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Tata nigdy nie chwalił się tym, 

co robił i co przeżył... 
 

Wspomnienie syna o ojcu – 
Wojciecha o Janie Abramskim 

 
Wojciech ABRAMSKI 

 
Tekst ten poświęcam pamięci mojego Ojca, dr. Jana Mieczysława 

Abramskiego z Makowa Mazowieckiego. Nawet po tylu latach docierają 
do mnie informacje, że mieszkają w Makowie i okolicach ludzie, którzy 
go jeszcze pamiętają. To przede wszystkim z myślą o nich powstał ten 
tekst.  

Tata przeżył w Makowie swoje najlepsze, choć nie najłatwiejsze lata. 
Od 1947 r. przez 19 lat był dyrektorem szpitala w Makowie 
Mazowieckim. Mieszkańcy Makowa pamiętają go jako dobrego chirurga 
i lekarza, któremu wielu zawdzięczało zdrowie, a czasem nawet życie. 
Można powiedzieć, że w tamtym okresie był powszechnie znaną i 
szanowaną osobą. Jakim był lekarzem, wiedziało wielu, ale jaka była 
historia jego życia, wiedziało tylko grono najbliższych przyjaciół. Nawet 
ja, jego syn, niewiele na ten temat wiedziałem.  

Tata nigdy nie chwalił się tym, co robił i co przeżył przez 8 lat od 
wybuchu II wojny światowej. Jako porucznik rezerwy dostał się do 
sowieckiej niewoli. Był więźniem sowieckich obozów. Cudem uniknął 
śmierci w Katyniu. Wraz z żołnierzami Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR, 

utworzonych i dowodzonych przez gen. Władysława Andersa, wydostał 
się z sowieckiej ziemi. Przez Persję (obecnie Iran), Irak, Palestynę dotarł 
wraz 2 Korpusem Polskim do Egiptu. Wziął udział w kampanii włoskiej 
i bitwie pod Monte Cassino. Po zakończeniu wojny wraz z 2 Korpusem 
dotarł do Anglii, gdzie pracował jako lekarz. W czasie wojny otrzymał 
wiele odznaczeń polskich i brytyjskich, w tym Krzyż Walecznych i 
Krzyż Monte Cassino.  

W 1947 r. wrócił jako repatriant do Polski. Zdecydował się na pracę 
w Makowie Mazowieckim, mieszkał w pobliżu Perzanowa (w połowie 
drogi między Makowem a Różanem), gdzie ma swoje korzenie rodzina 
Abramskich. W tamtym powojennym okresie za taki życiorys groziło 
więzienie. Po powrocie Tata miał zakaz zbliżania się do granic Polski 
i musiał meldować się w Urzędzie Bezpieczeństwa (UB). Więzienia 
uniknął tylko dlatego, że był wtedy jedynym chirurgiem i jednym z 
dwóch lekarzy w makowskim szpitalu.  
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O historii mojego Ojca dowiedziałem się już po jego śmierci od Mamy 
Janiny Abramskiej. Przechowała ona pamiątki po Tacie, a na ich 
podstawie udało się odtworzyć historię jego życia.  

Zapraszam do lektury.  
 
Szczegóły historii życia mojego Taty do 19 IX 

1939 r. udało się odtworzyć dzięki wspomnieniom 
mojej Mamy, ocalałym dokumentom i dwóm małym 
karteczkom, które znalazła już po jego śmierci. Na 
trzech stronach drobnym pismem i skrótami Tata 
zapisał daty najważniejszych wydarzeń w swoim 
życiu od gimnazjum w 1925 r. do 15 XII 1946 r., 
gdy został odkomenderowany do 17 Lwowskiego 
Batalionu Strzelców. Sądząc po sposobie zapisu 
i precyzji dat, można stwierdzić, że notatki te 
zaczęły powstawać, gdy Tata dostał się do 
sowieckiej niewoli. Stąd też małe karteczki składane 
na pół, aby łatwiej było je ukryć. Zdarzenia zapisane 
na nich stanowią podstawę do szczegółowego 
odtworzenia wojennych losów Taty.  

Mój Ojciec Jan Mieczysław Abramski urodził się 
14 I 1905 r. w Ostrołęce jako syn Jana i Ewy z d. 
Sznytko. W roku 1925 ukończył Gimnazjum E.A. 
Rontalera w Warszawie. W tym samym roku 
rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim 
Uniwersytetu im. St. Batorego w Wilnie. W grudniu 1927 r. przeniósł 
się na Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego, który ukończył 
otrzymaniem dyplomu 22 I 1932 r. Obowiązkową służbę wojskową 
rozpoczął w tym samym roku. Od marca 1933 r. do września 1933 r. 
służył jako podchorąży w 11 Pułku Ułanów w Ciechanowie.  

Po odbyciu służby wojskowej Tata pracował jako asystent na Oddziale 
Ginekologiczno-Położniczym szpitala Św. Rocha w Białymstoku (10 XI 
1933 r.–luty 1935 r.), a następnie na Oddziale Chirurgicznym tegoż 
szpitala (luty 1935 r.–1 V 1938 r.). Od 1 VI 1938 r. do 1 XI 1938 r. 
pracował w szpitalu miejskim w Grudziądzu. W dniu 1 XI 1938 r. objął 
stanowisko dyrektora Szpitala Powiatowego w Wysokim Mazowieckim, 
gdzie pracował do 1 IX 1939 r.  

Awans na ppor. służby zdrowia uzyskał w roku 1934. Pierwsze 
ćwiczenia odbył w 1935 r. na Oddziale Chirurgicznym w Okręgowym 
Szpitalu w Grodnie (2 tyg.), a potem 3 tyg. w 7 pułku piechoty. Drugie 
ćwiczenia, trwające 4 tygodnie, odbył w Instytucie Chirurgicznym 
Uniwersytetu Warszawskiego. Na przełomie listopada i grudnia 1938 r. 
został awansowany na porucznika rezerwy.  

Dnia 1 IX 1939 r. Tata został zmobilizowany do Szpitala Polowego Nr 
362. Mobilizacja była natychmiastowa i nie pozwoliła mu na pożegnanie 
się ze swoją chorą matką Ewą, która w tym czasie przebywała 
w Warszawie. Babcia zmarła w pierwszych dniach wojny.  

Agresja sowiecka 17 IX 1939 r. realnie uniemożliwiła dalszą walkę 
przeciwko Niemcom i doprowadziła do rozbicia istniejących jeszcze 
formacji polskich. Personel Szpitala Polowego Nr 362, w którym po 
mobilizacji 1 IX 1939 r. znalazł się mój Ojciec, zmierzał do Wilna. W 
dniu 19 IX 1939 r. w Karewiczach koło Wołkowyska zostali 
zaatakowani przez czołgi sowieckie i oddziały miejscowych partyzantów 
białoruskich. Po krótkiej walce załoga szpitala została wzięta do niewoli. 
Byli zabici i ranni, a majątek zabrano.  

Od 20 IX 1939 do 27 IX 1939 r. Tata był więziony w Wołkowysku. 
Stąd wraz z innymi jeńcami został przetransportowany koleją (27 IX do 
6 X 1939 r.) do obozu przejściowego w Orankach (rozjazd Srenickaja) 
położonego koło Niżniego Nowgorodu (Gorkij). W obozie tym 
przebywał od 6 IX do 25 X 1939 r. Stąd 25 X został przetransportowany 
do do obozu w Kozielsku. Przebywał tam od 1 XI 1939 r. do kwietnia 
1940 r. Obóz mieścił się w budynkach byłego klasztoru prawosławnego. 
W kwietniu 1939 r. przebywało w nim ok. 4500 jeńców wojennych, 
oficerów zawodowych i rezerwy.  

Zgodnie z poleceniem Głównego Zarządu NKWD z 12 II 1940 r. 
przeprowadzono likwidację trzech polskich obozów jeńców wojennych 
w obwodach miasta Kozielsk, Ostaszków i Starobielsk. Na podstawie 
tego rozkazu na początku kwietnia 1940 r. rozpoczęto likwidację obozu 
Kozielsk. Jeńców przeznaczonych na stracenie przewożono do Katynia 
pociągami, a następnie na miejsce straceń autobusami. Spośród oficerów 
przebywających w tym obozie ok. 200 uniknęło śmierci i znalazło się 
w obozie śmierci w Griazowcu. Wśród nich był mój Ojciec. Jeńców 
wożono samochodami na stację kolejową. Listy każdej grupy 
wysyłanych więźniów były sprawdzane przez urzędniczkę. Gdy Tata 

podszedł do niej, usłyszał „Stań na końcu”. Zrobił to, choć nie bardzo 
wiedział, dlaczego. Ci, co byli przed nim, zginęli w Katyniu, on pojechał 

do obozu Juchnowiec. Tata zrozumiał znacznie 
później, że ta kobieta uratowała mu życie. 
Jedyne racjonalne wytłumaczenie było takie, że 
mogła to być dziewczyna, którą poznał jako 
młody chłopak w Perzanowie, gdzie mieli 
majątek jego dziadkowie. Dziewczyna wraz z 
rodziną uciekała z Rosji przed bolszewikami. U 
Abramskich w Perzanowie znaleźli schronienie 
i mieszkali jakiś czas. Tacie wydawało się 
zawsze, że to ona go uratowała.  

Tyle wiem na ten temat z opowiadań mojej 
Mamy. Myślę, że przetrwanie sowieckiej 
niewoli ułatwiła Tacie doskonała znajomość 
języka rosyjskiego, którego nauczył się w 
szkole podstawowej (Ostrołęka, w której się 
urodził i mieszkał, znajdowała się pod zaborem 
rosyjskim). Równie ważny był także jego silny, 
niezłomny charakter, samodzielność, 
wytrwałość, wola życia i umiejętność 
przystosowywania się do najtrudniejszych 
warunków.  

Od kwietnia 1940 r. do 13 VI 1940 r. Tata 
przebywał w obozie Juchnowiec Pawliszczew 

Bor, a następnie w obozie w Griazowcu od 18 VI 1940 r. do 25 VIII 
1941 r. Po nawiązaniu stosunków dyplomatycznych Rządu Polski na 
emigracji w Londynie z Rządem ZSRR i tzw. amnestii dla obywateli 
polskich z Rzeczypospolitej jeńców zwolniono we wrześniu 1941 r. Tata 
w swych notatkach wpisał 25 VIII 1941 r. jako datę wstąpienia do Armii 
Polskiej w ZSSR. W tym dniu, po przyjeździe gen. Władysława Andersa 
(zwolnionego z więzienia Łubianka w Moskwie), obóz stał się Polskim 
Obozem Wojskowym. W dniu 15 IX 1941 r. Tata otrzymał przydział do 
15 pułku piechoty w 5 Dywizji Piechoty w Tatiszczewie jako dowódca 
kompanii sanitarnej. W październiku został naczelnym lekarzem 15 
pułku piechoty. Z tego okresu zachował się wyciąg z rozkazu ogólnego 
Nr 30 Dowództwa 5 Dywizji Piechoty z Taliszczewa, potwierdzający 
pozytywną weryfikację por. lek. med. Jana Abramskiego. Rozkaz był 
podpisany przez Dowódcę Dywizji gen. bryg. Borutę Spiechowicza. W 
grudniu 1941 r. Ojciec został dowódcą kolumny sanitarnej Ośrodka 
Zapasowego 5 Dywizji Piechoty. W dniu 31 XII 1941 r. został 
przeniesiony do 8 Dywizji Piechoty do kompanii sanitarnej. W styczniu 
1942 r. został komendantem Izby Chorych 4 Dywizji Piechoty. W lutym 
1942 r. mianowano go ordynatorem oddziału zakładowego Głównej 
Izby Chorych. W dniu 9 III 1942 r. został odkomenderowany do Sił 
Zbrojnych jako lekarz K.U. W dniu 24 III 1942 r. został 
odkomenderowany do Szpitala w Wysokoje jako lekarz szpitala. W dniu 
2 IV 1942 r. po przejechaniu 2500 km na południe w rejon Czokpak 
w południowym Kazachstanie (100 km na północny wschód od 
Taszkientu) został p.o. lekarza naczelnego punktu garnizonowego. 
Rozkazem dowódcy armii został przeniesiony do 7 Dywizji Piechoty 
w Kermine w Uzbeckiej Republice (150 km na północny zachód od 
Samarkandy na północ od Afganistanu). W dniu 24 IV 1942 r. został 
przydzielony jako lekarz Szkoły Podchorążych Nr 7. Kwiecień 1942 r. 
to przydział do 23 pułku piechoty (batalion lekarski). W dniu 1 V 1942 
r. otrzymał przydział do Głównej Izby Chorych stacja Kermine.  

Według sprawozdań sporządzanych w jednostkach w ciągu roku od 
chwili organizacji Armii Polskiej w Związku Radzieckim do jej 
ewakuacji na Środkowy Wschód zmarło 3212 osób. Śmierć zbierała swe 
żniwo głównie w południowych republikach Związku Radzieckiego, 
gdzie polskie dywizje zostały przeniesione. Panowała tam epidemia 
biegunki, a do tego dochodziła kurza ślepota i tyfus plamisty. Ten etap 
tworzenia Armii Polskiej obfitował w ciągłą reorganizację oddziałów. 
Tata był wielokrotnie przenoszony w różne rejony i do różnych 
oddziałów z powodu olbrzymich braków w kadrze oficerskiej i braków 
w opiece medycznej. W dniu 26 VII 1942 r. 7 DP otrzymała rozkaz do 
ewakuacji na Środkowy Wschód.  

W dniach 5–9 VIII 1942 r. w sześciu transportach kolejowych 
oddziały 7 Dywizji Piechoty zostały przegrupowane z Kermine do 
Krasnowodska. W dniu 11 sierpnia wszystkie jednostki dywizji 
zgrupowały się w Polskiej Bazie Ewakuacyjnej w Krasnowodzku. Dzień 
później żołnierzy oraz ludność cywilną zaokrętowano na radzieckie 
statki „Kaganowicz” i „Żdanow”. Po podróży przez Morze Kaspijskie 
13 sierpnia oba statki zacumowały na redzie irańskiego portu Pahlevi. 

Jan Mieczysław Abramski (1905 1969). 
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Po wyokrętowaniu pododdziały marszem pieszym zostały skierowane 
do obozu położonego kilka kilometrów od Pahlevi, gdzie przeszły 
kwarantannę i otrzymały mundury tropikalne. W dniach sierpnia 
dywizja przegrupowała się z obozu w rejonie Pahlevi do obozu 
Khanaquin w Iraku.  

Tata otrzymał przydział do Szpitala Wojennego Nr 2 w Khanaquin 15 
I 1943 r. W marcu 1943 r. przeprowadzono kolejną reorganizację Armii 
Polskiej na Wschodzie. Rozwiązano 5 i 6 Dywizję Piechoty, a jej 
oddziały utworzyły odpowiednio 5 Wileńska Brygadę Piechoty i 6 
Lwowską Brygadę Piechoty. Obie te brygady i pozostałe jednostki 
dywizyjne utworzyły w Khanaquin 5 Kresową Dywizję Piechoty. W 
połowie kwietnia dywizję przetransportowano do Kirkuku. Odziały 
miały ochraniać pola naftowe. Prowadzono też intensywne szkolenie.  

Pora letnia przyniosła nawrót epidemii. Szerzyła się malaria, choroby 
żołądkowe, porażenia słoneczne. Poważnie wzrosła śmiertelność 
w oddziałach. W czerwcu 1943 r. Naczelny Wódz gen. Władysław 
Sikorski wizytował dywizję. Dowództwo 5 KDP objął płk (później 
generał) Nikodem Sulik.  

W dniu 19 VIII 1943 r. Ojciec otrzymał przydział do 5 Dywizji 
Piechoty w Kirkuku do 5 Kompanii Sanitarnej. Na przełomie sierpnia i 
września 1943 r. nastąpiło przegrupowanie dywizji do Palestyny. Klimat 
w Palestynie okazał się łagodniejszy, a i warunki kwaterunkowe lepsze 
niż w Iraku. Dywizję rozmieszczono 20 km na południe od Gazy, w 
rejonie Mughazi-Nuseirat. W dniu 10 IX 1943 r. Ojciec został 
odkomenderowany do Dywizjonu 2 go Kariersów. 

Z tego okresu zachowała się oryginalna karta identyfikacyjna ze 
zdjęciem i danymi personalnymi wystawiona 9 IX 1943 r. Ważność 
karty do 9 IX 1944 r. została przedłużona odpowiednią pieczęcią do 9 
IX 1945 r. W dniu 1 X 1943 r. przeniesiono Ojca do 6 kompanii 
sanitarnej, a 22 XII 1943 r. do 5 Wileńskiego Pułku Artylerii Lekkiej. W 
połowie stycznia 1944 r. dywizja została przesunięta do Egiptu. 
Żołnierze zakwaterowani zostali w obozie w Quassassin, w odległości 
30 km na wschód od miasta Ismailia. Na początku 1944 r. nastąpiły 
przygotowania oddziałów dywizji do transportu na Półwysep Apeniński. 
Dywizję zaokrętowano w Port Said. Na ziemi włoskiej wylądowała 21 
lutego w Tarencie. W dniach 8 do 26 marca nastąpiło przesunięcie 
dywizji w teren działań bojowych. Z tego okresu zachowała się 
oryginalna karta identyfikacyjna Brytyjskiego i Polskiego Czerwonego 
Krzyża wystawiona 8 II 1944 r. przez 5 Dywizję Piechoty Królewskiej 
Marynarki i Sił Powietrznych. Była to wejściówka do koszar w 
Tarencie. 5 Kresowa Dywizja Piechoty weszła w skład II Korpusu 
Polskiego. Walczyła pod Sangro i Volturno. Poprzez Linię Gustawa 
(bitwa pod Monte Cassino) przeszła do walk nad Adriatykiem. Za udział 
w bitwie pod Monte Cassino Tata otrzymał 11 VIII 194 r. Krzyż 
Walecznych (legitymacja nr 2360 Krzyża Walecznych). Tata otrzymał 
też Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino.  

Kolejny etap to przeniesienie do 5 Szpitala Wojennego pod Bolonią 10 
IX 1944 r. 5 KDP walczyła w rejonie Loreto, w Apeninach Emiliańskich 
oraz toczyła ciężkie walki nad Senio i pod Bolonią zakończone 
efektownym jej zdobyciem. W dniu 21 IV 1944 r. miała miejsce bitwa o 
Bolonię, która była ostatnią bitwą 5 Kresowej Dywizji Piechoty w II 
wojnie światowej. W czasie walk na froncie włoskim dywizja straciła 
5127 żołnierzy, w tym 1063 poległo. 

W dniu 30 XI 1945 r. Ojciec został przeniesiony do 4 Kresowej 
Kompani Sanitarnej. Tata otrzymał też odznaczenia brytyjskie: Gwiazda 
za Wojnę (1939–1945 Star), Gwiazda Italii (Italy Star). Poza tym Tata 
otrzymał The Waw Medal 1939/45 i Defence Medal. Niestety Tacie nie 
pozwolono zabrać do Polski odznaczeń brytyjskich. Aktualnie próbuję je 
odzyskać za pośrednictwem Ambasady Brytyjskiej. Na zakończenie 
pobytu we Włoszech Tata otrzymał Medal Wojska. Z tego okresu 
zachowała się Odznaka Pamiątkowa 5 KDP.  

Po zakończeniu działań wojennych 5 KDP pozostawała w składzie 
wojsk okupacyjnych we Włoszech. W czerwcu 1946 r. została 
przewieziona do Anglii, a od 7 IX 1945 r. rozpoczęto zapisy do 
Polskiego Korpusu Przysposobienia i Rozmieszczenia, który miał 
pomóc przybywającym wojskowym w przystosowaniu się do nowych 
warunków życiowych. 5 KDP po pięciu latach istnienia przeszła do 
historii. Zdecydowana większość jej żołnierzy pozostała na emigracji.  

W dniu 15 XII 1946 r. Ojciec został odkomenderowany do 17 
Lwowskiego Batalionu Strzelców. Z tego okresu zachowała się Odznaka 
Pamiątkowa 2 Korpusu. Na legitymacji odznaki, w części zewnętrznej, 
znajduje się mapa z drogą, jaką przebył 2 Korpus Polski (Z.S.R.R.- 
IRAN-IRAK-PALESTYNA-EGIPT-ITALIA). Na tej mapie Tata 
dorysował ciąg dalszy z Włoch do Anglii i Polski, gdzie powrócił 15 VII 

1947 r. Na wewnętrznej stronie legitymacji jest następujący tekst: 
ODRZUĆMY WSZYSTKO CO NAS DZIELI, PRZYJMIJMY WSZYSTKO 
CO NAS ŁĄCZY Dla upamiętnienia wspólnych przeżyć w ZSSR, Iraku, 
Palestynie, Egipcie oraz w walkach we Włoszech; dla uzewnętrznienia 
przynależności żołnierskiej do 2 Korpusu zarówno w obecnej chwili jak i 
w przyszłości, oraz celem podkreślenia i wzmocnienia wzajemnej więzi, 
ustanawiam Odznakę Pamiątkową 2 Korpusu Dowódca 2 Korpusu 
WŁADYSŁAW ANDERS gen. dyw.  

Poza medalami i odznaczeniami oraz dokumentami Tata przywiózł na 
pamiątkę nieśmiertelnik (którego nigdy nie nosił, bo był przesądny) oraz 
naszywki i pagony porucznika z dwoma gwiazdkami. W 
przedwojennym wojsku porucznik miał dwie gwiazdki. Dopiero po 
wojnie władza ludowa przyznała porucznikowi 3 gwiazdki, aby w ten 
sposób odciąć się od przedwojennej tradycji. Zachowało się trochę 
pamiątkowych zdjęć i dokumentów z pobytu Taty na Środkowym 
Wschodzie.  

W dniu 8 IV 1947 r. Tata został przeniesiony do rezerwy. W lipcu 
1947 r. pod wpływem swojej siostry Wandy Gniewińskiej podjął 
decyzję o powrocie do Polski. Tata zgłosił się do Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego w punkcie przyjęcia Gdańsk-Port i otrzymał 
zaświadczenie. Zgodnie z uwagami w nim zawartymi zgłosił się na XVI 
Komisariat Milicji Obywatelskiej, gdzie otrzymał legitymację Izby 
Lekarskiej Warszawsko-Białostockiej. Tata chciał pracować w 
Warszawie, gdzie mieszkała jego siostra. Ze względu na jego udział w 
kampanii wojennej z Armią Andersa władze nie wyraziły na to zgody. 
Po wojnie lekarzy było mało, więc nie poszedł do więzienia, tylko 
zaproponowano mu pracę w jednej z dwóch małych miejscowości. 
Wybrał Maków Mazowiecki.  

W listopadzie 1947 r. Tata przybył do miasta i rozpoczął pracę 
w szpitalu założonym i wyposażonym przez Duński Czerwony Krzyż 
w latach 1946–1948. Szpital znajdował się w dwóch poniemieckich 
blokach przy ul. Mickiewicza (w 1947 r. była to ul. Józefa Stalina). 
Oprócz duńskich lekarzy w szpitalu pracował dr Tadeusz Kur, który był 
internistą. Duńczycy starali się o możliwie szybkie przekazanie szpitala 
w ręce polskich lekarzy. Tata miał długoletnie doświadczenie zdobyte 
przed wojną i w czasie wojny w szpitalach wojennych 2 Korpusu 
Polskiego na Środkowym Wschodzie oraz w Anglii. Gdy Duńczycy 
w 1948 r. zakończyli swą misję, został mianowany dyrektorem tego 
szpitala.  

W tamtym okresie szpital miał 50 łóżek, a personel medyczny składał 
się z 2 lekarzy i ok. 10 pielęgniarek i położnych. Był to jedyny szpital 
w promieniu kilkudziesięciu kilometrów (najbliższe szpitale znajdowały 
się w Przasnyszu, Ciechanowie i Pułtusku). Nawet teraz są to duże 
odległości, ale w tamtych latach dla mieszkańców Makowa 
Mazowieckiego i powiatu makowskiego było to praktycznie jedyne 
dostępne miejsce pomocy medycznej. Prywatna komunikacja opierała 
się wyłącznie na furmankach z drewnianymi kołami opasanymi stalową 
obręczą (koła gumowe zaczęły pojawiać się pod koniec lat 
pięćdziesiątych), a zimą na sankach. Szpital miał otrzymanego od 
wojska starego wilisa i wojskową sanitarkę. Dopiero w latach 
pięćdziesiątych zostało zorganizowane pogotowie z sanitarką marki 
Warszawa. Mieściło się ono niedaleko szpitala między blokami. 
Skuteczność pogotowia była ograniczona brakiem telefonów. W latach 
pięćdziesiątych działała ręczna centrala telefoniczna, ale miała ona 
niewiele numerów. Telefony posiadały tylko urzędy. Żeby uzyskać 
pomoc lekarską, trzeba było albo przywieźć chorego furmanką do 
szpitala, albo osobiście przyjść na pogotowie. Dwaj lekarze – dr T. Kur i 
Tata – w pierwszych latach istnienia szpitala stanowili jedyny personel 
lekarski. Praktycznie bez przerwy mieli całodobowe dyżury, a w co 
drugą niedzielę dyżurowali na zmianę. Tata jako jedyny chirurg w tym 
szpitalu przeprowadzał wszystkie trudniejsze operacje. Oprócz tego, że 
był dyrektorem szpitala, pełnił również funkcję ordynatora oddziału 
ginekologiczno-położniczego i chirurgicznego.  

W roku 1951 dr T. Kur przeniósł się do szpitala w Pułtusku, a na jego 
miejsce przyjechał z Przasnysza dr Piotr Mazurek, który objął po nim 
oddział wewnętrzny. W latach pięćdziesiątych szpital rozbudowany do 
150 łóżek. Pomału pojawiali się nowi lekarze innych specjalności, np. 
ginekolog dr Mach, lekarz pogotowia dr Bagiński, dr Florysiak, radiolog 
dr Luciak, pediatra dr Sambor. W miarę przybywania nowych lekarzy 
życie Taty stawało się łatwiejsze, choć można powiedzieć, że cały czas 
był na ciągłym dyżurze. Jeśli przywieziono kogoś ciężko chorego lub 
ofiarę wypadku, Tata był wzywany do szpitala również w nocy 
(mieszkaliśmy 200 m od szpitala). Pod koniec lat pięćdziesiątych 
założono w naszym mieszkaniu telefon. Tata miał lepszy kontakt ze 
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szpitalem, ale i tak najczęściej dzwonek telefonu oznaczał, że musi iść 
do szpitala, bo przywieziono kogoś ciężko chorego. Tata chodził do 
szpitala rano i wieczorem. W godzinach przyjmował prywatnie 
pacjentów w domu. Przyjmował pacjentów, czy chciał, czy nie, bo nie 
mógł nikomu odmówić pomocy. Poza tym większość jego pacjentów to 
byli rolnicy, których władza ludowa nie rozpieszczała. Nie mieli oni 
ubezpieczenia i za usługi medyczne musieli płacić. Ciągła praca, a do 
tego nocne wezwania powodowały, że nieraz był bardzo zmęczony. 
Wtedy kładł się na 15 minut. Potrafił w tak krótkim czasie usnąć i gdy 
Mama go budziła, wstawał i szedł do szpitala. Tata nauczył się takiego 
szybkiego spania na wojnie. To pozwalało mu szybko odpocząć i dalej 
opatrywać rannych. Gdy wychodził gdzieś z domu, np. na spacer, 
informował szpital, dokąd idzie. Jeśli przywieziono kogoś 
wymagającego natychmiastowej pomocy, kierowca sanitarki odnajdywał 
go i przywoził do szpitala. Pamiętam, jak kilka razy tak zakończył się 
nasz wspólny spacer na Grzankę. Kiedyś nawet i ja przejechałem się z 
Tatą sanitarką do domu, co bardzo mi się podobało, choć Mamie mniej.  

Właściwie jedyne spokojne chwile były tylko wtedy, gdy 
wyjechaliśmy gdzieś poza Maków na wakacje. Gdy Tata był na miejscu, 
nie mógł nikomu odmówić pomocy. Wyjazd na wakacje wcale nie był 
taki prosty. Potrzebna była zgoda wojewódzkich władz medycznych i 
aby ją uzyskać, Tata musiał znaleźć swojego zastępcę. Na szczęście Tata 
miał znajomego chirurga mieszkającego w Warszawie, który przyjeżdżał 
na zastępstwo do Makowa na miesiąc naszego urlopu. Mieszkał 
wówczas ze swą żoną i córką w naszym mieszkaniu.  

Pod koniec lat pięćdziesiątych na terenie szpitala została wybudowana 
nowa szpitalna pralnia i suszarnia. W piwnicach tego budynku powstała 
kotłownia ogrzewająca szpital i spalająca resztki materiałów 
opatrunkowych. W tamtych czasach centralne ogrzewanie było 
rzadkością. W naszym mieszkaniu, podobnie jak w pozostałych 
mieszkaniach w blokach sąsiadujących ze szpitalem, ogrzewanie oparte 
było na piecach kaflowych opalanych węglem. Poza tym szpital miał 
pracownię rentgenograficzną oraz swoje laboratorium analityczne, które 
prowadził nasz sąsiad Sośnicki. Była też stołówka, a niedaleko od 
kotłowni kostnica, gdzie przeprowadzano sekcje. Szpital miał agregat 
prądotwórczy na wypadek braku prądu, co niestety czasami się zdarzało. 
Na terenie szpitala była nawet chlewnia. Teraz może to wydawać się 
dziwne, ale wtedy stanowiła ona dla stołówki szpitalnej dodatkowe 
źródło zaopatrzenia w mięso, którego ciągle brakowało, a jednocześnie 
była sposobem na pozbycie się resztek jedzenia ze szpitala. Na tamte 
czasy szpital był zupełnie dobrze zorganizowany i wyposażony.  

W początku lat sześćdziesiątych było już w Makowie kilkunastu 
lekarzy i praca Taty była coraz łatwiejsza. Także relacje z 
przedstawicielami władzy były coraz lepsze. Minął pierwszy okres 
nieufności, kiedy musiał meldować się w Urzędzie Bezpieczeństwa 
i kiedy nie miał prawa wyjeżdżać w pobliże polskich granic, żeby nie 
nawiązać kontaktów szpiegowskich albo uciec z kraju. Skończył się 
okres stalinowski i zaczęto w nim widzieć dobrego lekarza, a nie 
żołnierza Armii Andersa. Był ciągle dyrektorem szpitala, ordynatorem 
oddziału chirurgicznego oraz osobą powszechnie znaną i cenioną. 
Władze miasta doceniły jego wkład w rozwój szpitala, mimo że nigdy 
nie należał do żadnej partii. W dniu 22 VII 1964 r. Tata został 
odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za zasługi 
dla miasta Makowa.  

Niestety rok później władze ogłosiły konkurs na stanowisko nowego 
dyrektora szpitala, nawet go o tym nie informując. Dopiero gdy pojawili 
się pierwsi kandydaci, powiadomiono go o tej decyzji, a jako oficjalną 
przyczynę podano brak II stopnia specjalizacji (I stopień Tata uzyskał, 
jeżdżąc na szkolenia i egzaminy do Warszawy). Według władz nie miał 
kwalifikacji na dyrektora szpitala, mimo że pełnił to stanowisko przez 
19 lat i to w najtrudniejszym powojennym okresie. Oczywiście 
pozostawiono go na stanowisku ordynatora oddziału chirurgicznego 
(zdawano sobie sprawę, że nie ma drugiego takiego fachowca). Tata 
bardzo przeżył tę dymisję. Nie chodziło o pieniądze, bo pensji mu nie 
zmniejszono, ale o sam fakt, że pozbyto się go po tylu najcięższych 
latach, bez uzasadnienia, pod zupełnie absurdalnym pretekstem. 
Wszyscy wiedzieli, że to decyzja polityczna. Nieoficjalnie mówiło się, 
że chodziło o jego udział w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie.  

Pomału Tata pogodził się z tym, że przestał być dyrektorem szpitala. 
Pomogła mu w tym jego filozofia życiowa. Zawsze starał się nie 
walczyć z losem i zdawać się na to, co los mu ułoży, co los mu da. Takie 
podejście pozwoliło mu przetrwać sowieckie obozy i całą wojnę. Życie 
stało się spokojniejsze i to zrekompensowało mu utratę stanowiska.  

Nieszczęścia chodzą jednak parami i pojawiła się choroba. Objawy 
początkowo wyglądały niewinnie – była to skłonność do powstawania 
siniaków, potem również skłonność do krwawień z nosa. Tata nam nie 
mówił, co jest tego przyczyną, choć znał diagnozę (po jego śmierci 
Mama znalazła w medycznej książce Taty zakładkę na stronie z opisem 
choroby). Nie chciał nas martwić, ale wiedział, że jest nieuleczalnie 
chory na nowotwór krwi – małopłytkowość, czyli skazę krwotoczną. 
Gdy objawy jeszcze bardziej się nasiliły, poszedł do szpitala. Po 6 
tygodniach walki z chorobą zmarł w szpitalu w Warszawie 21 XI 1969 r. 
Nasz świat zawalił się w jednej chwili.  

Tata został pochowany na cmentarzu komunalnym na Starych 
Powązkach. Pamiętam dokładnie dzień pogrzebu, licznie przybyłych 
pracowników makowskiego szpitala i mieszkańców Makowa, którzy 
chcieli go pożegnać. Byłem bardzo nieszczęśliwy, ale jednocześnie 
bardzo dumny ze swego Ojca i bardzo wdzięczny wszystkim, którzy 
przybyli na pogrzeb. Nie zostawili Taty samego w tej ostatniej drodze. 
Teraz, po 40 latach od pogrzebu, chciałbym jeszcze raz serdecznie 
podziękować wszystkim uczestnikom tej smutnej uroczystości. 
Chciałbym też podziękować księżom z powiatu makowskiego za 
odprawienie mszy św. w intencji Taty, a mieszkańcom za wzięcie w 
nich udziału.  

Po pogrzebie jeszcze przez dwa lata mieszkaliśmy w Makowie. Po 
zdaniu matury wyjechaliśmy z Makowa na zawsze. Dla mnie Maków 
był i pozostał miejscem, gdzie spędziłem 19 najszczęśliwszych lat 
mojego życia. Gdybym mógł się jeszcze raz urodzić, to chciałbym, aby 
to stało się w Makowie Mazowieckim.  

Jeśli dotarliście Państwo aż do tego miejsca wspomnień o moim Ojcu 
Janie Mieczysławie Abramskim, to chciałbym za to serdecznie 
podziękować. Jednocześnie bardzo proszę o umożliwienie zapoznania 
się z tą historią swoim bliskim i znajomym, którzy Tatę znali, a którzy 
ze względu na wiek lub po prostu brak połączenia z Internetem nie mają 
takiej możliwości. Bardzo też proszę o wspomnienia z tamtego okresu, 
dotyczące mojego Ojca. Może z Państwa pomocą uda się odtworzyć 
historię szpitala w Makowie Mazowieckim. Na oficjalnych stronach 
internetowych, dotyczących historii szpitala, tego okresu brakuje, 
a przecież był to trudny, ale i piękny okres odbudowy Makowa 
Mazowieckiego po wojennych zniszczeniach.  

Wojciech Abramski 
 
Powyższy tekst został opublikowany w Internecie. Jest dostępny na 

stronie https://bit.ly/3doOJmC (dostęp 22 VI 2020 r.). Publikacja została 
opracowana do druku przez Marię Weronikę Kmoch oraz Piotra 
Matejuka. 

Biogram Jana Mieczysława Abramskiego jako zasłużonej osoby 
związanej z pow. makowskim został opublikowany w: B. Kielak, 
Tradycja Mazowsza: powiat makowski. Przewodnik subiektywny, 
Warszawa 2012: https://bit.ly/3docStx (dostęp 22 VI 2020 r.). Stamtąd 
też zaczerpnięto zdjęcie J.M. Abramskiego. 

Sławomir Rutkowski 
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Jakób Grabowski (1856–1921).  
Wnikliwy obserwator  

i uczestnik życia społecznego 
 
 

 
 

 

Maria Weronika KMOCH
 

Jakób Grabowski już nie raz był bohaterem, a raczej autorem, tekstów 
publikowanych w „Krasnosielckim Zeszycie Historycznym”1. Urodził 
się 26 VII 1856 r. w Cierpiętach w parafii i gminie Baranowo jako syn 
Tomasza (1818–1871) oraz Petroneli z Komosów (1816–1887) Grabow-
skich. Na chrzcie otrzymał imię Jakob (tak je zapisano), ale zawsze pod-
pisywał się jako Jakób. Był rolnikiem, działaczem społeczno-
politycznym i niepodległościowym.  

Wychował się w domu zbudowanych przez rodziców matki, Jana 
i Magdalenę Komosów. Babka, która żyła 90 lat (†1872), pamiętała 
m.in. wojny napoleońskie, o których często opowiadała Jakóbowi. Dzia-
dek ze strony ojca, Grzegorz Grabowski (*ok. 1765), był bartnikiem 
w Puszczy Mazuch (Chorzelskiej), pochodził z Olszówki (Olszewki) 
w dzisiejszej gm. Jednorożec, wówczas w parafii Chorzele2. Rodzice Ja-
kóba wzięli ślub w Baranowie w 1837 r. Był ich najmłodszym dziec-
kiem (rodzeństwo: Marcin 1843–1920; Małgorzata 1846–1867; Kazi-
mierz 1849–1919; Marcjanna 1848–1893; Marianna 1852–1886).  

Jako siedmioletni chłopiec Jakób Grabowski przeżył powstanie stycz-
niowe. Ojciec, „obdarzony zaufaniem Rządu Narodowego sołtys wio-
skowy, obwołany został poborcą tajnych danin i obowiązkowych podat-
ków”. W Zagajnicy, sprzyjającej działaniu w ukryciu, aktywne były od-
działy powstańcze. Nocą odchodziły do wsi, korzystając z pomocy 
mieszkańców. Za dnia postrachem były oddziały carskie. „Po kilku wza-
jemnych ucieczkach i pogoniach doszło tu wreszcie do znaczniejszej po-
tyczki. Na skrwawionym polu zostało pięciu zabitych powstańców, 
wśród nich zakłóty bagnetami ksiądz3. Wyczuwając nadchodzące nie-

                                                           
1 C. Pałubiński, Jakże to ukryć prawdę, a tłumić fałsz?, „Krasnosielcki 
Zeszyt Historyczny” [dalej: KZH], 1 (2010), 4, s. 7–8; T. Suski, Listy 
Jakóba Grabowskiego z Przytuł do „Gazety Świątecznej”, KZH, 
5 (2014), 19–21, s. 5–11. 
2 H. Syska pisał o dziadku Jakóba: „Wiązanka przeciwstawnych sobie 
ciekawostek ogromadziła się wokół Jakubowego dziadka po mieczu. 
Jedna z nich mówiła, że pochodził gdzieś z odległego Podlasia, skąd 
uszedł w porę przed oczekującym go wyrokiem za pospolite przestęp-
stwo. Szybko zasiedział się wśród Puszczaków Mazowsza, a dzięki na-
bytym wiadomościom fachowym został mianowany nadleśnym kró-
lewszczyzny z siedzibą w Olszewce koło Chorzel. Inni znów zapewniali, 
że po przodkach swoich oddziedziczył dobrze zagospodarowany bór, 
gdzie przebywał zapewniając pszczołom dobre zimowiska, nienaganne 
warunki do zbierania nektaru i wytwarzaniu miodu. Był więc bartnikiem 
co zapewniało mu dostatni żywot i środowiskowy szacunek. Ciągnął ku 
godnemu towarzystwu, któremu nie skąpił rad, pomocy sąsiedzkiej, 
z pełnym wykorzystaniem swej wypróbowanej i obniesionej po okolicy 
melodyjności i obrzędowości”. Hisotryk Adam Kuciński, pochodzący 
z Olszewki, dla którego Grzegorz Grabowski był praprapraprapradziad-
kiem, uważa, że rodzina Grabowskich mieszkała w regionie od XVI w., 
a Grzegorz urodził się raczej w Olszewce. Niestety nie udało się znaleźć 
jego aktu chrztu. W 1809 r. mieszkał w Olszewce pod numerem 11, co 
zapisano w akcie chrztu jego córki Marianny. 
3 Kolumna powstańcza dowodzona przez naczelnika pow. przasnyskiego 
Wiktora Dobrosielskiego liczyła 163 strzelców, 150 kosynierów i 40 
jeźdźców. By uniknąć spotkania w otwartym polu z 2 rotami Piechoty 
z 2 działami i 50 kozakami, Dobrosielski zajął stanowiska koło Dynaku 
i tam postanowił podjąć wroga. W międzyczasie oddział przasnyski po-
łączył się z ostrołęckim w Brodowych Łąkach. Ten drugi liczył 1,5 roty 
piechoty i 50 jeźdźców. Dobrosielski postanowił urządzić zasadzkę, 
zajmując 17 VIII 1863 r. pozycje na drodze od Cierpiąt do Drążdżewa. 
spowodowała szybkie zajęcie Cierpiąt przez Moskali, co nastąpiło 17 

bezpieczeństwo, troskliwa o spokój chłopca matka, uprzedzając bitwę 
schroniła się z Jakubem u krewnych w odległej o kilka wiorst Bakule” – 
pisał H. Syska. Karą za wspieranie powstańców był areszt dla Tomasza 
Grabowskiego. Podziękował za szczęśliwy powrót do domu pielgrzym-
ką do Częstochowy, a potem do Gietrzwałdu. 

Nasz bohater dzieciństwo i lata młodzieńcze spędził w Cierpiętach. Po 
latach wspominał uciążliwą „krówską akademię” – obowiązkowe pasa-
nie bydła. W domu pomagał w drobnych posługach, biegał na posyłki do 
sąsiadów, obierał kartofli, rąbał drewno opałowe, ubijał masło, obrabiał 
kaszę.  

Jak sam często o sobie pisał, był samoukiem. Od maleńkiego miałem 
nadzwyczaj chęć do książki i do pisania. Przepisowałem sobie rozmaite 
pieśni, miałem całą książkę pisaną. (…) Książki wszelkie złe i dobre ja-
kie się popadło w ręce czytałem, kazania musiałem wysłuchać chociażby 
tam co chciało się robiło, to tez i dużo w głowę nasiąkło – wspominał po 
latach. Wrodzoną nieśmiałość maskował oczytaniem. Miałem co prawda 
walor u ludzi zapewne dla mojej większej swiadomości żem był oczytany, 
przygodny byłem dla wielu w przeczytaniu listu, a i napisać list komus 
jużem się pokusał. W rodzinnej wsi w latach 1874–1880, w miesiącach 
zimowych, bezinteresownie uczył dzieci czytania i pisania w j. polskim 
oraz wpajał im zasady patriotyzmu i społecznego działania. Tak wspo-
minał ten czas: Nie przykrzyło mi się, ale z tego powodu nazywam sybi-
rem, że skoro świt to przychodzili dzieci i uczyli się głosem każdy na ina-
kszej książce i trzeba było każdego obowiązkowo dwa razy przesłuchać, 
a niektóre dzieci i po cztery razy przychodzili „recytować”, zdawać lek-
cję. Każdemu trzeba było przepowiedzieć, każdemu podpisać wiers. (…) 
Przez uczenie dzieci i ja nauczyłem się czytać i pisać, tyle co oto potra-
fię. (…) zjakie półtory godziny uczyłem katechyzmu, (…) dzieci stali 
rzędem, ja chodziłem i pytałem się wszystkich razem. (…) Późni to samo 
pytanie zadawałem poszczególnem dzieciom, a gdy się trafiło, że jakiś 
„osioł” nie umiał odpowiedzieć, to szukałem jakiegoś miejszego ucznia, 
żeby mu podpowiedział, a gdy jako tako mu podpowiedział, wtenczas ten 
większy musiał się przychylić, aby go ten mały za uszu lub włosy wycu-
brował.  

Przez jakiś czas pracował w urzędzie gminnym w Baranowie. Tam do-
skonalił swoje umiejętności pisania. Podobno udało mu się ominąć na-
kaz pogardzanej wówczas służby wojskowej w carskiej armii. 

W 1880 r. ożenił się z Anną Mikulak (1859–1885), córką Józefa i Te-
resy z Jędrasów Mikulaków z Przytuł w parafii i gm. Krasnosielc. Prze-
niósł się do rodzinnej wsi żony4. W 1885 r., po śmierci pierwszej żony, z 

                                                                                                          
sierpnia. Kolumna przasnyska szła w kierunku Baranowa, a ostrołęcka 
przez Budy Przysieki do Drążdżewa. Te ruchy spowodowały opuszcze-
nie pozycji pod Dynakiem przez powstańców polskich. Ok. 14:00 Ro-
sjanie zaatakowali. Powstańcy zaczęli w nieładzie wycofywać się 
w stronę Cierpiąt. Po bezładnej uczciceczce ze wsi, którą zajęli Rosja-
nie, kawaleria polska nie dopuściła do okrążenia oddziału, atakowanego 
przez Moskali. W Brodowych Łąkach nabrali mocy do dalszych zadań 
bojowych. Po zepsuciu mostu na Omulwi stanęli w Oborczyskach, skąd 
przez Kierzek, Piaseczno, Grale, Czarnię dotarli do Surowego, unikając 
rozproszenia. Partyzanci ponieśli straty w postaci 5 poległych i kilku 
rannych. S. Zieliński nie notował wśród poległych kapłana, jak czynił to 
H. Syska. Ten z kolei uważał, że „obecność kapłana w tak rozbudowa-
nym oddziale jest raczej pewna”. A. Białczak, Dzieje Baranowa oraz 
ziem nad Płodownicą i Omulwią. Mała Kurpiowska Ojczyzna, Barano-
wo-Ostrołęka 2005, s. 156–157. 
4 H. Syska błędnie napisał, że to dziadek J. Grabowskiego ze strony ojca 
przeniósł się do Przytuł: „Nie przechowały się jakiekolwiek wiadomo-
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którą miał 3 dzieci (Piotr 1880–1882; Emilian zwany Emilem 1882–
1895; Florentyna 1885–1886), ponownie się ożenił – tym razem z Justy-
ną Skuzą (1862–1900), córką Michała i Katarzyny z Surgałów Skuzów 
z Przytuł. Z nią miał 7 dzieci (Anna 1886–1920; Zofia 1888–?; Weroni-
ka 1890–?; Stefan Filip 1892–1894; Aleksandra 1895–1895; Marta 
1896–?5; Stanisław 1900–?). W 1900 r. pojął za żonę Mariannę Klik 
(1876–?), córkę Mikołaja i Barbary z Miłkowskich Klików z Kolonii 
Sielc. Trzecia żona powiła mu 7 dzieci (Wacław Tadeusz 1901–1945; 
Czesław 1904–1905; Zygmunt 1906–1910; Monika 1908–1910; Jan 
Mieczysław 1910–1911; Wanda 1912–?, Marjanna 1916–?). Wniosła 
w posagu ok. 100 rubli, co było wówczas wysoką kwotą.  

W czasie rewolucji roku 1905 Jakób Grabowski stanął na czele ruchu 
niepodległościowego na terenie gminy. Rozprowadzał zakazane przez 
władze carskie wydawnictwa, organizował manifestacje narodowe, po-
chody, prowadził akcje niszczenia szyldów i orłów rosyjskich. Kilka ra-
zy był aresztowany przez żandarmów carskich. Dzięki umiejętnemu za-
tarciu śladów uniknął zesłania. 

W Przytułach w latach 1880–1903 J. Grabowski prowadził średniorol-
ne gospodarstwo. Starał się propagować idee ludowe oraz zachęcać do 
stosowania nowoczesnych metod uprawy roli, które wypróbowywał na 
swoim kawałku ziemi. Jako wzorowy rolnik otrzymał od redakcji „Ga-
zety Świątecznej” wiele nagród, m.in. mapy, książki, obrazy, pług, par-
nik i młocarnię. Startował w konkursach oceniających gospodarstwa 
rolne – np. w 1900 r. otrzymał średnią nagrodę o wysokości 50 rubli za 
całość gospodarstwa rolnego i dążność do ulepszeń. 

W Sielcu Kolonii koło Krasnosielca (dziś Sielc Nowy) Jakób Grabow-
ski nabył od starszego brata żony włókę ziemi z zabudową 
i wewnętrznym jej wyposażeniem. Gospodarzył na 30 morgach. Bli-
skość wsi gminnej i jego społecznikowska natura sprawiły, że był jed-
nym z głównych organizatorów życia społecznego okolicy. Przez wiele 
lat pełnił funkcję ławnika sądowego. Był współzałożycielem kółka rol-
niczego, które powstało w 1905 r. jako jedno z pierwszych w powiecie. 
Przez lata pełnił w nim funkcję wiceprezesa. Należał do wszystkich or-
ganizacji społecznych w Krasnosielcu. Był członkiem „zarządów stowa-
rzyszenia spożywczego, rady opiekuńczej i wielu innych, i to od począt-
ku istnienia tych zrzeszeń”. Jakób Grabowski nie stronił od datków na 
cele społeczne. Wielokrotnie organizował w okolicy kwesty na cele spo-
łeczne, które potem przesyłał np. do „Gazety Świątecznej”, koordynują-
cej inicjatywy. 

W latach 1883–1920 był korespondentem „Gazety Świątecznej”6. 
Czasopismo wspierał od jego założenia w 1881 r. – był stałym czytelni-

                                                                                                          
ści, co spowodowało jego wyprowadzkę z Cierpięt [powinno być Cier-
piąt – przyp. M.W.K.] do nowej zagrody w Przytułach. Czy własność 
tamtejszą sprzedał, czy też przekazał któremuś z dojrzalszych wiekiem 
i doświadczeniem synów? Może dokonał korzystniejszej zamiany? Kie-
dy to nastąpiło i w jakich okolicznościach? Pod naporem przymusu, czy 
na pełnych zasadach przemyślenia i dobrowolności? Z całą natomiast 
pewnością wiemy, że w pobliżu 1880 r. cały dorobek przekazał Jakubo-
wi, wyznaczając notarialnie potwierdzone dożywocie, o rocznej wartości 
około 20 rubli. Z prawem oczywiście zasiadania do wspólnego stołu, 
codziennej opieki, dostarczania ubioru i obuwia”. Wydaje się, że skoro 
J. Grabowski był najmłodszym dzieckiem Tomasza i Petroneli Grabow-
skich, to nie otrzymał w spadku całego gospodarstwa. Do 1880 r. miesz-
kał z rodzicami w Cierpiętach. Natomiast Grzegorz Grabowski, ojciec 
Tomasza, a dziadek Jakóba, mieszkał w Olszewce. W 1794 r. jako ho-
nestus Grzegorz Graboski ożenił się z Barbarą Opalachówną (w później-
szych aktach błędnie pisano „Apalachą” w narzędniku zamiast „Opa-
lach”). Honestus w aktach metrykalnych oznaczał rolnika z małego mia-
steczka bądź rzemieślnika wiejskiego, człowieka wolnego (polski odpo-
wiednik to uczciwy lub utciwy, jak zapisano w stosunku do Grzegorza w 
1809 r.), zob. M. Nowaczyk, Poszukiwanie przodków. Genealogia dla 
każdego, wyd. 2 popr. i uzup., Podkowa Leśna 2015, s. 274.  
5 W 1922 r. wyszła za mąż za Franciszka Pomiechowskiego, wdowca 
z Krasnosielca. 
6 „Gazeta Świąteczna” – tygodnik popularno-oświatowy dla ludu, wy-
dawany w latach 1881–1939 w Warszawie. Publikowano artykuły i no-
tatki omawiające sprawy dotyczące gminy, szkół elementarnych, gospo-
darki rolnej, przemysłu, rady lekarskie, informacje kościelne, nowiny ze 
świata, telegramy i inne. Pismo było objętościowo niewielkie, zawierało 
4, a później 8 stron. Zamieszczało jeden lub dwa większe artykuły, resz-
tę stanowiły notatki i informacje. Redakcja starała się, by drukować jak 
najwięcej bieżących informacji. „Gazeta Świąteczna” nie była religijno-
moralizatorska jak wydawnictwa konserwatywne. K. Prószyński ściśle 

kiem i prenumeratorem. Czytał „Zorzę”7. Był sympatykiem i propagato-
rem czasopisma „Zaranie”8, które powstało w 1907 r., a następnie „Wy-
zwolenia”9. Utrzymywał bliskie kontakty z Maksymilianem Malinow-
skim. Przyjaźnił się z Konradem Prószyńskim (ps. Promyk), redaktorem 
„Gazety Świątecznej”. M. Malinowski tak pisał o Grabowskim: bywał 
w Warszawie, bywał u Promyka, bywał i u mnie, wyrażał zadowolenie 
z „Zarania”, że budzi chłopów, że daje im rzeczywistą wiedzę, która się 
księżom nie podoba. Miał już wtedy Grabowski około lat 60-ciu; dojrza-
łością swych myśli, rozmowy i treści jej — dawał wyraz powagi i dostoj-
ności chłopa-piasta. Pisał listy do „Zarania”, podobnie jak do „Gazety 
Świątecznej”. Wiemy, że były wyczekiwane przez redakcję. Np. w 1913 
r. pisano na łamach czasopisma: P. Jak. Grabowskiemu. A gdy się upo-
racie z robotami polnemi, zasiądźcie do stołu i napiszcie co słychać 
u Was. A może tak wypowiecie się o tem, toby wypadało czynić ludowi 
polskiemu, ażeby się stawał siłą w narodzie i wolą swą znaczył jego 
dzieje i rozwój w lepszą przyszłość. Napiszcie, bo już dawno od Was li-
stów nie mieliśmy. 

Konieczność oczytania i idee pracy społecznej zaszczepił dzieciom. 
W 1889 r. dla syna Emiliana zamówił kilka książek. Kazimierz Prószyń-
ski (1851–1908), działacz oświatowy, pisarz, wydawca i redaktor „Ga-
zety Świątecznej”, na łamach gazety radził Grabowskiemu: Jedne niech 
czyta po małym kawałku i następnie niech opowiada własnemi słowami 
to co przeczytał. Niektórych łatwiejszych wierszyków może się uczyć na-
pamięć. Z Opis. Świata niech powoli wszystko sobie utwierdza w pamię-
ci, niech sam narysuje planik domu, podwórza, i mapki nieoh dobrze po-
zna. Ze wszystkiem tem jednak śpieszyć się nietrzeba, niech się jeszcze 
uczy bez przyniewalania, boć zbyt mały. Gdy te książki już przejdzie, 
a trochę podrośnie, wtedy przydatna mu będzie książką opisana przez 
Dmochowskiego i inne książki, wybór których zawsze gotowi będziemy 
doradzać. Bardzo mię cieszy, że w Waszym domu i wsi „Obrazowa nau-
ka” tak się przydała. Chwała Bogu! Śmierć dzieci, w tym Emiliana, 
w którym pokładał duże nadzieje, bardzo dotknęła J. Grabowskiego. 
Efektem był poruszający wiersz, opublikowany w „Gazecie Świątecz-
nej”.  

                                                                                                          
przestrzegał zasady uszanowania godności osobistej chłopa. Od począt-
ku starał się nawiązać jak najściślejszą więź pisma z czytelnikami. Gaze-
ta Świąteczna: https://bit.ly/3by6Oyn (dostęp 23 IV 2020 r.); Z. Kmie-
cik, Z dziejów pism dla ludu w latach 1866–1905 („Zorza” i „Gazeta 
Świąteczna”), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, 
5 (1966), 1, s. 91–92. 
7 Tygodnik „Zorza” wydawany był w Warszawie. W latach 1866–1886 
wydawcą był Józef Grajnart, urzędnik Towarzystwa Kredytowego. Ob-
ok artykułów popularnonaukowych zamieszczano materiały służące roz-
rywce. Publikowano pogadanki religijno-moralne, wiadomości 
o rozwoju przemysłu, rolnictwa, rzemiosła, rady gospodarcze i lekarskie, 
powiastki, komedyjki ludowe, opisy innych krajów. Konserwatyzm re-
dakcji, moralizowanie i mentorstwo oraz zamieszczaniu niewielu mate-
riałów odpowiadających zainteresowaniom czytelników niemal dopro-
wadziły do upadku „Zorzy”. Od 1887 r. pismem kierował Maksymilian 
Malinowski. Odciął się od dawnego moralizatorsko-dewocyjnego tonu 
„Zorzy”, zwiększając zakres tematyczny publikowanych tekstów. 
Z. Kmiecik, Z dziejów pism dla ludu…, s. 84–89, 99–101. 
8 „Zaranie” to czasopismo wydawane przez M. Malinowskiego od 1907 
r. na wzór „Zorzy”. Zakres programowy pisma obejmował tematykę 
społeczno-polityczną i kulturalno-oświatową. Malinowski obok artyku-
łów na tematy społeczno-polityczne zamieszczał artykuły popularno-
naukowe z historii Polski, historii literatury polskiej, przyrody oraz rol-
nictwa i ogrodnictwa. Pismo docierało do czytelników bardziej wyro-
bionych kulturalnie i politycznie, sympatyków ruchu ludowego. „Zara-
nie” prowadziło krytykę programu społeczno-politycznego Narodowej 
Demokracji. Odegrało ważną rolę w rozbudzaniu ruchu społeczno-
politycznego wśród chłopów po 1905 r. Głosząc hasła postępowo-
radykalne oraz inspirując do walki z wpływami ziemiaństwa i jego so-
jusznikami politycznymi, tygodnik przyczynił się do wzrostu świadomo-
ści politycznej chłopów. Tzw. ruch zaraniarski budził patriotyzm wśród 
chłopów, popularyzując idee niepodległości Polski. Tenże, Czasopi-
śmiennictwo ludowe w Królestwie Polskim (1866–1914), „Rocznik Hi-
storii Czasopiśmiennictwa Polskiego”, 14 (1975), 2–3, s. 228, 230, 232. 
9 „Wyzwolenie” – tygodnik, organ prasowy Polskiego Stronnictwa Lu-
dowego „Wyzwolenie”, ukazywał się w Warszawie w latach 1916–
1937. Wyzwolenie (czasopismo): https://bit.ly/2S513AK (dostęp 23 IV 
2020 r.). 
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Redaktor porównał żale Grabowskiego do lamentów Jana Kochanow-
skiego.  

Jeśli chodzi o potomstwo Jakóba, to warto wspomnieć, że dwie jego 
córki, Zofia i Weronika, ok. 1910 r. wyemigrowały do USA. Córka An-
na była bieżenką, w 1917 r., kiedy Jakób spisywał testament, przebywała 
w Rosji. Na pewno do 1919 r. nie wróciła do domu, bowiem J. Grabow-
ski szukał jej za pośrednictwem „Gazety Świątecznej”. W 1918 r. córka 
Marta przebywała w szkole gospodarczej w Niechowie w guberni kie-
leckiej. Syn Wacław Tadeusz służył w wojsku w czasie wojny polsko-
bolszewickiej w 1920 r. W tym czasie Jakób Grabowski z powodu 
zniszczenia majątku przez bolszewików i z braku sił roboczych dalej go-
spodarzyć niemoże, jak pisał we wrześniu 1920 r. wójt gm. Krasnosielc. 
Wacław Tadeusz po śmierci ojca był głównym spadkobiercą i wyko-
nawcą testamentu. W testamencie Jakób zachęcał syna do wypłacenia 
odpowiedniej kwoty na cele dobroczynne i oświatowe w rodzinnych 
stronach. Ten skrzętnie czerpał z nauk ojca i sam aktywnie działał 
w społeczności lokalnej10. Gospodarzył wraz z Kamilą Kazimierą Dani-
szewską z Dobrzankowa, poślubioną w 1932 r. w Bogatem. W tym sa-
mym roku majątek w Sielcu Nowym spłonął, więc Wacław Tadeusz 
musiał się zmagać z dodatkowymi problemami. 

Jakób Grabowski pozostawił po sobie pamiętnik, w którym spisał 
wspomnienia o rodzicach i dziadkach, zwyczaje, wierzenia, opisał reli-
gijność kurpiowską. Wspominał o powstaniu styczniowym oraz o nau-
czaniu czytania i pisania dzieci z Cierpiąt. Pamiętnik zaczął spisywać 26 
XII 1915 r., czyli w roku największej zawieruchy podczas I wojny świa-
towej, choć wówczas sytuacja była już spokojna, a okolica od przełama-
nia frontu latem tego roku znalazła się pod okupacją niemiecką.  

Całe życie oczekiwał oswobodzenia Ojczyzny i pracował dla niej, choć 
w ostatnich latach wskutek wojny i chorób podupadł bardzo na zdrowiu. 
Mawiał nieraz: Mogę teraz umrzeć, bom doczekał tego, czego całe poko-
lenia oczekiwały, o co całe pokolenia prosiły Wsechmocnego: doczeka-

                                                           
10 W 1918 r., kiedy w Krasnosielcu założono koło Związku Młodzieży 
Wiejskiej, został prezesem koła. Był sekretarzem zarządu powiatowego 
PSL „Wyzwolenie” i PSL „Piast” w Makowie Mazowieckim (od 1931 
r.), a następnie prezesem Zarządu Powiatowego Stronnictwa Ludowego 
(1933 i 1935 r.) oraz korespondentem „Gazety Świątecznej”. Należał do 
koła SL w Sielcu Kolonii. W dniu 7 V 1939 r. przemawiał przed pomni-
kiem Tadeusza Kościuszki podczas pochodu ulicznego w Krasnosielcu. 
W 1945 r. był przewodniczącym Komisji Podziału Ziemi w regionie. 
W. Grabowski, Z Krasnosielca w powiecie makowskim, GŚ, 42 (1922), 
12 (2146), s. 5; W. Kocot, Historia Szkoły Podstawowej w Drążdżewie, 
KZH, 6 (2015), 22, s. 22; D. Budelewski, Życie społeczno-gospodarcze 
i polityczne gminy Krasnosielc w okresie międzywojennym, KZH, 
6 (2015), 22, s. 4–5, 8.  

łem Polski Niepod-
ległej – pisano 
w „Gazecie Świą-
tecznej”. Z kolei 
w „Zaraniu” Mak-
symilian Mali-
nowski zanotował: 
pamiętamy, jak za-
sady ludowe 
i zasady świętej 
zawsze uczciwości 
i moralności sze-
rzył, jak pouczał 
lud, że przy swo-
jem stać wiernie 
powinien. Całe 
długie jego życie 
takiem było, a los 
nie szczędził mu 
przykrości nawet 
od najbliższych, bo 
od księży zawsze 
był prześladowa-
ny, za bezbożnika 
głoszony, bo 
prawdę wyznawał, 
o prawdę walczył, 
a ludowi mówił: 
trzymaj się swoje-
go, idź za swoimi.  

Jakób Grabowski zmarł 29 VI 1921 r. w Sielcu Kolonii po sześcio-
dniowej chorobie mózgowej. Miał 65 lat. 

Listy Jakóba Grabowskiego, szczególnie te nadsyłane do „Gazety 
Świątecznej”, ale również „Zarania”, przedstawiają ciekawy obraz re-
gionu przełomu XIX i XX w. W dwóch pierwszych, nadesłanych 
w 1882 i 1883 r., pisze o Kurpiach i rodzinnej okolicy. Wszystkie póź-
niejsze listy dotyczą już Przytuł, Krasnosielca, Sielca Kolonii i najbliż-
szej okolicy. Zdarzało mu się wspomnieć o sąsiednich gminach Jednoro-
żec i Baranowo. Listy ilustrują trudności, z jakimi zmagali się chłopi, 
gospodarząc w dolinie Orzyca, na słabych piaszczystych glebach. Gra-
bowski pisał o działalności społecznej, omawiał działanie organów sa-
morządowych, informował o wyjątkowych wydarzeniach w regionie, jak 
np. lot balonu, ale też o pogodzie wpływającej na uprawy. Relacjonował 
życie religijne, a jednocześnie nie szczędził słów krytyki księżom, tak 
samo i urzędnikom. Jak pisał Henryk Syska, każdy z tekstów Grabow-
skiego „roznosił po kraju nazwisko autora i zarazem spokojną jego wio-
skę, położoną uroczo nad Orzycem, opodal sędziwego Krasnosielca”. 
Tytuł, jakim podpisywał się Grabowski – „włościanin” – „miał istotne 
uzasadnienie. Wyrażał przekorę działacza wobec zagrzęzłego w bezna-
dziejności środowiska, zapatrzonego w przeszłość której nie znało, a je-
śli, to mgławicowych tylko, mocno zafałszowanych opowieści. Przysło-
wiowy kontusz mocno już zawadzał w podejmowanych próbach refor-
matorskich, oczekiwał zatem wymiany na wybijającą się ku przodowi 
siermięgę, czy jak kto woli – chłopską sukmanę”11. 

Poniżej publikuję te listy Jakóba Grabowskiego do „Gazety Świątecz-
nej” i „Zarania”, które jeszcze nie były prezentowane w KZH. Nowa 
wyszukiwarka cyfrowej biblioteki UW – CRISPA – pozwoliła na do-
kładniejsze prześledzenie publikacji, choć możliwe, że nie dotarłam do 
wszystkich pism Grabowskiego. Wyszukałam zarówno te podpisane 
pełnym imieniem i nazwiskiem autora, jak i imieniem i pierwszą literą 
nazwiska czy inicjałami. Poza tym, zgodnie ze stwierdzeniem H. Syski, 

                                                           
11 † Jakób Grabowski, „Gazeta Świąteczna” [dalej: GŚ], 40 (1921), 
29 (2111), s. 3; M. M.[alinowski], Ś.p. Jakób Grabowski, „Wyzwole-
nie”, 8 (1921), 37, s. 358; J. Grabowski, S. Grabowski, Pamiętnik Jakó-
ba Grabowskiego z 1915 roku, KZH, 1 (2010), 4, s. 4–6; Odpowiedzi 
Redakcji, „Zaranie”, 7 (1913), 41, s. 1062; Po raz szósty do popisu go-
spodarstwa, GŚ, 20 (1900), 11 (1002), s. 2; [K. Prószyński], P. Grabow-
skiemu Jak.[óbowi] w Przyt.[ułach], GŚ, 9 (1899), 18 (435), s. 7; M. Ma-
linowski, Chłopski ruch zaraniarski, wyd. 2, Warszawa 1948, s. 40–41; 
H. Syska, Znad Orzyca rodem, „Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towa-
rzystwa Naukowego”, 9 (1995), s. 78–84; informacje i dokumenty udo-
stępnione przez prawnuka Jakóba Grabowskiego, Seweryna Grabow-
skiego. 
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który pisał, że Tomasz Zaraz to przybrane nazwisko Jakóba Grabow-
skiego, publikuję również list z „Zarania”. Za takim wyborem wedle 
Syski przemawiały „Żarliwość pisarska, stylistyczny sposób ujęcia, 
wsparty pewnością siebie, przemawia za autorstwem znanego już po-
wszechnie korespondenta z Przytuł. Mylne chyba byłoby przekonanie, 
że w zasięgach jego działania wyrósł nagle nowy, godny uznania współ-
zawodnik, sprawca jednej tylko, tak doskonałej wypowiedzi”12. Co wię-
cej pozwoliłam sobie przygotować do druku również te teksty, które sta-
nowiły odpowiedź na listy J. Grabowskiego, by pokazać, jak jego pi-
śmiennictwo i działalność oddziaływały na czytelników i ich inspirowa-
ły. Publikuję jeden tekst z 1883 r., który nie został podpisany nazwi-
skiem autora, ale można się domyślać, że był nim J. Grabowski.  

Zachowana została oryginalna pisownia oprócz znaku „é” – został on 
zastąpiony znakiem „e”. Kwestie niejasne lub wymagające uszczegóło-
wienia zostały wyjaśnione w przypisach. Jeśli dany przypis to fragment 
oryginalnego tekstu, jest napisany w całości kursywą. Symbolem „*” 
zaznaczono początek kolejnych części tekstu, jeśli np. list publikowany 
był w gazecie w odcinkach. 

Materiał ilustracyjny stanowią: rysunek J. Grabowskiego, dołączony 
do jednego z listów, ogłoszenia wysłane do „Gazety Świątecznej” przez 
J. Grabowskiego oraz dokumenty udostępnione przez Seweryna Gra-
bowskiego, prawnuka. Udało się znaleźć zdjęcie Jakóba Grabowskiego 
z 1913 r. – był wówczas obecny na wystawie bydła rasy czerwonej pol-
skiego w Krasnosielcu jako członek komitetu organizacyjnego. Wystawę 
zorganizowano dzięki staraniom pułtuskiego Towarzystwa Rolniczego. 
Na wyspę na Orzycu sprowadzono, nie licząc cieląt, 230 sztuk bydła. 
Rozdano 15 nagród w postaci nawozów sztucznych i 4 nagrody zbożo-
we13. Zdjęcie, na którym widać J. Grabowskiego (mężczyzna z laską), 
wykonał F. Napierkowski z Pułtuska14. 

Maria Weronika Kmoch 
 

Nie obrażajcie się bracia Puszczanie, kiedy 
was kto Kurpiami nazywa! 

Czytelnik Gazety Świątecznej w Krasnosielcu15, p. Jakób Grabowski, 
rozmawiał niedawno z drugim czytelnikiem, p. Walentym Obrębskim, 
gospodarzem z Baranowa. Aż ten ostatni w rozmowie tak powiedział: 
„Przesłychalim się, że w Brodowych Łąkach utrzymują gazety i my 
więc w latosim roku złożyliśmy się i odbieramy gazetę. Przysłali nam 
i kalendarz, a co to w tym kalendarzu jest różnoty! Nawet o nas tam jest 
napisano. Nie ganią oni nas, ale nazywają nas Kurpiami. Ja myślałem, że 
to tylko te wasze szulery nas tak nazywają, a to nawet w pismach tak 
jest! Zdaje się, że oświecenie w pismach (oświatę) nasz naród poznaje 
i młodzi się przestrajają już po szlachecku, a w kurpiach nie chodzi nikt, 
chyba w chodakach – i to tylko w powszedek – a to wszystko nic nie 
znaczy! Niżej człeka cenią niźli bydlę, bo kurp upleciony z łyka nie zna-
czy i za koguta. Takie Warszawiaki powinni nas zwać chłopami pusz-
czanami; nazwa nasza powinna być od miejscowości, a nie od ubóstwa 
ojców i dziadów naszych”. 

Pan Obrębski to powiedział, a pan Grabowski słowa jego spisał i nam 
przysłał, my zaś powtórzywszy je tu w Gazecie – dajemy tłumaczenie. 

Nie gniewajcie się bracia i nie obrażajcie się, kiedy was kto zwie Kur-
piami, bo nie ma w tem nic złego. Nietylko w Warszawie, ale i w całym 
kraju Kurpiami was nazywają, a czynią to nie w żadnej złej myśli, i nie 
dlatego, żeby was nisko cenili, broń Boże! Przeciwnie, mówią wszędzie, 
że Kurpie, to lud dobry, poczciwy, pobożny i pracowity; wszędzie was 
uważają jak najlepiej. Nazwa Kurpie od dawnych czasów weszła 
w zwyczaj; nazywają was Kurpiami, choć nie wiedzą nawet często, że 
wy sami tak nazywacie obuwie z łyka plecione. 

A i obuwie z łyka plecione nie jest złe i nie trzeba się go wstydzić. 
Dawniej w całym kraju naszym wszyscy takie obuwie na nogach nosili. 
Oto i ojciec królów polskich, Piast, w takiem obuwiu niegdyś chodził; 
tak samo i pierwszy książę czeski Przemysław. 

A choćby ojcowie i dziadowie nasi z ubóstwa tylko obuwie takie nosić 
mieli, to czyż nam się tego wstydzić? O nie, uchowaj nas Boże! A toć 
tylu świętych dobrowolnie w ubóstwie żyło, bo wiedzieli, że od ubóstwa 
prostsza droga do nieba niźli od bogactwa. Toć i sam Pan Jezus w ubó-

                                                           
12 H. Syska, Znad Orzyca rodem…, s. 90. 
13 Wystawa bydła w Krasnosielcu, „Ognisko”, 2 (1913), 26, s. 614. 
14 „Świat”, 8 (1913), 25, s. 16. 
15 Grabowski mieszkał wówczas w Przytułach, ale poczta, do której wy-
syłano prenumerowane numery, znajdowała się w Krasnosielcu, stąd za-
pewne taka afiliacja. 

stwie się narodził i żył ubogo. A myżbyśmy się mieli wstydzić tego, że 
ojcowie nasi w obuwiu z łyka chodzili? O! wyrodne by z nas dzieci by-
ły, gdybyśmy się zapierali tego. Myślą też młodzi, że jak się kto aby tro-
chę oświeci, to już powinien zrzucić suknie ojców swojich, a przebrać 
się po niemiecku, czy tam po szlachecku. O i to nieprawda! Nie wiedzą 
oni, co to oświata. Można być zupełnie ciemnym, a przebrać się po szla-
checku; i można być oświeconym, a nosić ubiór taki, jak ojcowie nosili. 
A nawet ten ojcowski strój lepiej do nas zawsze przystaje, jakoś w nim 
człowiek ładniej wygląda. Tak przynajmniej myślę ja, pisarz Gazety – 
i tak myśli wielu ludzi oświeconych, którym smutno robi się na duszy, 
kiedy widzą, jak w niektórych okolicach kraju, ciemna młodzież porzuca 
swój dawny ubiór i przebiera się w kuse niemieckie surduty16. 
 

Okup złodziejom 
z powiatu Makowskiego (gub. Łomżyńskiej) dochodzą nas wiadomości, 
że po gminach Krasnosielc i Sypniewo włóczyli się zimową porą podej-
rzani ludzie, których wszyscy uważają za jawnych złodziejów koni, 
i zbierali od gospodarzy jakby kwestę. Włościanie dają im, zapewne 
z obawy, żeby się nie mścili, to zboże w snopach, to po ćwierci owsa, 
żyta lub pszenicy. Takie okupywanie się złodziejom, toć to już nie żaden 
dobry uczynek, ale po prostu grzech i tchórzostwo, którego się wstydzić 
trzeba przed światem. Czyż na złodziejów nie można znaleźć innej jakiej 
rady17? 
 

Jak to uczciwi ludzie pojmują  
swój obowiązek  
– widać z listu nadesłanego nam przez znanego już czytelnikom „Gazety 
Świątecznej” włościanina, gospodarza Jakóba Grabowskiego z Przytuł 
pod Krasnosielcem w guberji Łomżyńskiej. Oto co się niedawno zdarzy-
ło w jego okolicy. Marcin Obrębski, gospodarz ze wsi Cierpiąt, gminy 
Baranowa (w powiecie przasnyskim), znalazł na drodze sakiewkę, 
w której było 75 rubli. Przyjechawszy więc do wsi, zaraz poszedł do soł-
tysa i oznajmił mu, że znalazł tyle pieniędzy, co za nie mógłby konia 
kupić. Sołtys powiedział o tem w urzędzie gminnym, ludzie zaczęli wy-
pytywać się po okolicy, czy kto nie wie o poszkodowanym, i niedługo 
dowiedzieli się, że pieniądze zgubił nadleśny w Majku. Wtenczas Ob-
rębski idzie do nadleśnego i zapytuje go: „Proszę pana, ile pieniędzy by-
ło zgubionych?” – Nadleśny powiada, że 65 rubli. Na to Obrębski zno-
wu: ,,Oj, zdaje się, że trochę więcej!” To rzekłszy, wyjmuje z kieszeni 
sakiewkę, roztwiera ją, liczą pieniądze i pokazuje się, że jest nie 65 ale 
75 rubli. Nadleśny ucieszony oddaje część tych pieniędzy w nagrodę 
Obrębskiemu, ale zacny włościanin brać ich w żaden sposób nie chce. 
Dopiero po wielkich naleganiach przyjął ledwo jednego rubla za drogę 
i za stratę czasu.  

Tak postępują uczciwi i szlachetni ludzie! A postępki ich przynoszą 
zaszczyt całym wioskom, gminom, parafjom i rozleglejszym jeszcze 
okolicom. Niechże więc każdy wie, że zacny ów włościanin Marcin Ob-
rębski jest mieszkańcem tej części kraju naszego, która słynie pod nazwą 
Puszczy Kurpiowskiej18. 
 

Podział wspólnego pastwiska 
Jeden z czytelnikow Gazety, włościanin ze wsi Przytuł pod Krasno-

sielcem, Józef Grabowski19, tak oto pisze: 
„Może przyda się dla przykładu innym wiadomość o tem, co się w na-

szej wsi stało. Mieliśmy w Przytułach paśnik wspólny i bywała kłótnia, 
że gospodarze nierówno wyganiają chudobę. Kilka lat radziliśmy nad 
tem, żeby ten paśnik rozebrać, ale nie było zgody; jedni chcieli rozbie-
rać, drudzy nie. Aż stanęło na tem, że dziewięciu gospodarzy, co chcieli, 
żeby zostało postaremu, wzięło sobie kawał bez dzielenia i pasą na nim 
wspólnie; a nas piętnastu podzieliło resztę między siebie na działki. Za-
raz swoje działki pooraliśmy, trochę obrociliśmy na łąki, a tylko małe 
kawałki, co zupełnie niezdatne ani na łąkę, ani na pole, zostawiliśmy na 
paśnik. – Wszyscy ludzie z okolicy mowili, że głupstwo robimy. A prze-
cież nieprawda. Chudoba nam się chowa pięknie, jak i innych lat, i parę 
fur zboża i siana wzięło się z tych działków do domu. Będzie można te-
raz konie na stajni trzymać, a gnój na pole wywieźć. Doczynku wpraw-
dzie więcej, ale zato i pożytku więcej.  

                                                           
16 GŚ, 2 (1882), 13 (65), s. 1–2. 
17 GŚ, 3 (1883), 16 (120), s. 2. 
18 GŚ, 3 (1883), 19 (123), s. 1. 
19 Pomyłka – chodzi o Jakóba Grabowskiego. 
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Paśnik, ktorym podzieliliśmy się, był ilasty, więc wpierw na tym grun-
cie tylko trawa się puściła; ale teraz, jak się uprawi, to ładne zboże na 
nim rośnie”. 

Niechże gospodarze po innych wsiach nad tym przykładem się zasta-
nowią, niech pomyślą i radzą, czyby nie dobrze było i u nich tak samo 
zrobić. Gdyby gromady składały się z samych ludzi rozumnych, to na 
wspolnych gruntach i wspolnemi siłami więcej by mogły pożytku wy-
dobywać; ale w takiem położeniu jak teraz – to bodaj lepiej pastwiska 
dzielić, żeby jeden nie wadził drugiemu dobrze na nich gospodarować20. 
 

Ze wsi Przytuły pod Makowem w gub. 
Łomżyńskiej tak pisze do nas Jakób Gra-
bowski: 
„Dnia 21 Maja przeszedł przez parę wsi w naszej parafji krasnosielskiej 
grad i wybił trzecią część wszystkiego żyta. Miejscami też niedźwiadki 
zniszczyły bardzo żyto i inne zboża. Gdyby nie te klęski, to żyto byłoby 
w tym roku dobre, bo w słomę porosło pięknie, – ale niewiadomo, jaki 
będzie plon, gdyż deszcze ciągle padały, a przy tem były wciąż wiatry 
i zimna. Kartofle w wielu miejscach wygniły”21. 
 

W sprawie poprawy małych gospodarstw. 
Pisanie włościanina22 

Od czasu zapoznania się z Gazetą Świąteczną bardzo kontent jestem, 
bo dowiaduję się rzeczy ciekawych, zajmujących i pouczających. Powo-
li, ale giną plotki, brednie i przesądy utrzymywane między nami z daw-
nych czasów. Przekonywają się przecież ludzie, że lepiej wierzyć temu, 
co w Gazecie piszą, niżeli różnym bajom niedorzecznym kuglarzy. Zaj-
mują mię nowiny krajowe i z dalszych stron świata, ale niemniej zajmu-
ją mię i artykuły pouczające o gospodarstwie. Czytam je i zastanawiam 
się zawsze, czyby nie można zastosować tych rad do urządzenia swej 
gospodarki mniej-więcej w podobny sposób. I przekonywam się, że 
z artykułów gospodarskich pisanych przez Marjana Prawdzica23 dużo 
można korzystać, za co wdzięczność się mu należy. Ale w radach poda-
wanych w Gawędach Gozdawy dotąd nic stosownego dla siebie nie zna-
lazłem.  

Kto biedy nigdy nie cierpiał, a tylko słyszał o niej i rzutem oka na nią 
patrzył, ten najczęściej fałszywe o niej ma wyobrażenie. Lekarz, który 
czytuje książki najpożyteczniejsze, a nie ma doświadczenia przy cho-
rych, nie może być uważany za dobrego doktora.  

Oto zastanowię się chwilkę nad gawędami pana Gozdawy i powiem, 
w czem one są, jak mnie się zdaje, niedokładne. W pierwszych gawę-
dach przyrównywa pan Gozdawa gospodarstwa francuskie do naszych, 
i mówi, że 10-morgowy gospodarz może dojść do majątku i znaczenia. 
A gdzież u nas takie grunta, by na tak małem gospodarstwie można żyć 
dostatnio i wygodnie, nie cierpiąc biedy?  

Dalej rozważywszy rachunek przychodów i rozchodów gospodarki 
(Nr. 333)24, łatwo poznać można, że takowy wyprowadzony niedokład-
nie, bez doświadczenia. Zabudowania oszacowane są tam 310 rubli, 
a powinny być warte od 500 do 600 rubli. Obleczenie i obuwie ocenione 
200 rubli, a powinno kosztować od 80 do 120 rubli. A teraz czyż można 
utrzymać parę koni i siedem sztuk bydła na 10-morgowej zagrodzie?25 

                                                           
20 GŚ, 5 (1885), 52 (260), s. 2. 
21 GŚ, 7 (1887), 28 (340), s. 5. 
22 List ten to odpowiedź na zachętę redakcji „Gazety Świątecznej”, żeby 
czytelnicy przysyłali opisy swych gospodarstw na tegoroczną wystawę 
warszawską. W gazecie czytamy: Spodziewamy się też, że Rada Wysta-
wowa z równą przyjemnością opisy te od nas odbierze i raczy je zbadać 
należycie, a następnie przez wysłanych od siebie członków sprawdzić na 
gruncie. Wśród 8 nadesłanych opisów był publikowany list – Gospodar-
stwo 14-morgowe Jakóba Grabowskiego w Przytułach, w gminie Kra-
snosielckiej, powiecie Makowskim, gub. Łomżyńskiej. Nowe opisy ma-
łych gospodarstw, GŚ, 6 (1886), 17 (277), s. 1. 
23 Pseudonim Karola Filipowicza (1850–1902) – ekonomisty rolnego, 
pisarza, publicysty. 
24 Chodzi o nr gazety, w której ukazał się artykuł, zob. Gozdawa, Gawę-
dy rolnika. III. Co daje gospodarstwo?, GŚ, 7 (1887), 21–22 (333–334), 
s. 5. 
25 Gozdawa w N. 3 33 Gazety mówi nie o 10-morgowej, ale o 12 morgo-
wej osadzie, tu więc jest pomyłka w liście, którą czytelnicy winni mieć na 
uwadze. (Pisarz G. Ś.). Uwagę tę dopisał wydawca „Gazety Świątecz-
nej”, Kazimierz Prószyński. 

Najlepszej trawy dla siedmiorga bydła trzeba więcej niż dwa morgi; dla 
pary koni, najskrupulatniej je karmiąc, wyjdzie na rok 20 korcy żyta26. 
Gospodarzom małorolnym właśnie najtrudniej jest chować konie; roboty 
dla nich niema w każdym czasie, a wyjeżdżać na zarobki nie opłaca się, 
bo trzeba do doglądu dobytku trzymać radnego parobczaka, a i dla niego 
nie masz stałej roboty. Pastorka (pastucha) już koniecznie trzeba mieć, 
dwóch zaś ludzi utrzymywać niepodobna. Czem teraz karmić 5 świń, 
kiedy widzimy z rachunku pana Gozdawy, że 10 korcy kartofli sprzeda-
ne. Dalej – gdzież jest przychód ze świń? a powinien być choć około 60 
rubli. 6 gęsi z gąsiętami potrzebują ugoru z półtora morga, a gdzie przy-
chód z gęsi jest pokazany? 

Jeżeliby gospodarz chował tyle bydła, koni, świń i gęsi, musiałby mieć 
przy nich trzech dozorców, a przy dzieciach i gotowaniu czwartą osobę. 
Stary ojciec i małe dzieci potrzebują żyć, któż więc robić będzie? Zkąd 
znowu można obliczać stratę z próżniactwa na rubli sto? Pan Gozdawa 
przy takiem gospodarowaniu, jakiego przykład wskazał, styka brzeg 
z brzegiem, a w mojim obrachunku niema i podoby do zetknięcia27. 

Co zaś do płodozmianu, to na sto jedna osada znajdzie się taka, którą 
by można urządzić na takie 10 pól, aby urodziło się na nich każde zboże. 
A i tak, gdzie się rodzi pszenica, tam kartofli prawie nie pokazuj, a na 
żytnim gruncie koniczyna się nie uda. Dobre by były takie rady, ale 
gdyby były szczegółowe; to jest trzeba wskazać, że jeżeli kto ma grunt 
taki a taki, to niech się tak a tak urządzi. Przy tej sposobności przedsta-
wię uprawę roli u sąsiedniego nam dziedzica na folwarku 
w Krasnosielcu. Tam płodozmian jest taki: Na polu pierwszem: 
1) buraki, 2) wyka, 3) pszenica, 4) koniczyna, 5) koniczyna, paśnik, 
6) owies; na polu drugiem: 1) ugór, 2) żyto, 3) jęczmień, 4) koniczyna, 
5) paśnik, 6) owies; na polu trzeciem: 1) kartofle, 2) żyto, 3) biała koni-
czyna, paśnik, 4) żyto, 5) ugór, 6) łubin. Jeszcze dodam, że gnój wywozi 
się w pole pierwsze, a każde zboże do ostatniego prześlicznie rośnie.  

Czytuję ciągle rady, że trzeba lepiej gospodarzyć. Lecz te rady stosują 
się najczęściej do gruntów dobrych, nie do takich, jakie my tu mamy. 
Więc podaję w streszczeniu opis swojej gospodarki i proszę mi doradzić, 
jak lepiej gospodarzyć. A będzie z tego nauka dla mnóstwa ludzi, bo ta-
kiego gruntu, jak u mnie, jest najwięcej.  

Wszystkiego gruntu mam morgów 14. Z tych trzynaście morgów pola 
ornego leży razem, a mórg łąki oddzielnie nad rzeką. 

Oto jest i planik mojej osady: 
Na siedlisko, to jest dom, zabudowania i podwórze, przypada 70 prę-

tów; na ogród 50 prętów; pola niższego, lepszego, które nietyle jest do-
bre z natury, co z nawozu częstego, mam 2 morgi; pola piasczystego, 
wysokiego, gdzie urodzajnej warstwy ziemi jest 7 cali – morgów 10, 
prętów 180.  

Na dwóch morgach lepszych sieję: 1) okopowiznę, 2) jęczmień, 3) ko-
niczynę, 4) paśnik, 5) owies.  

Na polu dalszem, na połowie, gdzie nieco lepsze, mam taki płodo-
zmian: 1) kartofle, 2) groch i owies, 3) żyto, 4) żyto. Gdzie grunt podlej-
szy, tak zmieniam: 1) łubin na gnój i grykę, 2) żyto, 3) żyto.  

Przychód mam taki: w roku przeszłym było żyta korcy 32, owsa 
3 korce, jęczmienia 4 korce, gryki 1 korzec, kapusty 1 i pół fury, łubinu 
2 korce, kartofli 50 korcy, marchwi 40 korcy, pszenicy 3 korce, lnu 
24 garnce, rzepiku 8 garncy, koniczyny 4 fury, siana 4 fury. O pienięż-
nym przychodzie ogólnie powiem, że było w roku przeszłym 143 ruble 
i 74 kop., a rozchodu 158 rubli i 67 k. Leczna poprawienie gospodarki, 
to jest na pobudowanie chlewka, wydałem z tego 25 rubli, na sadek 
14 rubli, za trawę, z której urobiłem 6 fur siana, 13 rubli.  

Łubinu myślę mniej siewać na przyorywkę, bo się ilość nawozu po-
większa. Chowam parę koni, trzy krowy, 6 kur i 2 świnie.  

Około całej gospodarki pracuje głównie nas dwoje, czyli ja sam i żona. 
Jest też chłopiec pastorek i dzieci mamy dwoje, starsze pięcioletnie. Na 
najemników (10 ludzi) do żniwa wydaję 3 ruble. Nadto ojcu wydaję or-
dynarję wartości 20 rubli na rok.  

                                                           
26 Jednakże niewszędzie karmią konie żytem – częściéj używają ku temu 
owsa, miejscami zaś jęczmienia. (Pisarz G. Ś.) 
27 Szkoda, że cały ten ustęp o życiu ojca i dzieci, o stratach z próżniac-
twa i o niepodobieństwie zetknięcia brzegu z brzegiem nie jest obszerniej 
i jaśniej przez piszącego ta słowa gospodarza wyłożony. (Pisarz G. Ś.) 
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Sadek z 35 szczepów założyłem sobie 
podług książki „Sad przy chacie”; wszyst-
kie drzewka co do jednego się przyjęły. 
Prócz tego wsiałem ziarna gruszkowe, 
z których mi rośnie 130 płonek.  

Co napisałem, to wszystko prawda. 
Ale proszę rozważyć, ile to para koni 

i trzy krowy spożyją przez zimę i lato. 
Prawda, że na podściółkę nie żałuję; ścielę 
pod konie i bydło tyle, co mogą, wdeptać, 
a jak w tym roku, to i na Święty Jan mia-
łem garść siana dla bydła i koni. Czemże 
bym jednak żywił jeszcze czwartą krowę 
i 3 sztuki jałowizny, jak pan Gozdawa po-
daje? 

Łąk nie poprawiam niczem i nie widzia-
łem ani słyszałem, żeby ktokolwiek w na-
szej okolicy to robił. Czyby nie pomogło 
im choć samo zbronowanie, bo nawozu 
i na pola orne mam zamało. Jeszcze o pa-
śniku powiem, że miałem go 3 morgi; je-
den mórg i prętów 120 zorałem na pole, 
i dobre zboże na niem rośnie, 50 prętów 
zapuściłem na łąkę, a 1 mórg i prętów 130 
pozostało jako paśnik. Torfu ani marglu 
nie mam wcale. 

Jeszcze raz proszę, aby panowie, uczeni 
rolnicy doradzili mi w Gazecie Świątecz-
nej, znając moje położenie, jak lepiej go-
spodarzyć. My, włościanie, przemawiać 
do ludzi nie umiemy, ale mówiących i pi-
szących jasno rozumiemy, i jeżeliby tylko 
rada okazała się słuszną i możliwą do 
usłuchania, chętnie będziemy jej się chwy-
tać. 

Napisałem te kilka słów na to, aby ucze-
ni rolnicy poznali, że my czytamy i rozu-
miemy, co piszą dla nas. Niekiedy jednak 
tak się nam wydaje, że obietnice z korzy-
ści lepszej gospodarki – to gruszki na 
wierzbie, a kto ma grunt dobry – to całe 
jego szczęście. 

Proszę szanownego pana Pisarza Gazety 
Świątecznej przejrzeć to moje pisanie, 
i jeżeli się okaże pożytecznem, poprawić 
i wydrukować. Jestem samouk, to też choć 
i przyjdzie myśl dobra, trudno się zdobyć 
na rozumne i sensowne pisanie. Lecz pan 
Pisarz Gazety po rozczytaniu się uzna, co 
złe, a co dobre. Nie chcę nikogo obrazić, 
tylko pragnę pożytku, a zarazem chcę po-
cieszyć niektórych rolników mających 
słabsze grunta, że opisując własną gospo-
darkę, usprawiedliwiłem ich poczęści 
przed zarzutem pana Gozdawy. 

Jakób Grabowski, 
włościanin w Przytułach  

pod Krasnosielcem, 
stały czytelnik i przedpłatnik  

Gazety Świątecznej. 
 
Przypisek i odezwa do uczonych 
rolników 

Z radością odczytaliśmy i dajemy do 
wydrukowania w Gazecie naszej to pisa-
nie Jakóba Grabowskiego, włościanina 
z Przytuł. Jest ono dowodem, że są czytel-
nicy, którzy nie napróżno, ale z prawdzi-
wym pożytkiem czytać umieją i każdą 
rzecz rozważają w swej głowie, aby z niej 
korzyść dla życia i pracy jak ziarno 
z orzecha wydobyć. Najlepiej też, żeby 
sami gospodarze, tak jak teraz Grabowski, 
wypowiadali swe myśli z własnego do-

świadczenia i zastanowienia wysnute, jakie są ich potrzeby i jakie prze-
szkody w poprawianiu gospodarstw. Ułatwi się tem praca uczonym 
a dobrym ludziom, którzy pragną dzielić się swemi wiadomościami 
z ogółem i przyłożyć się, o ile siły pozwalają, do polepszenia doli 
wszystkich. 

A teraz upraszamy pana Gozdawę, pana Marjana Prawdzica i wszyst-
kich uczonych a doświadczonych rolników, do których to pisanie doj-
dzie, ażeby dokładnie rozważyli podany tu opis gospodarstwa, jak rów-
nież uwagi oraz prośbą Grabowskiego, i udzielili swojich światłych rad 
a wyjaśnień. Mogą to uczynić albo wszyscy razem, naradziwszy się 
między sobą, albo każdy zosobna, a my to, co oni obmyślą i napiszą, 
podamy w gazecie do wiadomości wszystkim czytelnikom-
gospodarzom. Może kto pomyśli sobie, że idzie tu tylko o jedno małe 
gospodarstwo. Ale to nieprawda; podobnych gospodarstw, jak Grabow-
skiego w Przytułach, jest w kraju naszym bardzo, bardzo wiele, – 
wszyscy więc ich właściciele, którzy Gazetę czytują, będą mogli sko-
rzystać z dobrych rad i wskazówek, jakie zpowodu pisania Grabow-
skiego i tej naszej odezwy udzielone zostaną. 

Pisarz Gazety Świątecznej28. 
 

W sprawie gospodarstw włościańskich  
(Zpowodu pisania włościanina Jakóba Grabowskiego  
w numerze 346 Gazety) 

Niemałe mam zadanie chcąc odpowiedzieć na list Jakóba Grabow-
skiego, włościanina z Przytuł, drukowany w numerze 346 Gazety Swią-
tecznej. Ja, tak samo jak i Pisarz Gazety Swiątecznej, cieszę się bardzo, 
że czytelnicy zastanawiają się nad radami, jakie podaje Gazeta, i dlate-
go list Grabowskiego pochwalić muszę. Ale z drugiej strony – zarzuty, 
jakie mi postawił, dowodzą, że zamało on zastanawiał się nad rachun-
kiem przeze mnie podanym i skutkiem tego ani jeden zarzut jego nie 
jest zasadny. Bo oto gospodarz z Przytuł, nie wiedząc, kto jest ten Go-
zdawa, który do Gazety pisuje, uważa go za książkowego lekarza, dają-
cego recepty nie z tego, co go życie nauczyło, lecz ze słyszenia i po-
wierzchownego rzutu oka. A tymczasem Gozdawa dłuższy czas uczył 
się i przypatrywał, jak ludzie gospodarują w innych krajach, a potem 
przez lat piętnaście gospodarował sam, podobno niebardzo źle, i nietyl-
ko dla siebie, bo szczerze zajmował się gospodarką włościan-sąsiadów, 
którzy równie szczerze i z pewnym pożytkiem rad jego słuchali; więc 
zna gospodarowanie włościan kraju naszego i może o niem mówić. 

Przypuśćmy jednak, że ów Gozdawa to taka tępa głowa, iż nie sko-
rzystał z tyloletniej nauki i daje rady takie, że trzeba je dla dobra rolni-
ków obalić i za szkodliwe uznać.  

I oto przeciwnik mój występuje z artykułem, wktórym chce dowieść, 
że w radach mojich nic stosownego dla siebie nie znalazł. Aż mnie 
mrowie przeszło, gdym te jego słowa przeczytał... Pomyślałem jednak 
zaraz, że jeśli gospodarz z Przytuł dla siebie nic stosownego z mojich 
rad nie wyczytał, to przynajmniej ktoś inny coś z nich korzysta. Ale 
czytam dalej, a tu mój przeciwnik zabiera się nadobre do rachunku 
przychodu i rozchodu gospodarstw, jaki w „Gawędach” postawiłem, 
i czarno na białem pisze, że rachunek ten wyprowadzony niedokładnie, 
bez doświadczenia... Tam do licha! – pomyślałem – zła sprawa, bo jeśli 
kto tak odrazu po łbie mnie wali, musi być pewny swego! 

Ale jakem do końca list sąsiada Grabowskiego przeczytał, uspokoji-
łem się trochę, a nawet zupełnie. Choć powiedziano zgóry, że rachunek 
cały zły, widzę, że tylko wniektórych rzeczach się nie zgadzamy. Więc 
otucha w serce wstąpiła. 

Głównie gospodarza z Przytuł zgniewało, żem ja akurat nie opisał ta-
kiego gospodarstwa, jak jego własne. Ano... cóż robić? ja opisywałem 
średnie, przeciętne gospodarstwo włościańskie w kraju, myśląc, że 
uważny czytelnik podany rachunek zastosuje o tyle, o ile jest zgodny 
z jego zamożnością i stanem gospodarstwa, – w czem zaś rachunek 
z tem się nie zgadza, to zawsze będzie mu łatwiej, mając jakiś wzór, 
ułożyć sobie na jego podobiznę obliczenie i we właściwe miejsca po-
stawić liczby takie, jakie z jego gospodarstwa wynikają. Jeśli bowiem 
zapamiętał pan Jakób, com na początku mojej gawędy mówił, że naj-
lepszym sposobem poznania, czy interes jaki wypada dla nas z korzy-
ścią, jest rachunek, to powinien był i i to zrozumieć, że ja, robiąc moje 
obliczenia, nie miałem gospodarstwa w Przytułach na myśli, lecz 
wszystkich włościan-rolników chciałem objaśnić, w jaki sposób ra-
chunkiem dochodzi się do poznania o wielu rzeczy, które dotąd niewy-
tłómaczne dla nas były. 

                                                           
28 GŚ, 7 (1887), 34 (346), s. 1–2. 
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A teraz przechodzę do pojedynczych zarzutów, jakie mi Grabowski 
stawia. 
1) Pisze on, jakoby przyrównywają gospodarstwa francuskie do naszych, 
mówię, że 10-morgowy gospodarz może u nas żyć dostatnio. A gdzież 
to u nas takie grunta – zapytuje. Otóż na to odpowiadam, że gdyby się 
ludzie na jakość gruntów oglądali, a gorsze zapuszczali, toby wkrótce 
świat z głodu zginął. Nie sam grunt, lecz bardziej głowa gospodarza, co 
go uprawia, stanowi o dochodzie z roli. Wszak pod Paryżem we Francji 
grunta kredowe zamieniono w najpiękniejsze i urodzajne ogrody wa-
rzywne; wszak Niemcy pruscy wydmy piaszczyste łubinami lub zadrze-
wianiem doprowadzili do tego, że im dają większy dochód, niż nasze 
gospodarstwa włościańskie, mające z natury dobre grunta. A niechby 
wreszcie przypatrzono się, co pod Warszawą z piaskami sapowatemi 
zrobiono i jakie to tu włościanie z każdego zagona dochody ciągną! 
Wprawdzie niewszędzie prowadzenie i takiego gospodarstwa się opłaci, 
ale ja stawiam te przykłady na dowód, że nie tyle rolnik zależy od grun-
tu, ile grunt od rolnika. 
2) Wmojim rachunku budowle mało oszacowane, bo tylko na 310 rubli, 
a obleczenie i obuwie ocenione 200 rubli, a tymczasem powinno kosz-
tować 80 do 120 rubli. Cóż to za zarzut? – pytam. Jednego gospodarza 
budowle warte są 1000 rubli, innego 100; w jednej rodzinie komora cała 
pełna przyodziewku, a wskrzynkach korali, chustek, pasów taka moc, że 
aż w oczy bije, – a w drugiej zgrzebnej koszuli niema czem załatać. Ale 
to tylko służy za dowód, że jedni są rządniejsi i bogatsi, a drudzy albo 
nie mieli jeszcze czasu zrobić zapasów, albo nie umieją i nie chcą. Nie 
zmienia to rzeczy, ani przykładu przeze mnie podanego. Mniejsza war-
tość budynku, mniej przyodziewku, a no to i w rachunku mniej obli-
czam, ale zawsze wiedzieć muszę, co mam w swojim majątku. 
3) Zapytuje pan Jakób, czy można utrzymać parę koni i siedem sztuk 
bydła na 10-morgowej zagrodzie? czem karmić 5 świń, kiedy wrachun-
ku Gozdawy podano, że 10 korcy kartofli sprzedane? gdzie pasać 6 gęsi 
z gąsiętami i gdzie przychód ze świń i gęsi pokazany? Otóż odpowiem, 
panie gospodarzu, że bardzo nieuważnie przeglądaliście mój rachunek, 
bo: nie mówiłem o 10-ciu, lecz o 12-tu morgach; kartofle nigdzie nie 
wykazane na sprzedaż, tylko na spotrzebowanie ich na gruncie; gdyby 
się było zastanowić nad tem, że owe 5 świń oceniono 25 rubli, możnaby 
zaraz zmiarkować, że tu tylko mowa o jednej świni dużej (maciorze), 
reszta chudźce, które albo się sprzedaje na targu, lub podpasa na mięso, 
szynki i kiełbasy dla rodziny, że zatem na wychowanie takich 5-ciu 
sztuk aż nadto wystarczy ta karma, którą gospodarstwo daje. Nie pisa-
łem też w rachunku o 6-ciu starych gęsiach i ich przychówku, tylko – że 
wogóle wszystkiego gospodarstwo takie hoduje sześcioro gęsi dla siebie, 
a na jesieni parę sztuk uprzedaje. Bardzo wyraźnie w mojim rachunku 
napisano: „z przychówku żywego dobytku 10 rubli, z drobiu i jaj 10 ru-
bli”; z tego widać, że przychód z gęsi i świń wykazany niewielki, gdyż 
resztę rachowano, iż w domu się spożyje. Nakoniec źle by to o mnie 
świadczyło, gdybym półtora morga z dziesięciu przeznaczał na pastwi-
sko dla gęsi! Proszę mi donieść, gdzie to są tacy gospodarze, co na po-
łowie, a choćby nawet na kawałku ugoru paśnik dla samych gęsi mają, 
a ja im pokażę, że choć starzy, ale rozumu im brak. 
4) Gospodarz z Przytuł utrzymuje, że do 2-ch koni, siedmiorga bydła 
i pięciorga świń potrzeba mieć trzech dozorców, a przy gotowaniu 
i dzieciach czwartą osobę. Otóż myślę sobie, panie gospodarzu, że albo 
chcieliście ze mnie zakpić, albo że nie siedzicie na roli, a przytem znów 
nieuwaga, bo ja w mojim przykładzie podałem rodzinę złożoną z dwóch 
kobiet i dwóch mężczyzn dorosłych, oraz czworga dzieci, a wy oblicza-
cie, że to tak, jak u Was, gdzie tylko Wy sami z żoną gospodarujecie. Na 
zakończenie dopowiem jeszcze gospodarzowi z Przytuł, że na 12 mor-
gach nietylko można, ale powinno się utrzymywać taką ilość żywego 
dobytku, jaką ja podałem; że rodzina z czterech osób dorosłych złożona 
wystarcza na zupełną obsługę gospodarstwa takiego, jak podałem; i że 
wreszcie w następnej gawędzie liczbami wykazałem, w jaki sposób traci 
się 100 rubli, któreby można osiągnąć z pracy wykonywanej po za zwy-
kłemi zajęciami.  

Odpowiedziałem tedy na zarzuty postawione mi przez włościanina 
z Przytuł. Jeśliby w czem odpowiedź ta była jeszcze niedokładna, gotów 
będę ją obszerniej objaśnić, i proszę, by p. Jakób Grabowski pisania 
w tej sprawie nie żałował. Chocieśmy się nie zrozumieli, a jedno i drugie 
przeoczono, to jednak mogę podziękować Grabowskiemu, że mi dał 
możność jaśniejszego wytłómaczenia, co w mojich gawędach stoji. Cie-
szę się zaś bardzo, że taki praktyczny gospodarz wziął do głowy moje 
rachunki i uwagi swoje przysłał; bo choć dość z gospodarką obeznany 
jestem, nieraz skorzystać będę mógł z rad ludzi, którzy myślą, zastana-

wiają się nad wszystkiem i wiedzą, że takie wzajemne porozumiewanie 
się wielki pożytek przyniesie. 

Gozdawa 
 
Po umieszczeniu tej odpowiedzi na pisanie gospodarza Jakóba Grabow-
skiego, postaramy się później podać znowu uwagi uczonych rolników, 
jak wypadałoby urządzić gospodarkę podobną tej, którą Grabowski po-
siada i w Gazecie opisał. Spodziewać się, że i inni rolnicy, porównywa-
jąc te wskazówki ze swerni gospodarstwami, niemało też potrafią sko-
rzystać.                                                                                        p.G.Ś.29 
 
Jak gospodarować  
(Odpowiedź na pisanie Jakóba Grabowskiego, podane 
w Nr. 346 Gazety) 

Włościanin Grabowski z Przytuł pod Krasnosielcem, opisawszy swoje 
gospodarstwo, prosi, by rolnicy mający doświadczenie doradzili mu, jak 
ma gospodarzyć na swojej osadzie, żeby większe dochody niż dotąd 
otrzymać. Całego sposobu gospodarowania Grabowskiego i płodozmia-
nów, jakie on u siebie zaprowadził, powtarzać tu nie będziemy, bo każdy 
to może przejrzeć w Gazecie. Zato musimy najprzód powiedzieć parę 
słów o samym opisie jego gospodarstwa, podanym w numerze 346 Ga-
zety. Może się zdarzyć, że i inny jaki rolnik zechce poradzić się ludzi 
doświadczeńszych co do sposobów poprawienia swego gospodarstwa. 
Z wielką przyjemnością i dobrą-chęcią każdy z nas pośpieszy w takim 
razie z radą, – ale trzeba, by nadesłany opis był bardzo dokładny, a tej 
dokładności właśnie w pisaniu Grabowskiego brak trochę. Jużciż wia-
domo, że trudno lekarzowi leczyć chorego, jeśli go nie widzi; a choć są 
tacy okpisze30, co utrzymują, że byleby im tylko przysłać włosy chore-
go, to oni zaraz odpowiedzą, jak go leczyć, – my do takich nie należy-
my. Aby komuś radzić, musimy o wszystkiem dobrze być wpierw po-
wiadomieni. A i tak jeszcze trudno zapewnić, że udzielone rady we 
wszystkiein będą dokładne, bo na to trzeba by jechać na grunt i wszyst-
ko dobrze samemu obejrzeć. Ale zawsze, mając lepsze objaśnienia, ła-
twiej wyrozumieć, w czem jest złe.  

Głównie więc potrzeba dać opis gruntu. I tak – prócz opisania, jaka 
jest warstwa, wierzchnia (czy to glina, czy czarnoziem, czy piasek?) 
i jaka warstwa spodnia (to jest – czy pod spodem znajduje się ziemia 
przepuszczalna, jak naprzykład piasek lub lekka glinka, czy też ił sapo-
waty?), – należy opisać położenie pól, ich spadki, a nade wszystko –
jakie rośliny na nich najlepiej się udają, a jakich plon jest niepewny.  

Następnie donieść trzeba, jakie są w okolicy ceny na grunta i na zboże, 
co płacą za nabiał, czy furmankami zarabiać co można, wreszcie – ile 
osada płaci wszystkich podatków.  

Nakoniec podać trzeba, prócz ilości żywego dobytku, ile się nawozi 
i pod co rocznie, jak się nawóz przechowuje, kiedy wywozi, ile się wy-
siewa na mórg rozmaitego zboża, jaka jest uprawa (płaska czy zagono-
wa.?) Ważną również wskazówką będzie doniesienie, czy w sąsiedztwie 
niema jakiej fabryki (naprz. cukrowni, gorzelni, krochmalni i t. p.), oraz, 
jaka jest cena opału i ile gospodarstwo zużywa go rocznie.  

Jednem słowem – im opisujący dostarczy więcej różnych wiadomości 
o swem gospodarstwie, tem łatwiej nam będzie opowiedzieć, jak należy 
to gospodarstwo urządzić. Zawsze jednak prosimy pamiętać, że rady, ja-
kie dawać można, będą tylko pomocą i wskazówką, – sam zaś gospodarz 
powinien rozważyć, obliczyć, czy mu te zmiany wyjdą na dobre, i potro-
chu je zaprowadzać. 

Gospodarstwo Grabowskiego ma morgów 14, – w tem łąki mórg 1, 
gruntu ornego w jednym kawale 12 morgów i 186 prętów, z których 
2 morgi dobrego, a reszta grunt piasczysty, o 7-mio calowej warstwie 
rodzajnej. Pod zabudowaniami 120 prętów. Dobytek żywy: koni 2, krów 
3, świń 2, kur 6. Zbiór w roku zeszłym (1886-ym) wynosił: żyta korcy 
32, owsa kor. 9, jęczmienia kor. 4, gryki korzee 1, łubinu 2 kor., kartofli 
50 korcy, marchwi 40 kor., pszenicy 3 kor., lnu 24 garnce31, kapusty 1 i 
pół fury, koniczyny 4 fury, siana 4 fury.  

                                                           
29 p. G.Ś. to wydawca Kazimierz Prószyński. GŚ, 7 (1887), 37 (349), 
s. 2–3. 
30 L.mn. słowa „okpisz” – oszust, szachraj, naciągacz. 
31 W miarach russkich wypada tak: 
Żyta – 19 czetwierti, 3 czetwieryki, 3 garnce 96/100, czyli 32 korce; 
Owsa – 5 czetwierti, 3 czetwieryki, 7 garncy 27/l00, czyli 9 korcy; 
Jęczmienia – 2 czetwierti, 3 czetwieryki, 4 garnce 12/100, czyli 4 korce; 
Gryki – 4 czetwieryki, 7 garncy 3/100, czyli 1 korzec; 
Łubinu – 1 czetwiert, l czetwieryk, 6 garncy 6/100, czyli 2 korce; 
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Gospodarstwo to jest prowadzone nieźle, ale układ wszystkich płodo-
zmianów jest niedobry, a ztąd i dochody mniejsze, i urodzajność pól 
zmniejszać się musi, – chyba, żeby je nawożono dokupywanym skądi-
nąd nawozem, co znów się nie opłaci. Na taką kolej obsiewów, w której 
żyto idzie po życie, a nawet (w jednym z trzech płodozmianów) następu-
ją po sobie: owies, żyto i znów żyto, pozwolić sobie można w ziemiach 
rędzinnych, w czarnoziemach, lub w takich gospodarstwach, gdzie 
oprócz obornika dodaje się nawozów sztucznych, – lecz nigdy na grun-
tach lekkich, piasczystych, z natury ubogich i niezasilanych bardzo 
wielkiemi ilościami gnoju. 

Radzimy więc zmianowanie takie: 
W płodozmianie I-szym, obejmującym dwa morgi, a podzielonym na 

5 poletek, to jest po 120 prętów w każdem poletku:  
Zamiast tego, jak jest u Grabowskiego   Lepiej byłoby tak: 

1) Okopowe,    1) Marchew, a częścią koński ząb  
(na nawozie), 

2) jęczmień,    2) jęczmień, 
3) koniczyna,    3) koniczyna, 
4) paśnik,    4) paśnik, 
5) owies;    5) buraki. 

Zmiana tu będzie tylko w 5-tem polu, gdzie zamiast owsa mają być 
buraki. Radzimy to dlatego, że buraki będą doskonałe, a dadzą one wię-
cej paszy dla dobytku, niźli owies, i więcej będzie przez to gnoju. 

W płodozmianie II-gim, obejmującym 5 morgów i 90 prętów, a po-
dzielonym na 4 poletka, to jest po 1 morgu i 75 prętów: 
Zamiast:     Lepiej będzie: 
1) kartofle,    1) kartofle (na nawozie) 
2) groch i owies,    2) groch, 
3) żyto,     3) pszenica i żyto, 
4) żyto;     4) owies. 

Zmiana tu zajdzie w 2-giem i 4-tem polu; w 2-giem skasuje się owies, 
jako przedplon przed żytem, co jest niedobrze, – a w 4-tem, zamiast żyta 
po życie (to także jest szkodliwe), pójdzie owies.  

W płodozmianie III-cim, obejmującym 5 morgów i 90 prętów, a po-
dzielonym na 3 poletka, wprowadzilibyśmy 5 poletek, po 1 morgu i 20 
pr. – z takiem zmianowaniem: 
Zamiast:     Lepiej będzie: 
1) łubin i gryka,    1) łubin i gryka, 
2) żyto,     2) żyto, 
3) żyto;     3) łubin przyorany, 

4) żyto, 
5) owies. 

I tu znów, zamiast siać żyto po życie, przegrodzimy je łubinem; przez 
to będziemy mieli plon żyta pewniejszy i uzyskamy jedno pole owsa. 

Przypuszczalny zbiór zboża, okopowych i traw będzie następujący: 
żyta korcy 22, pszenicy kor. 3, grochu kor. 6, jęczmienia kor. 4, owsa 
kor. 16, gryki kor. 1, łubinu kor. 2, kartofli kor. 70, marchwi korcy 120, 
siana fur 4 czyli 32 centnary, koniczyny fur 3 i pół czyli 28 centnarów32.  

Dobytek radzilibyśmy utrzymywać w takiej sile: koni 2, krów 4, jało-
wizny 2, cielę 1, świń 2, kur 6. 

Zobaczmy teraz, czy na utrzymanie tylu zwierząt wystarczy paszy 
w gospodarstwie.  

4 krowy, którym przez siedem miesięcy zimowych czyli 210 dni, prócz 
słomy jarej i sieczki ze słomy ozimej, dawać będziemy dziennie (na 
4 sztuki): marchwi lub buraków 12 garncy, siana 8 funtów, otręb 2 garn-

                                                                                                          
Kartofli – 30 czetwierti, 3 czetwieryki, 7 garncy 50/100, czyli 50 korcy; 
Marchwi – 24 czetwierti, 3 czetwieryki, 1 garniec 20/100, czyli 40 korcy; 
Pszenicy – 1 czrt., 6 czk., 5 garn. 9/100, czyli 3 korce; 
Lnu – 3 czetwieryki, 2 garnce 200/300, czyli 24 garnce. 
32 W miarach russkich wypada tak: 
Żyta – 13 czetwierti, 3 czetwieryki, 2 garnce 66/100, czyli 22 korce; 
Pszenicy – 1 czetwiert, 6 czetwieryków, 5 garncy 9/100, czyli 3 korce; 
Grochu – 3 czetwierti, 5 czetwieryków, 2 garnce 18/100, czyli 6 korcy; 
Jęczmienia – 2 czetwierti 3 czetwieryki, 4 garnce 12/100, czyli 4 korce; 
Owsa – 9 czetwierti, 6 czetwieryków, - garnce 48/100, czyli 16 korcy; 
Gryki – 4 czetwieryki, 7 garncy 3/100, czyli 1 korzec; 
Łubinu – 1 czetwiert, 1 czetwieryk, 6 garncy 6/100, czyli 2 korce; 
Kartofli – 42 czetwierti, 5 czetwieryków, 4 garnce 10/100, czyli 70 kor-
cy; 
Marchwi – 73 czetwierti, 1 czetwieryk, 3 garnce 6/100, czyli 120 korcy. 

ce, – zjedzą przez zimę: marchwi lub buraków 78 korcy, siana lub koni-
czyny 16 centnarów i otręb 14 korcy33.  

2 oje jałownika, któremu w tym samym czasie dawać będziemy dzien-
nie: 2 garnce marchwi lub buraków i 4 funty siana, – zje przez zimę: 
marchwi lub buraków 14 korcy34, siana lub koniczyny 8 centnarów. 

2 konie, którym przez siedem miesięcy zimowych dawać będziemy po 
2 garnce marchwi i 14 funtów siana dziennie, – zjedzą przez zimę: mar-
chwi lub buraków 14 korcy, siana lub koniczyny 32 centnary. Prócz te-
go, dla koni w czas roboczy przeznaczymy owsa kor. 1035. Dnie furma-
nek nie wchodzą tu w rachunek, bo wtedy za spożytą karmę konie płacą 
zarobkiem.  

Porównajmy przychód i rozchód paszy. 
Zebrano  Spożyto  Pozostało 

Marchwi i bur.  120 kor.  106 kor.  14 korcy 
Siana i konicz.  60 cent.  56 cent.  4 centn. 
Otręb   – 14 korcy, które trzeba dokupić36. 

Prócz otręb, których potrzeba dokupić, okopowizna i siano wystarcza-
ją, a nawet zostaje ich część na nieprzewidziane potrzeby.  

Zobaczmy, czy się opłaci takie dobre żywienie krów, dla których jesz-
cze otręb kupić trzeba.  

Każdą z krów dojić będziemy przez 300 dni w roku, resztę bowiem 
czasu przeznaczamy na żywienie cielęcia i zatrzymanie mleka przed 
ocieleniem. Otóż takie 4 krowy dadzą dziennie, średnio licząc, po 
1 garncu mleka; Czyli od 4-ch krów przez 300 dni będzie 1200 garn., co, 
licząc po 8 kop. garniec, uczyni 96 rubli; na otręby zaś wydaliśmy (za 
14 korcy po 2 ruble) 28 rubli, – pozostanie więc, jako dochód z mleka, 
68 rubli.  

Przez letnie miesiące dobytek ma pastwisko na 120 prętach paśnika 
w 1-szym płodozmianie i na 1-nym morgu i 130 pręt. paśnika oddziel-
nego; przytem przez Maj, Czerwiec i Lipiec dostaje koniczynę na zielo-
no, a w Sierpniu i Wrześniu – koński ząb, liście buraczane i nać z mar-
chwi. 

Obrachujmy, jaki będzie rozchód zboża i okopowizny, i co pozostanie 
gospodarzowi na sprzedaż. 

 Przychód Rozchód 
 

Na sprzedaż 

Zebrano 
 

Na odsiew 
 

Na dom Na paszę 

 k. gar
n. 

k. gar. k. gar. k. gar. k. gar. 

Żyta 22 
 

- 3 16 6 - - 16 12 - 

Pszenicy 3 - - 16 1 16 - - 1 - 
Jęczmienia 4 - - 16 3 - - - - 16 
Owsa 16 - 3 - - - 10 - 3 - 
Grochu 6 - 1 - 1 - 1 - 3 - 
Gryki 1 - - 8 - 24 - - - - 
Łubinu 4 - 2 - - - - - 2 - 
Kartofli 70 - 12 - 23 - 20 - 15 - 
Marchwi 
i buraków 

120 - - - - 120 - - - - 

Ułóżmy sobie teraz przychód i rozchód gospodarstwa w Przytułach. 
Przychód 

Żyta kor.  12 po 4 ruble kor.  =  rubli  48. 
Pszenicy   1 po 6 ruble =  6. 
Owsa  3 po 2 ruble  =  6. 
Łubinu   2 po 4 ruble  =   8. 
Kartofli  15 po 60 kopiejek   9. 
Grochu  3 po 4 ruble   12. 
Z krów       40. 
2 wieprzaki i 3 cielaki     24. 
Pasieka i ogród     30. 

Razem przychodu rubli 183. 

                                                           
33 Marchwi lub buraków 47 czetwierti, 4 czetwieryki, 4 garnce 34/100, 
czyli 78 korcy. 
Otręb – 8 czetwierti, 4 czetwieryki, 2 garnce 42/100, czyli 14 korcy. 
34 Marchwi lub bur. 8 czetwierti, 4 czetweryki, 2 garnce 42/100, czyli 
14 korcy. 
35 Marchwi lub buraków 8 czetwierti, 4 czetweryki, 2 garnce 42/100, 
czyli 14 korcy; 
Owsa – 6 czetwierti, 6 garncy 30/100, czyli 10 korcy. 
36 Zebrano: Marchwi i bur. – 73 czetwierti, 1 czetwieryk, 3 garnce 
60/100, czyli 120 korcy; 
Spożyto: 64 czetwierti, 5 czetwieryków, 1 garniec 18/100, czyli 106 kor-
cy; 
Pozostało i dokupić trzeba: 8 czetwierti, 4 czetwieryki, 2 garnce 42/100, 
czyli 14 korcy. 
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Otóż w tym przychodzie wszystko jest wykazane według planu go-
spodarczego, wyżej opisanego. Z krów obliczyliśmy ogólnego dochodu 
68 rubli; z tego odtrącamy za nabiał na potrzeby rodziny gospodarza 
28 rubli, a 40 rubli pozostaje ze sprzedaży. Z trzody i cieląt podany na 
24 rub. Dochód wcale nie jest wielki; przytóm trzeba rachować, że co 
trzy lata sprzeda się jedną krowę gorszą, a w jej miejsce przyjdzie jało-
wica. Nakoniec podaliśmy dochód z pasieki i ogrodu na 30 rubli. Go-
spodarstwo Grabowskiego koniecznie powinno mieć choć 6 pni pszczół; 
bo choćby miejscowość nieba rdzo nadawała się do urządzenia dużej pa-
sieki, to zawsze 5 roji znajdzie dla siebie pożytek na polach. Dochód 
z tych pszczół wynosi 30 rubli, pozostaje zaś przychód z sadku, który 
jest już założony, jak to Grabowski podaje. 

Rozchód: 
Podatki i inne opłaty   rubli    20. 
Opał        10. 
Światło        2. 
Sól, mięso, herbata i t. p.     15. 
Odzież i obuwie      15. 
Narzędzia, poprawa budynków, ogrodzeń, zaprzęgów i t. p .  15. 
Wydatki nieprzewidziane     5. 
Kupno otręb       26. 

          Razem rozchodu rub. 108. 
Że zaś przychodu było      183. 

             Pozostaje czystego zysku rubli 75. 
Cały ten rachunek podany jest według tego, jak być może w średnich 

latach. W latach wielkiego urodzaju dochód może być większy, wrazie 
zaś jakiej klęski – mniejszy, ale średnio powinien być taki, jakeśmy wy-
kazali. 

Trzeba tu jeszcze dodać jedną uwagę. Zbiór okopowizn, czyli kartofli, 
buraków, marchwi i t. p., w dotychczasowej gospodarce Grabowskiego 
jest bardzo mały. W jego liście czytamy, że zbiera wszystkiego 50 korcy 
kartofli (z jednego morga i 100 prętów nawożonych), co uważać należy 
za bardzo zły urodzaj. Może to tylko z jednego roku podał nam Grabow-
ski zbiór, a rok był zły? W naszym rachunku obliczyliśmy zbiór okopo-
wizn także średni, ale zawsze większy niż dotąd. I tak: z 1-go morga i 75 
prętów kartofli obliczyliśmy zbiór na 70 korcy. Z 240 prętów pierwsze-
go płodozmianu, w dwóch polach którego sadzić się będzie marchew 
i buraki, obliczamy zbiór na 120 korcy, kiedy za średni zbiór marchwi 
z morga uważa się zwykle 200 korcy37, a buraków pastewnych 150 kor-
cy38. Mowa tu zaś o takich właśnie gruntach, jak Grabowskiego, w in-
nych bowiem ziemiach bywa i po 250 korcy39 marchwi, a 200 korcy bu-
raków pastewnych z morga. 

Te szczegółowe uwagi nad gospodarstwem w Przytułach kończymy 
ogólną radą, by Grabowski koniecznie zmienił płodozmiany które są 
niezupełnie dobre; by dążył usilnie do powiększenia ilości i dobroci na-
wozów, które otrzyma, jeśli zechce pójść za wskazówkami tu wymie-
nionemi; by założył pasiekę, a i dobytek swój uważał za główne źródło 
poprawienia gruntu i podniesienia dochodu. 

Płodozmiany, jakieśmy podali, uważać trzeba za tymczasowe. Z cza-
sem, gdy za pomocą silnego nawożenia i starannej uprawy podniesie się 
urodzajność pól, trzeba będzie płodozmian drugi i trzeci skasować, a w 
to miejsce obmyślić inny, korzystniejszy, bo wtedy już wszelakie zboża 
lepiej się będą rodziły, niż teraz. 

Ale to dopiero w przyszłości. Tymczasem zaś niech p. Grabowski 
rozważy i obrachuje, co tu powiedziane, a wrazie jakich wątpliwości 
prosimy nam je opisać, to znowu wiadomość podamy. 

Gozdawa. 
 
Przypisek redakcji 

Przy płodozmianach, jakie tu podano, chociaż paszy będzie więcej 
aniżeli teraz, może się jednak zato okazać brak słomy, i przez to było-
bymniej gnoju. Może też i w szczegółowych obrachunkach przychodów 
i rozchodów przy takiem prowadzeniu gospodarstwa pokazałyby się 
niektóre rzeczy inaczej, aniżeli tu podano. Dlatego też, oprócz powyż-
szych rad p. Gozdawy, podamy później jeszcze zdania innych uczonych 
rolników o tem, jak by wypadało najlepiej urządzić takie gospodarstwo, 
jak Grabowskiego. Z tych różnych zdań sami gospodarze, jako najdo-
kładniej obeznani ze swem gospodarstwem i rozumiejący, czego ono 
najbardziej potrzebuje, będą też wiedzieli najlepiej, jaka rada najprzy-
datniejsza dla nich. Co zaś do sposobów poprawy łąk, o które też Gra-

                                                           
37 121 czt., 7 czk., 6 garncy, czyli 200 korcy. 
38 91 czt., 3 czk., 6 garncy 50/100, czyli 150 korcy; 
39 152 czt., 3 czk., 5 garn. 50/100, czyli 250 korcy. 

bowski zapytuje i prosi, to już rozpoczęliśmy w Gazecie drukować o tem 
artykuły Marjana Prawdzica, w których znajdą się wszystkie pod tym 
względem wskazówki40. 
 

Z miasta Łodzi 
(…) Czytając Gazetę i inne książki, uważam, że uczeni ludzie piszą do 

druku tak piękne dla nas nauki, iż przy czytaniu czasem aż człowiekowi 
łzy w oczach staną, lub przeciwnie znów – rozśmiać się trzeba. Nietylko 
jednak uczeni i zamożni ludzie, którzy ukończyli szkoły, piszą poży-
teczne książki, historje, powiastki, gawędy rolnicze i t. p., ale często 
spotykam się w Gazecie Świątecznej i z takimi, co choć wielkiej nauki 
nie mają, a przecież bardzo mądrze piszą, i warto czytać różne wiado-
mości przez nich podawane. Tak naprzykład – w numerze 346 Gazety 
Świątecznej wyczytałem list o poprawie małych gospodarstw, a było to 
pisanie samouka, p. Jakóba Grabowskiego, włościanina z Przytuł pod 
Krasnosielcem, a stałego czytelnika i przedpłatnika Gazety. Otóż jak 
przeczytałem ten list i przyjrzałem się rysunkowi, który tam podał ów 
gospodarz, pomyślałem sobie: Oj, oj! ma on widać na karku dobrą gło-
wę, kiedy umiał wszystko tak narysować, policzyć, a stosownie i zrozu-
miale opisać, jak tego potrzeba. Życzę mu też z mojej strony, aby go 
Bóg utrzymywał w zdrowiu, szczęściu, siłach i zdolnościach do pracy 
i trudów. Miło mi było czytać ten list Jakóba Grabowskiego, bo takie 
rzeczy są pożyteczne dla rolników. A i to mnie cieszy, że nasi wieśniacy 
garną się do oświaty i do dobrego gospodarowania na ojcowiźnie, 
a przytem i uczą innych.  

Ja, chociaż mieszkam w mieście, ale jestem także wieśniakiem, bo 
urodziłem się i wyrosłem we wsi Jaśkowicach, w gminie Widzewskiej 
w powiecie Łaskim, gub. Piotrkowskiej. (…) 

Szczepan Grala41. 
 

Urodzaje 
Znowu z kilku okolic kraju nadesłano nam wiadomości o stanie zasie-
wów i o pogodzie. (…) 
Ze wsi Przytuł w gubernji łomżyńskiej pisze Jakób Grabowski, że całe 
lato panowała w jego okolicy niepamiętna susza. W czerwcu grad zboże 
wytłukł. Żyta zginęły zupełnie; z korca wysiewu ledwo parę korcy ze-
brano, i to bardzo lichego ziarna. Na dołach jescze z wiosny nic nie było, 
bo przyszła odwilż w zimie, woda spłynęła na doły i zboże wymokło. 
Grochy na lepsych gruntach jako-tako udały się, ale teraz robactwo je 
zjada. Owsy i jęczmiona bardzo liche. Buraki wcale nie wzeszły. Karto-
fle z wiosny były piękne, ale już teraz schną; nawet nasienie się nie wró-
ci. Siana było dosyć; potrawy też piękne. Mimo to, paszy i zboża będzie 
mniej niż połowa zwykłego urodzaju. Żniwa już się tam skończyły42. 
 

Głos włościanina z nad rzeki Orzyca 
o wójtach i wyborach 

Na to nam pozwolono wybierać z pomiędzy siebie ludzi na różne 
urzędy gminne, żebyśmy wybierali tych, którzy podług naszego we-
wnętrznego przekonania są najzdolniejsi i najuczciwsi. Pijaka nie wybie-
rajmy nigdy, chrońmy się go jak powietrza, bo on sam zginie i gminę 
zgubi. Nie słuchajmy też przed wyborami szachrajów, bo oni poczciwe-
go człowieka nam nie doradzą. Pamiętajmy, że tego, za kim szachraje 
trzymają, strzedz się należy, bo to zpewnością taki sam szachraj, jak 
i oni. Nie słuchajmy też szynkarzy, niech nas ręka Boża broni, bo oni 
chcą pijaków. A jak wójt pijak, to i całą gminę do pijaństwa prowadzi, 
z czego szynkarzom radość. Wójt – to jest gospodarz gminy, i każdy 
z mieszkańców miewa jakiś interes do załatwienia u niego. Jeśli wójta 
trzeba szukać w karczmie, to każdy musi tam iść i częstować. Tym spo-
sobem szerzy się pijaństwo. Słowem, wójt pijak jest narzędziem do roz-
powszechnienia paskudnego nałogu. 

Więc bracia czytelnicy, zawczasu zastanówmy się kogo trzeba wybie-
rać.  

Są tacy ochotnicy do urzędu wójtowskiego, co już majątki poobdłużali 
za fundy krzykaczom i jeszcze bardziej im fundują. Wysilają się na po-
częstunki, przed wyborami tak, jakby im szło o zbawienie duszy. To też 
krzykacze tacy wrzeszczą za nimi, przeciągają na ich stronę i najczęściej 
ich góra bywa. A rozumniejsi na to patrzą niby z boleścią serca, ale nic 
nie mówią, bo brak im odwagi. Myślą sobie: jakże nas kilkunastu pora-

                                                           
40 GŚ, 7 (1887), 43 (355), s. 1–2. 
41 GŚ, 8 (1888), 7 (371), s. 5–6. 
42 GŚ, 9 (1889), 30 (447), s. 4. 
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dzi przeciw tej wrzawie? Drudzy patrzą z zazdrością na te krzyki, bo 
sami chcieliby dostać się na urząd. Inni znowu wiedzą kto wart napraw-
dę być wójtem, ale tak rozumieją: ten mi nic nie da, tamten nic nie weź-
mie, więc niech ten będzie za kim krzyczą. Bogacz tam się który dorobił 
na urzędzie. Prawie wszyscy bankrutują. Ci się uwzięli krzyczeć, bo im 
fundował tamten i jescze więcej obiecał fundować, jeśli go obiorą; nam 
zaś nikt nie fundował, bo my tego i nie potrzebujemy; wolimy też mieć 
święty spokój… 

Bracia kochani, aż drescze przejmują na takie gadanie! Że ten nic nie 
da, to niby prawda; aleć takiego dawania nikt rzeczywiście nie potrzebu-
je i nie powinien potrzebować. To więcej znaczy, że zdolny wójt udzieli 
potrzebującemu zdrowej rady, dobrej nauki, że dba o porządek w gminie 
i nie da wyzyskiwać swemu pisarzowi ciemnego ludu. Jeśli zaś kto mó-
wi: „Niech drudzy głosują, bo im fundował, a ja milczę, bo mnie nikt nie 
fundował i chcę mieć spokój” – to mówi bardzo niemądrze i nieuczci-
wie. Najpierw okazuje on, że sam chce poczęstunku; a powtóre spokoju 
mieć nie będzie, ponieważ nie starał się zaradzić złemu, kiedy mógł to 
uczynić. 

Przedstawię wam obraz wójtów obranych za piwo i gorzałkę i skutki 
ich urzędowania, a naszej lekkomyślności. Tylko bądźcie cierpliwi mili 
czytelnicy, posłuchajcie z uwagą. Ten który funduje żeby go obrali na 
urząd wójta jest szachraj i umizgaj, co innego myśli, a co innego mówi, 
jest leniuch, pracować nie chce. Widać, że już żonę i dzieci okradł, teraz 
chce okraść całą gminę. Pokłada nadzieję w tym, że dużo pieniędzy bę-
dzie przechodzili przez jego ręce, a z tego mu coś się okroi. Wie, że róż-
ne podatki sołtysi oddają wójtowi, że ludzie z kasy gminnej pożyczają. 
Otóż zamierza sobie tym wszystkim się łatać, opychać, spodziewa się, 
że mu szczęście posłuży okraść kogo. Zostawszy wójtem szachruje, ma-
chluje, po karczmach chodzi, chcąc przyjaźni pozyskać i pieniędzy od 
tego i owego pożyczyć. Naród zaś ciemny rad jest z towarzystwa takiej 
osoby jak pan wójt. Drudzy za bardzo dbają o swój spokój, więc mu 
schlebiają. No i cóż z tego? Oto wreszcie miarka się przepełni, ucho się 
obrywa, coś złego się wykryje i koniec z wójtem. Okradł gminę, a ilu 
przy tym pojedynczych ludzi nazarywał takich właśnie, co chcą mieć 
święty spokój. A ilu to do pijaństwa przyuczało. A ile przy nim nieładu 
i złego w urzędzie gminnym się narobili, bo wójt pilnował nie kancela-
rii, tylko karczmy. A ileż teraz jego żona łez wyleje, nazłorzeczy tym, co 
byli za nim głosowali i stali się przyczyną jego urzędowania! 

Bracia drodzy, czyż nie mamy wsyscy tego na sumieniu, żeśmy takie-
go wójta obrali?  

A dlaczego tak często wójci bankrutują? Trzeba i nad tem się zasta-
nowić. Oto często ten, kogo obiorą, myśli, że został jakimści wielkim 
panem. O gospodarce zapomina, a z różnymi surdutowymi ludźmi 
w gminie i w powiecie, naprawdę zaś z pijakami w synkach się zapozna-
je. Każdy mówi do niego: „panie wójcie!” – a on coraz bardziej w dumę 
się wzbija. Je, pije, w karty gra, na niczem mu nie zbywa, pieniędzy po-
datkowych i z kasy pożyczkowej pełne kieszenie. Aż tu przyjeżdża pan 
naczelnik, żeby sprawdzić porządki i kasę. Wójt wtedy na gwałt szuka 
kogoś, żeby mu pożyczył. Obiecuje, że natychmiast po odjeździe na-
czelnika pieniądze zwróci. I tak jakoś się upiecze. Przy rewizji w kasie 
pieniądze są, tylko wójt dostał naganę że za dużo ich w gotówce trzyma, 
ale to mała rzecz. Na wieczór pieniądze wracają do tego, od kogo były 
wzięte. Ale po jakimś czasie przychodzi druga rewizja. Wtedy już cię-
żej, bo naczelnik każe natychmiast wypłacić pieniądze, komu się według 
rachunków należy. Ci, którzy poratowali wójta pożyczką na jeden dzień 
doznają wielkiego zawodu, nie mogąc doczekać się zwrotu. Pan wójt 
płaci procent i prosi o cierpliwość i o sekret.  

O, już kuso panu wójtowi, bo zwiększają się wydatki na piwo i pro-
centa, a tu już trzeci rok urzędowania, służba się kończy. Więc traci 
głowę. Jeden tylko sposób mu pozostaje: oto koniecznie wójtem być da-
lej. Z dobrą miną częstuje ludzi, prosi ich o głosy. Piwo i gorzałka w ro-
bocie; a w wójtowej kancelarji dzieje się, jak samo chce. Nadchodzą 
wybory, ludzie jeszcze zgodniej na tego samego wójta głosują; nawet 
i ci gospodarze, którym tak chodziło o spokój, gardłują, żeby mogli swój 
dług odebrać. Lecz wsystko na nic. Wykrywają się nieporządki, brak 
pieniędzy w kasie i wójta z urzędu usuwają. Wtenczas gwałt! Każdy 
z wierzycieli chciałby najpierw swój dług odebrać. Ale się omylili. 
Choćby wójt miał dwa razy większy majątek niż ma, to by go nie star-
czyło na zaspokojenie długów. Już niema wtedy sekretu, jedni drugim 
złorzeczą, że tajili o długach. 

Bracia czytelnicy, wiedzmy o tem, że taki, co poczęstunkami chce ko-
niecznie dobić się urzędowania, już połowę majątku przepił, a że mu 
bankructwo niemiłe, więc chce ratować się ludzką krzywdą. Ale czas 
położyć tamę tej bezbożności. Zróbmy raz próbę, nie wybierzmy tego, 

co tak chodzi po karczmach i pije, i ludzi częstuje, a przekonamy się, że 
jego długi zaraz nawieirzch wylazą i stanie się bankrutem. Wtenczas nie 
będziemy mówili, że na wójtostwie ludzie giną.  

Prawda, że obowiązek wójta trudny jest do spełnienia. Wójt jest od-
powiedzialny i za pisarza, a nieraz za postępki innych ludzi, więc i nie-
sprawiedliwie może się dostać pod sąd i z urzędu być usuniętym. Ale je-
żeli majątku nie zmarnotrawił, to wróci do niego i będzie gospodarzył po 
dawnemu. 

Otóż jeszcze raz powtarzam: zastanówcie się bracia dobrze, kogo ma-
my obrać wójtem. Jeślibyśmy wybrali i takiego, który wydaje się do-
brym człowiekiem, ale oświaty nie ma, to też pociecha z niego mała. On 
każdemu rad by dogodzić, a najbardziej pisarzowi gminnemu bojąc się, 
by go w niczym nie naraził. Dlatego miłuje go więcej niż swą żonę. Gdy 
pisarz taki poczciwy jak on, to wtedy jest jako tako, ale gdy pisarz nic-
poń, to bywaj zdrów. Pisarz powie: „Ma tak być”, to i pan wójt powie 
„tak”: pisarz powie inaczej, to i pan wójt inaczej. Takich rządów wój-
towskich wynika, że pisarzowi brzuch utyje, ale wójt pójdzie bez butów.  

Wybieramy więc takiego, żeby nie zależał od pisarza, bo pisarz powi-
nien być zależny od wójta.  

Szynkarze pragną widzieć na urzędzie pijaka, nieuczciwi ludzie-
aachraja, a pisarze – wójta bez oświaty. Lecz ludzie uczciwi powinni 
wybierać trzeźwego, uczciwego i zdolnego człowieka. Człowiek uczci-
wy, pojmujący obowiązki urzędowania, nie stara się o to, żeby go ko-
niecznie obrali na wójta, nawet boji się tego, bo będzie miał wrogów 
przeciwko sobie: szynkarza, szachraja, a może i pisarza, jeśli na nicpo-
nia trafi. Ale jeśli na niego ludzie głosują, zgadza się zostać wójtem z 
miłości dla ludzi i dla dobra gminy, ponieważ rozumie, ile na złym wój-
cie traci cała gmina, a ile na dobrym zyskuje. Takiego też tylko wójta 
powinniśmy zawsze obierać. 

Tomasz Zaraz, włościanin43. 
 

Żale ojca po utracie dziecka 
Jeden z włościan, czytelników naszych, którego nazwisko na końcu wy-
czytacie, został dotknięty wielkim smutkiem. W przeciągu dwóch mie-
sięcy utracił dwoje dzieci. Jak niegdyś przed wiekami dawny nas pie-
śniarz Jan Kochanowski opłakiwał swą ukochaną zmarłą, córkę Ursulkę, 
pisząc o niej wiersze, – tak i ten czytelnik nas, choć nigdy przedtem 
wierszy nie układał, teraz z żalu po śmierci ostatniego ukochanego syna 
napisał te oto słowa do Gazety: 
Ciemność zupełna dziś mnie ogarnęła, 
inny zupełnie obrót ziemia wzięła, 
kiedy powołał Pan Bóg syna mego 

ukochanego 
przed tron swój Boski, raczej do swej chwały, 
bo jescze ciężkie grzechy nie zbrukały 
tej duszy czystej, i posła do Pana 

niepokalana. 
Dziecko me drogie, Emilek kochany, 
z całego świata jedyny, wybrany, 
zasłużył w życiu na dobre wspomnienie... 

Straszne zmartwienie... 
Został bez matki w trzecim życia roku, 
nie odstępował od mojego boku, 
jam go też pieścił, uczył, pielęgnował 

jako skarb chował. 
W zdolnościach, cnocie i bojaźni Bożej 
trudno mu zrównać; nic tu nie dołożę: 
ze światłem ssukać jemu podobnego 

człowieka drugiego. 
Już w szóstym roku najdroższa dziecina 
czytać i pisać tak dobrze zaczyna, 
że jest podziwem sąsiedztwa całego, 

ludu wiejskiego. 
W dziesiątym roku był taki przejęty 
przygotowaniem do spowiedzi świętej, 
że go ksiądz z ludem wespół podziwiali 

i wychwalali. 
Kapłan Orłowski, nauczyciel dzieci 
gdy ta wiadomość do niego doleci, 
uczuje smutek w swym sercu i duszy 

boleść go wzruszy. 
Bo jak mi mówił, gdy od nas odchodził: 
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„Jużem ja dużo po tym świecie chodził, 
a nie widziałem dziecka tak zdolnego 

ani jednego”. 
Radził mi, bym go oddał do Siennicy44. 
„Ja wam powiada, on skarb oddziedziczy 
bo bardzo zdolne, utalentowane, 

dziecko kochane”. 
Jam się wymawiał, żem jest za ubogi, 
a przy tem i ten mój synaczek drogi 
nie całkiem zdrowy, jakby miał suchoty... 

brakło ochoty! 
W domu się uczył i bydełko pasał, 
lecz nigdy z dziećmi jak inni nie hasał, 
zawsze miał książkę, a co w niej wyczytał, 

pamięcią chwytał. 
Gazeta była jego ulubieniem, 
jej oczekiwał z wielkim upragnieniem, 
witał z radością, lecz czytał z powagą, 

z wielką uwagą. 
Więc znal z niej prawie każdy kącik kraju, 
wiedział o jego bycie, obyczaju, 
dobre podziwiał, a złe smuciło 

serce raniło. 
Dobrym synaczkiem był dla ojca swego, 
miłym dla wszystkich, nawet dła obcego, 
więc upodobał go i Ojciec w niebie, 

wezwał do siebie, 
do swych przybytków chwały przenajświętszej, 
za dobre życie do nagrody prędszej, 
w dzień Walentego, świętego kapłana, 

z samego rana. 
Ach synu drogi, czemuś mię porzucił! 
Boże wszechmocny! czemuś mię zasmucił? 
Zabrałeś, Panie, moje pocieszenie! 

Strasne wspomnienie!... 
Synku drogi, poszedłeś do matki 
i do twych braci. O, najmilsze dziatki! 
chociaż się módlcie do tronu bożego 

za ojca swego! 
Emilku drogi, jużeś ty jest trzeci. 
Piotr, Stefan i ty, moje drogie dzieci! 
gdyby choć jeden został pod mą strzechą, 

był mi pociechą! 
O Boże wielki! jakiś niepojęty 
w swych tajemnicach, nad świętymi Święty, 
iżeś mi zabrał ostatniego syna! 

Oj zła godzina! 
Boże wszechmocny! przed Tobą upadam, 
za złe i dobre hołd Ci wielki składam, 
a że boleję, to już trudna rada, 

duch mój nie włada. 
Syn mój czytywał o zmarłych w Gazecie, 
kiedy o śmierci jego się dowiecie, 
westchnijcie, proszę, za duszyczkę jego, 

choć niewinnego. 
Bracia kochani, czytelnicy mili, 
życzę wam zdrowia, szczęścia w każdej chwili, 
niech Bóg oddala od was takie troski 

Jakób Grabowski45. 
 

Z okolic Makowa, w gubernji łomżyńskiej 
piszą do nas: „Jeśli zapytać gospodarza w nasych stronach, jaki był ten 
rok, to każdy odpowie, że chociaż plony dał nie najgorsze, jednak uciąż-
liwy był dla rolnika. W połowie marca nastało ciepło i pogoda, która 
trwała dwa tygodnie, tak, że rozsady, owies i groch na wyższych miej-

                                                           
44 „Siennica to pokaźna w dawnym powiecie mińsko-mazowieckim osa-
da, gdzie wkrótce po Powstaniu Styczniowym, w dawnych pomieszcze-
niach klasztornych, władze rosyjskie uruchomiły seminarium nauczy-
cielskie dla szkolnictwa ludowego. Wychowankowie seminarium mieli 
być przede wszystkim narzędziem wynaradawniania polskiej wsi, spo-
sobienia jej do wiernopoddaństwa wobec cesarza i cesarskiego impe-
rium”. H. Syska, Znad Orzyca rodem…, s. 95. 
45 GŚ, 15 (1895), 11 (741), s. 5–6. 

scach sieliśmy około 20-go marca. Później zaczęły się znów przymrozki 
i często śnieg z deszczem padał. Cały kwiecień i aż do 20-go maja były 
zimna i deszcze. Pierwszy grzmot słyszeliśmy 27-go kwietnia. Chociaż 
sadzenie kartofli i siew jarzyny na wyższych miejscach wczas się zaczę-
ły, po dołach jednak kończyli tę robotę dopiero w czerwcu. Od 20 maja 
nastały ciepła i mierne deszcze. W pierwszej połowie czerwca były silne 
upały, zaś dnia 16-go tegoż miesiąca u nas padał silny, upragniony de-
acz, a stronami były straszne ulewy. Potem do końca miesiąca trwało 
ciepło i mierne deszcze. Na dwa dnie przed św. Janem wzięliśmy się do 
obróbki siana, ale niepogoda bardzo przeszkadzała. Do żniwa wzięliśmy 
się na dobre 10 lipca. Od 5 lipca do 10 sierpnia deszcz ani kapnął; trwały 
straszne upały; wszystko na polu przed czasem usychało; robotnika brak 
był wielki. Żyto wczesne, a jarzyny późne dają słaby namłot; – żytu za-
szkodziły w czasie kwitnienia zimna i deszcze, a jarzyna przed czasem 
dojrzała. Oziminy w słomę dobrze wyrosły. Gryka chociaż też bardzo 
duża w słomę wyrosła, ziarna jednak nie ma wcale, bo się przepaliła. 
Urodzaj traw był nadzwyczajny. Groch mieliśmy dobry, kartofle mniej 
niż średnie. Marchew i buraki były nieszczególne, ale poprawiły się po 
deszczach, które zaczęły padać od 15 sierpnia i prawie codzień mocno 
ziemię przeinaczały. Mówią, że w całej naszej okolicy jest paszy dwa 
razy więcej, niż przeszłego roku, chociaż potrawy pogniły. Zdawało się, 
że bydło podrożeje, tymczasem przeciwnie, coraz jest tańsze. Jak widać 
z tego sprawozdania, pogoda robotom polnym nie sprzyjała. Z wiosny 
przez mokradłę i zimno niemożna było siać wporę. W czasie żniw upały 
i straszna susza zanadto przyśpieszały zbiory, tak, że niemożna było 
zdążyć sprzątać kolejno, a tu się wykruszało. Łubin, który dojrzał w cza-
sie innych zbiorów, wszystek przepadł, tak, że wcale go nie zbierano. Na 
folwarku Krasnosielcu 40 morgów się okruszyło. Kto nie zebrał późnych 
jarzyn przed nastaniem deszczów do 15 sierpnia, to mu pogniły. Potrawy 
koniczyn były liche; zebrano je za pogody. Przeciwnie, potrawy łąkowe 
były dosyć ładne, ale deszcze przeszkadzały zbiorowi. Miejscami leżały 
ścięte po 15 dni i niemożna było ich zgrabić dla braku pogody. Siać za-
częliśmy 10 września, bo uważamy, że późniejszy siew daje plon naj-
mniejszy.  

J.G.46 
 
Głosy o grochu 
Daliśmy czytelnikom Gazety zagadkę do rozwiązywania: dlaczego u nas 
mało grochu i bobu sieją i jedzą. Gdy idzie o jakąś zwyczajną zagadkę, 
to różnie ludziom zdarza się ją odgadywać, – jedni odgadują dobrze, 
a drudzy źle. W tym zaś razie stało się inaczej. Otrzymaliśmy rozwiąza-
nia od 86 czytelników; jedne są lepsze, drugie gorsze, ale zupełnie złych 
prawie niema. Ze wszystkich prawie jesteśmy zadowoleni i za wszystkie 
dziękujemy. Bo i na cóż myśmy tę zagadkę zadali? Na to, żeby się prze-
konać, co ludzie w różnych stronach kraju o tych pożytecznych ale za-
niedbanych roślinach i pokarmach sądzą. Chociaż więc kto i błędne 
o nich ma mniemanie, ten błąd jednak już poczęści wyjaśnia, dlaczego 
ich mało sieją i jedzą. Aby zaś błąd naprawić, trzeba najpierw dowie-
dzieć się o nim. A to, cośmy się o tej wcale ważnej sprawie dowiedzieli, 
warto w Gazecie wszystkim do wiadomości i do rozwagi na przyszłość 
podać (…) 
Gospodarze rolni nieświatli, chociaż nawet i zaradni, dbają o to i to sie-
ją, czego można więcej spieniężyć, naprzykład: kartofle, buraki, żyto, 
jęczmień. I urodzaj tych roślin jest pewniejszy, choć groch podczas su-
szy często chybi, a czasami dobrze się uda w słomę, ale mszyce go zja-
dają, albo robaczeje. Ażeby grochu i bobu więcej siano i spożywano, 
trzeba większej świadomości pomiędzy nami, pomiędzy siejącymi, jak 
również i pomiędzy kupującymi. Gospodarz, który sieje groch, przy do-
brym urodzaju cieszy się, że będzie miał czem paść i co sprzedać, ale 
o jedzeniu grochu wcale nie i myśli. Otrzymujący zaś groch w ordynarji 
nie jedzą go, bo mówią, że chleb smaczniejszy i pożyteczniejszy, a kar-
tofle sporsze. To też często parobek ćwiartkę grochu sprzeda, a kupi za 
nią korzec kartofli, mówiąc, że „tego na dłużej starczy”. Gdyby ubożsi 
widzieli, że bogatsi groch jadają, to by i oni się zachęcali i jedli. A tak 
nikt nie wie, czem jest groch, więc nim pogardzają. Główną tego przy-
czyną jest, że dotychczas nie było nam dobrze wytłómaczone, czem jest 
groch i jakie jego własności. Nie wiedzieliśmy, że groch, bób, koniczy-
na, łubin, wyka, soczewica i inne strączkowe wchłaniają w siebie 
i sprowadzają do ziemi tę obojętną część powietrza, zwaną azot, z które-
go w połączeniu z innemi rzeczami tworzy się białko, a z białka rośnie 
wszelkie ciało człowieka i zwierząt. W grochu jest to samo gotowe biał-
ko, co i w mięsie, serze i jaju. Zatem kogo niestać na mięso, a miłe mu 
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zdrowie i życie, niech je groch. Teraz, kiedy nam to wsystko wytłóma-
czono, spodziewać się można dobrego skutku. Ja sam, co mię niestać na 
mięso, a żołądek mam duży, zdrowy, kartoflami od małego rozepchany, 
jużem się wziął z domownikami swemi do jedzenia grochu choć trzy ra-
zy na tydzień, osobliwie zimą, kiedy mniej mleka i sera się spożywa, 
a groch z okrasą świńską smaczniejszy. O bobie nic nie powiem. Ani ja, 
ani nikt w nasej okolicy jeszcze go nie siał i nie jadł. 

Jakób Grabowski (z powiatu makowskiego)47. 
 
Jakie mieliśmy w tym roku urodzaje? 
Nad Orzycem, w gubernji łomżyńskiej, żniwa mieliśmy zimne i dżdży-
ste, ale wiatr gwałtowny suszył zboże. Ci, co nie spieszyli się ze zwózką 
zboża, zebrali dosyć suche. Siano zbieraliśmy różnie, i w pogodę i w 
deszcz, a wiele całkiem przepadło, gdyż rzeka Orzyc kilkanaście razy 
wzbierała jak na roztopach. Deszcz ostatni wielki mieliśmy 10 sierpnia. 
Ciężkie grunta i wyrosłe łubiny trudno było orać z powodu suszy. Żyta 
do połowy września nikt nie siał, czekaliśmy deszczu. Potrawy koniczyn 
dobre i pogodne. Pasy mamy obfitość, i to dobrej. Nacina na kartoflach 
poczerniała od l-go sierpnia. Urodzaj kartofli lichy, gniją wszędzie, a go-
tują się na dobrym ogniu godzinę. W gminie Baranowie, Jednorożcu 
i Zarębach dopiero po 15-ym sierpnia sprzątali siano zamulone i zczer-
niałe, ale i z tego zadowoleni, pracowali nocy nie dosypiając. W tamtych 
okolicach główną podporą gospodarki jest siano i kartofle, a w tym roku 
i jedno i drugie przepadło. Niezamożnych czeka nędza, bo kartofle wy-
mokły i wygniły, siano liche, a zboża zawsze tu mało. 

J.G.48 
 

Balon 
Nad Krasnosielcem w powiecie makowskim, gubernji łomżyńskiej, dnia 
28 sierpnia przelatywał balon. Było to w niedzielę około godziny drugiej 
po południu, kiedy ludzie z kościoła się rozchodzili. Pierwszy raz wi-
dziano tutaj to dziwo, to też oczy wszystkich były w nie utkwione i jedni 
drugich objaśniali, co to jest. Leciał ten balon z południa na północ; wi-
dać go było do godziny czwartej, potem oddalił się i znikł. Ludzie po 
wsiach jedni bali się, żeby nie spadł, drudzy myśleli, że to cud, i padali 
na kolana; lecz byli i tacy, co już widzieli balony, albo czytali o nich 
w Gazecie; ci uspokajali drugich i tłómaczyli im, co to za zjawisko.  

J. G.49 
 

Ze wsi  
przysłali nam znowu czytelnicy wiadomości o urodzaj ad), a zarazem i o 
deszczach, które wszystkim dały się temi czasy we znaki. (…) 
W okolicach Krasnosielca w powiecie makowskim, gubernji łomżyń-
skiej  wiosnę mieliśmy zimną i słotną. Oziminy początku rosły nie-
szczególnie, ale potem się poprawiły, tylko dość dużo wyległo od desz-
czów ulewnych. Jarzyny również się poprawiły i groch też bardzo ładny; 
za to kartofle nędznie wschodziły i rosną nieszczególnie, a nawet piąta 
część tego co posadzono wymokła i wcale nie wzeszła. Nocą na 23 maja 
był przymrozek, ale dużej szkody nie zrobił. W dniu 27 maja padał przez 
24 godziny deszcz ulewny, po którym pola i łąki długo nie mogły obe-
schnąć. Potem były deszcze mierne i trocha pogody, a teraz od początku 
lipca znowu nieustannie padają wielkie deszcze. Łąki zalane, na niektó-
rych woda płynie rzeką. Koniczyny i przelot skoszone gniją już drugi 
tydzień. Groch jednak, łubin i seradela ślicznie rosną. Nie tylko u nas, 
ale i w powiecie przasnyskim, w gminach Jednorożcu i Baranowie łąki 
i paśniki zupełnie zalane. W całej też okolicy szerzy się straszna ospa.  

J. G.50 
 

O urodzajach 
Pytacie w Gazecie „a jak tam na polach? (…) 
Z pod Krasnosielca w powiecie makowskim tejże gubernji. Można po-
wiedzieć, że zima w tym roku trwała tu do końca marca, bo wciąż mieli-
śmy mrozy. Kwiecień też cały był zimny i suchy, dopiero pod koniec 
miesiąca ziemia zupełnie rozmarzła. Przelot i kartofle były bardzo dro-
gie, a tu bez tego obyć się trudno. Żyto zaraz z zimy wyglądało nie-
szczególnie, bardzo wyrosło i powylegało, a gdzie ziemia długo nie osy-
chała, tam zasnęło i nie rosło, na niegnojonych zaś sapach wymarzło, 
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a późno zasiane po kartofliskach było zupełnie rzadkie i liche, i takie już 
pozostało. W maju trwała w dalszym ciągu susza, a nocami często bywał 
mróz taki, że gęsi po lodzie mogły chodzić. Owies, jęczmień, łubin, se-
radela, gorczyca i len dużo ucierpiały. W dniu 15-ym maja do południa 
padał duży śnieg, a po południu spadł nareszcie obfity, dawno upragnio-
ny deszcz. Od tego czasu do 15 go czerwca deszczu zupełni niema. Cza-
sami się chmurzy, ale wiatr północno-zachodni rozgarnia chmury. Żyto 
nawet dobrze zapowiadające się na gnojonych ziemiach i po przyora-
nych łubinach nie wyrosło i podsycha, a na piaskach jałowych przepaliło 
się tak, że trzecia część uschła. Późno siane po kartofliskach jest małe 
i rzadkie, jakby samosiej, tylko gdzie-niegdzie na sapach gnojonych ja-
ko-tako się utrzymuje. Pszenica z zimy była dobra; teraz zaczyna się 
kłosić, ale szkodzi jej brak deszczu. Jarzyny i buraki powschodziły do-
brze, lecz teraz więdną od suszy. Przelotu, koniczyn i wszelkich traw 
bęckie tylko trzecia część średniego urodzaju. Wielu gospodarzy u nas 
wzięło się do siewu roślin pastewnych: koniczyny, przelotu, seradeli 
i łubinu. W tym roku niektórzy wydali nawet dużo pieniędzy na nasienie 
koniczyn i przelotu, a tu jedne jeszcze od wiosny nie powschodziły, inne 
wzeszły, ale usychają. Łubin posiany wczas na zimowej orce wzeszedł 
dobrze, i mimo suszy rośnie pięknie. Ale kto orał na wiosnę, a po zasia-
niu nie wałował, to mu i połowa nie wzeszła. Kartofle dotychczas ślicz-
nie rosną, o suszę nie dbają. Od panów Ignacego Laski ze Skierniewki 
i Macieja Zwolińskiego z Klimontowa otrzymałem po trochu soji. Roz-
dałem ją dziesięciu gospodarzom z różnych wsi do zasiania, aby była na 
różnych kawałkach ziemi. Połowa jej jednak nie powschodziła, być mo-
że, że robaki zjadły nasienie, bo i u tej, co wzeszła, korzenie podcinają. 
Sady kwitły bardzo ślicznie. Grusze, jabłonie, śliwy i wiśnie były białe 
od kwiatu. A że kwitły bardzo późno, dopiero w drugiej połowie maja, 
a nawet w pierwszych dniach czerwca, to już im mrozy nie zaszkodziły. 
Zaszkodzi jednak pewnie długotrwała susza.  

J. Gr.51 
 

Z parafji Krasnosielca w powiecie 
makowskim, gubernji łomżyńskiej 
W odpowiedzi na pytanie tysiącznej Gazety. – Postęp. – Nowe rośliny. – 
Siew nie przepada. – Jak sobie radzą bez tych, co idą na „Sasy”. – Kosa 
zamiast sierpa. – Czytelnictwo wśród włościan i szlachty. – Dzięki. –
Natchnienie. – Pisanie na pamiątkę. – Prośba. – Pozdrowienie. 
 
Do publicznej wiadomości  
takie piszę ciekawości:  
u nas postęp w dobrem wzrasta,  
jak z drożdżami bochen ciasta.  

Drożdżami nazywam  
słowa dobrej rady; kto je chowa  
w swym umyśle, gdy przeczyta,  
zaraz go się szczęście chwyta.  

Krasnosielska parafija  
za siew wdzięczna, ziarnu sprzyja;  
tu kiełkuje zdrowe ziarno,  
nie przepada nic na marno.  

Drożdżami i ziarnem zdrowem  
jest to, mówiąc jednem słowem,  
wasza Gazeta Świąteczna.  
Jej rada taka skuteczna,  
więc my, włościanie, wieśniacy,  
co trawimy życie w pracy,  
za jej radą bez obawy  
wzięliśmy się do uprawy 
łubinu i seradeli,  
bośmy się z niej dowiedzieli,  
że na piasku takie zboże  
bez nawozu rosnąć może.  
Gdzie grunt lepszy, marchew białą,  
przedtem rzecz tu niebywałą,  
przelot z białą koniczyną  
siejem tam, gdzie piasek z gliną.  

Po przedplonach motylkowych,  
po skoszeniu zbóż strączkowych  
siejem żyto, bo się rodzi,  
a każdemu o nie chodzi.  
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Nastały nam ciężkie czasy,  
ludzie lecą gdzieś na „Sasy”,  
lecz w tem radę znajdujemy: 
sami zrobim, sami zjemy.  

Najtrudniejsze bywa żniwo:  
idzie chmura, trzeba żywo  
zebrać przed tą Boską rosą,  
więc zbieramy plony kosą.  

Co dawniej zrobiło czworo,  
dziś chłop jeden, kosząc sporo,  
więcej zrobi, więcej zyska,  
bo słoma skoszona nizko. 

Dużo nas w ten sposób robi, 
praca i przemyślność zdobi  
z nas każdego, kto z Gazety  
otrzymał takie zalety.  

Teraz powiem o przymiotach 
czytelników, o ich cnotach.  
Każdy miłośnik czytania  
do dobrego rad się skłania,  
do bratniej dąży jedności, 
miłości i uprzejmości,  
na nędzę jest zawsze tkliwy,  
Bóg mu będzie miłościwy.  

Wola Boża tu się dzieje,  
bo ziszczają się nadzieje,  
że lud prosty z wiejskiej chaty  
w naukę będzie bogaty.  

Dwadzieścia pięć egzemplarzy 
czytają młocki i starzy,  
lecz tylko sami włościanie;  
krwawa praca idzie na nie.  
Ba, i szlachta zaściankowa  
do czytania jest gotowa,  
Gazety egzemplarz czyta...  
Chyba darmo? kto zapyta.  
Tak... darmo... Ksiądz, brat szlachcica,  
dobrym przykładem przyświeca,  
przysyła, – wstyd, by rodacy  
byli ciemni, jak pędracy  
zagrzebani tylko w ziemi,  
na umyśle całkiem ciemni,  
dając się kmieciom wyprzedzić...  
o tem wcale nie rad wiedzieć.  

Dzięki Panu Bogu składam,  
że rozumem tyle władam,  
wszystko tylko przez czytanie,  
zdrowej rady przyjmowanie.  

Zdrowa rada zdrowe plony  
daje, więc błogosławiony siew,  
co ludzi, naród mnoży,  
z tysięcy miljony tworzy. 

Drugi wiersz do druku piszę,  
bo natchnienienie takie słyszę:  
„pisałeś z wielkiej żałości,  
napisz dziś z wielkiej miłości”52.  
Więc to na pamiątkę z chęcią  
piszę lat dwudziestu pięciu 
elementarza Promyka53,  
bo on i mnie się dotyka.  
Na tej książce się ćwiczyłem,  
na niej dzieci swe uczyłem;  
dzieci brały jej początek,  
ja – część drugą, i z pierwszej wątek.  

Samoukiem jestem prawym,  
proszę na mnie być łaskawym,  
wydrukować list w całości,  
darować mojej słabości.  

                                                           
52 Ów pierwszy wiem, wypowiadający żale ojca po śmierci ukochanego 
syna, był drukowany przed laty pięciu w Gazecie 741. 
53 K. Prószyński był autorem pierwszego nowoczesnego elementarza, 
wydanego w 1875 r. (32-stronicowy Elementarz, na którym nauczysz 
czytać w 5 albo 8 tygodni). 

Jestem czytelnik Gazety... 
Lecz czas już kończyć... o rety! 
Pozdrowienie ślę każdemu, 
kto życzliwy siewcy memu. 

Jakób Grabowski54. 
 

W okolicach Makowa 
w guberńji łomżyńskiej, dwóch żydów urządza od kilku lat loterje, na 
których można wygrać jakąś drobnostkę: spinkę, szklankę, talerzyk, ta-
bakierkę, lustro i t. p. Do trzydziestu każda liczba wygrywa, a po trzy-
dziestu wszystkie są puste. Widywałem na jarmarkach kupy ludzi tło-
czących się do takich loteryj jakby do jakich świętości, ale sam zawsze 
omijałem grających, pomnąc na przysłowie, że „kto się dotyka smoły, 
zmaże się od niej”. Widziałem też kilka takich loteryj będąc na odpuście 
u Świętej Rozalji. W jednej wydrwigrosz podawał grającym woreczek, 
a oni z niego wyjmowali kawałki drzewa, na których stały liczby do 30-
tu wygrywające, a wyższe puste. Na stawkę dawali po 10 groszy, zdaje 
się niedużo, jednakowoż widziałem, jak pewien gospodarz przegrał wię-
cej niż rubla. Widziałem tam istne oszustwo; dziwiłem się, że wyłżygro-
se ośmielają się tak jawnie ludzi obdzierać. Myślałem, że ktoś w to wej-
rzy, sprawdzi i zgani. Ale się zawiodłem. Ci, na których należałoby li-
czyć, sami chodzili od jednej loterji do drugiej i grali, a nawet szczęście 
im służyło lepiej niż innym. Kto wie, czy sam wydrwigrosz temu nie 
dopomagał. W Krasnosielcu na jarmarku po świętym Mateuszu było 
również kilka loteryj, i gra o zegar, i inne sposobiki wyławiania od ludzi 
pieniędzy. Dziwiłem się, jakto takie oczywiste wydrwigrosowstwo w 
biały dzień się dzieje.  

J. G.55 

 
1000 i 100 

Okto po łacinie – to po polsku osiem. Ztąd oktawa znaczy – ósmą ja-
kąś rzecz. Więc tak nazywają i ósmy dzień po jakiéjś uroczystości. Cza-
sami na oktawę odkładają sam obrzęd uroczystości, albo robią wtedy je-
go poprawiny, albo go powtarzają. Otóż czem bywa niekiedy oktawa, 
tem dla Gazety Świątecznej jest dziś setnica. Boć jeśli wyjście jej po raz 
tysiączny było ci la tych, których ona bliżej obchodzi, chwilą uroczystą, 
to chwila ta przypomina się teraz, kiedy po tysiącu przybyła nowa setka. 
Skoro w tysiącznicy dziękowaliśmy dobrym i życzliwym ludziom, a naj-
stalszych i najstarszych czytelników prosiliśmy o odezwanie się do nas; 
to dziś, przy tej nowej setce, godzi się z ich odezw, przynajmniej z paru, 
gdy ze wsystkich niemożna, zrobić najlepszy użytek – przez ich całko-
wite, o ile się da, wydrukowanie. (…) 

 

Od Makowa z gubernji łomżyńskiej 
Jestem włościanin i samouk. Chcę tu opisać korzyści z dwudziestolet-

niego czytania Gazety Świątecznej. 
Powziąłem z niej najpierw wiadomości o świecie i różnych krajach. 

Przedtem myślałem, że Europa, Azja i Afryka, to wszystko jest w Euro-
pie. Utrwaliło się też we mnie przekonanie, że niema żadnych czarów; 
znikły gusła, zabobony, wierzenie w znachorów, w sny, różne kabały 
i wróżbiarstwa, nad czem w dawniejszych latach Gazeta Świąteczna du-
żo pracowała. Przedtem w czary i sny po części wierzyłem. 

Pokochałem ludzkość. Czuję też, że jestem jej członkiem. Pragnę jed-
ności bratniej i staram się o nią. Ludzi sprawiedliwych i bohaterów 
uwielbiam. Zapamiętałem dobrze wielu z nich. Gdy czytam nowiny 
o wojnach, bierze mię litość nad nieszczęśliwymi. Opisy wypadków 
uczą współczucia i przezorności. Krzewicieli oświaty prawdziwej mam 
za twórców szczęścia. Człowiek pozostający w ciemnocie jest jakby su-
rowy materjał, z którego można coś dobrego uczynić dopiero, gdy się go 

                                                           
54 Dokładniejszą odpowiedzi tenże czytelnik napisał nie wierszem i przy-
słał jednocześnie, lecz tamta nie jest do druku przeznaczona. 
GŚ, 20 (1900), 27 (1018), s. 6. 
55 GŚ, 22 (1902), 3 (1098), s. 3. 
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oświeci. Przez moje czytanie wytrwałe zachęciło się wielu do czytelnic-
twa. Dwadzieścia lat temu czytałem Gazetę do spółki z człowiekiem 
z drugiej wsi, a sąsiedzi wyśmiewali. Teraz już w naszej wiosce jest 
5 egzemplarzy Gazety Świątecznej, a w całej gminie zamiast dawnego 
jednego jest 26. Czytać i pisać nauczyłem się poprawnie, głównie przez 
poprawianie i tłómaczenie w Gazecie Świątecznej. Z niej pierwszy raz 
dowiedziałem się o znaczeniu liter polskich: dz, cz, sz, rz, ch. Pierwszy 
też w naszej okolicy uczyłem swoich czworo dzieci bez sylabizowania 
czytać i pisać. 

Co więcej: założyłem sad, szkółkę drzew; sieję rośliny pastewne: łu-
bin, seradelę, przelot i t. d. Orzę płasko. Ziemię z gór wożę na doły; na 
sapy iły, na iły piasek. Nawozy końskie mieszam z bydlęcemi. Urodzaje 
się poprawiły. Sprawiłem wał kołkowy, bronę żelazną, rzeczy dawniej 
niebywałe, uważane za niepotrzebne. Robię rachunki przychodu i w dat-
ków; zapisuję sobie ważniejsze wypadki. Zbieram z pola nie sierpem, 
jak dawniej, tylko kosą. Wiążę zamiast dużych snopów, jak dawniej, 
małe snopki. Wiem o pożywności pokarmów. Niedawno jeszcze myśla-
łem, że tłustość i chleb są najpożywniejsze. Wiem, że mieszkanie wyso-
kie, widne, czyste jest zdrowe, i o takie się staram. Lepiej szanuję i lubię 
swój stan włościański, nie choruję na panka. Nie naizekam w niedoli, 
tylko sobie radzę, pracuję daleko więcej, niż dawniej. 

Przez czytanie też Gazety nauczyłem się poznawać i odróżniać dobre 
książki od złych; zrozumiałem, co to jest być prawym, nieobłudnym, na 
wzór swego mistrza... Boleję, że wśród uczonych ludzi tak mało jest 
pomocników w pisaniu Gazety Świątecznej. Zachęcam sąsiadów do do-
brego, a gdy widzą przykład, to i naśladują, a ja się cieszę. 

Takie to z czytania Gazety Świątecznej odniosłem korzyści; i wiele 
innych, za co składam Bogu Najwyższemu dzięki. Proszę Wszechmoc-
nego o udzielenie… Nie mam słów do podzięki, życzeń, uwielbienia, do 
wypowiedzenia tego, co w sercu mojem...  

Jakób Grabowski, włościanin z Przytuł. 
Dnia 15 marca 1900 roku. 
 

Wszystkim najdawniejszym czytelnikom Gazety Świątecznej, których 
nazwiska były w zeszłym tygodniu wydrukowane, ponieważ do nas pi-
sali z powodu tysiącznicy, ofiarowujemy na pamiątkę jedną z wymie-
nionych tu niżej książek, jaką sobie wybiorą56, a nadto jedną fotografję, 
jakiej zażądają, jeśli tylko nabycie jej będzie możliwe. 

Ale prosimy też każdego z nich, aby dał zrobić własną swoją foto-
grafję dla pisarza Gazety Świątecznej i dla własnej rodziny. Na koszt fo-
tografji przeznaczamy po 2 ruble, które niezwłocznie po otrzymaniu fo-
tografji będą zwrócone57. 

Pisarz Gazety Świątecznej58. 
 

Postęp gospodarstwa małorolnego 
od lat dwudziestu 

Pisanie to składa się z dwóch: łączymy tu w jedno rozprawę Jakóba 
Grabowskiego przysłaną na ostatni popis pastewno-hodowlany i nagro-
dzoną przed dwoma tygodniami, oraz wspomnienia tegoż gospodarza 
napisane po nowym roku do Gazety naszej.  

Pisarz Gaz. Sw. 
 

Długo już, z braku czasu i z roztargnienia skutkiem różnych nie-
szczęść i smutków, nie brałem pióra do ręki. – Dziś przy nowym roku 
1902 uczułem jakby obowiązek, żeby przypomnieć sobie rok przeżyty 
i rzeczy ważniejsze z lat dawniejszych. Zastanowiłem się nad tem, co 
i jak czyniłem, i czy był jaki postęp w mojem gospodarowaniu. I przysło 
mi na myśl, że warto dla wiecznej pamięci i dla pożytku braci czytelni-
ków napisać o tem do Gazety Świątecznej. Najpierw więc napiszę, jak 
dawniej gospodarowałem, a jak dziś. 

Przed osiemnastu laty, kiedy zacząłem gospodarować we wsi Przytu-
ładi, zostałem ciężko zawiedziony. Z Puszczy Kurpiowskiej, gdzie jest 
ziemia licha, przyszedłem tu na grunta niby to lepsze. I cóż z tego! By-
łoby trocha więcej chleba, gdyby było więcej gnoju; ale łąki jest tylko 
jeden mórg, a paśnika należącego do całej gromady 159 morgów, na ta-
ką zaś o sadę jak moja przypadało ledwo 3 morgi Więc jak tu można 

                                                           
56 Książki do wyboru: 1) Księga (słownik) rzeczy starożytnych, 2) Stara 
baśń, 3) Święty Piotr w Rzymie. 
57 W archiwum fotografii czytelników „Gazety Świątecznej” oraz wśród 
zdjęć przedstawiających znajomych Prószyńskich nie odnaleziono foto-
grafii Jakóba Grabowskiego. 
58 GŚ, 22 (1902), 5 (1100), s. 2. 

myśleć o przychówku, albo o dochodzie z niego, albo o więksi ilości 
gnoju? Na gromadzkie każdy ma prawo wyganiać, to też wyganiali ko-
nie, bydło, świnie i gęsi. Ale czy kto miał więcej chudoby, czy mniej, to 
wszystko się moizyło. Możniejsi wyganiali więcej, ubożsi mniej, a nie-
któizy i nic. Bo niejeden, co miał krowinę i cielę, to żywił w domu rad 
kropli mleka, końmi jeździł na zarobek, a z paśnika żadnego pożytku nie 
miał. 

W te czasy zapoznałem się z Gazetą Świąteczną, a były w niej pisane 
różne nauki o gospodarowaniu, i jak gdzie gospodarują. Patrzyłem i na 
folwarki, że oddzielnych pastwisk nie mają, a chowają piękną żywinę. 
Więc dalejże się starać o podział pastwiska. Tłómaczyłem, że się źle 
rządzimy i niesprawiedliwie. Najbardziej docinaliśmy bogatym, że nie 
chcą podziału. Po wielkich mozołach wieś zgodziła się paśnik rozebrać 
po równym działku na każdą osadę. Do osady takiej jak moja dostało się 
3 morgi. – 54 morgi paśnika najniższego w jednem miejscu zmuszeni 
byliśmy oddać najbogatszym dziewięciu gospodarzom we wsi, którzy 
zobowiązali się między sobą nawzajem nie dzielić, tylko paść na nim 
wspólnie. 

Ja swoje trzy morgi zaorałem wnet pod siewy. W pierwszych latach 
siałem tam owies, później po kawałku lnu, pszenicy, wyki, kapusty. Te-
raz sieję corok i pół morga mieszanki, pół morga pszenicy, i pół morga 
buraków. Ja pierwszy zacząłem mieszanki ciąć zielone dla krów i dla 
koni. Za moim przykładem poszli inni. I tamci bogatsi gospodarze, któ-
rzy przy rozbiorze paśnika przyrzekli nigdy go nie orać i paść na nim 
w dziewięciu razem, – gdy zobaczyli, że my mam większą korzyść, po-
dzielili się za naszym przykładem między sobą, i wyższe, lepsze miejsca 
pozaorywali, a niższe obrócili na łąki. Gnój to wielki dobrodziej, bez 
niego ziemia nie rodzi, – mówi starodawne przysłowie. Więc o gnój sta-
rałem się najpierw, aby go było dużo. Podściełałem obficie słomę, mech, 
kolki i tym podobne rzeczy, zważając nie na jakość, a tylko na ilość na-
wozu. Zwyczajem starodawnym miało się przy chlewach wyżłobione 
miejsca na kałuże zwane gnojówkami; tam zapuszczało się wodę, aby 
ściółka miękła lepiej i prędzej przegniwała. Dziś to się skasowało, bo się 
wie, że taki nawóz mało znaczy. Podwórko przed stajnią i chlewami wy-
równało się i wybrukowało. Gnój zaś przechowuje się w budynkach pod 
żywiną, tylko się go równa. I dziś staram się podściełać obficie, aby su-
cho było i zdrowo żywinie. Ale wody do chlewów nie zapuszczam. 
Niech w suchą podściółkę wsiąka gnojówka. 

Pamiętam, jak w początku mojego gospodarowania wywoziło się na 
pole taki napuszczony wodą nawóz. Kładło się go dużo, zatrząsało gru-
bo, ale się nie rodziło. Gnój nieprzegniły, bez gnojówki, nie działał do-
brze; leżał bez pożytku, głęboko w ziemi zakopany. Narzekało się na ta-
ką nieurodzajńość ziemi, że nawet gnój nie skutkuje, a nie wiedziało się, 
że taki gnój niewiele wart. 

Teraz, gdy wywożę nawóz dobrze zleżały, ale nie wywietrzony i nie 
spłukany, nie pozbawiony ulotów, to deszcz na polu lepiej go przenika 
i rozpuszcza pożywny sok nawozowy, który wsiąka w ziemię i daje lep-
szy urodzaj. 

Dawniej starałem się siać aby żyto. O jarzynach się nie myślało, bo 
chybiały. Z jarzyny siało się tylko grykę. Ale „gryczka to omyczka” – 
powiada przysłowie; często w słomę nie wyrośnie, a jeszcze częściej, 
gdy wyrosła pięknie w słomę, to kwiat jej się psuł i ziarno dawała liche. 
Owies siałem; ale jak żyto było zebrane dwa razy, to na takiem miejscu 
owies rodził się licho, i traciłem do niego zaufanie. A dziś owies sieję 
i rodzi się niezgorzej. Ale i dba się o niego inaczej. Sieję go na kartofli-
sku; a chociaż i po życie, to najpierw we rżysko po żniwach podsiany 
bywa łubin, i ten przyoruję pod owies. Groch jest bardzo dobrą, pożyw-
ną strawą dla ludzi i dla zwierząt. Przytem i ziemię groch użyźnia, i na 
grochowczyskach żyto rodzi się dobrze. Ale cóż, kiedy na mojej ziemi 
groch nie chciał rosnąć. Postanowiłem przyniewolić go do urodzaju, sta-
rałem się o wiele nawozu i pod groch go wywoziłem, a tu jak chybiał 
groch, tak chybiał, i nawet żyta o grochowczyskach dobrego nie było. 
Dużo na tem straciłem, bo i rolę daremnie obsiewaną, i gnój, i nasienie, 
i przyszłoroczne żyto. Więc przestałem groch siać, i widzę, żem zrobił 
dobrze. Niech go sieją ci, którzy mają ziemię dla grochu odpowiednią, 
a ja wolę grochu kupić, gdy trzeba. Gnój wywożę pod inne zboża i oko-
powizny, a zamiast grochu sieję łubiny bez gnoju. 

A teraz o płodozmianach:  
Dawniej była taka kolej zasiewów: 1) najpierw szły kartofle na świe-

żym nawozie; 2) w następnym roku, po kartofladi, siało się groch 
i owies; 3) w trzecim roku żyto; 4) w czwartym roku siało się po życie 
znowu, drugi raz, żyto, i obok tego owies albo grykę, a później potrosze 
łubinu.  
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A teraz taką mam kolej: 1) w jednym roku łubin na przyoranie; 2) po 
łubinie żyto, i w życie seradela, na paśnik; 3) po życie kartofle; 4) owies 
z seradelą po żniwadi na paśnik; 5) sama seradela; 6) żyto z seradelą; 
7) mogę siać łubin na zebranie. – Jeżeli jest nawozu więcej, to pognajam 
częściej i kolejkę siewów zmieniam cokolwiek, naprzykład tak: 1), 2) 
i 3) te trzy pola jednakowo, tak jak wyżej; 4) żyto; 5) znowu żyto, a po 
zbiorze jego wysiewam 5 ćwierci na mórg łubinu, który przyoruję jesie-
nią; a na wiosnę 6) sieję owies z seradelą; 7) łubin na zebranie lub na 
przyoranie. 

*Dawniej, w początkach mojego gospodarowania, starałem się wszę-
dzie, na dołach i górach, gnojić jednakowo. Myślałem, że tylko częste 
nawożenie poprawi pola liche, które staną się urodzajnemi. Ale nie do-
czekałem się tego. Owszem, doszedłem do mniemania, że prędzej bym 
sam doszedł do upadku, aniżeli bym pola po prawił, do należytej uro-
dzajności doprowadził. Robiłem nakłady na powiększenie ilości nawo-
zów, kupowałem je.  

Dodam jeszcze, że orałem głęboko pod łubin, pod żyto, i przeorywki 
pod kartofle; uważałem to z różnych rad i zachwalań za dobre. Ale teraz 
wszystkie piaszczyste ziemie orzę płytko, a lepiej się rodzi. I nic dziw-
nego. Cóżto w takie piaski przepusczalne zakopać nawóz 7 cali głębo-
ko? W rok suchy leży on tam sobie spokojnie bez żadnego pożytku, aż 
go się wydostanie w drugim roku na wierzch, a soki z nawozu posły 
precz wgłąb ziemi.  

Dawniej kartofle sadziłem głębiej, chociaż pięć cali; teraz sadzę tylko 
półtrzecia cala głęboko, a lepsy pożytek się okazuje na suche lata, bo la-
da mały deszczyk zwilży dla nich ziemię. Więc przypomina mi się przy-
słowie: „ludzi słuchaj, ale swój rozum miej”. 

Widać już z tego, com poprzednio pisał, że był czas, kiedym doszedł 
do rozpaczy, bo ziemi swojej nie mogłem doprowadzić do urodzajności. 
Nie pomagały jej ani częste i silne nawożenie, ani głęboka orka. Zamy-
ślałem już tedy ją porzucić. I, kilka lat temu, zwierzyłem się z tem panu 
pisarzowi Gazety Świątecznej. Ale dostałem od niego gorzką wymówkę. 
Więc nie tłómaczyłem się już, ale wziąłem się w kupę, do roboty, i za-
cząłem sobie radzić inaczej. Oto pole niższe, co go mam z półtora morga 
przy domu i około 3 morgów z paśnika, osuszyłem, wyrównałem, i da-
lejże nawozić je prawie co drugi rok; a na polach suchych zacząłem siać 
więcej łubinu i seradeli bez nawozu, orać zaś mielej. I, dzięki Bogu, 
urodzaje znacznie się poprawiły. 

Dawno już zacząłem orać pod jarzyny na zimę. Pod łubiny orałem na 
wiosnę, bo ziarno grube nie chciało się zagrzebać broną na zimowej or-
ce, a wału nie miałem, żeby ziarno przygnieść. Dawno to już, bo w roku 
1883, czytałem w Gazecie Świątecznej (127 i 136) o wałowaniu roli, 
o pożytkach z tego, i o różnych wałach, a także dokładny sposób na to, 
żeby zrobić sobie tani a dobry wał kołkowy (Potem znowu było to 
wszystko w osobnej książce Marjana Prawdzica, wydanej przez pisarza 
Gazety Świątecznej pod napisem „Jak uprawiać ziemię, siać i sprzątać 
z pola”59. Ale wtedy, co prawda, za mało jakoś zwróciłem na to uwagi 
i rzecz ta wyszła mi na długo z pamięci. Aż w dobrych kilka czy więcej 
lat później wyczytałem w tejże Gazecie Świątecznej, że pożytecznie jest 
żyto na wiosnę wałować. Więc pomyślałem sobie, że i do czego innego 
wałowanie jest pożyteczne, i zapragnąłem koniecznie sobie wał sprawić, 
kupić, zapomniawszy o wale kolkowym. Posłałem zapytanie do War-
szawy, ile wał kupny może kosztować. Odpowiedziano mi, że wał pier-
ścieniowy pojedyńczy cenią w składach 40 rubli, a podwójny 70 rubli. – 
Nie na moją kieszeń, – pomyślałem. – Aż tu przypomniałem sobie, że 
można zrobić wał drewniany kołkowy, wziąwszy dopiero do rąk ksią-
żeczkę Dulęby o tanich a pożytecznych narzędziach rolniczych. I zrobi-
łem sobie nareszcie wał kołkowy. Znawcy, jak pan Gniazdowski z Czar-
nostowa i inni, uznali go za bardzo dobry. A kosztuje mię niecałe 5 ru-
bli. Taki wał jest może nawet lepszy od żelaznego, który ma pierścienie 
6 cali grube. Jedno tylko niedobre, że takim wałem niemożna ziemi mo-
krej wałować. (Ale i żadnym wałem ziemi mokrej wałować, ani choćby 
nawet bronować, nienależy.) 

Teraz, gdy przypominam dawniejsze czasy nieurodzaju i porównywam 
je z dzisiejszemi, gorąco Bogu dziękuję, że zapomocą czytania, a 
zwłascza Gazety Swiątecznej, urodzaje i całe powodzenie się poprawiło. 
W roku 1880 ożeniłem się i przyszedłem tu, gdzie obecnie jestem. Teść 
gospodarzył na trzydziestu morgach, a prawdziwie powiadam, że nie 
miał nawet tyle zbiorów, co ja dziś, mając od niego tylko połowę, i to 
lichszej ziemi, bo druga połowa, którą on miał, jest lepsza. 

                                                           
59 Nowe wydanie tej książki niedługo wyjdzie z druku. Publikacja K. Fi-
lipowicza Jak uprawiać ziemię, siać i sprzątać z pola dla pożytku małych 
gospodarstw została wydana w Warszawie w 1902 r. 

W początkach gospodarowania pobudowałem stodołę z dwoma zasie-
kami po trzy sążnie wkwadrat. Ta stodoła służyła lat parę i mnie i te-
ściowi razem. I ja nieraz jako o czemś niemożliwem myślałem sobie: 
żeby to mi kiedy Pan Bóg dał napełnić całą tę stodołę własnem zbożem! 
A teraz, od kilku lat, jest ona za mała, bo się już w niej zboże nie mieści, 
i przybudowałem trzeci zasiek. Ale bo też teraz uprawa ziemi inna. Oto 
pierwsza różnica: kiedy zaczynałem gospodarzyć, to na mojej osadce, 
20 prętów szerokiej, były 33 zagony. Więc zaraz dwa zagony łączyłem 
w jeden, tak, że z tych 33-ch zagonów zrobiło się już tylko 16 zagonów. 
Później, znowu łącząc po dwa, przerobiłem je na 8 zagonów. A teraz 
niektóre pola orzę już wkoło, na jeden skład. 

Chcąc jakoś naprawić gospodarstwo, najpierw utyskiwałem, że nie 
mam gruntu dobrego do siewu koniczyny, bo ją ceniłem więcej niż zbo-
że. Siałem przelot i białą koniczynę, ale te rośliny w suche lata bardzo 
chybiały. Aż doczekaliśmy się seradeli, która na piaskach rodzi się bar-
dzo dobrze, i co do pożywności niewiele mniej cenić ją można od koni-
czyny czerwonej, a dużo ma takich zalet, przez które jest lepsza niż ko-
niczyna czerwona. Oto: 1) Można ją siać w żyto na ziemi nienawożonej, 
wysokiej, piaszczystej, a będzie z niej po żniwach paśnik obfity. 
2) Można ją siać po sobie często, choćby pono i corok, jak widzę u sie-
bie. 3) I to dużo znaczy, że niepotrzeba dla niej wielkiej uprawy ziemi: 
dosyć przed zimą zorać dokładnie, a na wiosnę tylko bronować i siać. 

A jak to dawniej bolało, że niemożna siać grochu i wyki, bo się nie 
udają; a pirecie po nich, jeśli się urodzą, dobra bywa ozimina. Teraz już 
na to inna jest rada. Na piasku lichym, na najdawniej niegnojonej ziemi, 
sieję żółty łubin. 

*Aby go tylko posiać gęsto, to wyrośnie ładnie, równo jak ściana. 
Strąki się zerznie i zabierze, a restę się przyorze, i jeszcze żyto może być 
niezłe. Albo też sieję po nim znowu łubin. Bo żółty łubin może być czę-
sto po sobie zasiewany, i rośnie zupełnie dobrze. Na ziemi folwarcznej 
w Krasnosielcu przy drodze z Przytuł był zasiany żółty łubin i wykru-
szył się na polu. Ponieważ to pole było liche, więc obrócono je na zagaj-
nik. Otóż łubin rośnie tam samopas już rok piąty; corok wykrusza się, 
i corok też jest większy, gęściejszy. Łubin niebieski nie jest taki dobry, 
bo wymaga ziemi trocha lepszej, i nie może być siany często po sobie; 
a zbierać go męka, bo kole bardzo, – gdy tymczasem żółty jest miękki, 
nie kole wcale.  

Ludzie mają za złe żółtemu łubinowi, że trudno go sprzątać, bo wy-
krusza się bardzo. Ale ja go sieję od kilku lat, i mogę ze swego doświad-
czenia parę słów dla nauki powiedzieć innym. Łubin żółty zapuscza ko-
rzenie dwa razy głębiej niż łubin niebieski, dlatego rodzi się dobrze na 
piaskach, na ziemi w głąb przepuszczalnej. Jeżeli jest przeznaczony na 
to, żeby go zebrać, to siać na ziemi jak najlichszej, a jak najwcześniej 
wiosną, bo wolniej i dłużej dojrzewa niż niebieski. Nierówno też on doj-
rzewa z powodu głębokiego zapuszczania korzeni; strąki już żółkną, 
a łodygi jeszcze zielone. Ale niemożna czekać, aż dojrzeje całkowicie. 
Pasy co dojrzalsze trzeba wyrzynać. Nic nie szkodzi, gdy i zielony strąk 
się zetnie. Po ścięciu nietrzeba wiązać w snopki, jak niebieski, tylko 
trzeba składać w okrągłe kopki, strąkami w środek. Gdy w takiej kopce 
poleży kilka lub kilkanaście dni, to strąki się nie wykruszą, lecz dojrzeją. 
Że nacina nie wyschnie dobrze, to nic nie skodzi. Wszak i ziarno gryki 
dojrzewa pierwej niż słoma. A przecież nać łubinowa nie na paszę, tylko 
na podściół idzie.  

Żółty łubin niepodoba się niektórym i z tego, że ziarno ma drobne, 
niespore do miary. Ale to niesłuszne; każdy wie, że drobniejszem ziar-
nem można więcej zasiać. Gdy żółtego łubinu wysiejesz 3 ćwierci, to 
więcej znaczy, niż niebieskiego korzec. Łubin żółty krzewi się też, 
z jednego ziarna wyrasta kilka łodyg. Kto nie miał łubinu żółtego, niech 
go sięje, a przekona się, że prawdę mówię. Niepotrzebnie dawniej mar-
twiłem się, że nie mam ziemi dobrej dla grochu i wyki. Żal mi jeszcze 
dzisiaj strat, jakie miałem, kiedym chciał przyniewolić groch i wykę do 
urodzaju na ziemi nieodpowiedniej. Żal mi także, iż dawniej się nie 
wziąłem do łubinu żółtego i do ptaszyńca czyli seradeli.  

W latosim roku60 na jedno stajko, gdzie od jednego brzegu ziemia jest 
lepsza, a ku drugiemu brzegowi coraz lichsza, wywiozłem 5 fur gnoju na 
70 prętów ziemi lepszej, i posiałem na tem owies z grochem; na takiejże 
przestrzeni lichszej ziemi zasiałem ptaszyniec; a na najlichszej – łubin 
żółty. Potem zebrałem ztamtąd: owsu z grochem dobrą furę, ptaszyńca 
dwie fury, i łubinu jedną furę, bo tylko strąki się zżęło. A zdaje mi się, 
że i żyto będzie lepsze, gdy posiane po łubinie i po ptaszyńcu. Teraz, 
zamiast grochu, na morgu ziemi jak najsuchszej i od najdawniej niegno-
jonej, sieję korzec żółtego łubinu. Zbieram go, i otrzymuję nasienia oko-

                                                           
60 Latosi rok – ten, aktualny rok. 
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ło 10 korcy; sprzedaję po cenie około 3 rubli korzec, więc mam za to ru-
bli 30. Łodygi obracam na podściół, to się innej paszy osczędzi. Kto ma 
owce, mógłby strączyny spasać. Nawóz nie poszedł pod łubin, tylko pod 
zboża i pod okopowizny na niższej ziemi.  

Teraz chcę opowiedzieć o ptaszyńcu, jak on u nas się rozpowszechnił. 
Na folwarku w Zawadach w gminie Płoniawach widziałem na wysokim 
gruncie jakąś roślinę gęsto posianą, z listeczkami strzępkowatemi. Po-
myślałem sobie: chyba to rząśnia czyli esparceta, bo czytałem, że ta nie-
znana mi roślina rodzi się na wysokich miejscach. Lecz włodarz powie-
dział mi, że to seradela, którą na wiosnę się sieje, a na jesieni daje pokos 
i nasienie, zimą zaś wymarza. Pisał o niej Marjan Prawdzic w Gazecie 
Świątecznej roku 1888. Prawdziwie po polsku, nazywa się Ptaszyniec. 
Ale ta roślina nie bardzo mię nęciła, bo i cóż: w połowie czerwca jescze 
mała, na jesieni zbierać, a zimą wymarznie. Jednakowoż na wiosnę 
sprowadziłem jej nasienia na próbę z Warsawy 10 funtów za 60 kop. Po-
siałem na kartoflisku obok owsa. Po posianiu owies rośnie, a seradela 
mała, tylko łopucha i inne chwasty się pusczają. Pełłem ją jednak. Przy-
sedł czas, owies zebrałem, a na owsisku bydło paśli, potrosze wypaśli 
i seradelę. Przepadła, i tyle pociechy, pomyślałem; – szkoda 60-ciu ko-
piejek, niema na liche grunta ratunku. Aż tu, będzie już lat 7, na folwar-
ku w Krasnosielcu, na lichej ziemi po przyoraniu łubinu podsieli ptaszy-
niec w żyto. Rok był mokry, ptaszyniec wyrósł do połowy żyta, a po 
żniwach aż do zimy mieli na nim obfity paśnik. Więc pomyślałem sobie: 
taki grunt i ja mam; więc po co mnie gołe zagony, kiedy bydło i konie 
cierpią głód. Doczekawszy wiosny pojechałem do dworu, kupiłem ko-
rzec nasienia ptaszyńca za 6 rubli, posiałem na 4 morgach w żyto, bo tak 
dawniej radził siać M. Prawdzic w Gazecie Świątecznej. 

Rok był pomyślny, powschodziło dobrze i rosło. Już w życie tę roślinę 
się przycinało dla dobytku; po żniwach zaś na dwóch morgach pasałem; 
a z drugich dwóch morgów zebrałem koło Świętego Michała dobre dwie 
fury siana, z którydch miałem 3 korce nasienia. Na drugi rok już dużo 
sąsiadów siało ptaszyniec. A mnie dziś przykro, jeśli chocby tylko 10 
prętów rżyska pozostanie bez ptaszyńca. Zrobiwszy wał kołkowy, wału-
ję ptaszyniec (seradelę) podsiany w żyto na najsuchszych ziemiach. Ale 
najwięcej znaczy to, żeby go siać wcześnie. Choćby po zasianiu były 
mrozy, to nic nie skodzi. 

Teraz mam ptaszyniec corocznie. Już i większa część sąsiadów dużo 
go sieje. Tylko niektórzy nieroztropnie z nim postępują. W ubiegłym ro-
ku, kiedy był drogi, nie kupowali i nie sieli; a drudzy, co go mieli z wła-
snego siewu, łakomiąc się na dużą cenę sprzedali wszystek, i potem nie 
sieli, bo nie mieli nasienia. Sieję go w żyta ozime, jak tylko śnieg zginie, 
choćby w połowie lutego, im wcześniej, tem lepiej. Tylko teraz sieję na 
mórg co najmniej 60 funtów. Oprócz tego co w żyto, siewam i sam pta-
syniec na nasienie na jakich 200-tu prętach ziemi lekkiej, po trzecio-
rocznym naprzykład nawozie. Orzę raz jesienią głęboko, jak i na żyto; 
wiosną tylko bronuję, sieję, i drugi raz bronuję. Łońskiego roku61 poło-
wę seradeli nie bronowałem, tylko przywałowałem, i lepiej powschodzi-
ła. 

*Teraz opowiem doświadczenia moje z ptaszyńcem czyli seradelą.  
Ptaszyniec może iść często jeden po drugim, ot naprzykład jak cebula. 

Sto prętów żyta po kartoflisku podsiałem ptaszyńcem, i był dobry. Dru-
giego roku odwrotnie: po ptaszyńcu było żyto, bo do jarzyny ten grunt 
niezdatny, chybaby do gryki, – a w to żyto posiałem też ptaszyniec, 
i znowu był dobry. Na trzeci rok posiałem sam ptaszyniec na nasienie, 
i również udał się dobrze. Na czwarty rok nawiozłem to miejsce gnojem, 
i posiałem żyto, a w niem znowu ptaszyniec, i ten znowu jest dobry. 

Wiem też z własnego doświadczenia, że i w 7 lat po nawozie ptaszy-
niec (seradela) bywa bardzo dobry. W brózdach i nad brózdami, gdzie to 
zwykle wszelkie zboże bywa słabsze, ptaszyniec bywa najlepszy. Z tego 
widać, że nie dba on bardzo o nawóz. Jeżeli go posiać gęsto, to on ro-
snąc zwarto ocienia ziemię, a korzenie zapuszcza głęboko, i pożywienie 
ciągnie sobie niemi ze spodniej warstwy gleby, a liśćmi z powietrza. 
Radzono w Gazecie siać ptaszyniec na ziemi czystej. I rozumie się, że 
taka ziemia jest najlepsza. Ale w roku 1899 zasiałem żyto po zimowej 
wyce, a że to była ziemia perzasta, więc bałem się tu siać na wiosnę 
w żyto ptaszyniec. Jednakowoż żal mi było zgodzić się na to, żeby od 
połowy lipca do zimy mieć 50 prętów pustego rżyska. Więc zasiałem go, 
tylko gęściej, a wzrósł tu jeszcze lepszy niż w drugiem miejscu na ziemi 
czystej, i w jesieni zebrałem z tych 50-ciu prętów furzycę siana. 

Ziemi niedawno nawożonej i bujnej nie warto obracać pod siew same-
go ptaszyńcu; lepiej tam posiać coś wymagającego żyzności, a ptaszy-
niec siać z owsem. Owies z ptaszyńcem będzie wyśmienitą paszą dla 
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koni; a ptaszyniec zasiany sam na bujnej roli podgniwa i miewa nasienie 
liche. Za to na lichszej, na jałowszej ziemi, daje siano niezłe, a ziarno 
bardzo dobre. 

Aby zobaczyć, czemu tak jest, kopałem doły i przekonałem się, że pta-
szyniec zapuszcza korzenie do 36 cali czyli półtora łokcia głęboko.  

Radbym też tę dobroczynną roślinę zalecić wszystkim naszym nędza-
kom, co ma ją grunta liche. Śmiało też mogę powiedzieć, że i przelot, 
i biała koniczyna groszki, i soja, mało znaczą naprzeciw ptaszyńca. 
Z rozpowszechnieniem ptaszyńca grunta piaszczyste będą lepsze od byle 
jakich sapów, mokradeł, i od niejednej gleby dotychczas uważanej za 
lepszą. Tylko próby i początki bywają trudne, ale nawet niepowodze-
niem w początkach nietrzeba się zrażać. Opowiem parę przykładów. Za-
chęcałem Jankowskiego ze wsi Zwierzyńca do siewu seradeli. A on mi 
od powiada: – O nie! u nas zupełnie się nie urodzi. Bodajto wasze grun-
ta! Kupiłem zeszłego roku nasienia ćwierć od Dąbrowskiego z Przytuł, 
zasiałem z owsem na kartoflisku, ale zupełnie seradela nie powschodzi-
ła. – Ja mu na to: – Chyba, że zupełnie nie powschodziła, to rzecz inna; 
bo gdyby powschodziła, to byście mieli: przecież wasze grunta wysokie 
jak i nasze. – Domyśliłem się, że on kupił nasienie ptaszyńca zagranicz-
ne, które utraciło siłę kiełkowania, i dlatego siew nie powschodził. Wy-
tłómaczyłem sąsiadowi, że nawet pszenica na piasku by powschodziła, 
tylko by później nie rosła, i opowiedziałem swoje zdarzenie. Przywio-
złem z pola dobrą furę ptaszyńca. Był suchy, więc zaraz z fury na klepi-
sko wytrząsałem widłami i wykruszyło się 10 ćwierci ślicznego ziarna. 
Wyczyściłem, wyniosłem w tok 3-korcowy, i wysypałem. Kiedy na 
trzeci dzień zajizę do tego ziarna, a ono gorące. Natychmiast przenio-
słem na pułap i cienko rozpostarłem. Gdybym tego nie zrobił, byłbym 
zawiódł i siebie samego, i ludzi, którzy odemnie ziarno kupowali. Teraz 
nie przetrząsam, tylko składam na zasiek. Młócę i oczyszczam aż pod 
wiosnę. I ten sam Jankowski kupił odemnie ćwierć, zasiał, i urodziło mu 
się dobrze, a teraz sieje ptaszyniec corocznie. Jednemu też szlachcicowi, 
Batogowskiemu w Chojnowie, dałem pół ćwierci korca nasienia pta-
szyńca. Zasiał w żyto i powschodził mu nieźle; ale podczas żniwa był 
jeszcze maluczki. A pola tam pomieszane, więc po żniwach sąsiedzi pa-
sąc na rżysku nie chcieli omijać z bydłem tego kawałka. I sam Batogow-
ski powiedział, że „to nic nie warto”, bo nie rośnie. A że tam w Chojno-
wie orzą po dawnemu, i żyto po życie sieją, więc i on zaorał swoje pólko 
z ptaszyńcem i obsiał je. Tylko na końcu kawałka nie zaorał, i w jesieni 
miał na nim ładny pokos. Więc i tam zaczęli ptaszyniec uprawiać. Ale że 
ziemię mają w działkach pomieszanych, więc szkody sobie robią, i wię-
cej prawują się w sądzie, niż wszystko to warto. 

W pierwszych latach mojego gospodarowania jużem myślał o rośli-
nach pastewnych. Najwcześniej siewałem przelot, ale mię zawodził. 
Lepszej ziemi miałem tylko z 500 prętów, więc ją dzieliłem na pięć pól, 
i z tych jedno corocznie obsadzałem marchwią, która doskonale mi się 
rodziła. Przez to się rozpowszechniła wśród sąsiadów, bo ja sczyciłem 
się nią tak, jak dziś seradelą czyli ptaszyńcem. Nigdy też nie wstydzę się 
opowiedzieć, co i jak uprawiam, bo wiem, że z mówienia o tem bywa 
pożytek: jedni pochwalą, drudzy zganią, a inni doradzą, jakby to jeszcze 
lepiej można robić; a człowiek od tego ma głowę i rozum, żeby miarko-
wał, co lepsze, a co gorsze. Jeszcze w roku 1887 opisałem do Gazety 
Świątecznej, jak gospodarzę, i jak radbym gospodarzyć ale nie mogę; 
prosiłem o radę, i nawet mi doradzali uczeni rolnicy w tejże Gazecie 
Świąt. 

Otrzymawszy z podziału tego dawnego paśnika 3 morgi ziemi nizkiej, 
lepszej, podzieliłem ją na kilka poletków i na jednym z nich zacząłem 
siać potrosze koniczynę czerwoną i tymotkę. Ale główną paszę mam 
z ptaszyńca. Z owego wspólnego dawniej paśnika przybyło nam po 
3 morgi dobrej ziemi, wartej dwa razy tyle, co ziemia w nasych osadach, 
a paśnik paśnikiem, bo mamy go teraz na nasych piaskach po zbiorze 
żyta. Ptaszyniec siany u mnie w życie na sześciu morgadi dla żywiny 
i gospodarki da więcej korzyści, niż dawał dawny paśnik gromadzki. 

Wspomnę jeszcze o ptaszyńcu czyli seradeli w rżyskach, jaka to rzecz 
dogodna dla każdego gospodarza. Jeżeli mam posianego dużo, a nie 
oglądam się na zimę, bo jest paszy dużo, i żywiny mam sporo, to wypa-
sam. Jeżeli zaś żywiny mało, i paszy niewiele tak, że może jej zabraknąć 
na przezimowanie lub na przednówek, to ptaszyniec w rżysku na polu 
zostawiam, aby wyrósł, i zbieram koło Świętego Michała. – Jeżeli zaś w 
tej porze słota, to koszę ptaszyniec na zielono i karmię nim żywinę. Jeśli 
zaś skosić nie zdołam, to go przyoruję jako nawóz zielony pod owies, 
który tu się zasieje w roku przyszłym na wiosnę. 

Dziś przypominam sobie, jak to po paru pierwszych latach, gdy prze-
konałem się, że grunt jest lichy, że zboże, okopowizny i trawy nie chcą 
się rodzić takie, jak u tych, co mają grunta dobre, to prawie rozpaczałem 
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i mówiłem: Zmarniejemy na tych piaskach. A teraz już się tak nie mówi, 
bo, dzięki Bogu, jest gdzie zasiać potrochu i pszenicy, i lnu, i kapusty, 
i buraków, i jęczmienia, i koniczyny. 

Na owych 150-ciu morgach dawnego paśnika gromadzkiego, cośmy 
go rozebrali po równym kawałku do każdej osady, ziemia była po 
więksej części gliniasta. Paśnik to był lichy. Ale teraz po doskonałem 
wyrównaniu go przez zwożenie ziemi z wyżsych miejsc na niższe, po 
poprawieniu spadków, aby się woda nigdzie nie zatrzymywała, i po osu-
szeniu tym sposobem, pole z tego paśnika stało się wielkiem dobrodziej-
stwem dla nas, co, oprócz tego działu, wszystkie inne grunta mamy wy-
sokie i piaszczyste. 

Teraz paśnika stałego nie mamy. Żywinę aż do żniw trzymamy 
w chlewach, oborach i stajniach. Ale to jest dobry sposób, bo mamy du-
żo gnoju, a po żniwach mamy obfite paśniki w rżyskach po zbożu pod-
sianem seradelą (ptaszyńcem). Aż boleśnie wspominać, jak to lat daw-
niejszych po żniwach nie wybyło trawki na polu. Bydło i konie morzyły 
się. Na ogólnym paśniku trawa rosła licha, i jeszcze wydeptywała się, 
więc nie było jej. Zazdrościliśmy lepszych gruntów sąsiadom; mówiło 
się: Bodajto ich grunta niższe: choć trawę mają w rżyskach. Dziś już tak 
nie mówimy, bo mamy paśniki lepsze od sąsieckkich. Sąsiedzi muszą po 
żniwach rżyska zaorywać, bo kto nie podorze; temu ziemia się za-
chwaszcza; a my na ziemiach lichych orzemy dopiero aż przed mrozami, 
a na rżyskach nasych rośnie ptaszyniec, jest paśnik doskonały. O, jakże 
to Bogu dziękować, że wejrzał na nas i łaknących tak obdarzył. Żywina 
też nie chodzi po manowcach, nie gubi nawozu, zostawia go tam, gdzie 
na wiosnę ma być siane zboże; dzieci zaś pasące nie gorszą się w gro-
madach zdala od starszych, nie nawykają do złego, jeno są pod okiem. 

Przypominam też, jak to dawniej ja sam i sąsiedzi po żniwach przystę-
powaliśmy do robót około roli. W wolnym czasie, bywało, rozejrzałeś 
się po polu i pomyślałeś sobie: tu jako tako ziemia gnojna, to będzie 
owiesek, tu lichsa – będzie gryka; tam dawno niegnojona ale lepsza, to 
trza pognojić, a będą kartofle; tam ziemia licha i jałowa, to zostawić 
ugorem na paśnik, albo do łubinu (bo łubin u nas siewali już przed 18-tu 
laty, choć niebieski), i takiego ugoru już nie podorywało się w jesieni 
i na wiosnę aż do Świętego Jana. 

Dziś inaczej się do rzeczy biorę. Na wiosnę, kiedy śnieg ginie i nastę-
pują roztopy, myślę: czas siać seradelę (ptaszyniec) w żyto i w owies na 
paśniki pożniwne. W to i owo zboże trzeba posiać sporo, a w tamto nie 
siać, jeno zostawić miejsce na siew łubinu po żniwach. Gdzie na przy-
szły rok mają być kartofle i owies, to po żniwach sieję żółty łubin, 
5 ćwierci na mórg. Przed zimą on wyrośnie, aż zakwitnie, i wtedy się 
przyoruję. I na przyszły rok mam już obliczenie, że wysieję po żniwach 
na 3 morgach i 200 prętach 4 i pół korca żółtego łubinu. 

*Opowiem też, jak się tu łubin uprawiało dawniej, a jak dziś. Dawniej 
rżyska orało się na łubin w połowie maja, i w rolę niebronowaną siało 
się 3 i pół ćwierci niebieskiego łubinu na mórg. Później podorywało się 
już na zimę, a siało się tak samo jak i przedtem. Teraz zaś sieje się łubin 
żółty, korzec na mórg. Dawniej mówiło się: niech tam będzie i rzadszy 
łubin, to można będzie pasać w nim bydło i gęsi; a teraz niemożna i pi-
zejść przez łubin, bo zrobiłby się bród.  

Kiedy przybyło mi lepszego gruntu, zmieniłem i rozserzyłem uprawę 
okopowizn. Corok na pół morgu prawie sadzę marchew i buraki, albo 
same buraki. W zaprzeszłym roku62 żona mi umarła, ostałem z małemi 
dziećmi, a służących nie trzymam, bo niema na czem. Dla mniejszego 
doczynku zasadziłem na pół morgu buraki cukrowe, i nieźle się urodziły. 
Gawędziłem o nich, że się lepiej opłacą niż pszenica; więc łońskiego ro-
ku już wielu nasadziło buraków, i wszystkim ślicznie rosły, choć od 
wieków nikt na Przytułach ani myślał o burakach i że się mogą rodzić. 
Ale nie pochwalam tego bardzo, bo kto ma rąk dosyć, ten niech lepiej 
sadzi pastewne, a do gotowania mogą po sąsiedzku w paru gospodarzy 
sprawić parnik.  

I kartofle należą do roślin pastewnych, dlatego wspomnę i o nich. 
Dawniej rodziły mi się licho. Teraz robię z niemi tak: Najpierw sieję 
żółty łubin; a po nim, na tym przyoranym łubinie żyto; w życie zaś pta-
syniec na paśnik do zimy. Na zimę orzę głęboko, jak i na żyto; więc wo-
rany łubin wydobędzie się na wierzch. To wszystko trwa dwa lata. 
W trzecim roku na wiosnę tylko bronuję, sadzę kartofle co druga skiba, 
a po zasadzeniu wałuję. Przez to wschód kartofli się przyśpiesza, wilgoć 
się zatrzymuje w ziemi, i kartofle rosną nieźle, wprawfzie nie tak, jak 
przy dobrej uprawie na dobrej glebie, ale się ukopie sto worków 
z dwóch morgów. Jemy je sami, i pasiem niemi bydło, świnie i konie.  

                                                           
62 W zaprzeszłym roku – w będącym przed poprzednim rokiem; dwa lata 
temu. 

Pod wszelką okopowiznę wywożę gnój na zimę, zaraz po żniwach, 
a resztę w jesieni; bo okopowizna dla drobnych gospodarstw jest bardzo 
ważna, żywią się nią ludzie i żywina.  

Łąki mam tylko mórg, pomiędzy wodami rzeki Orzyca. Często bywa 
zalewana; więc łąki nie poprawiam, bo pilniej mi było paśniki urządzać. 
Ale na tej łące jest 50 prętów górki, więc ją w jesieni zorałem, posiałem 
owies, i ten ładnie tam rośnie. To wyższe miejsce kiedyś przy suchej po-
godzie rozwiozę po łące, wyrównam ją, i trwałe trawy na niej zasieję.  

Żywinę chowam w domu na suchej paszy przez maj, a w czerwcu już 
się kosi trawę i rznę ją ze słomą. Bydło nie raptownie przechodzi na zie-
leninę, i chętnie wszystko zjada. Po ścięciu pierwszego pokosu bydło 
wyganiam i pasę w polu na potrawie, a na noc daję suchą paszę, której, 
to jest słomy i siana, miewam dosyć. 

Powiem jeszcze trochę o owsie. Nie zapisywałem dawniej sobie, ilem 
go siał, zbierał, i jaki był omłot. Aż w książeczce Chełchowskiego63 
„O uprawie owsa”64 wyczytałem, że w Niemczech miewają tego zboża 
po 20 i więcej korcy z morga. U nas w kraju różnie o urodzaju owsa 
mówią, ale nieraz czuć w tych opowiadaniach przechwałki. U mnie 
zbiór owsa w ostatnim (1900) roku tak się przedstawia: 

Po zżęciu żyta, które rosło na ziemi świeżo nawożonej, zasiałem na 
170-ciu prętach pół korca łubinu, i na zimę go przyorałem. Na wiosnę 
posiałem na tem 1 korzec owsa, choć nazwy jego nie wiem: ziarno ma 
krótkie, słomę dobrze wyrosłą, nie wczesny i nie późny, a dostałem go 
od pana Gniazdowskiego z Czarnostowa. Zebrałem go potem z owych 
170 prętów 3 fury, omłotu było 8 korcy. W drugiem miejscu, na 120 prę-
tach, po burakach wysiałem także pół korca owsa wczesnego, i 6 garncy 
jęczmienia razem. Zebrałem tam dwie fury, omłotu było 5 korcy. 
W trzeciem miejscu, na stu prętach, na świeżym wiosennym nawozie 
wysiałem pół korca owsa wczesnego i 4 garnce grochu, i zebrałem pół-
torej fury, omłotu zaś było: owsa 3 i pół korce, i grochu 12 garncy. 
Owies, jak na nasze grunta był dobry, lepszego nie było u nikogo z są-
siadów.  

Szkoda, że trudno nam o nawozy stuczne. Najbliżej od nas można ku-
pować w Ciechanowie, o 6 mil drogi, więc po parę centnarów na próbę 
nie opłaci się tak daleko jechać. 

Wspomnę wreszcie o uczynieniu z lichych paśników dobrego pola, a z 
piasków – paśników żyznych i łąk. Z rozbioru owych 150 morgów pa-
śnika w dole przybyło nam po trzy morgi, które po wyrównaniu i odpo-
wiedniej uprawie stały się wybornem polem do uprawy roślin pastewny-
di. I niktby dziś takiego morga nie oddał za dwa morgi starych naszych 
pól na piaskach. Wychodzi tak, jakby nam przybyło co najmniej 300 
morgów ziemi ornej. A paśnik paśnikiem, bo na piaskach w rżyskach 
z ptaszyńcem po zbiorze żyta. 

Ale byli i przeciwni podziałowi paśnika, osobliwie starzy i bogatsi. 
Może który z nich i dziś powie: „Przysedł kurp, Grabowski, gazeciarz 
i skasował nam paśniki!” Nie poskąpią przytem jeszcze złorzeczeń. Ale, 
dzięki Bogu, tych niezadowolonych niewielu, a ich synowie będą zado-
woleni. Większa zaś część mniej zamożnych dziękuje mi i błogosławi, 
bo ja głównie o ten podział się starałem: mierzyłem, uchwały spisywa-
łem, do wójta, do komisarza, i wszędzie jeździć musiałem.  

Napisałem tych kilkaset wierszy nie dla głupiej przechwałki, tylko dla 
ogólnego pożytku. Ja z największą ciekawością czytam, jak tam w której 
stronie kraju kto gospodarzy. Boć każdy taki opis gospodarowania – to 
żywy obrazek: albo go zganić, albo pochwalić i naśladować. Niejeden 
może z tych, co nie potrzebują siać łubinu i ptaszyńca powie: „Ma też 
o czem pisać, chyba on tam łubinem będzie się karmił”. Otóż ja takiemu 
odpowiem: „Według stawu powinna być grobla”, a „ten pan zdaniem 
mojem, kto przestaje na swojem”.  

Może też kto jeszcze zapyta: „Pisał głównie o sobie, a jakże tam sąsie-
dzi jego gospodarzą?” Na co odpowiadam: Dzięki Bogu, starają się, dą-
żą ku lepsemu, biorą się do lepszego gospodarowania, i to ci wszyscy, 
co czytają książki, a osobliwie Gazetę Świąteczną. Biedniejsi wyprze-
dzają bogatszych w staraniu. Z bogatszymi trudniej idzie. Bogaty ma za-
pasy z dawnego, grunt lepszy. Powiesz mu co przydatnego, a on ci od-
powiada: „Ja do Ciebie dla chleba nie pójdę”.  

                                                           
63 Stanisław Kostka Anastazy Chełchowski (1866–1907) – działacz spo-
łeczny, oświatowy, gospodarczy i polityczny, rolnik, przyrodnik (myko-
log) i etnograf, właściciel majątków Chojnowo i Miłoszewiec Kmiecy 
w pow. przasnyskim. Stanisław Chełchowski: https://bit.ly/3eJUxsO 
(dostęp 23 IV 2020 r.). 
64 O uprawie owsa dla użytku gospodarzy rolnych – praca z 1898 r. 
Tamże. 
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Przykład dużo znaczy. Są u nas wioski, w których niema czytelników, 
więc i przodowników; to tam i wszystko po staremu się dzieje. A w in-
nych wioskach znajdzie się jeden, co postawi dom inaczej od dawnych, 
to za nim niedługo wszyscy tak robią. Jeden sadek założy, drugi za nim, 
a potem wsyscy, i t. d. 

Wspomnę nakoniec o niesczęśliwych pusczanach czyli Kurpiach. Oni 
gospodarzą po staremu. Pracują pilnie, ale nieumiejętnie. Myślą, że na 
lichych ziemiadi niemożna inaczej gospodarzyć. A tam można daleko 
świetniej niż u nas. Jest, naprzykład, wieś Ziomek w gminie Baranow-
skiej, powiecie przasnyskim. Tam gospodarz ma 30 morgów pola, 30 
morgów łąki, 20 m. paśnika, 20 m. za serwituty, razem sto morgów, ale 
im się nie przelewa, tylko końce z końcami wiążą, a niektórzy nawet 
i nędzują. Żeby choć jeden zrobił coś lepszego, to inni mieliby przykład. 
Ale tam nie doszła taka dobra rada, coby się przyjęła, i nikt początku nie 
robi. Do miasta od nich najbliżej trzy mile, drogi piaszczyste, lud zaco-
fany i zaniedbany. Oj tam przykład potrzebny, bo tam można poprowa-
dzić dobre gospodarstwo z przychówku bydła i świń. Tam się dobrze ro-
dzą kartofle, brukiew, łubin i inne rośliny, a tyle paśników. Tam wieś 
Baranowo mogłaby stać się miastem. Ja tam żyłbym dziesięć razy lepiej 
niż tu, gdzie żyję; a tak, jak oni tam żyją, nie zniósłbym już.  

Daj Boże, żebyśmy coraz szybciej ku dobremu szli i w dobrem na-
przód się posuwali. Tego życzę sąsiadom i wszystkim czytelnikom. 

Jakób Grabowski z Przytuł65. 
 

W parafji Krasnosielcu  
pod Makowem, w gubernji łomżyńskiej, uchwalono powiększyć kościół, 
który nie może już pomieścić parafjan. Posłano podanie do inżynjera 
gubernjalnego, aby przyjechał zbadać fundamenta kościoła i sporządził 
plan oraz kosztorys. Większa część parafjan cieszy się z tej uchwały, 
boć ludność parafji się zwiększa, więc i mury kościoła należy rozsze-
rzyć. Są jednak i tacy, co się smucą i mówią, że to będzie za trudno. Ale 
próżna ich obawa, – byle była jedność, to Bóg dopomoże spełnić, co 
uchwalono.  

J. G.66 
 

Wściekły kot 
W Krasnosielcu pod Makowem, w guberńji łomżyńskiej, wściekły kot 

pokąsał dwoje ludzi. Oboje leczą się w Warszawie w zakładzie doktora 
Palmirskiego. 

J. G.67 
 

Pożary 
W Krasnosielcu pod Makowem w gubernji łomżyńskiej spaliły się no-

cą na 16 września wszystkie zabudowania gospodarzy: Bąkowskiego, 
Tabaki i Polkowskiego. Nieborak Pełkowski ratując rzeczy popalił się 
mocno i na drugi dzień umarł. 

Na parę dni przedtem we wsi Rakach w tejże okolicy pożar zniszczył 
osiem całkowitych zagród gospodarskich ze wszystkiemi zbiorami tego-
rocznemi.  

J. G.68 
 
Z pod Krasnosielca w powiecie makow-
skim, guberńji łomżyńskiej.  

Żyto w tym roku tutaj niesczególne: i rzadkie, i nieduże. Żniwa roz-
poczęły się dnia 10-go lipca. Od samego początku żniw deszcze prze-
chodziły, a potem jak zaczęły padać, to od samej prawie Szkaplerznej do 
Św. Anny, kiedy te słowa kreślę, wcale nie obsychało. W ostatnich la-
tach używają tu do sprzętu przeważnie kos; zaraz też wiążą i ustawiają 
w kopki po kilkanaście snopków, bo tak jest najlepiej. Niemało też jed-
nak żyta leży, gdyż było rzadkie, chwastami zarosłe, więc go zaraz nie 
wiązano. W niektórych wsiach, osobliwie, gdzie mają grunta niezcalone, 
wszystko zżęli sierpem, a nic nie wiązali; leżąc, wszystko teraz ogrom-
nie porosło. Przyrzekają, że to będzie ostatni raz sierpem żęte i nie wią-
zane. Trawy ogromna moc leży naciętej. Kartofle bardzo ślicznie wyro-

                                                           
65 GŚ, 22 (1902), 9 (1104), s. 5; 10 (1105), s. 1–2; 11 (1106), s. 7; 12 
(1107), s. 4–5; 13 (1108), s. 6–7. 
66 GŚ, 23 (1903), 2 (1149), s. 2. 
67 GŚ, 23 (1903), 27 (1174), s. 3. 
68 GŚ, 23 (1903), 44 (1191), s. 4. 

sły w nacinę. Spodziewano się dobrego ich urodzaju, ale czy teraz gnić 
nie zaczną?  

J. G.69 
 

Własna poczta 
Staraniem i kosztem mieskańców Krasnosielca w powiecie makowskim, 
gubernji łomżyńskiej, otwarta została w tem miasteczku poczta. Ożywi 
to miasteczko, obudzi w niem większy ruch. W ciągu pierwszych trzech 
lat będzie ono samo łożyć na utrzymanie poczty około 2-ch tysięcy rubli, 
a może i gmina mu w tem dopomoże. Później poczta przejdzie na wła-
sność rządu.  

J. G.70 
 
Z pod Makowa, w guberńji łomżyńskiej, 
pisą do nas 

W okolicy naszej oziminy obrodziły się roku zeszłego dobrze, koni-
czyny i trawy łąkowe były bardzo ładne i zebrano je pomyślnie; to też 
choć jarzyny nie obrodziły się, nie przewidywaliśmy takiego braku pa-
szy, jak się obecnie okazało. Wczesna zima i silne a stałe mrozy sprawi-
ły drożyznę od kilkunastu lat niesłychaną. – W lutym już były w stodo-
łach pustki takie, jakie innych lat chyba w kwietniu się zdarzają. Moż-
niejsi wyzyskują uboższych; za furkę siana trzeba płacić 12 rubli, słomę 
sprzedają na funty. Kartofle pomarzły w kopcach. Słowem, zanosi się 
u nas na biedę.  

J. G.71 
 

Przeczytajcie z rozwagą wszyscy! 
Jestem samoukiem. Swoją jaką taką wiedzę zawdzięczam ś. p. 

K. Promykowi. „Gazetę świąteczną” czytam od jej założenia, i czytam 
wiele książek naukowych. Ś. p. Promyka za jego prawość i samodziel-
ność umiłowałem; wierzyłem mu bez ograniczenia. W „Gazecie św.” 
były zaczepki względem „Zorzy”, więc z ciekawości ją zaprenumerowa-
łem. Przekonałem się, że „Zorza” nie była tyle samodzielna – i przesta-
łem ją czytać. Promykowej „Gazety Świątecznej” umiłowaniem było 
oświecenie ludu, obudzenie i powolanie do życia jego siły śpiącej. Uczy-
ła ona lud samodzielności.  

Przed rokiem 1905-ym niewolno było pisać „obywatelu polski”, ale 
słownie do nas włościan ś. p. Promyk powiedział: Wy obywatele Polski! 
na was polega przyszłość ojczyzny. Patrzcie! dwory upadają, na księży 
nie liczmy, bo oni są pod dwoistą władzą: rządową i duchowną. Nie 
liczcie na niczyją pomoc i opiekę, oświecajcie się abyście mogli rządzić 
się i rozwijać samodzielnie. Macie samorząd gminny i ułatwienia, na-
przykład przy nabywaniu ziemi za pomocą Banku. Źle będzie dotąd, do-
póki wy – naród (niewłaściwie zowią was ludem) będziecie się oglądać, 
aby wami panowie i księża rządzili. Będę pracować nad wytworzeniem 
naszek samodzielności, bo jesteście podwaliną ojczyzny”.  

Na konkursie drobnych gospodarstw urządzonym przez Sekcję rolną, 
pp. Hempel, Wieniawski i inni w przemówiemach swoich nazywali nas 
„młodszymi braćmi”: Gdy się o tem dowiedział ś. p. Promyk, potępił te 
wyrazy, dowodząc, że to jest znak opieki, a to jest złem; zupełna rów-
ność wam się należy, bo równymi jesteście72. 

Po śmierci ś. p. Promyka "Gazeta świąteczna” nie przestała wycho-
dzić. Rad byłem, że będzie prowadziła dalej rozpoczęte dzieło, że będzie 
szerzyła wiedzę i samodzielną będzie. „Rola” w tym czasie przestała na-
padać na nią. Rozumiałem, że stało się to na skutek śmierci jej redakto-
ra. Później przekonałem się, jak o tem dalej powiem, że stało się to dla-
tego, że „Gazeta św.” zmieniła dawny kierunek, że stała się stronną, tyl-
ko nie tak hałaśliwą, jak „Rola”.  

Niemam prawa nakazywać komuś tego, do czego on może niezdolny, 
albo do czego chęci niema. Do dzisiejszej „Gazety świątecznej” mam 
tylko żal, że przestała szerzyć samodzielność ludu. A zresztą trzeba 
i dobrze to jest wiedzieć ogółowi, że gdzie podwaliny założone były pod 
kościół, że tam teraz budują się obory...  

Ś. p. Promyk, miłośnik narodu (ludu), tchnął w niego życie, uczył go 
czytać, pisać i myśleć. Opisywał najdokładniej planety niebieskie, ich 
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70 GŚ, 29 (1909), 11 (1467), s. 3. 
71 GŚ, 29 (1909), 11 (1467), s. 3. 
72 Słowacki był innego zdania; on powiedział szlachcie: Lud polski, to 
praojciec twój. Więc nie „starszą” oni bracią, a lud nie mlodszą. I „Za-
ranie” zdanie to właśnie podziela. R. Z. 
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wielkość, odległość, porównania najrozmaitsze – słowem, uczył myśleć 
i zastanawiać się nad wszystkiem. Podawał opisy rozmaitych narodów, 
ich wierzenia i tam dalej. A trzeba i to powiedzieć, że nie powołowył się 
w tych opisach na proroków Starego Testamentu, ale wyraźnie zezna-
wał, że uczeń może a nawet powinien dochodzić do coraz większych 
odkryć wynalazków i wogóle wiedzy, niż jego nauczyciele; porównywał 
Wojciecha z Brudzewa z Kopernikiem.  

W jednem pisaniu wyjaśnia, że stworzenie świata w Biblji opisane jest 
w sposób ludzki, że jakoby Bóg stworzył świat w sześciu dniach, ale to 
inaczej się stało; Bóg stwarzał świat w sześciu okresach, a okres ten 
trwał miljony lat.  

Wiem i o tem, że księża żądali, ażeby to w „Gazecie” było odwołane. 
Ale Promyk odpowiedział księżom listownie, a w Gazecie powiedział: 
nie mogę pisać nic wbrew prawdzie!  

Widzimy z powyższego, gdzie i kiedy wziął się początek usamodziel-
nienia ludu i zarazem na jakich fundamentach prowadzona była „Gazeta 
świateczna”. 

Teraz czytający tę Gazetę często czytają o „Zaraniu”, jakie to ono złe, 
bezreligijne. A czytając dodatki do „Roli”, sprowadzane przez naszego 
ks. proboszcza, to aż dreszcze mnie przechodziły, co to „Zaranie” wypi-
suje. No – i z ciekawości od l-go lipca r. z. zaprenumerowałem „Zara-
nie”. 

W „Zaraniu” dotychczas nie zauważyłem nic złego – owszem, pobu-
dza ono lud-naród do samodzielności, do działania dla dobra swojego, 
a także dla dobra ogólnego, dla dobra ojczyzny. Broni od wyzysku moż-
nych, lituje się nad nieszczęśliwymi; a rad i przykładów w polepszeniu 
bytu chyba nie ma w żadnej innej gazecie tyle, co w „Zaraniu”.  

Drukują w „Zaraniu” skargi ludu na wyzysk panów, księży i t. d. A 
wiele73 tych skarg słusznych? Chłop, jako ciemny, często bywa wyzy-
skiwany i oszukiwany przez różnych nieuczciwych wydrwigroszów, cóż 
dziwnego, że i o uczciwym czasem źle pomyśli?  

Gdy tak ksiądz zażąda za pogrzeb 25 rubli, czasem i więcej, on sobie 
myśli: Mój Boże! wczoraj wziął od jednego, dziś od drugiego, jutro od 
trzeciego, a nie chce nic odstąpić... toćby mógł... toć zna moją nędzę; 
moim sierotom ostatnią krowę muszę sprzedać – oj, niema litości!  

U rejentów bywa podobnie. Winni są temu sami tacy księża, i sami re-
jenci. Biorą dowolnie, ile chcą.  

Księża widocznie nie są kontenci, że o nich śmią w gazetach pisać, i z 
tego też właśnie powodu te krzyki i wymyślania na ową jakoby bezreli-
gijność „Zarania”.  

Ale nie wiedzą lub nie chcą wiedzieć, jak rozgoryczony chłopina czę-
sto się nautyskuje, naopowiada w karczmie, i gdzie się trafi, nawet przed 
żydami i przechodniami, że go ksiądz zgubił. Choć to jest nieładnie, ale 
tak jest, bo zło jest. 

*Byłem świadkiem takiego zdarzenia: Pytam chlopa, skąd idzie? Od-
powiada, że od księdza: Na mszę św. dawałem, żeby on Ole doczekał 
więcej brać – dodał. Wzdrygnąłem się i pytam: a bo co? A no córka pro-
siła żeby dać za zmarłą matkę rubla; krwawo go zapracowała, ksiądz 
powiedział: za rubla to czytana będzie msza, dodaj jeszcze pół, to będzie 
śpiewana i zaraz jutro. No i musiałem dać. Mógłby odprawić i taniej, 
tak, jak to dawniej bywało – zakończył chłopina bezkrytyczny; gdzie 
jemu pomyśleć, że to nie Bóg jego rubla i tego jeszcze pół rubla potrze-
bował! Więc dał ostatnią krwawicę.  

Ja tu szczerą prawdę powiem, że o ile utyskiwania i skargi ludu słysza-
łem, to tłumaczyłem: moi drodzy, nie utyskujcie tak wciąż, bo i ksiądz 
ma wychody, a zresztą toć ksiądz do karczmy nie chodzi, nie przepija, 
dzieciom swoim nie da, zawsze te pieniądze pójdą na dobry cel. Może 
kiedy ksiądz da na ochronę, na dom ludowy, na szkołę dla ludu i t. d. 
Tak myślałem więc tak mówiłem. Ale teraz tak nie powiem bo nie wi-
działem, aby ksiądz dał na szkołę, na schronisko, na dom ludowy. Prę-
dzej się dostrzeże, że pieniądze dane przez księdza osobie prywatnej idą 
na marne, a spadkobiercy po księżach powychodzili na pijaków, łajda-
kow:.  

Co zaś do panów i służby folwarcznej – o czem „Zaranie” pisze – to 
przechodzi wszelkie granice niesprawiedliwości. Sługa pracuje sumien-
nie od świtu do nocy, nie mając żadnej wygody ani w mieszkaniu, ani 
w odzieży, ani w życiu, ani oświaty, ani opieki. Straszna krzycząca nie-
sprawiedliwość się dzieje; czyż więc niesłuszne bywają skargi i żale 
drukowane w „Zaraniu”? 

W „Zaraniu” więc dostrzegłem skargi i żale na niesprawiedliwość 
i wyzysk. Ale gdzie ta bezwyznaniowość „Zarania”, co nam o niej tak 
głośno publikują?  

                                                           
73 Wiele – ile. 

Chyba w tem, że „Zaranie” całą siłą, całą mocą stara się nietylko 
otworzyć ludowi oczy na zło i wyzyski, które względem nas, ludu stosu-
ją i nietylko ośmielić go do upominania się o krzywdy, ale także nau-
czyć, jak lepiej gospodarzyć jak w społeczeństwie lud ma żyć i działać, a 
wreszcie jak większe zyski osiągnąć, i żeby się nie oglądać na cudzą 
opiekę i pomoc, lecz samodzielnie brać się do polepszenia swej doli 
i wydobycia się z biedy?   

Nie o bezwyznaniowość chodzi przeciwnikom „Zarania” – nie! O sie-
bie samych im chodzi i o to, że ludowi otwierają się oczy na to, czego 
dotąd nie widział, albo wmawiano weń, żeby nie chciał tego wiedzieć...  

Trudno się człowiekowi rozstać z nawyknieniami, choćby te były bar-
dzo złe; wiadomo wyrok na siebie. Mamy władzę rządowa. i duchowną; 
ta ostatnia bezwarunkowo powinna być za sprawiedliwością. Powinna 
tedy otwarcie wystąpić tak: panowie nie z dobroczynności, ale z obo-
wiązku bądźcie względem swych robotników sprawiedliwymi; bądźcie 
ludźmi, nie panami. I bądźcie choć troszkę jeno – obywatelami kraju; 
więc z zysków, jakie macie z pracy parobków i t. d. zakładajcie dlań 
szkoły, ochronki, siejcie między nimi... nie gnój i gnojówki w domach 
i przed domami ich, ale czystość, porządek, naukę, szczęście. Bo tylko, 
gdy się wszyscy oświecimy (więc i lud roboczy), będziemy szczęśliwi, 
a gdy wszyscy będziemy szczęśliwi to tem dopiero uczynimy Ojczyznę 
silną.  

Ale duchowieństwo nasze tak panom nie mówi i samo tak nie czyni. 
Biada nam!74  

Ś. p. Marja Konopnicka pragnęła sprawiedliwości, bolała i tęsknie opi-
sywała nędzę ludu i oto władza duchowna posądza ją o bezreligijność. 
Słowackiemu ks. kardynał Puzyna odmawia należnego spoczynku 
w miejscu zasłużonych; także... Staszic i Kopernik, choć byli księżmi, 
dla prawdy i postępu nienawidzeni byli przez duchowieństwo, dla braku 
jakoby religijności. 

Jaka zaś dziwna ta owa religijność! Kto tylko miał lub ma iskierkę li-
tości nad nieszczęśliwymi, nad nędzą, ten już nie osiągnie jakoby Króle-
stwa Niebieskiego; w piekle miejsce jego. Czy nie za taką, jak my ma-
my, bezreligijność i Chrystus został umęczony?  

Jeden z „inteligentów” mówił mi, że pisarze „Zarania” – to nie są 
chłopi, tylko pany a jeżeli trzymają za chlopami, za ludem – to tylko 
z ambicji i dla zysku. 

Niech będzie i z ambicji, nawet i dla zysku; ale zawsze czynią dobrze 
dla ludu, dla jego przyszłości, a tem samem dla lepszej przyszłości naro-
du. Bo jednakże inni dla swego zysku mają odwagę stać przeciw ludowi; 
za pieniądze od przeciwnej nam strony, a często i za chłopskie jednocze-
śnie stają przeciw ludowi; są jego wrogami, a tern samem wrogami  na-
rodu. A piszący w „Zaraniu” mieli odwagę iść z ludem przeciw temu, 
nie bacząc na to, czy będą mieli chleb twardy, czy z masłem, czy nawet 
kamień... Za to musimy im być wdzięczni i jesteśmy. A takich się lęka-
my, którzy do światła i prawdy nas nie dopuszczają, a żądają samowład-
nej swojej nad nami opieki.  

Pierwszem zaraniem były dla nas wybory do pierwszej i do drugiej 
Dumy. Panowie narodowi demokraci naopowiadali się nam, co dobrego 
zrobili nam książęta i prałaci, np. w Targowicy. A obecnie endecy ci 
cofnęli się, połączyli się z klerykałami i wstecznikami, ale nam już bły-
śnięte światło prawdy nie ustępuje. Choćby pojedyńczo nawet ktoś z pi-
sarzy „Zarania” cofnął sie, to światło błyśnięte, duch obudzony ludu, 
przy nas pozostanie; my, ogół, już się nie cofniemy. Wierzymy, że 
prawda, jak oliwa na wierzch wypłynie. Bóg da, niedługo, za przykła-
dem innych narodów pójdziemy i my, lud polski ... Ja pragnąłem jedno-
ści, bo w jedności siła75, ale przy tem i sprawiedliwości pragnę, a poni-

                                                           
74 Z powodu, że duchowieństwo nie działa w duchu Bożym i w duchu 
sprawiedliwości i potrzeb ludu, p. Jakób woła: Biada nam! Pewno, że 
byłoby lepiej, gdyby duchowieństwo stało na wysokości idei, ale... już się 
chwała Bogu lud budzi, i jak wszędzie, tak i u nas dopiero „sami sobie” 
stworzy przyszłość lepszą i odrodzenie Ojczyzny. Co panowie z ducho-
wieństwem zmarnowali, on zbuduje i nie będzie: Biada nam! 
75 Są dziś pisarze, dziejopisowie nawet, którzy nieśmialo, lękliwie jako-
by, jednakże wypowiadają zdanie, że naród polski zgubiła zgoda i jed-
ność. I jest wtem słuszność. Wszędzie, zawsze nawoływano do zgody 
i jedności, ale kto? Ten, co społeczeństwo za łeb trzymał i oto owe sło-
wa: zgoda i jedność, znaczyły: bądź mi posłusznym ślepo, ostatnim wy-
razem tajnej jedności była u nas narodowa demokracja. Włościan, 
mieszczan, lud roboczy wzywali pod swe rozkazy światłemi hasłami zgo-
dy i jedności, a kto spostrzegal tej endecji błędy, a z roboty tej szkodę 
narodową, tego okrzyczano łamaczem zgody i zdrajcą narodu. Do takich 
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żenia czyjegokolwiek, choćby chłopa, nie znoszę. Wszyscy powinniśmy 
się kochać, wspomagać wzajemnie, a nie tak, żeby jedni mieli rozkazy-
wać, drudzy cierpieć i milczeć. W takim razie jedni będą ludzie, a dru-
dzy bydło. Wskazywać i rządzić mogą tylko ci, kogo ogół do tego powo-
ła.  

A zrozumiejcież i to, że gdy będziemy wszyscy światli, więcej będzie 
siły; człowiek ze swego przekonania na ogień, na bój, na noże pójdzie, 
a napędzony nahajką, z musu – chybia celu. 

Dziwię się okropnie takiemu zdaniu, żeby chłopa do oświaty i samo-
dzielności nie dopuścić pod pozorem utraty przezeń wiary. W innych 
krajach wszyscy są światli, za wzór nam ich przedstawiają w uszlachet-
nieniu pewnem ich dusz, jak wspólnej staranności o lepszy byt – a Oj-
czyzna ich kwitnąca i w wyższość życia po Bożemu tryumfująca do tego 
stopnia, że brak tam złodziei, krzywdzicieli. U nas Ojczyzna przygnę-
biona, a wiara niby tryumfująca, a najwięcej u nas krzywdy, zbrodni 
i niesprawiedliwości społecznej; chybaż nam czegoś ważnego brak... 

W Nowy Kok ksiądz z ambony tłumaczył nam, jakie „Zaranie” jest 
złe, żeby go nie czytać i żeby się spowiadać z czytania. Wyraźnie zazna-
czył: „jesteście dzieci, noża i ognia dzieciom się nie daje!” – Nie chcę 
się wtajemniczać w księże dogmaty i zasady; ale kiedy mogą nakazywać 
spowiadać się z czytania „Zarania”, czy nie lepiej byłoby kazać się spo-
wiadać tym, którzy nic nie czytają; bo chybaż ci grzeszą, co się nie 
oświecają, bo się nie doskonalą?  

Ale o tem jakoś na ambonach i w konfesjonałach cicho... sobkom le-
piej, widocznie, z ciemnotą. 

*Przyjrzyjmy się jeszcze lepiej naszym szerzycielom wiary. Przycho-
dzi do parafji nieznajomy inteligent.. Oznak pobożnosci po nim nie wi-
dać, do kościoła me chodzi, długi czas chłopi nie wiedzą, jakiej on wia-
ry; mówią. że niemiec, że może mason, może co?  

Nareszcie zobaczą, że ksiądz był u tego pana, czy masona w gościnie, 
on też odwdzięczył się księdzu gościnnością, – no i kiedyś do kościoła 
zajrzał – i ludzie się dowiedzieli, że to katolik... Wiecie co? Oto ten ka-
tolik teraz mówi: nie czytajcie aby „Zarania”, bo to bezwyznaniowe pi-
smo!... Czy to nie wstydem jest dla nas podobna obłuda? Znamy się na 
.tych sztuczkach, wiemy, że do światła nas me dopuszczacie i ciężki tern 
grzech popełniacie. Spowiadajcież się z tego wy!.. 

A teraz przemawiam do Was szan. nasi kapłani, rodacy! Znacie dzieje 
narodu naszego; przygnębienie i niedola narodu boli każdego uczciwego 
Polaka. Powiedźcie: czy nakazy, zakazy i wtrącanie się Kościoła do 
spraw kraju przyniosło mu pożytek, czy nie przyczyniło się raczej do 
upadkujego działanie, zwłaszcza przez ciągu wieku 17-go i 18-go? 
A potem trudno już było złe naprawić nawet Staszicom i Potockim.  

Nie z urazą ja o tem wspominam, tylko z boleścią. To też chyba przy-
znacie, że o ciało, to jest o byt starać się każdy powinien samodzielnie, 
bo w zdrowem ciele zdrowa dusza, a cudza opieka oczy wypieka.  

O wiarę nie idzie tym, którzy „Zaranie” prześladują, coraz śmielej; 
chodzi im tylko oto, aby czołem bić i ręce lizać możnowładcom do ty-
czasowym i baczyć, żeby się chłopi nie oświecali a niewymykali od śle-
pego posłuszeństwa.  

Czemu w zarzutach, rzucanych przeciwko „Zaraniu”, nie piszecie, że 
ono namawia do cudzołóstwa, kradzieży, pijaństwa, nienawiści, złości 
i t. d. Nie zarzucacie mu tego, bo „Zaranie” podnosi człowieczeństwo, 
w szlachetności i miłości braterskiej lud zaprawia, jak żadne pismo. 
Wam w głowie ćwiekiem siedzi obłuda, że jak się lud poskarży na wy-
zysk księdza, to że już przeciw. Bogu występuje. 

Pamiętając o zmarłych rodzicach lub o innych drogich osobach, 
w rocznicę śmierci, zakupuje lud nabożeństwa; gromadzi się rodzina na 
modittwę, a po nabożenstwie idą wszyscy do... karczmy na dokończenie. 
Takie „nabożeństwo” kosztuje lud kilkanaście albo i parę dziesiątków 
rubli. Czy nie zbawienniejszą byłoby rzecza w taką rocznicę dać ofiarę 
dla biednych, nieszczęśliwych, a zwłaszcza ofiarę na to, co podnosi 
i uszlachetnia naród – na szkołę, na ochronę? Byłby już czas, żeby uczyć 
lud czcić zmarłych przez dawanie ofiar na to, co naprawdę jest Bogu na 
chwałę, a ludziom na pożytek – na to, co może dżwignąć lud-naród. Jak 
księża potrafią wytłumaczyć ludowi, żeby składał, nawet suto, na msze 
i t. p., co idzie do kieszeni księdza, tak umieliby zachęcić i do ofiarności 
na to, co buduje lepszą przyszłość narodu. Ale księża z taką radą nie wy-
stąpią, a karczmarz także z nią nie wystąpi, a gdybym z tem ja wystąpił 
– no, to będę ogłoszony za masona.  

                                                                                                          
zdrajców w ich oczach należy „Zaranie”, a pewno i p. Jakób Grabow-
ski. R. Z. 

Bracia kochani! Zastanówcie się, co czynicie. Byliśmy dotąd ciemni, 
ale się już jako tako oświecamy, i Bóg nam dopomoże coraz lepiej, bo 
wszystkich braci chcemy oświecić.  

Z okrętu na ląd nikt odrazu nie wyskoczy.  
„Zarania” odrazu wszyscy ludzie nie będą czytali. Teraz, widzę, czyta-

ją je starzy czytelnicy „Gazety świątecznej” (?), bo dawna „Gazeta świą-
teczna” była pierwszem światłem samodzielności, a ś. p. Promyk pierw-
szym jej mistrzem, tylko, że pisał nie rażąco i nie wyszczególniająco, 
oględnie, ale wiemy, że nieraz też doznawał napaści od gazet księżych.  

Krytyka jest niemiłą dla uszu pojedyńczych, ale pożyteczną dla społe-
czeństwa; choć gorzka prawda, ale zdrowa. Przyznaję, że jednakowy 
pokarm dla wszystkich służyć nie może, chociaż jest posilny; co dla jed-
nego będzie posiłkiem, to dla drugiego będzie chorobą. Ale i to wiem, że 
człowiek wzrastający nie może w jednakowem ubraniu chodzić; w miarę 
wzrostu ubranie zmieniać musi. Ma się to i do czytelnictwa i oświaty.  

Jeszcze powiem jeden przykład. Rodzice kochają dzieci, dbają o ich 
zdrowie, otaczają je pieczołowitością, radziby im – jak to mówią – nieba 
przychylić. Mają przed niemi sekreta, chronią ich od zgorszenia, lecz 
gdy te dzieci dojdą do pełnoletności, do rozumu, to często usłyszą od 
swych kochanych dzieci: Tatulu, to nie tak, Jak wy mówicie; zrobimy 
inaczej, tak będzie lepiej, pożyteczniej. Nieraz się nawet uprą i nie po-
słuchają ojca, gdy im czego odradza; robi po swojemu i rzeczywiście le-
piej.  

No, i osądźcie, czytelnicy, czy tem grzeszą ? Nigdy! Ś. p. Promyk po-
wiedział: gdyby uczeń nauczyciela, a dzieci rodziców nie przewyższali 
w dowcipie, rozumie i nie przemyśliwali coraz więcej – cywilizacja nie 
postępowałaby naprzód.  

Inteligentom i niektórym – prawdę mówiąc –wyżej uczonym zdaje się, 
że jak w burym sukmanku kto idzie, to już i w głowie ma buro; nawet 
zdaje się takim, że człe czyna taki do smierci i jego pokolenie nawet 
powinni mieć w głowie buro. To nieprawda! Bury sukmanek może być, 
a nawet powinien być, bo to godło naszych praojców, ale w głowach na-
szych jasno być powinno i musi być – tak nam Boże dopomóż! Dziećmi 
małoletniemi być i opieki wiekuistej nie pragniemy, mieć jej nie chcemy 
i mieć nie będziemy! Opieka ta zresztą doprowadziła kraj do ruiny; 
niechże się teraz z ludu stary Piast wyrobi, a to być może tylko wtedy, 
gdy prawdę pozna, prawdą będzie szedł, gdy będzie szeroką, prawdziwą 
oświatą karmił swój umysł.  

Dodam nareszcie, że w tej sprawie roku zeszłego posłałem do „Gazety 
świątecznej” obszerny list, bardzo delikatny; potrąciłem w nim o wymiar 
sprawiedliwości dla ludu, o istnieniu zgorszenia tam, skąd dobry tylko 
przykład iść powinien, i „Gazeta” nie wydrukowała go. Redakcja nie 
odpowiedziała mi nawet ani źle, ani dobrze.  

To mi dało dużo do myślenia; zauważyłem, że trzeba się nam starać, 
nawet wszelkiemi siłami, ażeby mieć takie pismo, ktoreby drukowało 
prawdę, choćby była i gorzka. Pisząc niniejsze do „Zarania”, proszę wy-
drukować w całości. (…) 

Jakób Grabowski zpod Krasnosielca76. 

                                                           
76 „Zaranie”, 5 (1911), 28, s. 629–630; 29, s. 654–655; 30, s. 670–671. 
Redakcja „Zarania” zachęcała chłopów do samodzielnych poczynań 
społecznych i ekonomicznych, m.im. wzywała ich do wyzwolenia się 
spod lokalnego wpływu księży. Listy chłopów oceniające krytycznie ro-
lę plebanii, a także głos współpracowników redakcji wpływały na opinie 
odbiorców. Księża powiązani z ziemiaństwem starali się bronić uprzy-
wilejowanej pozycji ziemian i Kościoła w życiu wsi. Na łamach gazety 
pojawiało się wiele listów chłopów, w których zarzucali księżom, że po-
stępują wbrew ewangelicznym zasadom. To wywoływało ostre reakcje 
kleru. Księża zarzucali zwolennikom „Zarania”, że występują przeciw 
religii i Kościołowi oraz że wprowadzają rozłam w narodzie. Zaraniarze 
oskarżali księży, że chcą stłumić walkę chłopów o wyzwolenie się spod 
patronatu dotychczasowych opiekunów. Redakcja czasopisma wyraźnie 
podkreślała, że nie występuje przeciw religii i Kościołowi. Księża nie 
akceptowali postulatów społecznych „Zarania” i bronili dotychczasowe-
go wpływu Kościoła na wsi. Dlatego konflikt zaraniarzy z klerem z roku 
na rok się zaostrzał. Proboszczowie w różnych parafiach uznali za 
grzech czytanie „Zarania” i nie chcieli udzielać posług religijnych jego 
czytelnikom. Również wiele pism społeczno-religijnych ostro atakowało 
„Zaranie” i jego czytelników. Punktem szczytowym walki księży z zara-
niarzami były lata 1911–1912. Mimo wykorzystania autorytetu Kościoła 
w walce z „Zaraniem” klerowi nie udało się nakłonić parafian do rezy-
gnacji z lektury pisma. W jego obronie stanęli czytelnicy i przedstawi-
ciele części społeczeństwa. Z. Kmiecik, Czasopiśmiennictwo ludowe…, 
s. 240–242. 
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Gdzież rozwaga? 
Do p. Jakóba Grab. Zwielkim smutkiem i bólem przeczytaliśmy począ-
tek ogłoszonego przez Was pisania. Mieliśmy Was za człowieka roz-
ważnego i prawego, mieliśmy też zarazem prawo sądzić, że zachowuje-
cie dla nas jakąś odrobinę przyjaźni już choćby przez pamięć dla tego, 
którego, jak sami piszecie, umiłowaliście tak, żeście mu wierzyli bez 
ograniczenia. Wszak dobrze pamiętamy, z jaką uwagą i przejęciem słu-
chaliście rad jego, jak w ciężkich chwilach życia zwracaliście się do nie-
go, jak do przyjaciela, przed nim boleść swą wynurzaliście i znajdowali-
ście u niego kojące wyrazy spółczucia. Sprzyjaliście mu, tego byliśmy 
pewni, głęboko też byliśmy przekonani, że przyjaźń Wasza była trwała, 
która i po śmierci przyjaciela zachowuje cześć dla jego pamięci. Spotkał 
nas zawód wielki, bolesne rozczarowanie! Bo jakaż to przyjaźń, która 
pozwala po śmierci przyjaciela77 wejść pomięcdzy jego wrogi i strzelać 
ztamtąd do jego następców, aby skodzić dziełu, które on sam w ich ręce 
oddał i z ufnością polecił? Jakaż to przyjaźń, gdy się tak czyni zwłaszcza 
wtedy, kiedy ci następcy pracują uczciwie i starają się, ile im Bóg dał 
siły i rozumu, służyć swemu społeczeństwu nie dla osobistych widoków, 
lecz z poczucia obowiązku, a w służbie tej starają się, ile mogą, naśla-
dować swego poprzednika i iść drogą przez niego wskazaną? To też za-
bolała nas głęboko Wasza napaść niesprawiedliwa, a to tem bardziej 
jescze, że zarzuty są gołosłowne i oparte nie na prawdziwej znajomości 
naszej pracy, lecz na jakichś domysłach z ubocza, czy też cudzych pod-
septach; bo wszak wiemy z własnych ust Waszych, że już od kilku lat 
jesteście czytelnikiem innych pism, a Gazetę tylko czasami przerzucacie 
po wierzchu. – Ze smutkiem też spotkaliśmy w pisaniu Waszem jakieś 
chwasty, brak zastanowienia i dobrej rozwagi. Piszecie oto, że wierzyli-
ście ś. p. Promykowi „bez ograniczenia”, a tuż zaraz nazywacie wystą-
pienie jego w ważnej sprawie „zaczepkami”; więc gdzież ta Wasza wia-
ra „bez ograniczenia”? Dalej powtarzacie myśli ś. p. Promyka, ale nie-
zupełnie dokładnie, a przytem na takiem miejscu, gdzie tylko fałszywie 
mogą być rozumiane. Boć inna choćby jest rzecz „nie liczyć'” kiedyś na 
kogoś, inna zaś zupełnie toczyć z kimś walkę zażartą, odwracając uwagę 
ogółu od wrogów prawdziwych, oczywistych, ku urojonym. Błędnie 
również piszecie, że ś. p. Promyk mówił „do włościan” „Wy, obywatele 
Polski!” Mówił tak, ale nie do samych tylko włościan, lecz również do 
mieszczan, szlachty i innych rodaków, i wogóle za obywateli kraju, za 
członków narodu, czyli za naród uważał wszystkich tych ludzi, którzy 
się poczuwają do uczciwego służenia w miarę swych sił temuż narodo-
wi. Nie uważał zaś za obywateli, ani za członków narodu różnych oszu-
stów, złodziejów, ludzi nieuczciwych, a także ciemnych jak tabaka 
w rogu, choćby ci wszyscy ludzie byli „włościanami”. „Na was polega 
przyszłość...” – mówił to nie do całego ogółu ciemnych jeszcze ludzi, 
ale do tych światlejszych jednostek, które zaczęły się właśnie wyrabiać 
na obywateli kraju. Nie nazywał też nigdy Promyk tylko ludu wiejskiego 
narodem, przeciwnie, za naród uważał wszystkich rodaków bez różnicy 
stanów. Prawda to, co piszecie, że wszystkich rodaków uważał za rów-
nych sobie, ba, za równych sobie uważał nawet wszystkich ludzi na 
świecie, bo wszyscy ludzie są sobie bracia. Ale pocóż to piszecie w taki 
sposób i w takiem miejscu, że nieświadomy prawdy czytelnik waszego 
pisania musi pomyśleć sobie: „Aha, to Gazeta nie uważa dziś wszystkich 
za równych sobie, ale włościan widocznie niżej stawia od innych”. Tym 
sposobem szerzycie falsz; przeczytajcie sobie choćby niedawne pisanie 
na wstępie Gazety Świątecznej 1579-ej, z przed kilku tygodni, a przeko-
nacie się, kto naprawdę odbiegł od ducha Promyka, czy dzisiejsza Gaze-
ta, czy też Wy sami, którzy jedynie włościan chcecie narodem nazywać, 
a naprzykład szlachtę i księży za jakichś chyba wyrzutków tylko narodu 
uważać. Czyż to sprawiedliwie? czy mądre? czy rozważnie i uczciwie? – 
Zaczepki Wasze jakieś osobiste a niesmaczne pomijamy. Musimy jed-
nak sprostować fałszywą wiadomość, którą podajecie, a podajecie ją na 
potwierdzenie wystąpienia swego przeciwko nam. Oto Wasze słowa: 
„W jednem pisaniu wyjaśnia (Promyk), że stworzenie świata w Biblji 
opisane jest w sposób ludzki, że jakoby Bóg stworzył świat w sześciu 
dniach, ale to inaczej się stało; Bóg stwarzał świat w sześciu okresach, 
a okres ten trwał miljony lat. Wiem o tem, że księża żądali, ażeby to 
w Gazecie było odwołane. Ale Promyk odpowiedział księżom listownie, 
a w Gazecie powiedział: nie mogę pisać nic „wbrew prawdzie”. – To są 
słowa Wasze, a oto jest prawda: Wyjaśnienie słów Biblji o stworzeniu 
świata, przez wytłómaczenie, że słowo dzień należy tu rozumieć jako 
okres, może bardzo długi, – podał nie ś. p. Promyk, lecz p. Strzecha- 
Stefański, którego pisanie „O ziemskim świecie” z jego podpisem wy-

                                                           
77 Kazimierz Prószyński ps. „Promyk”, wydawca i redaktor „Gazety 
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drukowane jest w Gazecie 1045-ej (roku 1901). Pisanie to wykończyli 
do druku w Gazecie ci sami właśnie zastępcy Promyka, którym Wy teraz 
to pisanie za wzór stawiacie! Drukowali je też oni bez żadnego udziału 
Promyka, który jako ciężko chory przebywał w owym czasie daleko od 
kraju i sprawami Gazety, ani jej redagowaniem się nie zajmował. Na-
stępnie „księża” wcale nie „żądali”, żeby odwołać to wyjaśnienie, 
i Promyk nie miał potrzeby „odpowiadać im listownie”, ani też w Gaze-
cie. A najlepszy dowód, jak tu p. Grabowski się myli, pisząc o tem 
wszystkiem, jest to, że nie kto inny, jeno właśnie „księża” przedrukowali 
potem z Gazety Świątecznej to samo pisanie o storzeniu świata w osob-
nej książeczce i w świat ponownie puścili (w wydawnictwie „Kroniki 
Rodzinnej”); nietylko więc nic przeciwko niemu nie mieli, ale przeciw-
nie, uważali to pisanie za dobre. – Więc jakże teraz wyglądają zarzuty 
p. Grabowskiego? Gdzież jest rozwaga, pamięć i zastanowienie? To też 
z wielkim smutkiem czytaliśmy jego pisanie... Jedno tylko jeszcze do-
damy. P. Grabowski zaznacza, że w piśmie, które czytuje teraz od roku, 
nie zauważył dotąd nic złego. O! jeśli tak, to daleko zaprawdę odbiegli-
ście, panie Jakóbie, duchem swoim od ducha ś. p. Promyka, który był 
pełen uczuć chrześćjańskich i rzetelnej miłości ojczyzny! 

T. P.78 
 
Czyje konie?  

Z gminy Krasnosielca pod Makowem, w guberńji łomżyńskiej, piszą 
do nas: 

W początku lutego wykryto u nas bandy złodziejów koni. Złodziejów 
aresztowano i oczekują wyroku w więzieniu w Pułtusku, koni zaś 8 od-
dano do przechowania. Sześć koni już właściciele po złożeniu dowodów 
odebrali, a jeszcze nieodebrane są dwie klacze i źrebak 2-letni szpako-
waty, nieco garbaty. Jedna klacz jest maści gniadej, druga siwa, obie 
8 lub 9-letnie, podobno obie źrebne. Są już w urzędzie gminnym od Bo-
żego Narodzenia. 

J. Grabowski79 
 
O jedności narodowej i oświacie 

Coraz trudniej zbierać myśli do pisania w czasie tej burzy srożącej się 
już trzeci rok; ale póki żyję, radem jeszcze przemówić do znajomych 
czytelników, piszę więc, co mi rozum i serce wskazuje.  

Najpierw tedy zastanówmy się nad tem, co to jest wojna. Wojna to ka-
ra Boża: sprowadza ona wszystko złe, jest klęską straszną, matką głodu, 
chorób i wielkiego niedostatku. Ale jednocześnie zważmy, że w ogniu 
wszelki kruszec się oczyszcza, a jak nas wiara święta naucza, dusze 
przez czyściec do nieba przechodzą. Wojna zatem, chociaż jest karą Bo-
żą za grzechy nasze, rodziców i dziadów naszych, przyniesie dobre 
skutki, oczyści świat, da zbawienie przyszłym pokoleniom, to jest po-
zwoli im doczekać się swobody, wyzwolenia z niewoli nieprzyjaciół, od 
stu zgórą lat już trwającej. 

Bracia kochani! Obyśmy odnieśli z tej wojny pożytek! Miłujmy się 
wzajemnie, połączmy się ścisłym węzłem braterstwa, przyjaźni, zapo-
mnijmy dawnych uraz, nie wynośmy się jedni nad drugich, bo to jest złe, 
to nam zgubę przynosi. Natomiast wspomagajmy się wzajemnie, bo 
z braku tych cnót i przez rozpanoszenie się różnych wad, przez wywyż-
szanie się jednych nad drugimi upadł nasz kraj i pokutował już zgórą 
wiek. Urodzeni i wychowani jesteśmy w niewoli, a co gorsza, jesteśmy 
ciemni i nie czujemy swej nędzy; staliśmy się prawie podobni do zwie-
rząt; każdy myśli prawie wyłącznie o zaspokojeniu potrzeb zwierzęcych, 
troszczy się o to, żeby mu nie było głodno i chłodno, o resztę zaś, o to, 
co ważniejsze, nie dba. Jesteśmy sobkami; dbamy tylko o siebie i o swo-
ich najbliższych. Nie umiemy odróżnić dobrego od złego; słuchamy 
podszeptów złych ludzi, którzy czyhają na nasze osłabienie i podburzają 
jednych przeciwko drugim, a nawet przeciwko naszym kapłanom.  

Najniedorzeczniejsze głupstwa o uszy nam się obijają, naprzykład, że 
„panowie” i księża będą nami rządzili, że będą nas ciemiężyli i t. d. – 
Komisarze włościańscy, strażnicy i różne ich sługi tak nam powiadali, 
a my to powtarzamy. – Ale przypomnijmy sobie tych urzędników ros-
syjskich: czy zasługiwali oni na wiarę, na zaufanie? Wszak oni nie po-
zwalali nam uczyć się po polsku, ani rządzić się podług własnego rozu-
mienia. Jedno tylko było: „słuchać i milczeć!” A teraz widzimy, że lu-
dzie oświeceni, czyli owi niby czyhający na wolność naszą „panowie” 
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i księża dużo pracują dla dobra ludu wiejskiego: zakładają szkoły, 
ochronki, opiekują się ubogimi i t. d. Czasy są ciężkie, wojna, a jednak 
dzieci uczy się dziesięć razy tyle, co dawniej. Dzisiaj sześcioletni dzie-
ciak nieraz więcej umie, niż dawniej uczeń, co już nauki w szkole po-
czątkowej ukończył; aż dusza się raduje, kiedy się usłyszy, jak dzieci 
w szkole lub ochronce śpiewają pieśni nabożne i narodowe. Toć dawniej 
Sybir byłby za to! 

Uderzmy się w piersi i powiedzmy szczerze, czy my sami, bez ludzi 
światlejszych i księży, zdołalibyśmy tylu szkołami i ochronami się opie-
kować? A teraz zastanówmy się i nad tem, dlaczego owi ludzie to czy-
nią: czy dla własnej korzyści, czy dla naszej? Powiadam wam, że dla na-
szej. Oni chcą, żeby dzieci nasze były światłe, a przez to uczciwe, żeby 
z tych dzieci wyrośli dobrzy obywatele kraju, żeby Ojczyznę naszą, kraj 
nasz znali i kochali, jak matkę. A dlaczegóż tego pragną? Bo gdy bę-
dziemy wszyscy światli, to w każdem położeniu prędzej damy sobie ra-
dę; nie damy się nieprzyjaciołom oszukiwać, oszałamiać, zwodzić. Nie 
myślmy, że ci ludzie dla przypochlebienia się nam pomagają naszym 
dzieciom się oświecać: oni z miłości Ojczyzny to czynią. Orać na dwor-
skim gruncie – to i nieuczony by orał; nie o to idzie, tu idzie o coś wię-
cej: Polak Polaka radby widzieć światłym, a przez to silnym i miłującym 
Ojczyznę.  

Zrozumiejmy, co to jest miłość Ojczyzny. Świętobliwy ksiądz Skarga 
kiedyś tak powiedział: Jeżeli okręt by tonął, a każdy na nim będący zła-
pałby swój tobołek na plecy i ratował się, a nie ratował okrętu, toby 
wszyscy z rzeczami zginęli; a jeżeli będą ratowali okręt i uratują go, 
wszyscy wraz z rzeczami ocaleją. Uczynić to mogą tylko światli, ro-
zumni ludzie. Przykład okrętu ma się i do Ojczyzny.  

Słyszymy często ludzi mówiących: „Boże! daj nam doczekać wolnej, 
niepodległej Polski!” albo: „Bądźmy dobrymi Polakami, kochajmy się!” 
– Ale gdy rozważymy ich czyny, to spostrzeżemy, że są one nieraz prze-
ciwne słowom; bywa, że ci sami ludzie dbają tylko o siebie, o dopomo-
żeniu zaś rodakom wcale nie myślą. Prawdą jest, że każdy ojciec i matka 
radzi by swe dzieci czegoś nauczyć, bo to – mówią – dobrze temu, kto 
zna czarne na białem. Ale dzieci uboższych rodaków nic ich nie obcho-
dzą. Bywa że bogaty gospodarz nie ma dzieci, a ubogi ma ich kilkoro, 
i ten bogaty na wiecu gminnym powiada: – Ja nie chcę od morga płacić! 
Niech będzie od dziecka! – Czy taki jest miłośnikiem Ojczyzny? Nie, on 
jest sobkiem, on nie rozumem się rządzi, tylko chciwością. Jeżeli jedne 
dzieci będą uczone, drugie nieuczone, to już od małego nie będą miały 
jednomyślnego zdania. Ten tego przezwie mądralą, ten tego głuptakiem, 
a gdy dorosną, inaksze będą mieli przekonania i nie będą szli zwarto. 
Jedności nie będzie, – a w jedności siła. 

Gdy będziemy wszyscy jednakowo światli, to będziemy się różnili tyl-
ko wrodzonem usposobieniem: jeden będzie miał zdolności do rzemio-
sła, drugi do muzyki inny do rolnictwa i t.. d.; ale każdy będzie czuł się 
obywatelem kraju, każdego hasłem będzie: kochać Boga i Ojczyznę! 
Każdy starać się będzie, żeby wszystkie „stany”, to jest wszyscy ludzie 
mieli jednakowe prawa; żeby nikt nie był prześladowany za przekona-
nia, ani za wiarę. Wtedy będzie jedność, będzie siła.  

Bogatym każdemu wolno być. Każdemu wolno starać się, pracować 
i uczciwie się dorabiać. Na cóż tedy te bajdurzenia powtarzać, że „pany” 
będą nami rządziły? – Ludzie światlejsi będą rządzili mniej oświecony-
mi. – tak być musi dla dobra wszystkich; ale prawa mamy mieć równe: 
przedstawiciele światlejsych włościan będą mieli głos równy „panu” 
i księdzu.  

Muszę tu zaznaczyć, że ani „pańskim”, ani księżym służalcem nie je-
stem. Kocham swój stan włościański, chociaż radbym, żeby te „stany” 
z urodzenia były zniesione, bo one rozłam jeno czynią w narodzie 
(szczęściem, tylko pomiędzy głupimi); ale pomimo chęci nic na to sam 
nie poradzę. Muszę tylko wytłómaczyć niewiernym, że w każdym stanie 
byli ludzie dobrzy, wielkiego rozumu, którzy dążyli do zbratania 
wszystkich rodaków; takimi byli napizykład Kołątaj, Dekert, Małachow-
ski, Potocki, Staszyc i inni. Zbratanie potrzebne było i jest dla większej 
siły naszej Ojczyzny.  

Więc, bracia włościanie, wieśniacy-rolnicy, i wy, którzy się zwiecie 
szlachtą, pomyślcie nnad uwagami, które do was zwracam, do was, to-
warzyszów pracy na ojczystym zagonie. Jeżeli zauważycie, że w wywo-
dach mych jest prawda, to proszę, przykładajcie cegiełki do budowy na-
szej drogiej Ojczyzny, a szczególniej dopomagajcie do oświecania nie-
umiejętnych, uboższych. Miejmy także za zasadę: nie wynosić się nad 
innych, nie pogardzać mniej oświeconymi, nie być zarozumiałymi, ale 
z każdym grzecznie i uprzejmie się obchodzić, lenistwo i gnuśność w 
sobie i w innych wykorzeniać, zachęcać wszelkiemi sposobami, żeby 

każdy zapoznał się z przesłością naszej Ojczyzny, no, i myślmy o tem, 
żeby nie dać się zjeść w kaszy.  

Szkoły nasze zmieniły się na lepsze, ale sama szkoła nie wystarczy. 
Kto chce być światłym, musi czytać dobre gazety i książki. My, starsi, 
nie uczyliśmy się w szkole tego co umiemy, a nawet książki pouczające 
o przesłości narodu naszego czytaliśmy przy zamkniętych drzwiach i za-
słoniętych oknach. A jednak przecie Polakami się czujemy! To też wiel-
kim grzechem byłoby, gdyby młodzież nasza, mając wolność, nie czyta-
ła, nie bogaciła swego umysłu. Trzeba, żeby ktoś ze światlejszych mie-
wał po wsiach wykłady o czytelnictwie, jakby egzaminowe; żeby czyta-
jący mogli cokolwiek opowiedzieć z przeczytanych książek, żeby zda-
wali sprawę z tego, co myślą o takiej a takiej książce, żeby coraz bar-
dziej zastanawiali się nad tem, co czytają. 

Bracia czytelnicy! wspomnę jescze o tych, któizy wytykają wady in-
nych i powiadają: – Pomiędzy Polakami nie było dobrze, nie jest i nie 
będzie. Polacy byli lekkomyślni i niezgodni, i takimi są teraz i zawsze 
będą. – Rozumie się, na takich gadułów oburzam się mocno za każdym 
razem, gdy to słyszę. Takie gadanie dowodzi wielkiej głupoty mówiące-
go. Że było źle, że jest źle, – temu trudno przeczyć, ale jakże kto śmie 
prorokować, że nigdy nie będzie dobrze? Taki gaduła zapewne nie uwa-
ża się za złego Polaka, chociaż jest... plugawiec nierozumny. Bo czyliż 
chodził po świecie i czy wie, że niema ludzi złych prócz Polaków? Oj, 
są zapewne, jeno że ich rodacy nie wyciągają ich wad na jaw, nie szpecą 
swego gniazda. Wszak nie słyszymy, żeby Rossjanie, lub inne narody 
głosiły, że nad nie niema gorsych albo że już oni do niczego nie są zdat-
ni. Że pomiędzy Polakami wielu jest ciemnych i głupich, to trzeba przy-
znać, ale przyjdzie czas, że nie będzie u nas ani jednego nieczytelnego, 
a wtenczas przekonamy się, że wszystko zmieni się na lepsze. Wtenczas 
będzie i u nas dobrze.  

Z dziejów wiemy, że było dużo Polaków mężnych, dzielnych, dużo 
bardzo światłych, zdolnych pisarzy, malarzy, muzyków, rycerzy i boha-
terów. A iluż to świętych polskich Patronów mamy w niebie? Cnoty lu-
du polskiego były ogólnie wychwalane przez cały świat oświecony. Ja-
każ to chluba dla nas! A że pradziadowie nasi zbłądzili, że wpadli 
w niewolę i żeśmy tak długo byli ciemiężeni, uciskani, pozbawiani świa-
tła nauki, to tem bardziej podziwiać należy, żeśmy nie zmarnieli, żeśmy 
tak ciężką próbę przetrwali. Teraz mocną mam wiarę, że gdy doczekamy 
się wolności, to zdrowy pień zdrowe wypuści latorośle, tylko całem ser-
cem i duszą o to się starajmy. Baczmy, żeby wśród nas, a w szczególno-
ści wśród naszej młodzieży nie wygasały cnoty i dobre obyczaje ojców 
i dziadów naszych; żeby w każdym domu były książki opisujące dzieje 
Polski, opisy ziem polskich, mapy, podobizny sławnych nasych roda-
ków. A niech nam też nie będą obce i inne książki naukowe o szerokim 
świecie, o ludziach na nim żyjących, o ciałach niebieskich, jak również 
te, które nauczają o uprawie roli, rzemiosłach, handlu, prawnicze i t. d. 

Na tem kończąc to pisanie, proszę Was, spółczytelnicy: czyńmy każdy 
w swem kółku podług natchnienia Ducha Bożego, co kto może, a całość 
sama się złoży, – co daj Boże! Amen. 

Jakób Grabowski, gospodarz w Sielcu-Kolonji pod Krasnosielcem80. 
 
Ofiarność i jak nią kierować 

Przyjemnie teraz czytać gazety, bo wiadomości w nich są pocieszają-
ce: ludzie się u nas rusają, działają, znać, że narod żyje. Mamy rady 
miejskie, Tymczasową Radę Stanu, odbywają się różne wybory, zgro-
madzenia, zjazdy, powstają liczne szkoły. Tylko ofiarność nasza jest 
nieszczególna; z pewnością większa jest u żydów.  

Nieraz się nad tem zastanawiam, dlaczego to ofiarność żydowska ma 
być większa od naszej. I doszedłem do przekonania, że wynika to 
z ciemnoty naszego ludu i zgnuśnienia całego narodu w długoletniej 
niewoli. Za obcych rządów każdy dawał tylko na to, na co dać musiał, 
i tylko tyle, ile dać kazano, społeczeństwo bowiem samo nie mogło tą 
ofiarnością podług własnej potrzeby kierować, ani też do niej odpowied-
nio zachęcać.  

Gdym o tem rozmawiał z sąsiadami, przyznali, że naprawdę żydzi są 
bardziej od nas ofiarni, ale u nich jest co do tego przymus, oni muszą 
dawać, bo u nich sprawa ta jest należycie ujęta i urządzona: są umyślne 
komitety, ktore się tem zajmują, ogół podzielony jest podług zamożności 
i dlatego każdy dać musi, na ile go stać. 

I u nas tak być powinno. Niechby księża z kazalnic wytłómaczyli do-
skonale potrzebę i znaczenie ofiarności. Początek, rozporządzenie – 
niechby wyszło od biskupów. Niechby powstało powszechne stowarzy-
szenie, niby bractwo. Niechby w każdej wsi spisano rodziny i podzielo-

                                                           
80 GŚ, 37 (1917), 20 (1894), s. 1–2. 
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no na gromady, czy też „klasy”, oznaczając, do jakiej gromady, ktora z 
nich należy. Niechby dalej każda wieś wybrała dwóch czy trzech uczci-
wych ludzi, – mężczyzn czy kobiety, którzyby co tydzień zbierali skład-
ki przypadające na każdą rodzinę. Składka nie powinna być duża, za-
możniejsza rodzina da dziesiątkę, 20 groszy, złotówkę, uboższa — 
mniej. 

Zbieranie i rozdawnictwo ofiar powinno być obmyślone rozumnie, 
prowadzone jawnie, żeby każdemu wiadomo było, gdzie i na co pienią-
dze są obracane. Gdy każdy będzie pewien, że datkiem swym przyczy-
nia się do jakiejś dobrej sprawy, to i bogatszy da i uboższy nie odmówi; 
kogoż to nie stać na 10, czy kilkanaście groszy tygodniowo? A może te 
grosze pójdą na szkołę dającą naukę jego dzieciom, na szpital, na schro-
nisko, ktore przygarnie ubogich jego społgminiaków? A i to zachęcać 
każdego powinno, że gdy wszyscy dadzą potrochu, to będzie więcej, 
aniżeli gdyby kilku dało nawet bardzo dużo.  

Polacy są ofiarni, tylko brak im zachęty. Mam właśnie na to dowód. 
Było u nas zgromadzenie kółka rolniczego. Przewodniczący zachęcił, 
żeby każdy dał, co może, na ubogie dzieci miejskie, – wszyscy dali, 
i złożono kilkadziesiąt rubli. Tak samo na zgromadzeniu Rady opiekuń-
czej przewodniczący zachęcił, żeby dać co kto może na ubogie dzieci 
w Wilnie, i dano kilka dziesiątków rubli. Tak na jednem, jak na drugiem 
zgromadzeniu było ledwie po kilkadziesiąt osob, ale gdyby tak wszyscy 
złożyli się w parafji, gdzie jest kilkaset rodzin, to z groszy zebrałoby się 
więcej, niż tu z rubli. Bywa, że ksiądz w kościele zachęci do jakiejś 
składki, przedstawi gdzieś nędzę nadzwyczajną, wezwie do wspomo-
żenia nieszczęśliwych, i po obejściu kościoła z tacką uzbiera kilkadzie-
siąt rubli. Wszystko to potwierdza, że ludzie u nas są ofiarni i że jeno 
trzeba ofiarność po parafjach w całym kraju co prędzcej należycie upo-
rządkować. Mogą się tem zająć i ludzie świeccy. Wójci mogliby przed-
stawiać sołtysom potrzebę powszechnych choć drobnych ofiar, a sołtysi 
mogliby wyjaśniać to mieszkańcom wsi; ale czy wójt, albo sołtys potra-
fi to wytłómaczyć tak, jak ksiądz, albo ma po temu tyle sposobności?  

Chcę tu jescze potrącić i o drugą sprawę – o nieprzychylne temi czasy 
usposobienie ludności miejskiej dla wiejskiej i nawzajem wieśniaków 
dla mieskańców miast. Ludzie miejscy mówią, że wieśniakom lepiej, że 
mają majątki, że za zboże i inną żywność obdzierają niemiłosiernie 
mieszczan; wieśniacy zaś mówią, że w mieście praca jest lżejsza, że 
nawet wielu ze wsi pcha się do miasta dla dogodzenia sobie, bo tam 
próżnują, a na wsi każdy od dziecka pracuje. Niedziw też, że dziecko 
wiejskie przy pasionce musi być brudne i nie ma kiedy się uczyć, a gdy 
wyrośnie ciemne, to mu jeszcze tamci za to urągają. Jeden mój znajo-
my, znakomity gospodarz, bogaty, umiejący czytać i pisać (żadnej jed-
nak gazety nie sprowadza) tak mi powiedział: – Nigdy ubogiemu nie 
odmowię, gdy przyjdzie do mnie i prosi o wsparcie; i mój ojciec tak 
czynił, i dzieciom tak czynić kazał; ale żebym miał jeszcze im posyłać, 
troszczyć się, żeby się nie trudzili do nas przychodzić, – to już tego za 
dużo. Było im w miastach dobrze, nie mieli nas za nic, – niech im raz 
będzie źle! – Jaką z nim miałem rozprawę, nie będę opisywał, bo zdaje 
się, że, niestety, nie dał się przekonać. Natomiast proszę tych, których 
ta sprawa powinna najbardziej obchodzić, żeby wypowiedzieli w Gaze-
cie, w czem, podług nich, leży prawdziwa przyczyna tej wzajemnej 
niechęci ludu wiejskiego i miejskiego. A także proszę wsystkich, żeby 
pomyśleli nad pokierowaniem u nas rozumnie sprawą ofiarności, żeby 
wzięli myśl moją pod rozwagę i co prędzej w czyn ją zamienili dla po-
lepszenia doli naszej Ojczyzny. 

Jakób Grabowski, gospodarz w Sielcu-Kolonji pod Krasnosielcem81 
 

Łączna praca 
Czytałam w roku przeszłym w Gazecie Swiątecznej pisanie gospoda-

rza Jakóba Grabowskiego „o jedności narodowej i oświacie". Czytając 
cieszyłam się podwójnie, najpierw, że w piszącym poznałam człowieka, 
którego, tak jak mnie, obchodzi żywo sprawa ofiarności wśród włościan, 
a następnie, że w naszej gminie, Zborowie-Solcu w powiecie stopnic-
kim, w stronach Krakowskich, istnieje już od półtrzecia roku taka wła-
śnie dobroczynność, w której pracują nietylko niewiasty zamożne i wy-
kształcone, ale i włościanki, a ofiary płyną także spójnie. Utworzyłyśmy 
tu tak zwaną „sekcję kobiet” czyli wydział kobiecy w komitecie ratun-
kowym powiatowym”. Zadaniem naszem jest nieść pomoc biedakom 
i chorym, zakładać ochronki i przytułki, książnice i czytelnie. Mamy 
swój zarząd powiatowy, który stara się rozpowszechnić taką pracę we 
wszystkich gminach w powiecie; mamy też zarządy po gminach (…). 

H. Daniewska82 
                                                           

81 GŚ, 37 (1917), 23 (1897), s. 1–2. 

Z gminy Krasnosielca 
Przed trzema tygodniami był w Gazecie list Jakóba Grabowskiego 
z Sielca-Kolonji pod Makowem83, w którym powiedziano, że wójt nie 
dał żadnej pomocy, gdy ludzie rozchwytywali samowolnie żywinę, któ-
rej Niemcy nie zdążyli wywieźć po zabraniu gospodarzom, i że rabusie 
leśni, jadąc nocą po drzewo do lasu, mówili: „Ksiądz zabrania – on 
z „panami” trzyma; a wójt dobry, każe jechać”. Z powodu tych słów 
wójt gminy Krasnosielca, E. Domiński, pisze do nas, że 
1) przy podziale pozostałego po Niemcach bydła nie mógł dać pomocy, 
bo nie miał należytej siły zbrojnej do rozporządzenia, oprocz dwóch mi-
licjantów, którzy z powodu przeważających sił nie mogli stawić oporu, 
i 2) że wystąpił do sądu przeciwko Jakóbowi Grabowskiemu z powodu 
fałszywego oskarżenia w jego liście, jakoby wójt pozwolił mieszkańcom 
samowolnie wozić drzewo z lasu. Podając na prośbę wójta Domińskiego 
to zawiadomienie, zwracamy zarazem uwagę, że Grabowski powtórzył 
jeno w liście ludzkie słowa o wywożeniu drzewa z lasu, sam zaś o nic 
wójta nie oskarżał84. 
 

Maria Weronika Kmoch 
 

                                                                                                          
82 GŚ, 38 (1918), 17 (1943), s. 1. 
83 Publikowany w: T. Suski, Listy Jakóba Grabowskiego z Przytuł do 
„Gazety Świątecznej”, KZH, 5 (2014), 19–21, s. 10–11. 
84 GŚ, 39 (1919), 8 (1986), s. 5. 

Źródło: GŚ, 39 (1919), 51 (2029), s. 8. 

Podpis Jakóba Grabowskiego pod listem do córki Marty, 1918 r. Zbiory 
Seweryna Grabowskiego. 
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Bolszewicy w Jednorożcu  
w 1920 r. 

 
 

 
 

Stefan WILGA 
 

O Autorze1 
 

Stefan Wilga, autor prezentowanych wspomnień, był synem Tomasza 
Wilgi i Katarzyny z Bakułów. Urodził się 4 IX 1911 r. w Jednorożcu. 
Ochrzczony został 10 IX 1911 r. przez ks. Józefa Ciesielskiego, w latach 
1911–1916 administratora filii parafii Chorzele z siedzibą w Jednorożcu.  

Stefan był najmłodszym z dziewięciorga dzieci małżeństwa Wilgów 
(Bronisław *1892, Władysław *1893, Aleksander *1896, Jan *1897, 
Teodor *1902, Julianna *1904, Stanisław *1906, Ignacy *1910), z czego 
piątka nie dożyła wieku dorosłego (Bronisław †1892, Ignacy †1910, Jan 
†1898, Stanisław †1907, Teodor †1916). 

W dniu 1 VI 1940 r. został wywieziony na roboty przymusowe do 
Prus Wschodnich. Pracował w Szczytnie w stolarni kolejowej. Następnie 
przeniesiono go do Pisza, skąd 15 XII 1940 r. trafił do Królewca. 

Stefan Wilga w okresie II wojny światowej służył w Armii Krajowej. 
Nosił pseudonim „Pokrzywka”. Był zastępcą dowódcy I Plutonu Jedno-
rożec ps. „Wrzos”, należącego do Ośrodka Jednorożec, jednego z dwóch 
jednostek AK w obwodzie przasnyskim.  

Po zakończeniu II wojny światowej wstąpił do Milicji Obywatelskiej. 
Od 5 XI 1970 r. należał do Związku Bojowników o Wolność i Demo-
krację (ZBOWiD), od 20 II 1975 r. pracował w zarządzie regionalnym. 
Uchwałą Rady Państwa z 29 VII 1987 r. oznaczony Złotym Krzyżem 
Zasługi. 

Ożenił się z Czesławą Obrębską (1916–2011). Nie mieli dzieci. 
Mieszkali w Jednorożcu przy ul. Zielonej 4 (obecnie posesja nr 8). 
W 1945 r. spalił się ich dom w Stegnie, więc Stefan pobudował nowy 
w miejscu dawnej strzelnicy wiejskiej. Małżonkowie prowadzili trzy-
hektarowe gospodarstwo rolne.  

Stefan Wilga zmarł 26 III 1994 r. w Jednorożcu. Został pochowany na 
miejscowym cmentarzu. W 1997 r. żona ufundowała przed ich domem 
kapliczkę. Na tablicy fundacyjnej umieszczono nazwiska obojga mał-
żonków.  

Wilgowie przepisali majątek na spokrewnioną z nimi rodzinę Soko-
łowskich. Obecnie na posesji, gdzie mieszkali, znajduje się centrum 
ogrodnicze „Bajka” Mirosławy Klimczak. 

Stefan Wilga znany jest badaczom historii pow. przasnyskiego, I woj-
ny światowej na północnym Mazowszu oraz czytelnikom „Krasnosielc-
kiego Zeszytu Historycznego” jako autor wspomnień z okresu Wielkiej 
Wojny. Tekst pt. Smutna Dola Wiosky Jednorożec opublikowaliśmy 
w w 2016 r. (KZH, nr 27, s. 3–44). Dwa lata później na łamach naszego 
czasopisma ukazały się wspomnienia S. Wilgi z II wojny światowej, 
uzupełnione zapiskami Henryka Furmana (1928–2009) z Jednorożca na 
temat okupacji hitlerowskiej w gm. Jednorożec (nr 36, s. 16–76). 

 
 

                                                 
1 Życiorys autora opracowano na podstawie prywatnych dokumentów 
oraz listów S. Wilgi i A. Drwęckiego, przekazanych przez rodzinę 
Klimczaków z Jednorożca, akt metrykalnych parafii Jednorożec, mate-
riałów z archiwum społecznego prowadzonego przez Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” (J. Popiołek, Mieszkańcy Jednoroż-
ca przed II wojną światową, [mps] 2014–2017, s. 16) oraz literatury 
(A. Drwęcki, Ruch oporu w gminie Jednorożec 1939–1945, Jednorożec 
2011; T. Wojciechowska, Jednorożec. Historia wsi, Jednorożec 2015). 

O źródle 
 

Wydając wspomnienia S. Wilgi z I wojny światowej i okresu między-
wojennego w 2016 r., zaznaczyłam we wstępie, że istnieją dwa rękopisy 
o wręcz identycznej zawartości: Smutna Dola Wiosky Jednorożec oraz 
Historia Pierwszej Wojny Światowej i Wiosky Jednorożec. Ze względu 
na częstsze cytowanie wersji Smutna Dola… postanowiliśmy wydać tę 
wersję. Pod koniec 2019 r. zauważyłam, że w drugim rękopisie znajdują 
się 4 strony z opisem wydarzeń w 1920 r. w Jednorożcu, których nie 
znajdziemy w Smutnej Doli…2. Stąd niniejsze uzupełnienie.  

Bardziej prawdopodobne, że Wilga spisał swoje wspomnienia w II po-
łowie lat osiemdziesiątych XX w. niż w siedemdziesiątych, jak pisałam 
przy okazji poprzednich edycji źródłowych tekstów tego Autora. Otóż 
w 1985 r. ulicom w Jednorożcu i Stegnie nadano nazwy3, a Wilga pod-
pisał rękopisy swoim adresem. Prezentowany rękopis pochodzi ze zbio-
rów Aleksandra Drwęckiego. Stefan Wilga mógł przekazać swoje zapi-
ski Drwęckiemu na początku lat dziewięćdziesiątych, gdy ten przygoto-
wywał kolejną publikację na temat AK i powiatu przasnyskiego. Prosił 
wówczas Stefana Wilgę w prywatnym liście o przekazanie informacji 
i materiałów na interesujący go temat. Może wówczas podarował 
Drwęckiemu rękopisy swoich wspomnień. Niewykluczone jednak, że to 
żona Stefana, Czesława, przekazała A. Drwęckiemu zapiski męża po 
1994 r. Następnie A. Drwęcki w 2005 r. podarował W. Łukaszewskiemu 
rękopis wspomnień. Ten udostępnił materiały w 2016 r. na potrzeby 
edycji i publikacji w „Krasnosielckim Zeszycie Historycznym”.  

Należy zaznaczyć, że opisane przez S. Wilgę wydarzenia to część 
kampanii wojennej, prowadzonej w regionie w 1920 r. „Cud nad Wisłą” 
15 VIII 1920 r. powstrzymał ofensywę bolszewików, ale ucierpiał na 
tym powiat przasnyski, bowiem tędy wojska bolszewickie się wycofy-
wały. W Przasnyszu bolszewicy stacjonowali od 7 sierpnia. Mieli popar-
cie niektórych mieszczan. Dali się we znaki ludności. Młode kobiety 
smarowały sobie twarze i ubierały się w łachmany, by uniknąć gwałtu. 
Grabiono szczególnie domy bogatych mieszkańców. Ofensywa wojsk 
polskich znad Wisły oswobodziła kolejno Ciechanów i Maków Mazo-
wiecki. Po silnych bojach, trwających od godz. 3.00 nad ranem do połu-
dnia, 202 pułk piechoty pod dowództwem mjr. Sieranta wyzwolił miasto 
w dniu 21 VII 1920 r. Bitwa pod Przasnyszem stoczona została przez 
oddziały polskie Lidzkiego pułku strzelców i 202 pułku piechoty z od-
działami sowieckimi 16 i 33 Dywizji Strzelców4. Walki pod Przasny-
szem zostały upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warsza-
wie napisem na jednej z tablic („PRZASNYSZ 21–22 VIII 1920”). W 
Chorzelach walki były krwawsze, bowiem miasto to, jako pograniczne, 
stanowiło ważny punkt dla Rosjan – stąd najłatwiej było przedostać się 
do Prus, a stamtąd dalej do Rosji. Miasto w drugiej połowie sierpnia kil-
ka razy przechodziło z rąk do rąk. Obie strony konfliktu poniosły straty. 
                                                 
2 S. Wilga, Hystorja pierwszej Wojny Światowej i Wiosky Jednorożec 
[rkps], s. 100–104. Kopia w zbiorach M.W. Kmoch, udostępniona przez 
W. Łukaszewskiego.  
3 Uchwała nr VHI/43/85 Gminnej Rady Narodowej w Jednorożcu z dnia 
18 września 1985 r. w sprawie ustalenia nazw ulic w miejscowości Jed-
norożec i Stegna, „Dziennik Urzędowy Województwa Ostrołęckiego”, 
1985, 11, s. 1. 
4 Szerzej zob. M. Maciaszczyk, „Cud nad Węgierką”. Bitwa przasnyska 
roku 1920, „Rocznik Przasnyski”, 6 (2019), s. 35–48. 
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Polskie oddziały nie miały dobrej łączności, w rezultacie nie udało się 
też ostrzec żołnierzy z 1 Pułku Brygady Syberyjskiej o nagłym ataku 
konnicy dowodzonej przez okrytego złą sławą Gaj-Chana. Kozacy po-
chwycili w Chorzelach 73 żołnierzy z podpor. Mieczysławem Karczew-
skim na czele. Zabili wszystkich. Całe długie szeregi trupów, w bieliźnie 
tylko i bez butów, leżały wzdłuż płotów i w pobliskich krzakach. Byli po-
kłuci szablami i bagnetami, mieli zmasakrowane twarze i powykłuwane 
oczy – pisał gen. Lucjan Żeligowski, który dzień po wyzwoleniu Chorzel 
23 VIII 1920 r. wizytował miasto. Żołnierze Brygady Syberyjskiej zo-
stali pochowani na miejscowym cmentarzu5. 

Cytowane wspomnienia S. Wilgi, choć błędnie przez autora datowane 
na 1919 r., dotyczą działań w ramach bitwy przasnyskiej. Ze wspomnień 
jednorożanina R. Waleszczak wywnioskował, że „Dzięki wstawiennic-
twu swoich parafian ocalał także proboszcz Lewandowski z Jednoroż-
ca”6. Wydaje się jednak, że to zbyt daleko idąca konstatacja, bowiem ze 
wspomnień nie wynika, że Kozacy chcieli uprowadzić albo zabić jedno-
rożeckiego proboszcza. Relacje przekazują, że ludność zachowywała się 
w stosunku do bolszewików przyjaźnie, zaopatrując ich w żywność, bo 
nie chciano lokalnych konfliktów. Poza tym bolszewicy Niezrobili żad-
nej krzywdy mieszkańcom Jednoroszca. Po wycofaniu się ze wsi Armii 
Czerwonej w dniu 21 VIII 1920 r. mosty na rzece Orzyc zostały wysa-
dzone przez bolszewickich saperów. Niektórzy żołnierze pozostali we 
wiosce jeszcze przez 3 dni, a następnie zostali przeprawieni przez jedno-
rożaków na łódkach przez rzekę7.  

W celu wyznaczenia szkód powstałych w czasie najazdu bolszewic-
kiego – choć wydaje się, że nie było ich wiele – powołano gminne komi-
sje szacunkowe. W Jednorożcu w komisji działali: jako przewodniczący 
sędzia sądu pokoju w Ulatowie-Pogorzeli Antoni Pachoł, a także jedno-
rożecki proboszcz ks. K. Lewandowski oraz ławnik sądu pokoju J. Berg. 
Komisja obejmowała gm. Jednorożec, Baranowo i Zaręby8. 

Publikacja wspomnień S. Wilgi w roku setnej rocznicy bitwy war-
szawskiej jest jak najbardziej uzasadniona. Opisuje obecność bolszewi-
ków w Jednorożcu (ówcześnie pow. przasnyski, woj. warszawskie), ro-
dzinnej wiosce S. Wilgi, który miał wówczas 9 lat. 
 
 
Zasady edycji 
 

Podobnie jak w przypadku Smutnej Doli Wiosky Jednorożec oraz 
wspomnień z okresu II wojny światowej, w edycji zastosowano następu-
jące rozwiązania, mające na celu redację tekstu i ułatwienie jego odbioru 
czytelnikom: 
- wprowadzono interpunkcję, która w oryginale nie zawsze występowa-
ła, a jeśli istniała, to nierzadko była wprowadzona błędnie; 
- dialogi wydzielono myślnikami; 
- usunięto ewidentne błędy ortograficzne i literówki; 
- słowa uzupełniono o brakujące litery, co zaznaczono nawiasem kwa-
dratowym; 
- zachowano zapis gwarowy, który stanowi doskonałe źródło języko-
znawstawa kurpiowskiego. Autor rejestrował swoje wspomnienia uży-
wając zapisu fonetycznego, którym posługiwali się ówcześni mieszkań-
cy. W sposób szczególny należy zwrócić uwagę na eliminację samogło-
sek znajdujących się początku wyrazów, np. „jch” – kurp. jïch zamiast 
„ich”, „jzba” – kurp. jïzba zamiast „izba”; ograniczanie występowania 
samogłoski „i”, którą w wielu przypadkach zastępowaną samogłoską 
„y”, np. „wiosky” zamiast „wioski” i dalej: namy (nami), latamy (lata-
mi), końmy (końmi), ciotky (ciotki), placky (placki), piekly (piekli) itd. 
                                                 
5 M. Wiśnicki, Rzeź po cudzie: https://bit.ly/31Dm3lr  (dostęp 8 II 2020 
r.). 
6 R. Waleszczak, Przasnysz i powiat przasnyski w latach 1866–1939. 
Zarys dziejów, Przasnysz 1999, s. 259. 
7 T. Wojciechowska, Jednorożec…, s. 73, opisując wojnę polsko-
bolszewicką w Jednorożcu, bezkrytycznie cytuje wspomnienia Jana Ni-
zielskiego (1907–1995) z Jednorożca. Ten jednak pomylił datację i pi-
sząc o zakończeniu I wojny światowej (na naszych terenach żadnego 
frontu bojowego nie było, tylko grupy Niemców wracających bez do-
wództwa w stronę granicy niemieckiej. Chłopi z poszczególnych wiosek 
organizowali się grupami, rozbrajali Niemców, zabierali im broń i amu-
nicję. Gdy dobrowolnie oddawali, to puszczali wolno i nie robili im 
krzywdy), błędnie podał rok 1920. 
8 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Główny Urząd Likwidacyjny 
[1914] 1919–1928, sygn. 796, k. 110; „Dziennik Urzędowy Minister-
stwa Sprawiedliwości”, 1921, 22, s. 382. 

Kolejnym ciekawym 
użyciem zapisu gwa-
rowego jest zamiana 
samogłosek „y” na 
„e”, charaktery-
styczna dla gwary 
kurpiowskiej, np. 
w słowach: własnem 
– kurp. własnëm 
(własnym), ciasnem 
– kurp. ćasnëm (cia-
snym), parafijalnem 
– kurp. paraśalnëm 
(parafialnym), sa-
mem – kurp. samëm 
(samym), naszem – 
kurp. nasëm (na-
szym), prostem – 
kurp. prostëm (pro-
stym) itd. Kolejną 
cechą wspólną mowy Kurpiów była całkowita eliminacja samogłoski 
„i”, np.: Stegen (Stegien), drugego (drugiego), itp. Dokładna analiza ca-
łości materiału pod względem zapisu kurpiowskiego dialektu literackie-
go w niniejszym wstępie byłaby zbyt obszerna, dlatego też zaintereso-
wanych odsyłamy do literatury9; 
- wprowadzono przypisy w miejscach wymagających wyjaśnienia, np. 
wytłumaczono pojawiające się w tekście nazwy miejscowe czy wyrazy 
już nieużywane lub mogące stanowić zagadkę dla wpółczesnego czytel-
nika; 
- usunięto nagminnie występujące wielkie litery rozpoczynające słowa, 
zaś nazwy miejscowe oraz osobowe zapisano wielką literą, jeśli taka nie 
występowała w oryginale; 
- w nawiasach kwadratowych zamieszczono dopiski redaktorki, np. uzu-
pełnienia zdań o słowa, bez których można by nie zrozumieć ich sensu; 
- zbitki słów z przyimkiem „z” zostały rozdzielone, „s” zamienione na 
„z”, np. „smieszkania” zamieniono na „z mieszkania” itp.; 
- usunięto powtórzenia słów nie wnoszące nic do tekstu; 
- w celu sprawniejszego łączenia opisów dodano spójniki lub je usunię-
to. 

Życzę dobrej lektury! 
 

Maria Weronika Kmoch 
 
 
Bolszewicy w Jednorożcu 
 

(…) mieszkańcy Jednorożca nie zważali na wojnę, która odbywała na 
wschodnich terenach Polski, dalej pracowali, żeby podnieść stopę ży-
ciową i materjalną, dalej pracowali w pocie czoła, ale w roku 1919 za-
szła duża zmiana.  

Koło 20 sierpnia 1919 roku od wioski Parciaky przyjechało pięciu ko-
zaków na koniach do Jednorożca. Przejechali przez Stegna, na rogat-
kach10 stanęli trochę popatrzyli i pojechali przez wieś do wioski [Ulato-
wa-]Pogorzeli. 

Wkrótce wrócili z powrotem do rogatek. Znów koło figury11 trochę 
postojeli. Trzech kozaków się odłączyło i pojechali pełnem galopem 
w kierunku Parciak, a dwóch się pozostało. Uwiązali konie za wodze 
w ogrodzeniu figury, a sami odeszli na podwórko Piotraka12.  

                                                 
9 J. Rubach, Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego, Ostro-
łęka 2009. 
10 Wbrew powszechnemu użycia słowa „rogatki”, w Jednorożcu nie 
oznacza ono granicy miejscowości, a jej środek – skrzyżowanie dróg 
Myszyniec-Przasnysz oraz Chorzele-Krasnosielc. T. Wojciechowska, 
Jednorożec…, s. 213. 
11 Chodzi o krzyż z 1892 r. w centrum wsi, zob. M.W. Kmoch, Kaplicz-
ki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec, Jednorożec 2015, 
s. 121–122. 
12 Chodzi zapewne o Marcina Piotraka (1870–1944) – syna Marcina 
(1846–po 1915?) i Marianny z Piórkowskich Piotraków, od 1895 r. męża 
Apolonii (1878–1938), córki Franciszka i Agaty z Kardasiów Szczepa-
ników. Ojciec Bronisława Franciszka (1897–1898), Stanisławy (1899–
1985), Grzegorza (1902–1976), Zofii (1905–1906), Stefana (1907–

Marcin Piotrak (1870–1944) z Jednorożca. 
Udostępniła Katarzyna Grzelak. 
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A my chłopcy we 
trzech patrzylim na 
wszystko, co się 
działo na rogatkach. 
Zaledwie mielim po 
dziewięć lat, ale, 
uśmiechając się do 
koni i do broni, za-
częlim próbować, 
czy wsiądziem na 
konia i kto pierw. 
Ledwie nogy wsa-
dzilim w trzemiona, 
to kozacy już byli 
przy nas. Złapali nas 
za kołnierze 
i powiedzieli po ro-
syjsku: 
- Szto wy, malczyky, 
choczecie nasze ło-
siedzie zwarować?  

My zaczęlim pła-
kać ze strachu. Ko-
zacy nam dali po 
trzy baty przez par-
ciane majtki, każdy z 
nas się złapał za ty-
łek i uciekli[m] na 
ogrody. Za stodołą 
zaczelim oglądać, 
czy mamy pręgy po 
batach kozackich.  

Zaledwie powcią-
galim majtki na tyłki, zobaczylim wojsko posuwające się wolno groblą13 
od grądu14. Wszyscy rozlecielim się do swoich domów, żeby powiedzieć 
swoim Ojcom.  

Wkrótce do Jednorożca weszli bolszewicy, bo tak jch nazywano. 
Wszyscy się rozeszli. Prawie na każdym podwórzu stojała parę wozów 
i powózek na dwóch kołach. Zaczął padać deszcz. Żołnierze chowali się 
przed deszcze[m], gdzie kto mógł.  

Do nas, do naszego domu, przyszli dawni żołnierze, którzy kwatero-
wali w czasie wojny z Niemcamy15, dobrze znajomi mojemu Ojcowi. 
Było jch trzech. Zaczęli sobie opowiadać przeżycia z pierwszej wojny, 
a reszta żołnierzy to przynieśli dwa kubły kartofli z łupinamy i gotowali 
na kuchni. Ledwie się ugotowały, to rozebrali je w kieszenie i poszli. 
Moja Matka uszykowała skromny obiad dla pozostałych żołnierzy, zwa-
nych bolszewikamy.  

Deszcz przestał padać. Ja nie mogłem dosiedzieć w domu. Po kryjomu 
wyszedłem z domu do swojego kolegy Janka Berga. Obydwa poszlim 
w obchód; chcielim zobaczyć wszystko, co się dzieje na terenie naszej 

                                                                                         
2003), Eleonory (*1910), Stanisława (*1916), Bronisławy (*1920) oraz 
Marianny (1923–1924). Mieszkał w centrum wsi, niedaleko krzyża 
z 1892 r. (dziś to ul. Długa, posesja nr 1). Brastewny w Jednorożcu, 
możliwe, że pełnił też funkcję kościelnego. W czasie I wojny światowej, 
gdy kościół w Jednorożcu został zniszczony, w jego domu ks. K. Le-
wandowski odprawiał mszę św. Koordynator wystawienia figury św. Ja-
na Chrzciciela przy ul. Mazowieckiej w Jednorożcu (1902), fundator 
krzyża przy ul. Mazowieckiej (1903). Szerzej zob. M.W. Kmoch, Przy-
drożne fundacje sakralne rodziny Piotraków z Jednorożca w świetle akt 
metrykalnych, „More Maiorum”, 4 (2016), 5 (40), s. 42–47. 
13 Grobla – droga prowadząca z Jednorożca do  łąk nad Orzycem i Par-
ciak. Przecina nisko położone pastwiska. T. Wojciechowska, Jednoro-
żec…, s. 212. 
14 Grąd, Grądy – obecnie część Jednorożca położona ok. 1 km za wsią 
w kierunku Orzyca, gdzie znajduje się kilka gospodarstw. Niegdyś to 
miejsce porastał las liściasty (zazwyczaj grąd występue z przewagą gra-
bów i dębów), wykarczowany ze względu na gleby przydatne pod upra-
wy rolne. Resztki grądu zachowały się w miejscach niezdatnych do za-
jęcia przez rolnictwo w formie niewielkiego wzniesienia, zwanego 
Czerwona Górą. Tamże, s. 211–212. 
15 Chodzi o I wojnę światową (1914–1918). 

wioski. Na wyskoky przelecielim na zastodole16. Janek powiedział do 
m[n]ie, żebym mogli znaleźć gdzie karabin. Wszędzie było pełno woj-
ska. Od naszej wioski jakieś trzysta metrów było rostawione sześć dział 
w kierunku Przasnysza. 

Z dala popatrzylim na działa, bom się bojeli, żebym znów nie dostali 
batów. Wrócilim się z powrotem do rogatek. Przy drodze prowadzącej 
do Przasnysza bolszewicy składali karabiny w kozły i wszyscy poszli do 
kuchni po obiad. Przy karabinach nie było żadnej warty. Ja powiedzia-
łem: 

- Janek, weziem jem parę karabinów. Patrz, tam są trzy parski17, to 
wrzuciem do tych parsków i uciekniem do domu. 

Długo się nie namyślalim, wyskoczylim zza chlewa i błyskawicznie 
każdy z nas za swój kozioł. Wrzucilim karabiny do dwóch parsków, 
a sami ucieklim znów za chlew i przez podwórza do domu. Janek po-
wiedział, że te buty, com dostali, to choć karabiny jem zabrali. Do wie-
czora to już nie poszlim na rogatki.  

Na drugy dzień rano wszyscy odeszli w kierunku Przasnysza. Nie było 
nawet jednego żołnierza. Wieczorem ponosilim karabiny z parsków do 
Berków, schowalim je nad piwnicą w siano. Wkrótce Ojciec Janka zna-
lazł karabiny i schował je w stug siana. A my dzieci wszyscy zaczęlim 
się bawić w wojsko, robilim z desek karabiny i szable.  

Prawie po dwóch tygodniach wojska zwane bolszewikamy zaczęły się 
wycofywać z dalszych terenów przez Jednorożec w kierunku Parciak. 
Koło godziny dziesiątej zrobił się krzyk, wrzask i łozgot wozów na ro-
gatkach wioski Jednorożca. Mieszkańcy Jednorożca powychodzili do 
drogy, nie wiedzieli, co się robi, c[z]y znów nadszedł front. Od grupy 
posuwających się wojsk bolszewickych w kierunku Parciak nieduża 
grupa kozaków odłączyła się od kolumny i pojechali w kierunku kościo-
ła [i] plebanii.  

Przy plebanii stojała nieduża gromadka ludzi: paru chłopów, a reszta 
to kobiety. Kozacy stanęli na koniach, nie zsiadali z koni. Jeden z koza-
ków zapytał się po rosyjsku: 

- Szto wy tu rabotajecie? A kuda was pop?  
Kobiety zaczęły płakać. Podeszli chłopy, którzy umieli po rosyjsku 

rozmawiać. Trochę porozmawiali z dowódcą kozaków. Weszli do ple-
banii dwóch kozaków i we dwóch chłopów znaszej wioski Jednorożca. 
Matka, Piotrak i Kurzac, ksiądz Ko[n]stanty Lewando[w]ski18 klęcał na 

                                                 
16 Zastodole, zastodola – pas nieużytków za stodołami gospodarstw po-
łożonych wzdłuż ul. Długiej (głównie od strony południowej). Dawniej 
na zastodolach w pobliżu gospodarstw właściciele kopali okryte słomą 
i przysypane ziemią tzw. rejki w ziemi, służące do przechowywania 
ziemniaków. Do pozostałości po rejkach wrzucano śmieci. Zastodola to 
też miejsce zabaw dla dzieci, wypasania gęsi oraz – do dzisiaj – prze-
gnania krów. Po II wojnie światowej teren ten uporządkowano i założo-
no tzw. park. Niewiele po nim pozostało. Tamże, s. 213–214. 
17 Parsk – dół w ziemi do przechowywania ziemniaków itp., ziemna 
piwnica. 
18 Ks. Konstanty Lewandowski urodził się 10 I 1886 r. w rodzinie chłop-
skiej Władysława i Zofii w Golejewie (gm. Gozdowo, pow. sierpecki). 
Rodzice posiadali dwuwłókowe gospodarstwo. Uczęszczał do szkoły 
w Lisewie i Kowalewie-Skorupkach, w 1905 r. ukończył gimnazjum 
w Płocku, a sześć lat później Seminarium Duchowne w Płocku. Święce-
nia kapłańskie przyjął z rąk bp. A.J. Nowowiejskiego w katedrze płoc-
kiej 10 VI 1911 r. Pracował jako wikariusz w Długosiodle (1911–1916), 
następnie jako administrator w Jednorożcu (1916–1924 z jednoczesną 
czasową posługą w Brodowych Łąkach w 1916 r.). Od 1921 r. w sche-
matyzmach diecezjalnych notowany jako proboszcz. W Jednorożcu wy-
budował drewniany kościół pw. Narodzenia NMP oraz plebanię. Prze-
wodniczący Miejscowej Rady Opiekuńczej parafii Jednorożec, członej 
Rady Opiekuńczej Powiatu Przasnyskiego. Działacz koła Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Jednorożcu. Członek Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Jednorożcu, pierwszy prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Jednorożcu. W 1924 r. przeniesiono go do Pniewa, gdzie skończył 
budowę murowanej świątyni. Wystawił zabudowania gospodarcze. Pra-
cował z młodzieżą w Akcji Katolickiej, pełnił funkcję prezesa OSP 
Pniewo. Zorganizował orkiestrę stażacką. Od1931 r. Kanonik Honorowy 
Kapituły Kolegiackiej Pułtuskiej. Przy przekraczaniu tzw. „zielonej gra-
nicy” w sierpniu 1942 r. (chciał dostać się do nabytego kilka lat wcze-
śniej gospodarstwa rolnego w woj. łomżyńskim, już poza granicą Gene-
ralnej Guberni, gdzie leżała parafia Pniewo) został aresztowany przez 
gestapo, odstawiony do więzienia w Ostrowi Mazowieckiej, skąd 
w 1943 r. przewieziono go na Pawiak w Warszawie. Próby uwolninenia 
go, podejmowane przez rodzinę i wikariusza parafii Pniewo, ks. Kazi-

Ks. Konstanty Lewandowski (1886–1943) – 
proboszcz parafii Jednorożec w latach 
1916–1924. Źródło: Archiwum parafialne w 
Jednorożcu [nazwa nieoficjalna], Kronika 
Parafii Jednorożec od czasów powstania 
parafii, do czasów duszpasterstwa, została 
założona i napisana przez księdza probosz-
cza Józefa Wójcika w 1964 r. 
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kolanach i modlił się. Kozacy stanęli przy progu nierucho-
mo. Proboszcz przeżegnał się i wstał od modlitwy i się za-
pytał, jch czego oni chcą od niego. Jeden z kozaków po-
wiedział, że przyszli go odwiedzić. Proboszcz ukłonił się i 
powiedział: 

- Siadajcie na ławie, proszę.  
Kozak odpowiedział: 
- Nam powiedzieli, żeś ty dobry człowiek. 
Powiedział „do widzenia” po rosyjsku i wszyscy wyszli 

z plebanii.  
Przed plebanją dużo było kobiet. Niektóre z nich płakały 

na cały głos. Jak zobaczyły proboszcza, otoczyły go dooko-
ła, krzycząc: 

- Nie damy proboszcza, bo on jest dobry!  
Kozacy powsiadali na konie i odjechali do swojej kolum-

ny. Proboszcz został na miejscu ze swemy parafijanamy.  
A my chłopcy na ogólnem pastwisku19 pilnowalim koni, 

żeby kto jch nie ukradł, ale więcej polowalim za zdobyciem 
karabinów albo za zdobyciem jakiś szabli.  

Wojska zwane bolszewikamy wycofywały się 
w strasznem nieładzie. Kozacy po obydwóch stronach wą-
skiej grobli kręcili się na koniach z batamy w ręku i krzy-
czeli po rosyjsku: 

- Udzierzajcie towary sie, jato bierjdut polaćki.  
Przemarsz armij wojska zwanego bolszewikamy przez 

wieś Jednorożec trwał od godziny 10 do godziny 3 po po-
łudniu. Paru żołnierzy bolszewickich zostało się w Jedno-
rożcu, karabiny postawili za płotem, a sami weszli do go-
spodarzy, żeby się cem posilić, bo byli głodni i przemęcze-
ni do ostatniego stopnia.  

Po wycofywaniu Armii Czerwonej mosty na rzez Orzyc 
zostały spalone przez saperów, a pozostali żołnierze prze-
bywali w naszej wiosce do trzech dni. Ludność naszej wio-
ski bardzo dobrze się obchodziła z żołnierzamy. Dawali 
jem żywność i mleko. U nas się kwaterowało trzech żołnie-
rzy, ci sami, co byli na kwaterze podczas wojny rosyjsko-
niemieckiej. Mojem rodzicom byli dobrze znajomi.  

Po trzech dniach chłopy zawieśli łódki do Orzyca [i] 
można było przewieść jch na drugą stronę. Żołnierze, któ-
rzy u nas kwaterowali, zostawili karabiny w pokrzywach. 
Jeden z nich powiedział do m[n]ie: 

- Mas, Malczyk, jeto twoje rużje. 
Nie było nikogo próc[z] m[n]ie. Ja asem podrosł do góry 

z radości. Żołnierze wkrótce się pożegnali z całą naszą ro-
dziną i odeszli razem z mojem Ojcem w kierunku Orzyca.  

Przy spalonem moście stojało już paru żołnierzy Armij 
Czerwonej. Wszyscy czekali na łódki, (…) [które] były już 
zawiezione, tylko pochowane w rokicinie. Mój Ojciec dłu-
go się nie namyślał, zdjął buty, zaguł nogawki do kolan, 
podszedł od grobli jakieś pieńdziesiąt metrów. W dużem 
krzu krzewiny stojały dwie łodzie. Wziął jedną łódkię i 

                                                                                         
mierza Krajewskiego, nic nie dały. Ks. Lewandowski w styczniu 1943 r. 
został przetransportowany do obozu w Oświęcimiu. Zmarł 21 VII 1943 
r. W dniu 29 XII 2017 r. na uroczystej sesji Rady Gminy Jednorożec 
oraz Rady Powiatu Przasnyskiego w Jednorożcu ks. K. Lewandowski 
został pośmiertnie wyróżniony Statuetką Jednorożca 2017. Katalog die-
cezjalny, Płock 1917, s. 48; tamże, 1918, s. 47; tamże, 1920, s. 47; 
L. Lissowski, Ś.p. ks. Konstanty Lewandowski ur. 10.I.1886 r., wyśw. 
10.VI.1911 r., zm. 21 lipca 1943 r., „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 39 
(1950), 1–4, s. 55–56; E. Bonalska, Statuetka Jednorożca 2017 dla księ-
dza, „Głos Gminy Jednorożec”, 2018, 1 (49), s. 7; D. Kisiel, Dzieje pa-
rafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Pniewie, Pułtusk 2014, s. 45–
49, 84, 99, 211; W. Lis, Martyrologia duchowieństwa diecezji płockiej 
podczas II wojny światowej, „Studia Płockie”, 3 (1975), s. 392; M.M. 
Grzybowski, Duchowieństwo diecezji płockiej, Wiek XX, t. 1, cz. 1, 
Płock 2007, s. 313–314; S. Pajka, Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny 
XX wieku, Kadzidło 2008, s. 588–589; S. Wierzbicki, Byli naszymi dusz-
pasterzami. Kapłani Kościoła Płockiego zmarli w latach 1901–2005, 
Płock 2005, s. 121. 
19 Pastwisko zaczynało się za figurą św. Jana Chrzciciela przy dzisiejszej 
ul. Mazowieckiej, w części wsi zwanej Piaskami. T. Wojciechowska, 
Jednorożec…, s. 213. 

przewiózł żołnierzy na drugą stronę rzeki Orzyca. Wszyscy się pożegna-
li z mojem Ojcem i odeszli w kierunku Parciak.  

Ojciec wrócił z powrotem do domu. Żołnierze Armij Czerwonej zwa-
ne bolszewikami nie zrobili żadnej krzywdy mieszkańcom Jednorożca. 
Po odejściu bolszewików znaszych terenów chłopy wioski Jednorożca 
chodzili ze spuszczonymy głowamy. Pytał się jeden drugiego, co dalej 
będzie, ale czas robił swoje. (…) 

 
Maria Weronika Kmoch 

 

Mapa z opracowania autorstwa dowódcy 1 Syberyjskiego pułku piechoty, gen. bryg. 
Franciszka Dindorf-Ankowicza, pt. 82 syberyjski pułk piechoty, wydanego w serii 
Zarys historji wojennej pułków polskich 1918–1920.  

Żołnierze Brygady Syberyjskiej zamordowani pod Chorzelami 23 VIII 1920 r. Zbiory 
Towarzystwa Chorzel. 
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Śluby poborowych do armii carskiej 
w parafii Krasnosielc w roku 1832  

Tadeusz SUSKI 

W poprzednich numerach KZH pisałem o uciekinierach przed branką 
do armii carskiej z terenów obecnego pow. makowskiego1. W 1813 r., 
kiedy Napoleon przegrał z carską zimą, upadło Księstwo Warszawskie. 
Mazowsze znalazło się pod panowaniem rosyjskim. Młodych mężczyzn 
obowiązywał pobór do armii carskiej. Służba w carskim wojsku doty-
czyła również byłych żołnierzy Wojska Polskiego, które funkcjonowało 
w Królestwie Polskim do Powstania Listopadowego, a po stłumieniu in-
surekcji zostało w 1832 r. rozwiązane przez cara. 

Wielu ludzi jest przekonanych, że aż do wybuchu I wojny światowej 
służba w armii carskiej trwała 25 lat, a żołnierzy, którzy byli 
z pochodzenia Polakami, kierowano możliwie daleko od domu, najczę-
ściej „na Syberię”. W I poł. XIX w. za Syberię („Sybir”) uważano rów-
nież tereny Uralu, Kaukazu czy północno-wschodnich guberni Rosji eu-
ropejskiej, a w skrajnych wypadkach – wszystkie obszary leżące na 
wschód od Moskwy. Rzeczywiście już od lat trzydziestych XIX w. na 
tzw. „ciepły Sybir”, czyli Kaukaz, trafiały liczne partie rekrutów 
z Królestwa Polskiego. Wojska stacjonujące w azjatyckiej części Rosji 
kierowano niewielu Polaków. Przekonanie o ich pokaźnej liczbie wyni-
kać mogło ze skierowania na Syberię – ale wyjątkowo – prawie 6 tys. 

1 Zob. T. Suski, Uciekinierzy przed branką do armii carskiej z lat 1834–
1855 z terenów obecnego powiatu makowskiego, KZH, 19–21, s. 42–45; 
tenże, Uciekinierzy przed branką do armii carskiej z lat 1834–1855 z te-
renów obecnego powiatu makowskiego cz. 2, KZH, 22, s. 23–25.  

osób po powstaniu listopadowym. Nie był to zwykły pobór, było to kar-
ne skierowanie do służby żołnierzy, którzy już byli w wojsku polskim2.   

Od czasów cara Piotra I, który w 1699 r. wprowadził regularną armię, 
w Rosji przeprowadzane były coroczne pobory rekrutów. Służba w armii 
carskiej była dożywotnia. W 1793 r. caryca Katarzyna II zmniejszyła 
okres służby do 25 lat. W 1834 r. czas służby określano na 20 lat, z tym 
że po wysłużeniu 15 lat w armii czynnej na następne 5 lat kierowano 
żołnierza na urlop nieograniczony. Po powstaniu styczniowym okres 

służby wojskowej w armii carskiej skrócono do 6 lat. Za sumę 400 rubli 
można było wykupić się od służby. Z możliwości tej korzystali głównie 
przedstawiciele najzamożniejszych rodzin. Ukaz rekrucki z 1831 r. 
wprowadził trzy kategorie poboru: zwyczajny, zwiększony i nadzwy-
czajny. Pierwszy miał miejsce wtedy, gdy do armii wcielono 6 osób spo-
śród tysiąca mężczyzn, zwiększony – gdy wcielono 7–10 osób, a nad-
zwyczajny – gdy do armii trafiło więcej niż 10 osób3. 

2 J. Legieć, Żołnierze z Królestwa Polskiego w garnizonach syberyjskich 
na przełomie XIX i XX wieku – liczebność i rozmieszczenie: 
https://bit.ly/2HQE2vW, s. 1 (dostęp 24 II 2020 r.). 
3 W latach 1834–1846 miały miejsce jedynie pobory zwyczajne. Nato-
miast w czasie Wiosny Ludów (1848–1849) przeprowadzono dwa pobo-
ry zwiększone, a w czasie wojny krymskiej (1853–1856) trzy pobory 
nadzwyczajne. Z kolei w latach 1856–1862 poboru nie przeprowadzano. 
Po klęskach żywiołowych, jakie nawiedzały Królestwo Polskie, czasem 

Karne wcielanie dzieci polskich do Armii Imperium Rosyjskiego 1831–1832 przeprowadzone w czasie trwania i po upadku powstania listopado-
wego. Zgodnie z poleceniem cesarza Mikołaja I z 23 marca 1831 r. dzieci osób biorących udział w powstaniu listopadowym miały być traktowane 
jako tzw. kantoniści i wcielane do specjalnych batalionów wojsk rosyjskich. Ukazem z 24 marca 1832 r. rząd rosyjski polecił oddać do specjal-
nych batalionów dziecięcych chłopców od 7 do 16 roku życia, dzieci emigrantów politycznych, sieroty, dzieci biedaków i uliczników. Źródło: 
https://bit.ly/3c3EBjF (dostęp 24 II 2020 r.). 
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Do czasu służby nie wliczano przemarszu re-
krutów do docelowych jednostek, a były to 
ogromne odległości. Dotarcie do garnizonów na 
Kaukazie trwało pół roku, a niektórzy 
z Polaków, wcieleni do armii, kierowani byli 
jeszcze dalej – na daleką Syberię do Samodziel-
nego Korpusu Syberyjskiego lub Samodzielne-
go Korpusu Orenburskiego. Partie rekrutów wę-
drowały ponad rok. Do garnizonów wchodzą-
cych w skład tych dwóch korpusów syberyj-
skich trafiało ok. 10% wszystkich wcielonych 
do armii carskiej Polaków (w tym wszyscy re-
kruci – uciekinierzy złapani podczas ucieczki)4. 

Po powstaniu listopadowym władzom rosyj-
skim zależało, by do garnizonów na terenie Ro-
sji wysłano możliwie jak najmniej młodych Po-
laków – nośników „buntowniczych myśli”. Jed-
nocześnie gen. Iwan Paskiewicz, który stłumił 
insurekcję i od 1832 r. pełnił funkcję namiestni-
ka Królestwa Polskiego, był przekonany, że 
wśród żołnierzy dawnej armii kongresówki 
znajdują się tacy, którzy pod dobrym dowódz-
twem rosyjskim mogą się okazać jeszcze warto-
ściowymi żołnierzami, ale dodawał, że jest to 
grupa niewielka. Ci, którzy sami zaciągnęli się 
w szeregi powstania – młodzież wywodząca się 
z drobnej szlachty i niższych warstw mieszczań-
skich – to ludzie, wśród których panował zło-
wriediennyj duch w stosunku do Rosji. Ich 
wcielenie do armii rosyjskiej mogłoby skutko-

                                                                                                          
z poboru zwalniane były niekiedy całe okręgi administracyjne. W. Ca-
ban, Służba rekrutów z Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 
1831–1873, Warszawa 2001, s. 30. 
4 Tamże, s. 109. 

wać rozszerzeniem się myśli rewolucyjnych i buntem wojska na szerszą 
skalę5. Niemniej założenia Paskiewicza wypełniono. Wola Najjaśniej-
szego Cesarza, by wszystkich żołnierzy byłego Wojska Polskiego, któ-
rzy nie wysłużyli lat służby wojskowej na podstawie obowiązujących 
przepisów i wszystkich tych, którzy wstąpili do armii ochotniczo czy też 
weszli w jej skład z poboru po 29 listopada 1830 r., wcielić do armii ro-
syjskiej, została ogłoszona w taki sposób, by zaciąg prowadzić od 1 
sierpnia 1832 r. Czas służby określono na 15 lat, czyli o 5 lat dłużej niż 
w wojsku Królestwa Polskiego, ale do tego okresu wliczano jedynie czas 
służby do momentu wybuchu powstania listopadowego6.  

Wielu młodych ludzi decydowało się na ucieczkę przed branką, chcąc 
uniknąć długoletniej służby w dalekich guberniach Rosji, w armii zabor-
cy. Większość spisowych stawiała się jednak na pobór. Byli oni później 
jako rekruci prowadzeni etapami do wyznaczonych garnizonów najczę-
ściej we wschodniej Rosji. By dotrzeć do docelowego garnizonu, wę-
drowali nieraz kilka miesięcy.  

Długoletnia służba w carskim wojsku przekreślała młodym ludziom 
ich osobiste aspiracje i plany, w tym m.in. dotyczące założenia własnej 
rodziny. Zdarzały się też przypadki desperackich zachowań, kiedy to 
młodzi narzeczeni decydowali się na ślub i nie rozstawanie się ze sobą 
pomimo perspektywy spędzenia kilkunastu lat w Rosji. Wymagało to 
odwagi i poświęcenia, szczególnie ze strony młodej dziewczyny – na-
rzeczonej rekruta (poborowego).  

Przeglądając akta metrykalne parafii Krasnosielc, natrafiłem na cztery 
takie przypadki. W dniu 12 sierpnia 1832 r. o godz. 17:00 w kościele pa-
rafialnym w Krasnosielcu ks. Walenty Zadruski, proboszcz krasnosielcki 
w latach 1810–18417, udzielił ślubu jednocześnie czterem parom. Sa-
krament zawarto podczas postoju w Krasnosielcu, po przejściu dwóch 
etapów żołnierzy poborowych. Przeciętny etap liczył 22 wiorsty, czyli 
ok. 23,5 km. Obowiązywał wtedy jednodniowy postój. Wypadł on 
w Krasnosielcu. Ks. Zadruski udzielił ślubu maszerujących do Rosji 
żołnierzom. Ich małżonki miały udać się razem z nimi na Syberię. Na 
wyjazd trudniej było uzyskać pozwolenie narzeczonym, więc śluby za-
wierano jeszcze na terenie Królestwa Polskiego.  

                                                           
5 W. Caban, Losy żołnierzy powstania listopadowego wcielonych do ar-
mii carskiej, „Przegląd Historyczny”, 91 (2000), 2, s. 238. 
6 Tamże, s. 239. 
7 M.M. Grzybowski, Jubileusz 600-lecia parafii Krasnosielc: 1386–
1986, „Studia Płockie”, 15 (1987), s. 212. 

„Porządek panuje w Warszawie” – francuska karykatura z 1831 r. Źró-
dło: https://bit.ly/2wJOYZV (dostęp 24 II 2020 r.). 

Polscy ułani w czasie powstania listopadowego: 1, 2, 3. i 4. Pułk Ułanów. Źródło: 
https://bit.ly/2VlqWhZ (dostęp 24 II 2020 r.). 
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Do ich sytuacji można odnieść kilka wniosków i obserwacji, jakie 
B. Jędrychowska poczyniła w kontekście zesłanych na Syberię działaczy 
politycznych i ich żon. Wiele kobiet uważało, że dzielenie wygnania 
z mężem, bo tak odbierano nierzadko służbę na Syberii, jest ich małżeń-
skim i patriotycznym obowiązkiem. Związki zawarte w kongresówce 
chroniły polskich żołnierzy przed wynarodowieniem poprzez małżeń-
stwo z miejscowymi kobietami. Wspólne podróż w postaci pokonywania 
etapów nie była łatwa. Młode małżonki były narażone na wiele niedo-
godności (noclegi we wspólnym pomieszczeniu, zimno lub upał, brud, 
brak wody, dokuczliwe robactwo, niemożliwość zmiany ubrania itp.). 
Na miejscu służby wojskowej kobiety musiały podporządkować się sy-
tuacji i odnaleźć w trudnych warunkach. Koncentrowały się na zapew-
nieniu najbliższym spokojnego i unormowanego życia. „Zachowane 
XIX-wieczne syberyjskie wspomnienia, pamiętniki i korespondencja da-
ją świadectwo ich poświęcenia, jednak traktowanego przez nie jako coś 

zwyczajnego i w ich sytuacji oczywistego”8. Zapewne w warunkach ży-
cia żołnierskiego nie były w stanie pielęgnować polskich wartości tak 
bardzo, jak chciały, tak jak udawało się to np. żonom wygnańców poli-
tycznych, szczególnie z rodzin szlacheckich9, niemniej na pewno starały 
się podtrzymać ducha narodowego i w miarę możliwości zapewnić mę-
żowi i dzieciom, jeśli takie się pojawiły, przytulny dom. 

 
Tadeusz Suski 

współpraca – Maria Weronika Kmoch 
 

 

                                                           
8 B. Jędrychowska, Żony XIX-wiecznych zesłańców jako organizatorki 
życia rodzinnego na Syberii, „Wychowanie w Rodzinie”, 9 (2014), 1, 
s. 164–167. 
9 Por. W. Śliwowska, Polscy zesłańcy polityczni na Syberii w 1. połowie 
XIX w. Mity i rzeczywistość, „Przegląd Wschodni. Historia i współcze-
sność Polaków na Wschodzie”, 1 (1991), 2, s. 262–264. 

Akty ślubu:  
nr 27 Kazimierza Klickiego, 34-letniego podoficera byłych wojsk polskich przez Krasnosielc do Rossyi maszerującego, z 26-letnią Antoniną Zwo-

lińską w kraj Rossyi udającą się. Źródło: Archiwum Diecezjalne w Płocku, akta metrykalne parafii Krasnosielc, M 1832/27. 
nr 28 Michała Maciejewskiego, 29-letniego żołnierza byłych wojsk polskich przez Krasnosielc do Rossyi maszerujących, z 24-letnią Marcjanną 

Płonikowską w kraj Rossyi udającą się. Źródło: tamże, M 1832/28. 
nr 29 Marcina Iwińskiego, żołnierza byłego wojska polskiego przez Krasnosielc do Rossyi maszerującego, z 18-letnią Franciszką Budzyńską 

w kraj Rossyi z małżonkiem udającą się. Źródło: tamże, M 1832/29.  
nr 26 Karola Borowickiego, 26-letniego żołnierza byłego Wojska Polskiego maszerującego do Rosji, z 20-letnią Agnieszką Brzezińską, w kraj 

Rossyjski udającą się. Źródło: tamże, M 1832/26. 
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Dziedzice Krępscy z majątku Wieczfnia Kościelna 
w powiecie mławskim 

 
Przyczynek do biografii ppor. mar. Jerzego Krępskiego, 

oficera I Batalionu Morskiego (Pułku Morskiego)  
w latach 1919–1920 

 
 

Piotr RAFALSKI (Olsztyn) 
 

O autorze i przyczynach  
powstania artykułu 
 

W tym roku mija już 20 lat, od kiedy badam związki rodzinne przede 
wszystkim w parafii Wieczfnia Kościelna bądź w sąsiednich gminach, 
głównie w powiecie mławskim. Ale nie tylko. Kiedy przebadałem już 
wszystkie linie rodzinne, zacząłem myśleć o szerszym kontekście spo-
łecznym. I tak podjąłem decyzję o rozwinięciu kwerend i napisaniu pra-
cy dyplomowej (w latach 2019–2020) na Wydziale Historii UWM 
w Olsztynie pt. Inteligencja wiejska gminy Wieczfnia Kościelna w II po-
łowie XIX i w I połowie XX wieku. Myśl tę poprzedziło wiele artykułów, 
w tym m.in. kluczowy artykuł pt. Inteligencja z gminy Wieczfnia Ko-
ścielna w latach 1854–1939. Opisuje w nim dziedziców Krępskich 
z Wieczfni, dziedziców Zembrzuskich z Kulan oraz dziedziców Borzy-
mowskich z Kobylina w pow. ciechanowskim, a także niektórych 
mieszkańców gminy, w tym organistę i późniejszego wójta Wieczfni 
(1895–1906) Józefa Wójcickiego, bliskiego współpracownika ks. Toma-
sza Krępskiego i jego rodziny.  

Efektem mojej dotychczasowej pracy jest ponad 100 artykułów histo-
rycznych, kilka reportaży radiowych w Polskim Radiu Olsztyn, Polskim 
Radiu Kraków, a także cykl wykładów pt. „Etos Oficerów II RP”, „Tro-
pami naszych przodków” oraz o katyńskich patronach szkół.  

Publikowałem m.in. w „Ziemi Zawkrzeńskiej” (2008, 2009, 2016, 
2020), „Roczniku Legionowskim” (2013), „Roczniku Tarnowskim” 
(2013), „Sowińcu” (2014), „Kronice Diecezji Sandomierskiej” (2016), 
a także w prasie: „Obserwatorze Lokalnym” (2001), „Nowym Olszty-
niaku” (2007), „Wieściach z Naszej Gminy – Jabłonna” (2011), „Gaze-
cie Olsztyńskiej” (2010–2016), „Naszej Gazecie Nidzickiej” (2010–
2012), Jednodniówce 3 Pułku Strzelców Konnych” (2012–2013), „Ga-
zecie Mławskiej” (2012–2013), „Ziemi Ciężkowickiej” (2013–2014), 
„Albo” (2015), „Wieściach Tuchowskich” (2015–2016), „Głosie Ni-
dzickim” (2015–2017), „Głosie Klimontowskim” (2017), „Naszej Gaze-
cie Nidzickiej” (2020). 

Przy okazji pisania o Krępskich wspomniałem na marginesie o ppor. 
mar. Jerzym Krępskim. Wątek ten wydał mi się bardzo ciekawy i przede 
wszystkim szerzej nieznany. Po dość obszernej kwerendzie w różnych 
archiwach i muzeach oraz zapoznaniu się z bardzo skromną literaturą na 
temat I Batalionu Morskiego (Pułku Morskiego) ustaliłem, że jest jedy-
nie w niej wymieniony.  

Ważne było dla mnie jako autora, że J. Krępski był oficerem tak cie-
kawego batalionu, który poza specjalistami z kręgu marynistyki jest ra-
czej nieznany. Nawet w okresie II RP bardzo wiele osób nie wiedziało, 
że taki oddział w ogóle istniał.  

Dlatego ppor. mar. J. Krępski miał szczególny przywilej należeć do 
tak bardzo istotnego batalionu, który stał się jednym z oddziałów, będą-
cych podstawą przyszłej kadry Polskiej Marynarki Wojennej. Oddział 
ten działał jak piechota na lądzie i strzegł granicy morskiej, by w końcu 
wziąć udział w bitwie warszawskiej.  

Zbliżające się stulecie bitwy warszawskiej jest kolejnym pretekstem, 
aby o tym nieznanym oficerze napisać. Tym bardziej, że jego nazwisko 
znajduje się na obelisku w centrum wsi Wieczfnia (obok kościoła) wśród 
nazwisk osób poległych w latach 1918–1920. Smutne jest to, że kolejne 
pokolenia mieszkańców tejże wsi nie wiedzą już, kim byli polegli – mo-
że jedynie poza członkami ich rodzin, jeśli żyją tu na miejscu lub w oko-
licy. Nazwiska po latach stają się niestety anonimowe. Dlatego tym bar-
dziej postanowiłem przypomnieć postać, która nawet w rodzinie Kręp-
skich jest już nieznana. Owszem, wiedzą, że istniał ktoś taki jak J. Kręp-
ski, ale jego losy są już zagadką.  

W porozumieniu z wójtem Wieczfni i ks. proboszczem oraz Prezesem 
OSP Wieczfnia ustaliliśmy, że w tym roku w sierpniu spotkamy się 
przed pomnikiem, aby w okrągłą rocznicę uczcić poległych, w tym także 
ppor. mar. J. Krępskiego.  
 

Piotr Rafalski 
 

Zdjęcie Autora 

Mapa 1. Położenie miejscowości Rogowo w pow. makowskim. Źródło: Geoportal 2 (dostęp 6 II 2020 r.). 

Rogowo 

Krasnosielc 
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Ppor. mar. Jerzy Krępski, syn Stanisława Krępskiego, dziedzica Wie-
czfni Kościelnej w pow. mławskim, w maju 1919 r. ukończył szkołę 
podchorążych. Po szkole został przydzielony do I Batalionu Morskiego 
(późniejszego Pułku Morskiego). Z tym batalionem związał się już na 
stałe, bo aż do tragicznej śmierci w czasie walk o Ostrołękę w VIII 1920 
r. Tam po raz pierwszy marynarze polscy wzięli udział w większej bi-
twie na lądzie. 

Przodkowie J. Krępskiego mieszkali pod koniec XVIII i w XIX w. we 
wsi Rogowo, parafia Płoniawy, pow. makowski na północnym Mazow-
szu. Do dziś mieszka tam na gospodarce jedna z linii Krępskich (ryc. nr 
1). Prapradziadkami Jerzego byli: urodzeni1 Stanisław i Małgorzata 
Krępscy – dziedzice cząstkowi, natomiast pradziadkami: Piotr Krępski 
(*ok. 1786 †1843 w Rogowie), dziedzic cząstkowy i Anna (z d. Pajew-
ska, *ok. 1792) ze wsi Przytoki parafii Pałuki. Ślub pradziadków odbył 
się 26 II 1808 r. w parafii panny młodej w ziemi ciechanowskiej. Wia-

                                                 
1 „Urodzony” znaczy szlachcic.  

domo, że mniej więcej w tym czasie pradziadkowie na pewno mieszkali 
już we wsi Rogowo. Tam urodziły się prawdopodobnie wszystkie dzieci 
Piotra i Anny Krępskich:  

1. Franciszek (* ok. 1813),  
2. ks. Tomasz (* ok. 1820 †1892),  
3. Marianna (*1827),  
4. Teofil Kazimierz (*28 II 1830 †1899),  
5. Aleksandra Bibianna (*1832),  

6. Konstancja (*1836)2.  
 

 

W 1843 r. o trzeciej nad ranem w wieku 57 lat zmarł we wsi Rogowo 
Piotr Krępski, pradziadek Jerzego. Informację do aktu zgonu podykto-
wał na parafii jeden z synów: Franciszek Krępski (lat 30) oraz Józef 
Krępski (lat 32), obaj dziedzice cząstkowi w Rogowie. Piotr Krępski po-
zostawił po sobie owdowiałą żoną Annę.  

                                                 
2 Archiwum Diecezjalne w Płocku, Akta metrykalne parafii Płoniawy. 

Mapa 3. Mława oraz tereny leżące od niej na wschód i północ, w tym wieś Wieczfnia, wraz ze źródłami rzeki Orzyc o nazwie Błoto Niemyje na 
mapie z lat 1919–1921.  
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Teofil K. Krępski – 
dziedzic z Rogowa i Wieczfni 

 
Dziadkiem Jerzego Krępskiego był Teofil, dziedzic własnej części 

szlacheckiej3, zamieszkały 
w Rogowie. W 1851 r. zawarł 
on związek małżeński w parafii 
Pawłowo z Florentyną Kon-
stancją z Rogińskich. Pierwszy 
ich syn Władysław urodził się 
jeszcze w Rogowie w 1851 r. 
Chrzestnym dziecka był brat 
Teofila, ks. Tomasz Krępski. 
Drugie dziecko, Klementyna, 
urodziło się między 1852 
a 1854 r., lecz nie wiadomo, 
gdzie. Kolejne dzieci to: Broni-
sława (*1855), Stanisław 
(*1858), Helena (*1860), Emi-
lia (*1862), Florentyna (*1863) 
oraz Julia Anna (*1868) – uro-
dziły się już we wsi parafialnej 
Wieczfnia Kościelna.  

Tak więc Teofil Krępski, 
dziadek Jerzego Krępskiego, dał 
początek nowej gałęzi rodu 
Krępskich właśnie w parafii 
i gminie Wieczfnia (ryc. 2). Na 
podstawie kolejnych aktów 
urodzenia jego dzieci z Wieczf-
ni można ustalić, że w 1855 r. 
Teofil Krępski był jeszcze 
dzierżawcą. Natomiast w akcie 
z 1858 r. znajduje się informa-
cja, że zamieszkuje przy bracie 
(ks. proboszczu Tomaszu Kręp-
skim) w Wieczfni. Świadkiem 
przy urodzeniu w tym samym 
roku w Wieczfni kolejnego 
dziecka Teofila, Stanisława, był 
m.in. Józef Wojciak [vel Wój-
cicki], organista z Wieczfni, bli-
ski współpracownik rodziny 

                                                 
3 Tzn. że szlachcic posiadał gospodarstwo rolne. 

Krępskich. W akcie urodzenia – obok podpisów ks. T. Krępskiego oraz 
dziedzica Teofila Krępskiego – jest także jego podpis. W 1860 r. Teofil 
występuje w dokumencie metrykalnym już jako dziedzic części Wieczf-
ni, zaś w 1864 r. jako dziedzic wsi Wieczfnia.  

Mapa 2. Północne Mazowsze z zaznaczonymi miejscowościami ważnymi dla historii rodziny Krępskich.  
Źródło: Google Maps (dostęp 6 II 2020 r.). 

Rogowo Krasnosielc 

Ryc. 1. Potomstwo Stanisława Krępskiego do połowy XIX w. Oprac. własne. 
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Rok 1864 jest więc rokiem, od którego można przyjąć, że jego status 
majątkowy wyraźnie uległ zmianie. W trakcie powstania styczniowego, 
w dniu 4 IV 1863 r., urodziła się Florentyna, jednak akt urodzenia został 
spisany dopiero w 1864 r. W ww. dokumencie jest informacja, że akt ten 
dla interesów familijnych opóźniony został. W 1868 r. tytulatura dzie-
dzica Wieczfni dotycząca Teofila Krępskiego utrwaliła się już 
w powszechnej świadomości. Świadkiem przy urodzeniu ostatniego 
dziecka T. Krępskiego był także Józef Wójcicki [vel Wojciak]. Obok 
podpisu Wójcickiego na akcie znalazły się podpisy ks. T. Krępskiego 
oraz Teofila Krępskiego.  

Danuta z Krępskich Orska pochodząca z Rogowa z linii Franciszka i 
Remigii z Gogolewskich utrzymuje: w mojej rodzinie były wzmianki o 
utrzymywaniu jakichś kontaktów z rodziną w Wieczfni Kościelnej, gdzieś 
do początków XX w. (...) Rogowo znajduje się na terenie parafii Płonia-
wy-Bramura. (...) Wychowałam się w starym, dużym, drewnianym domu, 
który na wojnę napoleońską był nowy4. Być może dom ten, który został 
sfotografowany w 1961 r. (zdjęcie jest w zbiorach rodzinnych pp. Kręp-
skich – lina z Rogowa), jest domem będącym gniazdem rodzinnym m.in. 
Piotra Krępskiego oraz jego syna Teofila, a dziadka ppor. Jerzego Kręp-
skiego, tak samo jak bezpośrednich przodków Danuty Orskiej. O Kręp-
skich z Wieczfni mówiło się czasem, ale o księdzu Tomaszu Krępskim to 
już całkiem dużo (mieć księdza w rodzinie to zaszczyt). Poza tym boha-
terką opowiadań rodzinnych była matka księdza Anna (z d. Pajewska) 
Krępska. Przeżyła swego syna Franciszka i jego żonę Remigię. Pomaga-
ła swojemu wnukowi też Tomaszowi [ur. 1846 r.] uporządkować sprawy 
majątkowe w związku z kłopotami z drugą żoną Franciszka, a macochą 
Tomasza [Krępskiego z Rogowa].  

Prawdopodobnie w grobowcu w Płoniawach jest pochowany także 
Piotr [Krępski], [syn] Franciszek i [żona] Remigia. Co do Anny [Kręp-
skiej] mam wątpliwości. Na grobowcu są wymienieni [tylko] ci, o któ-
rych miałam dane w czasie jego budowy5. W grobowcu jest również po-
chowany m.in. Zdzisław Krępski ps. „Kurzawa”6, ojciec Danuty Or-
skiej, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych. Anna z Pajewskich Krępska 
może być pochowana w Wieczfni, co można przyjąć z uwagi na fakt, iż 
w tym czasie mogła być np. pod opieką syna ks. Tomasza Krępskiego. 
Na razie to tylko przypuszczenia.  

 

                                                 
4 Relacja Danuty z Krępskich Orskiej pochodzącej z Rogowa, Warsza-

wa, 29 IX 2017 r. Zbiory autora.  
5 Tamże, 6 V 2018 r. Zbiory autora.  
6 Z. Krępski jako dowódca plutonu brał udział m.in. w akcji odbicia 42 

więźniów NSZ i AK z PUBP w Krasnosielcu. T. Kruk, 65. rocznica 
akcji oddziału NSZ w Krasnosielcu, „Krasnosielcki Zeszyt Historycz-
ny”, 1 (2010), 2, s. 17.  

Ks. Tomasz Krępski,  
brat dziedzica z Wieczfni 

 
Ks. Tomasz Krępski święcenia kapłańskie otrzymał w 1845 r. Praco-

wał [najpierw] jako wikariusz w Płoniawach [czyli w swojej rodzinnej 
parafii]. Samodzielną placówkę otrzymał w 1847 r. jako komendarz 
w Bogurzynie i w Wieczfni7. W 1854 r. ks. T. Krępski został probosz-
czem parafii Wieczfnia. Być może fakt, że ks. T. Krępski był księdzem 
wspomagającym w parafii Wieczfnia kilka lat wcześniej, a od 1854 r. 
stał się faktycznym proboszczem tejże parafii, spowodował, że brat jego 
Teofil postanowił tu osiąść. W 1877 r. ks. T. Krępski opuścił parafię 
w Wieczfni i został administratorem sąsiedniej parafii Janowiec. Tam 
pracował prawie do końca swych dni. Niedługo przed śmiercią ks. Kręp-
ski zamieszkał tymczasowo u swego brata Teofila w Wieczfni, gdzie 
w nocy z 16 na 17 XI 1892 r. zmarł. Przy sporządzeniu aktu zgonu 
obecni byli: bratanek Stanisław Krępski i Józef Wójcicki [vel Wójciak], 
który złożył podpis pod dokumentem obok podpisu bratanka. Prawdo-
podobnie więc ks. Krępski jest pochowany w rodzinnym grobowcu 
Krępskich w Wieczfni.  

Z przedłożonego protokołu wójta gminy Szczepkowo wynika, iż ks. 
Krępski, wyjeżdżając z powodu choroby na siedem miesięcy przed 
śmiercią do wsi Wieczfnia, do swego brata, zabrał ze sobą cały swój ma-
jątek8. W tej sprawie odbyło się także śledztwo komornika sądowego 
z Mławskiego Urzędu Powiatowego, które miało wyjaśnić, jaki dokład-
nie majątek posiadał ks. Krępski, czy rzeczywiście nie pozostał po nim 
żaden majątek, choćby najmniejszej wartości, i w danym wypadku, gdzie 
on się podział – czy został sprzedany, lub też przekazany na czyjąś ko-
rzyść, i wreszcie, kto rozporządzał pogrzebem ks. Krępskiego i z jakich 
źródeł zostały pokryte koszty pogrzebu. W wyniku dochodzenia ustalo-
no, że ks. T. Krępski posiadał we wsi Janowiec Kościelny gospodarstwo 
rolne o powierzchni 36 mórg, ze znajdującymi się na niej dwoma doma-
mi mieszkalnymi i zabudowaniami gospodarczymi i nawet z żywym 
i martwym inwentarzem. Nieruchomości swoje ks. Krępski za życia prze-
kazał na podstawie aktu notarialnego Stanisławowi Wrzeńcy, a majątek 

                                                 
7 M.M. Grzybowski, Wieczfnia Kościelna. Dzieje parafii i gminy, Płock 

2014, s. 111. 
8 Archiwum Państwowe w Mławie [dalej: APM], O śmierci administra-

tora parafii Janowiec Kościelny ks. Krępskiego i wydzielenia ¼ części 
z wskazanego jego majątku dla potrzeb kościoła parafialnego, sygn. 
71, s. 54–58. 

Ryc. 2. Potomstwo Teofila Krępskiego z Rogowa i Wieczfni do 1904 r. Oprac. własne. 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 42, czerwiec 2020 roku strona 39r.



Fot. 1. Nagrobek rodu Krępskich. Wieczfnia Kościelna, fot. P. Rafal-
ski, 26 VI 2019 r. 

Fot. 2. Siostra ppor. Jerzego, Janina Stanisława z Krępskich Majewska, 
lata dwudzieste XX w. Ze zbiorów M. Majewskiego. 

Mapa 4. Dwór w Wieczfni, 1931 r. Źródło: http://igrek.amzp.pl/result.php?cmd=id&god=P36_S31_A&cat=wig25 (dostęp 23 V 2020 r.).  
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ruchomy rozdał pozostającym przy nim: bratankowi swojemu Stanisła-
wowi Krępskiemu, gospodyni Antoninie Łubieńskiej i temuż Wrzeńcy, 
którzy na długo przed śmiercią księdza wywieźli z jego mieszkania poda-
rowany przez niego dobytek. Podówczas w chwili zgonu ks. Krępski nie 
posiadał już żadnego majątku.  

Pochował go na swej ziemi bratanek Stanisław Krępski. Nieboszczyk 
pozostawił 400 rubli długu, do spłaty którego zobowiązał się rzeczony 
jego bratanek9. Dokument dotyczący tej sprawy został sporządzony 23 
III 1895 r. Jednakże wcześniej, bo 2 XII 1894 r., zanotowano w innym 
dokumencie, będącym raportem, iż gdy Krempski [Krępski] znajdował 
się w parafii Wieczfnia, był przy nim organista [Józef] Wójcicki [póź-
niejszy wójt Wieczfni między 1895–1906], któremu wyżej wymieniony 
ksiądz zawsze i we wszystkim dowierzał, temuż organiście powierzył on 
zakup ziemi, i też dawał mu w tym przedmiocie pieniądze, ziemia była 
kupowana w częściach i zapisywana za każdym razem na nazwisko Wój-
cickiego; 5 lat temu rzeczony majątek był sprzedany na mocy aktu nota-
rialnego Stanisławowi Wrzońcy [Wrzeńcy] i, jak powiadają, za gotówkę. 
Powiadają też, że jakoby majątek ten kupiony, chociaż i przez Wójcic-
kiego, ale za pieniądze ks. Krępskiego, który z widomych przyczyn bał 
się zapisać majątek na swoje nazwisko10. Być może jakaś część tego ma-
jątku, którą otrzymał także Stanisław Krępski, stała się w późniejszym 
czasie początkiem większego majątku Krępskich w Wieczfni, ale to tyl-
ko hipoteza. W 1909 r. S. Krępski występuje w spisie ziemian na Ma-
zowszu jako właściciel majątków w Wieczfni i Grzybowie Wielkim. 
Jedna z umów notarialnych sprzedaży działek z dóbr Grzybowo Wielkie 
z 1913 r., należących wcześniej do ks. T. Krępskiego, a sprzedawanych 
przez jego bratanka S. Krępskiego, może potwierdzać fakt, że pozostał 
po nim realny majątek. 

 

                                                 
9 Tamże. 
10 Tamże, s. 48. 

Stanisław Krępski – obywatel ziemski,  
bratanek ks. Tomasza – i Michał Krępski 

 
Początkowo Teofil Krępski był w Wieczfni dziedzicem cząstkowym. 

Z czasem on, a następnie jego syn Stanisław Krępski, posiadł znaczny 
obszar ziemski. Świadczą o tym liczne umowy notarialne zawierane 
przez Stanisława Krępskiego przede wszystkim u notariuszy mławskich 
oraz dokumentacja parcelacyjna ich majątku z okresu międzywojennego. 
W latach trzydziestych XX w., za czasów syna Stanisława, Michała 
Krępskiego (*1904)11 i jego siostry Janiny Stanisławy z Krępskich Ma-
jewskiej (*1897), po uszczupleniu ich majątku w wyniku parcelacji, po-
siadali nadal ok. 240 ha ziemi. W dniu 30 VIII 1928 r. Michał Krępski, 
współwłaściciel dóbr Wieczfnia, pisał do Okręgowego Urzędu Ziem-
skiego w Warszawie, że, posiadając majątek Wieczfnia – Kościelna w 
pow. mławskim, o ogólnym obszarze 449 ha, w tym gruntów ornych 398 
ha, łąk 36 ha, ogrodów 3 ha, pastwisk 6 ha, lasów ... ha, i nieużytków II 
ha, pragnę rozparcelować 173 ha, w tem gruntów ornych 162 ha, łąk II 
ha, ogrodów... ha, pastwisk ... ha, i lasów ... ha, na pomiędzy gospodarzy 
wsi sąsiednich, służbę folwarczną12, jak też utworzę kolonie samodzielne 
po cenie I [jednego] ha od 1200 do 2 800 złotych w zależności od gatun-
ku gleby. Wobec czego uprzejmie proszę o wydanie mi zezwolenia na 
rozparcelowanie wyżej wymienionego obszaru13. Stwierdzić można 
więc, że majątek Krępskich w Wieczfni był całkiem pokaźny. Sprawa 
ww. parcelacji ciągnęła się do końca lat trzydziestych.  

                                                 
11 Jednym z chrzestnych przy urodzeniu Michała St. Krępskiego był 

ziemianin Bronisław Klicki z Windyk, współzałożyciel Szkoły Han-
dlowej w Mławie w 1903 r.  

12 W majątku Wieczfnia było zatrudnionych wtedy 10 pracowników 
folwarcznych.  

13 APM, Akta w spr. prywatnej parcelacji [części majątku] Wieczfnia 
Kościelna, gm. Mława, pow. mławski [1928, 1938], sygn. 203 [b.n.k.]. 

Fot. 3. Dwór w Wieczfni. Od lewej: Michał i Eugenia z Markowiczów Krępscy, NN, NN., druga połowa lat trzydziestych. Zbiory S. Krępskiego.  
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Fot. 4. Dziedzic Michał Krępski (z Wieczfni) podczas przejazdu w rejonie majątku Kownaty w okolicach Ciechanowa, między 1937 a 1939 r. 

Fot. 5 (po prawej). Wieczfnia, zima 1938 r. Od lewej: brat ppor. Jerze-
go, Michał Krępski z żoną, synem Stanisławem oraz przyjacielem. 
Zbiory S. Krępskiego. 

Fot. 6. Akt chrztu Jerzego Krępskiego, Wieczfnia 1894 r. 
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W dniu 10 III 1938 r. Starosta Powiatu Mławskiego wydał orzeczenie 
w sprawie ustalenia podstawowych norm władania majątkiem na wnio-
sek ostatniego właściciela dóbr Wieczfnia Kościelna, Michała Krępskie-
go. W orzeczeniu tym, ustalono, że z nieruchomości ziemskiej Wieczf-
nia-Kościelna lit. A.C.D.E. stanowiąca własność Michała Stanisława 
Krępskiego i Janiny - Stanisławy (z d. Krępskiej) Majewskiej w pow. 
mławskim, gminie Mława, nie podlega obowiązkowi parcelacyjnemu 
191,80 ha, w tym: użytków rolnych 180,00 ha, pod zabudowaniami i po-
dwórzami 2,50 ha, sadów owocowych (...) 1,80 ha, parków 0,50 ha, dróg 
i rowów 5,00 ha (...), innych wód przynależnych gospodarczo 2,00 ha14.  
Od drugiej połowy XIX w. aż do 1939 r. Krępscy byli więc prawdopo-
dobnie jedynymi dziedzicami w Wieczfni, tym bardziej po uwłaszczeniu 
mniejszych majątków innych dziedziców cząstkowych z Wieczfni. Syn 
dziedzica Wieczfni Michała Krępskiego, Stanisław Michał Krępski, 
wspominał: Z Wieczfni w ogóle nic nie pamiętam. Ale pamiętam uciecz-
kę z [folwarku] Wieczfnia do [majątku] Iłowo [w parafii Świerczyn 
w pow. włocławek]. Ojciec [Michał Krępski] odwiózł nas [z mamą Eu-

                                                 
14 APM, Dokumenty – Wieczfnia Kościelna lit. C,D i E. pow. mław-

skiego. Do tomu II, sygn. 2310, s. 38.  

genią z Markowiczów Krępską] i tam zostaliśmy. Kiedy Iłowo zajęli 
Niemcy, to mama doszła do wniosku, że trzeba uciekać, wyjechać, gdyż 
ma rodzinę. Jednak początkowo mama ich przyjmowała we dworze. Tam 
nie było zagrożenia. [Potem] mama spieniężyła [różne] przedmioty i ku-
piła 5-pokojowe mieszkanie na ul. Złotej nr 25, róg Marszałkowskiej 
w Warszawie. Mieszkaliśmy tam od 1940 do 1944 r. (...) Przed wybu-
chem Powstania Warszawskiego zabrał mnie ojciec i wyjechał do [ma-
jątku] Komorowo [pod Warszawą] do rodziny Markowiczów, do mojej 
babci Markowicz. A mama została w Warszawie podczas powstania.. 
Wcześniej zgromadziła duże zapasy żywności, z których skorzystali też 
powstańcy. Przeżyła całe powstanie w Warszawie i uciekła z odziałem 
AK. Wyszli z Warszawy przez kanały. Mama nigdy nie przyznała się ja-
kie miała kontakty z AK, wiedziała o różnych sprawach. Latem 1945 r. 
po powstaniu zamieszkaliśmy na zachodzie kraju w Brzegu [na Dolnym 
Śląsku]15.  

                                                 
15 Relacja Stanisława M. Krępskiego, Wrocław, 13 V 2018 r. Zbiory au-

tora.  

Mapa 5. Zjednoczona Polska w opracowaniu Wiktora Skargi-Dobrowolskiego, 1918 r.   
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Ostatni murowany dwór pp. Krępskich w Wieczfni zachował się jeszcze 
prawdopodobnie do połowy lat pięćdziesiątych lub sześćdziesiątych XX 
w. Od 1954/1955 r. planowano na parceli po byłym folwarku Krępskich 
urządzić Państwowy Ośrodek Maszynowy. Tak też się stało. Teren ten 
został w znaczący sposób przeobrażony. Dlatego do dzisiejszych czasów 
nie zachował się dwór, który został rozebrany, ani też inne budynki go-
spodarcze. Na szczęście zachowało się zdjęcie dworu oraz zdjęcia jego 
ostatnich właścicieli z lat trzydziestych XX w. (fot. 3–5). 

 

Ppor. mar. Jerzy Krępski  
z majątku Wieczfnia 

 
Niestety nie zachowały się zdjęcia ani dokumen-

ty po ppor. mar. Jerzym B. Krępskim, urodzonym 
2 XI 1894 r. w Wieczfni o godzinie 14:00. Rodzi-
cami jego byli Stanisław Krępski i Maria z Os-
sowskich. Chrzestnymi natomiast, jak wynika 
z aktu urodzenia, byli dziadek Teofil Krępski i Jó-
zefa Ossowska (fot. 6). 

Nie wiadomo również nic o jego dzieciństwie 
ani młodości. Być może uczęszczał do Szkoły 
Handlowej w Mławie w pierwszych latach jej ist-
nienia16. Ta hipoteza jest bardzo prawdopodobna, 
gdyż jego ojciec Stanisław Krępski, sędzia pokoju 
w pow. mławskim, był jednym z założycieli tejże 
szkoły. Widniej on w akcie założycielskim szkoły, 
spisanym u mławskiego notariusza 18 X 1903 r. 
W jego imieniu przy podpisaniu tegoż aktu wystę-
puje Julian, syn Stanisława Rzymowskiego, dzia-
łający we własnym imieniu i w imieniu Stanisława, 
syna Teofila Krępskiego na podstawie jego upo-
ważnienia, sporządzonego w kancelarii mławskie-
go notariusza Ossowskiego 4 X br. pod Nr 851; 
załączonego do kopii niniejszego aktu17. Nie jest 
możliwe prześledzenie dokumentów tejże szkoły 
z uwagi na fakt, iż nie zachowały się one do dzi-
siaj w Archiwum Państwowym w Warszawie Od-
dział w Mławie. Nie ma też prawdopodobnie in-
nych rodzinnych dokumentów Krępskich. Nie za-
chowały się akta personalne ppor. J. Krępskiego w 
Wojskowym Biurze Historycznym w Remberto-
wie, które pomogłyby to zweryfikować.  

Jednakże ukończenie przez Krępskiego szkoły z 
maturą jest pewne, bowiem w latach 1917–1918 
przez dwa semestry był słuchaczem nadzwyczaj-
nym kursu przemysłowo-rolniczego przy Muzeum 
Przemysłu i Rolnictwa. Była to tzw. Wyższa 
Szkoła Rolnicza w Warszawie, od 1 X 1918 r. 
przemianowana na Szkołę Główną Gospodarstwa 
Wiejskiego. J. Krępski jako syn ziemianina i nie-
dawny student tejże uczelni został powołany lub 
zgłosił się do szkoły podchorążych piechoty w 
1918 bądź 1919 r., pomimo iż był zapewne prze-
znaczony, jako najstarszy z rodzeństwa, do objęcia 
zarządu nad majątkiem ojca. Ojciec Stanisław w 
1919 r. miał już 61 lat, był więc starszym człowie-
kiem, który szykował sobie następcę. Kiedy jed-
nak ppor. J. Krępski zginął na froncie w 1920 r., a 
ojciec jego (...) zmarł w 1927 r., to on [Michał 
Krępski], jako młody chłopak z tzw. <<złotej mło-
dzieży>>, odziedziczył majątek ojca mając około 
18 lat [dokładnie 22 lata]. Bezpośrednio po jego 
śmierci, Michał [jako młodszy brat Jerzego], zo-
stał dziedzicem w Wieczfni Kościelnej. Majątek 
pomagał mu prowadzić zarządca18.  

Zanim jednak miały miejsce ww. wydarzenia, 
w maju 1919 r., po ukończeniu tejże szkoły, mło-
dy podchor. J. Krępski został skierowany do I Ba-

onu (Batalionu) Morskiego, późniejszego Pułku Morskiego. 
 

                                                 
16 R. Juszkiewicz, Księga poległych i zmordowanych wychowawców 

i wychowanków Gimnazjum i Liceum im. St. Wyspiańskiego w Mławie 
w okresie I i II w. św., Mława 1992, s. 23. 

17 Na 100-lecie Gimnazjum i Liceum im. St. Wyspiańskiego w Mławie, 
red. T. Chodubski i in., Mława 2007, s. 5. 

18 P. Rafalski, Inteligencja z gminy Wieczfnia Kościelna w latach 1854 – 
1939, „Ziemia Zawkrzeńska”, 20 (2016), s. 102. 

Fot. 7. Dokument J. Krępskiego ze studiów, Warszawa, 1917–1918 r. 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 42, czerwiec 2020 roku strona 44 r.



Batalion Morski w 1919 r. 
 
Dowódcą Bataljonu Morskiego dnia 4 IV 

[1919 r.] został mianowany kpt. marynarki 
Konstanty Jacynicz. Bataljon składał się na 
razie z dwóch kompanij. Trzeba było jeszcze 
zorganizować dwie oraz kompanię karabi-
nów maszynowych. W tym czasie otrzymali 
przydział do Modlina następujący oficerowie 
(...). W maju zaś przybyli porucznicy mary-
narki (...) oraz podchorążowie: [m.in.] Jerzy 
Krępski19. 

Dekretem Naczelnego Wodza Wojsk Pol-
skich z 15 VIII 1919 r. podchor. J. Krępski 
został mianowany 1 VII 1919 r. podporucz-
nikiem w piechocie i został ostatecznie przy-
dzielony do I Baonu Morskiego. W zeszycie 
podróży służbowych i urlopów I Baonu Mor-
skiego, który zaczyna się dopiero ok. nr 1148 
(jest to fragment większego dokumentu, któ-
ry nie zachował się w całości), możemy pod 
nr 1158 przeczytać, że podchor. Krępski i 3 
m [3 marynarzy od] 27 [do] ? [1919 r. udaje 
się do] Aleksandr[owa Kujawskiego] w po-
dróż służbową. Wystawione zostały na ten 
cel 4 bilety. Zaś pod nr 1180 znajduje się in-
formacja, że podchor. Krępski [udaje się] 
2 IX [do] Włocławka. Wystawione zostały 
wtedy 2 bilety na podróż służbową. Nato-
miast pod nr 1494 już jako ppor. Krępski Je-
rzy, [który udaje się między] 23 X–27 X 
[w kolejną podróż, tym razem do] Warszawy 
[na] urlop. Bilet jest wystawiony dla 2 osób. 
Pod pozycją nr 1630 ppor. Krępski i 23 
mar[ynarzy, między] 11 XI [, a] 26 XI [udał 
się z oddziałem w podróż do portu] Niesza-
wa, służbowo. Dalej pod pozycją nr 1833 
ppor. Krępski Jerzy [między] 21 XII [a] 29 
XII [1919 r. udał się do] Mławy [na] urlop20. 
Ilość biletów to 2 sztuki. Zapewne była to 
wtedy jedna z ostatnich jego wizyt w domu 
rodzinnym – dworze Krępskich w Wieczfni.  

                                                 
19 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube, Zarys historji wojennej Pułku 

Morskiego, Warszawa 1933, s. 14.  
20 Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie [dalej: WBH], Księga 

ewidencyjna I Baonu Morskiego 1919/1920 r., sygn. I 328.21. 5. 
[b.n.k.].  

Fotografie od góry:  
fot. 8. Defilada I Batalionu Morskiego. Warszawa, 3 V 1919 r. (Mu-

zeum Morskie w Gdańsku).  
fot. 9. I Batalion Morski nad granicą. Aleksandrów Kujawski, jesień 

1919 r. (Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni).  
fot. 10. Krakowskie Przedmieście (obecnie nr 66) w Warszawie 

w 1917 r. (Domena publiczna). 
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Mapa 6 (powyżej). I B.M. w marszu do morza, styczeń–luty 1920 r.  
Mapa 7 (poniżej). Teren operacyjny między Mławą a Ostrołęką, 1920 r.  
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I Batalion Morski w Modlinie, Nieszawie  
i Aleksandrowie Kujawskim 

 
I Batalion Morski stacjonował najpierw w Porcie Wojennym w Mo-

dlinie do 9 VI 1919 r. Już w tym samym miesiącu dwie pierwsze kom-
panie, znalazły się przejściowo w nowej bazie wojskowej w porcie nad 
Wisłą, w Nieszawie. Reszta batalionu pozostała w Modlinie w celu uzu-
pełnienia, następnie wyruszyła do Nieszawy w lipcu 1919 r. Tam bata-
lion stacjonował dość krótko, gdyż już w sierpniu 1919 r. przesunięto go 
do Aleksandrowa Kujawskiego przy granicy z Niemcami (Pomorze).  

W Aleksandrowie batalion przebywał dłużej, bo aż do początku stycz-
nia 1920 r. W międzyczasie dochodziło do utarczek granicznych Baonu 
z Grenzschutzem. Aleksandrów był miejscem koncentracji wojsk gen. 
Józefa Hallera na granicy z Pomorzem. Był to również okres intensyw-
nych przygotowań do operacji przejmowania Pomorza. Wojska wielko-
polskie i hallerowskie miały iść m.in. wzdłuż rzeki Wisły, zajmując po-
szczególne miejscowości.  

Dokument Dowództwa I Batalionu Morskiego adresowany do Do-
wództwa Frontu Pomorskiego, wystawiony jeszcze w Aleksandrowie 
Kujawskim 10 XII 1919 r., zawiera wykaz nazwisk, stopni, daty ostat-
niej nominacji, daty urodzenia oraz przyjęciu do Wojska Polskiego ka-
dry oficerskiej tegoż batalionu. Na ówczesnej liście było 27 oficerów ba-
talionu. Wśród nich ppor. Jerzy Krępski. Dopiero w grudniu 1919 r. do 
batalionu przydzielono ks. kapelana Władysława Miegonia (od 1999 r. 
błogosławiony, beatyfikacji dokonał Jan Paweł II). Stąd nie został on 
uwzględniony na powyższej liście.  

W dowództwie m.in. wojsk hallerowskich został rozpisany bardzo 
szczegółowy plan, określający dzień po dniu, a nawet co do godziny, 
przejęcie Pomorza. Władze polskie obawiały się ruchów niemieckich 
wojsk w czasie przejmowania Pomorza, dlatego operacja ta została bar-
dzo staranie zaplanowana. Generalnie obejmowanie Pomorza odbyło się 
bez walk (w przeciwieństwie do Wielkopolski) oraz bez plebiscytów, tak 
jak na Górnym Śląsku (dopiero III Powstanie Śląskie spowodowało 
przyłączenie do Polski) oraz na Warmii i Mazurach. 

 

Rola I Batalionu Morskiego w trakcie  
obejmowania i po zajęciu Pomorza 

 
Traktat wersalski z 28 VI 1919 r. przyznawał Polsce Pomorze z ok. 

144 km brzegu morskiego. I Batalion Morski stał się ważnym elemen-
tem całej operacji obejmowania Pomorza. Pomimo że był jedynie jed-
nym z wielu oddziałów w ramach Armii Hallera i pułków pomorskich 
(stworzonych m.in. na bazie wojsk wielkopolskich), to w dalszej per-
spektywie jego kluczowym zadaniem było obsadzenie swoimi plutonami 
większości pasa wybrzeża morskiego, a także stworzenie pierwszych 

przyczółków dla straży granicznej oraz zrębów pierwszych portów mor-
skich. Dość skromne porty istniały w Pucku, Władysławowie, Helu oraz 
w Dąbkach. Zajęta infrastruktura wybrzeża była bardzo uboga z uwagi 
na fakt, iż były to przeważnie porty rybackie. Stanowiły one skromne 
porty bez większego zaplecza dla tworzącej się Polskiej Marynarki Wo-
jennej. Jedynie port w Pucku miał lepsze zaplecze, bowiem od 1911 do 
1918 r. funkcjonowała tam, obok portu, niemiecka eksperymentalna Ba-
za Lotnictwa Morskiego (BLM). Pozostawiony tam port oraz baza lotni-
cza stały się od 1 VII 1920 r. formalnie polską Bazą Lotnictwa Morskie-
go, późniejszego Morskiego Dywizjonu Lotniczego (MDL), który sta-
cjonował tu do IX 1939 r.  

Budowa portu w Gdyni to była dopiero przyszłość (budowę rozpoczę-
to w 1922/1923 r. i kontynuowano do końca II RP), podobnie jak budo-
wa zasadniczego portu wojennego MW na Oksywiu. 

 

Wkroczenie na Pomorze 17–18 I 1920 r. 
 
Jeden ze starszych kolegów oficerów I Batalionu Morskiego, Euge-

niusz Pławski, tak oto wspominał swój pobyt wraz z innymi kolegami 
oficerami w styczniu 1920 r. w Toruniu. Wraz z Michałem Borowskim, 
Tomaszem Duraczem, Arturem Reymanem i W. [powinno być Jerzym] 
Krempskim [Krępskim] mieliśmy zamiar obejść mury starego Torunia, 
przejść się po parku na Bydgoskim Przedmieściu i zakończyć dzień kola-
cją w Artushofie. Gdy na Starym Rynku zagadnęliśmy jakiegoś dystyn-
gowanego pana, zapytując go o najkrótszą drogę do murów, wnet po-

Fot. 11. Zaślubiny Polski z morzem. Puck, 10 II 1920 r. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego.  
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wstało zbiegowisko, w rezultacie którego zgubiliśmy Borowskiego 
i Reymana. Po kilku minutach jazdy tramwajem, zostaliśmy wprowa-
dzeni do bogato urządzonego mieszkania państwa R. na Bydgoskim 
Przedmieściu. Rzecz jasna, że na tym skończyła się nasza wycieczka 
krajoznawcza, a rozpoczęły się badania rodakoznawcze21.  

Wzmianka ze wspomnień por. E. Pławskiego informuje, że także 
ppor. J. Krępski brał czynny udział w zajmowaniu Pomorza. Stąd jego 
obecność w Toruniu prawdopodobnie do ok. 9 II 1920 r. Z Torunia ba-
talion udaje się przez Wolne Miasto Gdańsk do Pucka.  

 

Zaślubiny Polski z Morzem w Pucku 
 
W Pucku 10 II 1920 r. I Batalion Morski wziął czynny udział w uro-

czystości tzw. „Zaślubin Polski z Morzem”. Dowódca batalionu kpt. 
mar. K. Jacynicz przewodził uroczystości. Batalion wystawił cztery 
kompanie, a więc był to najprawdopodobniej cały jego skład. Przed 10 
II 1920 r. poszczególne plutony batalionu był jeszcze rozsiane w róż-
nych placówkach np. w portach w Toruniu, Fordonie, Bydgoszczy, 
Chełmnie, Grudziądzu, Tczewie oraz Kartuzach. Zamiarem dowódcy 
K. Jacynicza było zebrać po drodze do Pucka wszystkie plutony, aby 
jako odział Marynarki Wojennej wystąpić w komplecie przed obliczem 
już polskiego morza, a także Dowódcy Frontu Pomorskiego gen. J. Hal-
lera, jego sztabu i innych reprezentacji wojskowych. W ceremonii wzię-
li udział m.in. przedstawiciel Naczelnika Państwa Minister Spraw We-
wnętrznych Stanisław Wojciechowski [przyszły Prezydent II RP], wice-
premier Wincenty Witos, podsekretarz stanu w Ministerstwie byłej 
Dzielnicy Pruskiej dr Leon Janta-Połczyński, Wojewoda Pomorski   sie-
dzibą w Toruniu dr Stefan Łaszewski, starosta dr Józef Wybicki, delega-
cja Sejmu RP na czele z Maciejem Ratajem, grupa wyższych oficerów 
z wiceadm. Kazimierzem Porębskim na czele, delegacja miast z różnych 
regionów kraju, duchowieństwo, przedstawiciele środowisk twórczych, 
a w tym artysta malarz por. mar. Henryk Uziębło oraz tłum mieszkań-
ców miasta i okolic22.  

Obecny był też malarz Juliusz Fałat, który później uwiecznił to wyda-
rzenie na obrazie. Mszę świętą celebrowali kapelan Dywizji Strzelców 
Pomorskich ks. Józef Wryczy oraz kapelan I Batalionu Morskiego ks. 
Władysław Miegoń. Następnie por. mar. E. Pławski [oficer I B.M.] po-
dał komendę, a dwaj marynarze Batalionu Morskiego (...) wciągnęli 
banderę na maszt. Orkiestra zagrała hymn państwowy, a baterie artyle-
rii oddały salut z 21 salw23.  

Później gen. J. Haller dokonał w Zatoce Puckiej (przy hangarze lotni-
czym BLM) w asyście szwadronu kawalerii, oddziału piechoty oraz 
I Batalionu Morskiego symbolicznego zaślubienia z morzem, wrzucając 
do morza platynowy pierścień. Na pamiątkę tego wydarzenia postawio-
no przy pomoście okolicznościowy słupek zaślubinowy (graniczny) 
z orłem jagiellońskim oraz miejscem i datą.  

 

Meldunek kpt. Jacynicza o sytuacji  
Kaszubów i stacjonowaniu w Pucku 

 
W dokumentach z 9 II 1920 r. oraz z następnych dni w Dowództwie 

Frontu Pomorskiego można przeczytać, że I Batalion Morski dotychczas 
nie złożył żadnego meldunku o zajmowaniu wybrzeża morskiego. Mel-
dunki o tej treści dość często się pojawiały w kancelarii dowództwa. 
Dopiero meldunek dowódcy I Batalionu Morskiego kpt. K. Jacynicza 
z 23 II 1920 r. napisany w Pucku24 do Szefa Departamentu Spraw Mor-
skich w Warszawie donosił: Melduję p. Admirałowi [K. Porębskiemu], 
że objechałem całe wybrzeże zaznajamiając się z miejscowością, miej-
scową ludnością i warunkami ich bytu, a także z niezbędnymi potrzeba-
mi. Ludność miejscowa zamieszkująca wybrzeże (oprócz m. Helu) dla 
Państwa Polskiego usposobiona dobrze, lecz potrzebuje stanowczo opie-
ki, którą Rząd Polski powinien jej okazać, a wtedy całkowicie ją pozy-
ska. Obecnie jest pewna doza niewiary i wyczekiwania na to, jak Rząd 
Polski będzie względem nich się zachowywał. Ludność nie jest biedna, 

                                                 
21 E. Pławski, Fala za falą... Wspomnienia dowódcy ORP „Piorun”, 

Gdańsk 2003, s. 123–124. 
22 Z. Wojciechowski, W 80 rocznicę zaślubin Polski z morzem, „Biuletyn 

Historyczny Muzeum Marynarki Wojennej”, 2001, 17, s. 7. 
23 Tamże, s. 7. 
24 Od 1920 r. mieściło się w porcie w Pucku Dowództwo Wybrzeża 

Morskiego, a od 1922 r. przemianowane na Dowództwo Floty.  

większa część mężczyzn od 20 do 40 [lat] służyła w marynarce handlo-
wej lub wojennej niemieckiej i posiada świadomość polityczną. (...) Cała 
ludność poczynając od granicy Niemiec do m. Helu jest kaszubska, tylko 
w mieście Helu na końcu półwyspu zamieszkuje około 1000 Niemców 
rybaków wrogo usposobionych dla Polaków.  

Dodać tu należy, że właśnie m.in. I Batalion Morski odegrał szczegól-
ną rolę w pozytywnym usposabianiu Kaszubów dla sprawy polskiej. 
Bardzo dużo zależało od tego, jak batalion i inne odziały Wojska Pol-
skiego na Pomorzu się zachowywały, czy przy zajmowaniu terenów nie 
czyniły przypadkiem jakieś niesprawiedliwości w oczach rdzennej lud-
ności. Także delikatne traktowanie sprawy kaszubskiej było bardzo 
istotne. Ważne było, aby nie podrażniać niepotrzebnie stosunków spo-
łecznych. Jednym z zadań było przekonanie ludności kaszubskiej do 
nowego Państwa Polskiego. Tą rolę otrzymali m.in. oficerowie I Bata-
lionu Morskiego, w tym ks. kapelan W. Miegoń, organizując z miejsco-
wą ludnością pogadanki lub przekazując pewne treści propolskie w cza-
sie mszy świętej. Ww. meldunku pisze dalej kpt. K. Jacynicz: Zasadni-
czo podobny pogląd ma większość tutejsza, a przy rozumnym rządzeniu 
można wiele zrobić. Dużo jest chętnych do służby w marynarce handlo-
wej – mniej w marynarce wojennej (...). 

Obecnie wszystkie wyznaczone placówki są osadzone przez marynarzy 
[I Batalionu Morskiego], którzy przez ludność miejscową są przyjmowa-
ni przyjemnie i przyczyniają się do podtrzymania powagi sołtysów 
w utrzymaniu porządku [,] a jednocześnie ochraniają lasy na wydmach 
od rabunku. Pożądanym byłoby ustalić na stałe podobne placówki na 
wybrzeżu [,] podobnie jak było w służbie łączności przy marynarce ro-
syjskiej, gdyż zmiana ich co pewien czas może ujemnie wpłynąć na plan 
wyszkolenia marynarzy. 

Fot. 12. Marynarz I Batalionu Morskiego przy słupku granicznym 
upamiętniającym objęcie wybrzeża przez W.P. Puck, 1920 r. Zbiory 
Narodowego Archiwum Cyfrowego. 
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Rozlokowanie oddziału [I Batalionu Morskiego] w Pucku potrzebuje 
dużo ulepszeń: Koszary powinny być na wiosnę remontowane całkowi-
cie, gdyż obecnie niemożliwem jest to przeprowadzić. Oprócz tego moż-
na tam umieścić zbyt małą ilość ludzi 200-300[,] żeby zaprzestać na 
nich. Potrzebne by było wyznaczyć specjalne komisje, które mają infor-
macje o ilości marynarzy projektowanej do ulokowania w Pucku mogła-
by orzec, gdzie i jak odpowiedni lokal przygotować. Jednocześnie za-
chodzi niezbędna potrzeba urządzenia kasyna oficerskiego, jako miejsca 
pobytu oficerów załogi wybrzeża[,] tak jak i przyjezdnych. Lokal czaso-

wo do tego żadnego umeblowania. Spis takowego poprzednio został 
przedłożony: niezbędne rozchody dla umożliwienia funkcjonowania do-
wództwa i kasyna byłem zmuszony poczynić. Sprawozdanie będzie 
przedłożone do Sekcji Gospodarczej Dep[artamentu] z prośbą o pokrycie 
ich25.  

                                                 
25 Z. Wojciechowski, W 80 rocznicę zaślubin..., s. 8–10. 

Fot. 13 (powyżej). Widok Bazy Morskiego Dywizjonu Lotniczego w Pucku z lotu ptaka, wczesne lata dwudzieste XX w., J. Grochowska, B. Kos-
Dąbrowska, W cieniu puckich hydroplanów, Gdańsk 2010, s. 32–33.  
Fot. 14 (poniżej). Samoloty na lotnisku w Pucku, 1920 r. Zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego. 
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Fot. 15 (powyżej). Ks. kapelan Władysław Miegoń w BLM. Puck, 1920 r.  
Fot. 16 (poniżej). Koszary marynarzy w Pucku, lata dwudzieste XX w.  
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I Batalion Morski stacjonował na wybrzeżu morskim w 13 placówkach 
granicznych26 i w BLM oraz w głównym Porcie Marynarki Wojennej 
w Pucku jedynie do VII 1920 r. Po okresie przejęcia od lutego 1920 r. 
poniemieckiej Bazy Lotniczej i zagospodarowaniu portu, w międzycza-
sie tworzyła się przyszła Polska Baza Lotnictwa (później tzw. MDL). Ta 
Baz Lotnicza od 1 VII 1920 r. przeszła już na stan tego nowego rodzaju 
sił zbrojnych w polskiej armii. Zaś I Batalion został ponownie prze-
transportowany do Torunia.  

W dniach 21–22 VII 1920 r. do Torunia skierowany został także ppor. 
Jerzy Krępski, który zajął jeden z pokoi przygotowanych przez miasto. 
Ppor. J. Krępski przyjechał wtedy z Dowództwa Portu Wojennego 
w Modlinie. Fakt ten został odnotowany w księdze kwaterunkowej mia-
sta Toruń pod pozycją nr 862. Wraz z nim przybyli też inni oficerowie 
tegoż batalionu: por. Morgenstern, por. Hulewicz, ppor. Kochemski, 
ppor. Wrzesiński, ppor. O ... (...)27. (...) Kapelan Miegoń, por. Niezabi-
towski, por. Wolbek, (...), por. lek. Linke, ppor. Kodrębski, ppor. Ziem-
bicki, ppor. Laskowski, ppor. Rojek28. Także w innej teczce dotyczącej 
kwaterunku w mieście Toruń odnotowano, że ppor. Krępski zamieszkał 
w Hotelu Dworcowym29.  

I Batalion Morski był przygotowywany do przyszłej „operacji war-
szawskiej”, po majowej kontrofensywie wojsk bolszewickich, które za-
jęły m.in. ponownie Kijów. Od tego momentu zaczął się stały odwrót 
polskich wojsk ze wschodu, aż do kulminacyjnej bitwy pod Warszawą 
z 14 na 15 VIII 1920 r.  

 
                                                 
26 Od 10 II 1920 r. granicę morską II RP zabezpieczały pododdziały 

I Batalionu Morskiego, które miały pełnić służbę aż do chwili przeję-
cia linii granicznej przez inne jednostki graniczne. Batalion patrolował 
wybrzeże pieszo i konno, zbierając jednocześnie informacje wywia-
dowcze.  

27 Archiwum Państwowe w Toruniu, Akta m. Torunia 1920–1939. Sa-
modzielny Referat Wojskowy, sygn. 5874.  

28 AP w Toruniu, Akta m. Torunia 1920–1939. Samodzielny Referat 
Wojskowy, sygn. 5873.  

29 AP w Toruniu, Akta m. Torunia 1920–1939. Samodzielny Referat 
Wojskowy, sygn. 5875.  

Na froncie mazowieckim 
 
Z racji zbliżającej się ofensywy wojsk bolszewickich na teren Mazow-

sza i ściągania wszelkich rezerw wojskowych na nowy teren walk, admi-
rał K. Porębski wystąpił z prośbą do Naczelnego Dowództwa WP o włą-
czenie także I Batalionu Morskiego do walki zbrojnej na polu bitwy, 
mimo że batalion był szkolny do innych zadań niż do udziału w walnych 
bitwach. Marynarze nie posiadali klasycznego wyszkolenia piechoty, 
dlatego znaleźli się w nowej trudnej sytuacji. Jednocześnie admirał za-
rządził zorganizowanie ze wszelkich rezerw korpusu oficerskiego i ma-
rynarzy nowego II i III Batalionu Morskiego. Wraz z I Batalionem stały 
się one podstawą do utworzenia formalnie 6 VII 1920 r. Pułku Morskie-
go do walk na lądzie na froncie mazowieckim.  

 
 

I Batalion Pułku Morskiego  
 
I Batalion był najliczniejszym z pododdziałów Pułku Morskiego. 

W dniu wyjazdu z Torunia wraz z dowództwem pułku liczył 756 ludzi, 
w tym 16 oficerów, 6 podchorążych, 54 podoficerów i 680 marynarzy. 
W dniu 3 VIII 1920 r. rankiem wyładowano I Batalion Morski z wago-
nów pod Ostrołęką. Od razu I Batalion musiał wejść do walki, gdyż tra-
fił w sam środek toczącej się już jakiś czas bitwy. Batalion zasilił zgru-
powanie operacyjne gen. Jana Wroczyńskiego, w ramach 1 Armii. Zaś 
5 VIII 1920 r. zgrupowanie gen. J. Wroczyńskiego na krótko przejął 
gen. Bolesław Roja. 

W historii I Batalionu udział na froncie był jedynie epizodem, gdyż po 
utracie w walkach 42% wyjściowego stanu osobowego wycofano I Bata-
lion z dalszej walki na prośbę K. Porębskiego, która podyktowana była 
chęcią zachowania cennej kadry dla przyszłej MW. II Batalion Pułku 
Morskiego trafił na front wschodni w okolice Grodna (22 VII 1920 r.), 
natomiast III Batalion był pod koniec lipca dopiero formowany.  

Źródła dotyczące ppor. J. Krępskiego z 1920 r. są bardzo skromne. 
Pierwsze wzmianki o nim pojawiają się dopiero latem. Brak jest Rozka-
zów Dziennych I Batalionu Morskiego za rok 1919 (zachowały się 
szczątkowe ilości) oraz od początku 1920 r. aż do 19/24 VII 1920 r.  

Fot. 17. Port Marynarki Wojennej w Pucku, lata dwudzieste XX w.  
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W Rozkazie nr 2 I Baonu Pułku Morskiego z 25 VII 1920 r. w punkcie 

1 m.in. zapisano: w uzupełnieniu punktu II-go Rozkazu N 1. Dowództwa 
I-go Baonu Pułku Morsk[iego] podpor. Krępski Jerzy otrzymuje przy-
dział do II-ej Komp[anii] jako młodszy oficer (...), a w punkcie 4 (...) ob-
jęcie służby. Jutro 26/VII. 20. o godz. 8-ej rano obejmie służbę ofic[era] 
inspekcyjnego w Dowództwie Pułku podpor. Krępski30. 

                                                 
30 WBH, Rozkazy I i II Baonu Pułku Morskiego rok 1920, sygn. I 

328.21.1.  

 
Natomiast w książce o Kadrze Marynarki WP zapisano, że Pułk Mor-

ski zorganizowano 25 VII 1920 r., a rozformowano 18 XII 1920 r., jak 
również: dowódcą 2 plutonu [był]: ppor. piech. Jerzy Krępski31. [I Bata-
lion Morski] był systematycznie rozbudowywany i zgodnie z etatami po-
siadał 24 etaty oficerskie (dowódca batalionu, adiutant, lekarz, oficer 
prowiantowy, oficer rachunkowy, 5 dowódców kompanii i 15 oficerów w 
kompaniach32.  

                                                 
31 Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. 5: Polska Marynarka Wojenna, 

Dokumentacja organizacyjna i kadrowa oficerów, podoficerów i ma-
rynarzy (1918–1947), red. J.K. Sawicki, Gdynia 2011, s. 214. 

32 Tamże, s. 213. 

Mapa 8. I Batalion Morski w wojnie polsko-bolszewickiej, 1920 r. 
Fot. 18. Depesza o wyładowaniu się I Baonu 
Morskiego. Źródło: WBH.  

Mapa 9. Ostrołęka - Rzekuń - Susk Stary, okres I wojny światowej.  

Susk 
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Operacja Bitwy Warszawskiej  
w rejonie Ostrołęki między 3–6 VIII 1920 r. 

 
Podczas operacji wojskowej zgrupowania gen. J. Wroczyńskiego, 

a nieco później gen. B. Roji, pod Ostrołęką w ciężkich walkach między 
3 a 5 VIII 1920 r. brał udział ppor. Jerzy Krępski. Walki toczone w tym 
rejonie były bezprecedensowym przypadkiem użycia oddziałów mary-
narskich na lądzie w pierwszym okresie ich tworzenia.  

I Batalion Pułku Morskiego przyjechał na stację Kaczyny pociągiem 
pancernym <<Mściciel>>. (...) Po przybyciu na stację Kaczyny mary-
narze otrzymali alarmującą informację, że wojska bolszewickie znajdują 
się w bardzo bliskiej odległości. Poszczególne kompanie natychmiast 
sformowały się do walki. Ks. kapelan Władysław Miegoń, przemówił 
krótko do marynarzy, a następnie odbyła się spowiedź powszechna i po 
udzieleniu im absolucji33, marynarze ruszyli w bój. Po niedługiej walce 
marynarze opanowali miejscowość Rzekuń. To był ich chrzest bojowy. 
Gen. Wroczyński wyznaczył batalionowi morskiemu odcinek terenu Susk 
– Nowa Wieś – linia kolejowa i podporządkował go dowódcy 205. p.p. 
mjr Mondowi. D-ca pułku morskiego, kpt. mar. K. Jacynicz wysłał do 
dyspozycji mjr Monda dwa plutony I kompanii pod dowództwem por. 
Mariana Wolbeka. Reszta I batalionu pod d-dztwem kpt. Jacynicza roz-
poczęła natarcie na miejscowość Susk Stary34. Walki te toczyły się 
w pobliżu dworu Jana Glinki, którego właścicielem był od 1919 r.35. 
I Batalion Morski zdobył Susk przy wsparciu baterii artylerii por. Dąbka 
oraz wspomnianego wcześniej pociągu pancernego. W dworze Susk Sta-
ry był umieszczony szpital polowy, gdzie przynoszono rannych żołnie-
rzy.  

Gen. Wroczyński o tych zaciętych zmaganiach marynarzy napisał 
w meldunku sytuacyjnym. <<Kilkakrotne silne ataki na Ostrołękę z pół-
nocnego wschodu odparto ze stratami z obu stron. Rozpoczęte obejście 
miasta od południa na razie zlikwidowano za pomocą Baonu Morskiego, 
który bije się doskonale>>36. W sierpniu 1920 r. nastąpiła zmiana na 
stanowisku dowódcy Grupy Operacyjnej gen. J. Wroczyńskiego. 5 VIII 
1920 r. zastąpił go gen. B. Roja. Gen. Roja, który rozpoczął swoją służ-
bę w Ostrołęce od przeglądu stanowisk obronnych marynarzy i po zapo-
znaniu się z sytuacją na tym odcinku frontu wydał polecenie zdobycia 
wsi Zabiele przez I batalion. Marynarze pod osłoną ognia artylerii przy-
stąpili do natarcia. Część batalionu pod d-dztwem kpt. Jacynicza ruszy-
ła z Nowej Wsi przez pole do Zabiela, a druga część (II kompania) pod 
d-dztwem por. Michała Wilkickiego przeprowadziła natarcie z Suska 
przez las i zaatakowała tyły pozycji nieprzyjacielskiej. Pierwsi wpadli 
do Zabiela marynarze kpt. Jacynicza, doszło do zaciętej walki na terenie 
wsi. Po pewnym czasie dotarli marynarze por. Wilkickiego, zaczęli 
okrążać bolszewików, co skłoniło ich do gwałtownej ucieczki. Zabiele 
zostały zdobyte. O bitwie pod Zabielem stoczonej przez marynarzy 
4 VIII 1920 r. Naczelne Dowództwo w komunikacie prasowym podało: 
<<Nieprzyjaciel w dalszym ciągu atakuje Ostrołękę. Podkreślić należy 
pełną brawury działalność marynarzy na tym odcinku>>37. Gen. Roja 
w rozkazie operacyjnym nr 1 o I Batalionie Morskim napisał: <<Dziś 
nieprzyjaciel mimo kilkakrotnych ataków wszędzie odparty, przy czym 
szczególnym męstwem wyróżnił się Baon Morski oraz część kawalerii 
(...)>>38. Dalej kozacy z dwóch stron zaatakowali I Batalion Pułku 
Morskiego w Zabielu. Kozacy silnym ogniem odcięli II kompanię i roz-
poczęła się nierówna walka odciętych i rozdrobnionych sił polskich. D-
ca Pułku Morskiego kpt. Jacynicz został otoczony i wzięty do niewoli. 
Uciekł z niewoli w końcu sierpnia i dołączył do swoich marynarzy. Por. 
Pieńkowski z grupą marynarzy bronił się w otwartym polu, a gdy wy-
czerpała się amunicja, pozostała tylko obrona przy pomocy bagnetów. 
Pokiereszowanych szablami marynarzy wzięli kozacy do niewoli. Ranny 
por. Pieńkowski został odbity przez polskie odziały w czasie odwrotu 
Armii Czerwonej. Od kompletnego zniszczenia I batalion morski urato-
wał pociąg pancerny <<Mściciel>>. Zaś plutony por. mar. M. Wolbeka 
(...) prowadziły zaciętą walkę na linii obrony ciągnącej się od wsi Teo-
dorowo do szosy prowadzonej z Ostrołęki do Łomży. Marynarze zdobyli 

                                                 
33 Absolucja in articulo moris - na wypadek śmierci.  
34 J. Dziewirski, Rzekuń. Monografia Gminny, Rzekuń 2014, s. 212.  
35 Jan Glinka, syn Władysława – właściciel majątku Susk Stary w latach 

1919–1931. Po II wojnie światowej dr historii i badacz m.in. historii 
miasta Białystok.  

36 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube, Zarys..., s. 33. 
37 Księga Chwały Piechoty, Warszawa 1937–1939, s. 567.  
38 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube, Zarys..., s. 34. 

las w rejonie Laskowca i wyparli bolszewików do wsi Przytuły. Na skra-
ju lasu zajęli stanowiska obronne i wytrzymali kilka ataków kozackich, 
wspieranych silnym ogniem artylerii (...)39. (...) W walce o Nową Wieś 
[I] batalion poniósł bardzo ciężkie straty. Pomimo to nie stracił ducha – 
odrzucił jeszcze kilkakrotne ataki na Susk40. 

 
 

Śmiertelny wypadek ppor. mar.  
Jerzego Krępskiego pod majątkiem Susk 

 
J. Krępski (...) ppor. mar. (...) postrzelił się przypadkowo z karabinu 

i zmarł41. Wypadek miał miejsce 5 VIII 1920 r. nad ranem. Oto okolicz-
ności tego wypadku wspominane po latach przez ks. kapelana Wł. Mie-
gonia z Pułku Morskiego: Z samego rana – niepomyślna wiadomość. 
Jeden z poruczników [ppor. Jerzy Krępski, dowódca plutonu 2. kompa-
nii] podczas inspekcji w okopach przez nieostrożność postrzelił się [z] 
karabinu. Skorom przyszedł na miejsce wypadku już nie żył. Wróciłem 
z lekarzem do dowództwa. Front zaczął się ożywiać, głuchy stukot wy-
strzałów przybierał coraz żywsze tempo42. Ks. Miegoń pamiętnik z woj-
ny polsko-bolszewickiej złożył m.in. w swojej rodzimej Diecezji San-
domierskiej, tam gdzie ukończył Seminarium Duchowne. Obecnie znaj-
duje się on w aktach personalnych ks. kapelana w Archiwum Diecezjal-
nym w Sandomierzu.  

O śmierci ppor. Krępskiego pisał też w swoich wspomnieniach inny 
oficer, adiutant I batalionu Tadeusz Podjazd-Morgenstern: kompanie na-
sze okopały się i pierwsze dwa dni przeszły spokojnie z wyjątkiem tra-
gicznego wypadku, jaki spotkał młodego podporucznika Krębskiego 
[Krępskiego] przydzielonego do nas ze szkoły podchorążych piechoty. 
Zastrzelił się on przypadkowo własnym karabinem wyrobu francuskiego, 
który nie był zaopatrzony w bezpiecznik43.  

                                                 
39 J. Dziewirski, Rzekuń. Monografia..., s. 214. 
40 J. Kijowski, Słowem i piórem, Ostrołęka 2011, s. 258. 
41 Kadry Morskie Rzeczypospolitej, t. 2: Polska Marynarka Wojenna, cz. 

1: Korpus oficerski (1918–1947), red. J.K. Sawicki, Gdynia 1996, 
s. 536–537.  

42 D. Nawrot, R. Rychter, Ks. Władysław Miegoń. Serca nasze były 
przepełnione zapałem, Gdynia 2006, s. 61. 

43 T.P. Morgenstern, O przygodach wojennych na lądzie. (W 50-tą rocz-
nicę bitwy pod Warszawą), „Nasze Sygnały”, 1970, 121, s. 24. 

         
 

Fot. 19. Nagrobek 53 marynarzy na cmentarzu w Rzekuniu k. Ostrołę-
ki, lata trzydzieste XX w.  
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I Batalion Pułku Morskiego 
opuszcza Ziemię Rzekuńską 

 
W międzyczasie zgodnie z rozkazem gen. Roji, 6 VIII 1920 r. I Bata-

lion Pułku Morskiego opuścił Nową Wieś i Susk, obsadził tereny na 
wschód od wsi Ławy i hamował parcie bolszewików na Ostrołękę (...)44. 
(...) Wobec oskrzydlenia Ostrołęki od północy gen. Roja wydał rozkaz 
dalszego odwrotu na stronę Różana. O godz. 3, 7 VIII batalion opuścił 
Ostrołękę (...)45.  

(...) I Batalion Pułku Morskiego opuścił <<ziemię rzekuńską>>, pozo-
stawił na miejscu wiecznego spoczynku swoich kolegów, marynarzy, któ-
rzy polegli na polach wsi: Susk, Nowej Wsi, Zabiele, Teodorowa, La-
skowca, Przytuł i Rzekunia. W hołdzie poległym m.in. marynarzom po-
wstał na cmentarzu w Rzekuniu pomnik marynarzy w kształcie trójczło-
nowego, marmurowego obelisku, [który] zawierał następujący napis: 
<<Tu spoczywają 53 marynarzy I batalionu Pułku Morskiego, którzy 
zginęli śmiercią bohaterską w obronie Ojczyzny w VIII 1920 r., (a na 
dolnym członie pomnika) Cześć Wam Koledzy. Przed pomnikiem usta-
wiono kotwicę, jakby symbol nie tylko morza, ale i ten, świadczący 
o tym, że tu, na tej ziemi daleko od morza, zakotwiczyli się na zawsze! 
>>46.  

Wśród poległych oficerów i marynarzy pochowanych na cmentarzu 
rzekuńskim wymieniony został także ppor. mar. Jerzy Krępski. Począt-
kowo spoczywali oni w różnych mogiłach, dopiero po wojnie zostali eks-
humowani i pochowani w zbiorowym grobie47.  

 
Akt zgonu ppor. mar. Jerzego Krępskiego  
z I B.M. w parafii Wieczfnia 

 
Informację o okolicznościach śmierci ppor. J. Krępskiego można zna-

leźć także w akcie metrykalnym z parafii Wieczfnia: Działo się we wsi 
Wieczfnia 7 VIII 1920 r. o godzinie drugiej po południu. Stawili się Sta-
nisław Krępski, właściciel folwarku Wieczfnia i Sędzia Pokoju w Wieczf-
ni, Starostwa Mławskiego, w tejże wsi zamieszkały, lat 60 [powinno być: 
lat 62], i Franciszek Kowalski, szeregowiec II baonu, pułku morskiego, 
lat 24 mający, i oświadczyli: że w dniu 5 bm. i roku o godzinie czwartej 
minut dwadzieścia rano, pod Ostrołęką, koło majątku Susk, podporucz-
nik Jerzy-Bogdan dwóch imion Krępski, wrócił z patrolowania okopów 
do swego plutonu i stawiając w obecności podchorążego marynarki Du-
nin-Marcinkiewicza Bolesława i sierżanta sztabowego marynarki Karola 
Bochnia, - swój karabin /:system francuski, krótki:/ na miejsce, koło sto-
gu siana, spowodował wystrzał, z powodu zbytniego uderzenia kolbą ka-
rabinu o ziemię. – Kula trafiła ppor. Krępskiego pod prawą łopatkę 
i wyszła koło ramienia. – Po wystrzale wymieniony upadł na ziemię 
i krzyknął: „Wody, doktora, wypadkowo postrzeliłem się!”. Na miejscu 
był niezwłocznie zrobiony opatrunek i odniesiono go do czołówki sani-
tarnej. W drodze umarł Jerzy-Bogdan Krępski, ppor. I baonu pułku mor-
skiego, młodzian lat 24 liczący, urodziny we wsi Wieczfni, tejże parafii, 
syn Stanisława i Marii -Leokadji 2-ch imion z domu Ossowskich, mał-
żonków Krępskich, obywateli ziemskich, w Wieczfni zamieszkałych. 
Przekonanie o prawdziwości niniejszego wypadku śmierci Jerzego –
Bogdana Krępskiego stwierdzone podpisami: /-/ A. Hulewicz, /-/ Dunin 
–Marcinkiewicz, /-/ Bochnia Karol sierżant sztabowy. –  

Prawdziwość podpisów por. mar. Hulewicza Aleksandra[,] podchor. 
mar. Dunina- Marcinkiewcza ... i sierżanta sztabowego Bochni Karola 
stwierdza się niniejszym. - /: Pieczęć D-twa Puł. mar. :/ podp. Adjutant 
... nieczytelny – porucznik marynarki.- Dowód urzędowego zeznania 
o prawdziwości wypadku śmierci Jerzego Bogdana Krępskiego wydany 
w Toruniu przez Dowództwo Pułku Morskiego, pod dniem 27 paździer-
nika r.b. za N 1007 i 8 ... ... złożony został. Akt ten przeczytany stawiają-
cym, z których pierwszy jest rodzonym ojcem ... przez ... i przez nich 
podpisany został48. Akt przepisał ks. Hieronim Syski. Jest tu także pod-
pis ojca, dziedzica dóbr Wieczfnia, Stanisława Krępskiego. Pismo z I 
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1988, s. 68.  
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Batalionu Pułku Morskiego dla księdza Wieczfni dostarczył szer. Fran-
ciszek Kowalski. 

W książce dotyczącej listy strat WP w czasie wojny polsko-
bolszewickiej zapisano pod numerem 19151. Krępski Jerzy*, ppor. 1. p. 
morski. zm[arł] (wypad[ek]) 5.VIII.1920, Ostrołęka49.  

 
 
Wspomnienia dowódcy  
I Batalionu Pułku Morskiego 

 
Piętnaście lat później, w 1935 r., tak wspominał rok 1920 dowódca 

I Batalionu Pułku Morskiego, K. Jacynicz: nie wszyscy dziś wiedzą 
i pamiętają, że Baon Morski w ogóle egzystował. (...) Każdy wyrywał się 
sercem i myślą – gdzieś hen nad szary brzeg Bałtyku. Czasu zaś mieli-
śmy mało i trzeba było pracować całą parą, by móc stworzyć karny – 
wyćwiczony – Oddział, mogący sprostać nadchodzącym zadaniom. 
Nadmienić należy, że Oddział tworzył istną mozaikę. Oficerowie, z wy-
jątkiem kilku podchorążych kompletowali się z byłych oficerów mary-
narki wszystkich trzech państw zaborczych, podoficerowie również, na-
tomiast szeregowi, z małym wyjątkiem, nic wspólnego z morzem nie mie-
li i stanowili zupełnie surowy materjał, składający się: z ochotników, 
poborowych lub szeregowych, przydzielonych z innych formacji lądo-
wych. Trzeba było znaleźć wspólne hasło, scementować szeregi Baonu, 
umundurować go, by wymaszerować bez obawy, nie tylko kompromita-
cji, lecz z nadzieją zdobycia uznania wśród kolegów innych rodzajów 
broni. W skład Baonu wchodziły: 4 kompanje spieszonych strzelców 
morskich, jedna karabinów maszynowych, ponadto dowództwo i tabory. 
Razem około 1200 ludzi. Umundurowanie Baonu składało się z mundu-
rów lądowych i czapek marynarskich (...). [Po wkroczeniu na Pomorze] 
w tym okresie przeżywaliśmy niezapomniane chwile entuzjazmu. Radość 
rozpierała nasze młode serca. Zapał nasz młodzieńczy zakreślał szerokie 
kręgi. Rozruszał on i ogarnął społeczeństwo pomorskie. Śmiem twier-
dzić, że jednym zamachem zdobyliśmy serca Pomorzan, a oni nasze i to 
na zawsze (...)50. 

[Podczas zaślubin z morzem] podchodzi do nas Delegacja Polonii 
gdańskiej wraz z admirałem Borowskim. Delegacja wręcza Baonowi 
Morskiemu sztandar z wizerunkiem Matki Boskiej. (...) W późniejszej na-
szej codziennej żmudnej pracy na wybrzeżu, marynarz polski często do-
znawał opieki naszych dzielnych delegatek gdańskich, o czem z szczerą 
wdzięcznością dziś wspominam. [Kiedy] (...) po kostki grzęznąc w mo-
krem, lepkiem błocie, z góry obficie skrapiani deszczem, maszerowali-
śmy, szukając w oczach prawdziwych synów morza błysku wrażenia, 
które na nich sprawiamy. Czytaliśmy w większości radość, tam i ówdzie 
ciekawość. Nigdzie ponurego spojrzenia, obojętnych oczu. Było to nasze 
pierwsze zetknięcie się z ludnością kaszubską, którą serdecznie pokocha-
liśmy. (...) W zwartym szeregu, na obecnem lotnisku morskim, stanął 
nasz Baon <<frontem do morza>>. Stanęły pułki 5 brygady kawalerii: 
1-szy uł. krechowieckich, 12-ty uł. podolskich i 2-gi szwoleżerów rokit-
niańskich. Proporczyki łopoczą, konie parskają. Oczy wszystkich skie-
rowane są na miejsce, gdzie po Mszy św. ma być podniesiona bandera, 
gdzie ma stanąć pierwszy posterunek polski nad brzegiem Bałtyku. (...) 
Rozpoczęła się Msza św. bardziej morskiej Mszy św. chyba nikt[,] nigdy 
nie wysłuchał. Zewsząd otacza nas woda, deszcz lał jak z cebra, nie po-
zostawiając na nas suchej nitki. To był pierwszy chrzest polskiego mary-
narza – chrzest z wody.  

Marynarz nie myślał wówczas, że już w 7 miesięcy później, w sierpniu 
tegoż roku [1920], otrzyma on krwawy chrzest w obronie Najjaśniejszej 
i złoży daninę krwi ziemi – nie morzu. Cześć Ich pamięci! (...) [Po zaślu-
binach] orkiestra kończy grać hymn narodowy, szeregi zaczynają się ła-
mać i szykować do odmarszu. Wszyscy idą na bankiet – do Domu Kura-
cyjnego (...). Na cześć Naczelnika Państwa, przedstawicieli Rządu i Ar-
mii wzniesiono szereg toastów. Uczta przeciągnęła się do późnej nocy. 
Dla marynarzy i żołnierzy urządzono wspaniałą biesiadę w hangarach 
lotniczych (...). Tej nocy Puck usnął dopiero nad ranem51. 

                                                 
49 Lista strat Wojska Polskiego, polegli i zmarli w wojnach 1918–1920, 

Warszawa 1934, s. 425. 
50 K. Jacynicz, Bataljon Morski zaczątkiem polskiej marynarki wojennej. 

Wspomnienia z przed lat piętnastu, „Dzień Bydgoski”, 7 (1935), 34, s. 
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51 Tamże.  
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Fot. 20 i 21. Susk Stary – dwór w okresie II RP oraz współcześnie. 
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Fot. 22 i 23 (powyżej). Nagrobek 53 marynarzy na cmentarzu w 
Rzekuniu k. Ostrołęki. Fot. M. Borek, 2 III 2020 r. 
Fot. 24 (po lewej). Pomnik w Wieczfni, fot. P. Rafalski, 28 III 2019 
r. Poniżej powiększenie tablic. 
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Okropności wojny 
 
Echa wydarzeń z frontu mazowieckiego i okropności wojny dotarły 

także do Wieczfni. Otóż ze służby folwarcznej wywodzili się tzw. infor-
matorzy. Korzystając z ich „usług”, bolszewicy „rozliczali” właścicieli 
ziemskich za rzekome krzywdy, wyrządzone robotnikom i służbie fol-
warcznej. Tak było w Wieczfni Kościelnej na Mazowszu Płockim, gdzie 
został aresztowany, a następnie w dniu 21 VIII 1920 r. zamordowany 
właściciel majątku Srebrna (...) Konstanty Zieliński [lat 57] (...). Jeszcze 
w numerze 200 „Kuriera Płockiego” rodzina zamordowanego rozpacz-
liwie pytała: <<Jeśli ktoś z mieszkańców Płocka i okolic wie cokolwiek 
o wziętym przez bolszewików do niewoli K. Zielińskim (...), proszony jest 
o łaskawe zawiadomienie żony (...)>>. Sześć dni później okazało się, że 
bolszewicy zamordowali Zielińskiego, o czym dowiadujemy się z nekro-
logu, który zamieścił ten sam „Kurier Płocki”52.  

W księdze zejść parafii Wieczfnia także można przeczytać o tych wy-
darzeniach: we wsi Wieczfnia, 13 IX 1920 r. o godz. 10 wieczorem stawił 
się Stanisław-Dominik Piwnicki, rodzony brat obecnej żony (...), zamor-
dowanego Konstantego - Włodzimierza Zielińskiego[,] obecnie jako 
ochotnik 201 pułku szwoleżerów,(...) i Ignacy Kafliński, we wsi Srebrna 
(...) zamieszkały (...), i oświadczył: że w dniu 21 VIII rb., około godz. 
9 przed południem, wśród pięciu zamordowanych przez bolszewików 
w Wieczfni, znajduje się (...) Zieliński, wraz z dwoma swoimi oficjalista-
mi Jenem Glonkiem, rządcą dominium Srebrna i Bolesław Bochińskim, 
gorzelnym (...), którzy razem w dniu 18 VIII rb., wzięci byli przez bol-
szewików w Srebrnej i przywiezieni do Wieczfni, gdzie zostali zamordo-
wani. (...) Rodziny zamordowanych poznały swoje ofiary i zwłoki ich za-
brali do swoich grobów rodzinnych w Płocku53. K. Zieliński został roz-
poznany przez rodzinę i świadków m.in. na podstawie pamiątkowej zło-
tej obrączki z literami M.P., którą bolszewicy zostawili na palcu. To 
wydarzenie zostało upamiętnione na tablicy w kaplicy klasztornej św. 
Barbary w klasztorze oo. Bernardynów w Skępem. 
 
 

                                                 
52 M. Krajewski, Ziemia Dobrzyńska w cieniu czerwonej gwiazdy. Rok 

1920, Rypin 2010, s. 77–78.  
53 Archiwum parafii Wieczfnia, nr 88 /1920 r.  

Pomnik w Wieczfni  
 
Ppor. mar. J. Krępski zginął w wojnie z bolszewikami. Nazwisko jego 

widnieje na pamiątkowym obelisku, stojącym obecnie na honorowym 
miejscu w miejscowości Wieczfnia54.  

Dziś obok kościoła w centralnej części wsi Wieczfni stoi pomnik po-
święcony żołnierzom poległym w wojnie polsko-bolszewickiej oraz 
w 1939 r. Na tablicy jest 15 nazwisk poległych. Wśród nich jest także 
nazwisko Jerzego Krypskiego. To oczywiście pomyłka w nazwisku – 
powinno być Krępskiego. Napis na płycie pamiątkowej brzmi: Żołnie-
rzom Polskim Poległym za Ojczyznę w latach 1918–1920 oraz w 1939 r. 
Ponadto dowiadujemy się, że: Pomnik ten zniszczony [był] przez Niem-
ców w okresie okupacji hitlerowskiej. Odnowili [go w 1982 r.] miesz-
kańcy Gminy Wieczfnia Kościelna55.  

W trakcie rozmowy z byłym wójtem wsi Wieczfnia Janem Wareckim 
dowiedziałem się, iż elementy rozebranego przez Niemców granitowego 
pomnika były złożone u p. Krajewskiego na podwórku, za kościołem. La-
ta tam leżały, zarośnięte. Elementy tego pomnika przetrwały na tym po-
dwórku. Prawdopodobnie ten przedwojenny pomnik nie miał krzyża. Pan 
Wójt rozmawiał także w tej sprawie ze Stanisławem Jędrzejewskim, by-
łym urzędnikiem gminnym z Wieczfni, który był w komitecie odbudowy 
tego pomnika w 1982 r. Uczestniczył także przy tworzeniu dokumentacji 
pomnika. Od S. Jędrzejewskiego wójt dowiedział się, że wyciągnięto [z 
podwórka] te elementy pomnika ciągnikiem (...). Straż pożarna z Wieczf-
ni też uczestniczyła w budowie pomnika56 oraz, że [oryginalna] tablica [z 
nazwiskami] prawdopodobnie się zachowała57. 

Niniejszy artykuł jest próbą przybliżenia zarysu rodowodu Krępskich 
oraz fragmenty życiorysu ppor. J. Krępskiego, które udało się dotych-
czas odnaleźć. Nie udało się niestety ustalić, weryfikując dokumenty 
Dowództwa Frontu Pomorskiego, szczątkowe Rozkazy Dzienne Bata-
lionu czy Pułku Morskiego w Wojskowym Biurze Historycznym 
w Rembertowie, gdzie dokładnie przebywał ppor. J. Krępski w trakcie 
operacji pomorskiej, a także w czasie zaślubin z morzem i patrolowania 
wybrzeża morskiego. Niewątpliwie w wielu tych miejscach musiał by-
wać jako oficer I Batalionu Morskiego.  

Można mieć nadzieję, że ta próba rekonstrukcji niektórych faktów 
z życiorysu ppor. J. Krępskiego choć trochę przybliżyła tę postać czytel-
nikowi w nadchodzące 100-lecie bitwy warszawskiej.  

 
Piotr Rafalski 

Olsztyn 
e-mail: piotrrafalski8@interia.pl 

 
 

                                                 
54 F. Majewski, Byłem żołnierzem u komunistów, Warszawa 2005, s. 9.  
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rodowej. Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
w Warszawie.  

56 W Kronice strażackiej z Wieczfni pod rokiem 1984 zapisano: Udzie-
lono również pomocy materialnej Komitetowi Budowy Pomnika pole-
głych z Wieczfni 10.000 zł. poprzednio udzielono również 10.000 zł. 
w roku 1982.  

57 Relacja byłego wójta gm. Wieczfnia Jana Wareckiego, Wieczfnia, 2 II 
2018 r. Zbiory autora.  
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Zarys dziejów weterynarii 

na terenie powiatu makowskiego 
w setną rocznicę polskiej administracji weterynaryjnej 

 
 

Marian RUSZCZYŃSKI 
 
 

Kiedy zwrócono się do mnie o napisanie kilku zdań o historii zawodu 
weterynaryjnego i instytucji z nim związanych, pojawił się problem, czy 
pisać o zawodzie i instytucjach, czy o ludziach. 

Wobec szczupłości źródeł postanowiłem wybrać złoty środek i napisać 
o zawodzie, ale szczególną uwagę zwrócić na ludzi, aby w miarę możli-
wości upamiętnić te kilkadziesiąt osób, które poświęciły się pracy w za-
zawodzie lekarza weterynarii i zawodach towarzyszących. 

Do zadań lekarza weterynarii związanych z wykonywaniem zawodu 
należy nie tylko profilaktyka i leczenie zwierząt, ale też badanie zwie-
rząt rzeźnych i mięsa, nadzór nad jakością zdrowotną żywności pocho-
dzenia zwierzęcego i środków żywienia zwierząt, nadzór nad obrotem 
zwierzętami oraz szeroko pojętym dobrostanem zwierząt. Zakres tych 
zadań ewoluował na przestrzeni ostatnich 200 lat. By sprostać tym po-
trzebom, zaczęto kształcić lekarzy weterynarii. Na początku XIX w. na 
ziemiach polskich tworzono szkoły weterynaryjne jako kierunki studiów 
medycznych na Uniwersytetach w Wilnie, Lwowie, Warszawie. Po po-
wstaniu styczniowym zlikwidowano szkołę w Wilnie. Polacy z zaboru 
rosyjskiego chętnie kształcili się w Instytucie Weterynaryjnym w Dor-
pacie (dzisiejsze Tartu w Estonii). Lekarzy weterynarii kształcono nie 
tylko na potrzeby rolnictwa i hodowli, ale przede wszystkim wojska 
gdyż konie stanowiły główny środek transportu.  

Pod koniec XIX w. zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt w terenie 
zajmowali się powiatowi lekarze weterynarii. Funkcja i nazwa tego 
Urzędu przetrwały do dnia dzisiejszego. W zaborze rosyjskim powiato-
wi lekarze weterynarii stanowili tzw. policję weterynaryjną, gdyż podle-
gali pod zarządy policji Rządu Gubernialnego. Właściwym dla powiatu 
makowskiego była gubernia łomżyńska. 

Pierwsi powiatowi lekarze weterynarii w powiecie makowskim byli 
powoływania przez władze guberni. Jak udało się ustalić, jednym z 
pierwszych był lek. wet. Leon Tarnowski, absolwent Instytutu Wetery-
naryjnego w Dorpacie. Funkcję tą sprawował również dr Albin Lenkie-
wicz ur. w 1880 r. Dyplom Instytutu Weterynaryjnego w Dorpacie uzy-
skał w 1907 r. Był powiatowym lekarzem weterynarii w Ostrołęce, w 
Makowie, a w 1931 r. w Ciechanowie. Na stanowisku felczera wetery-
naryjnego powiatu makowskiego w latach 1913–1915 pracował Makar 
Bryzgalin. 

Nadeszła niepodległość, a wraz z nią zmiany organizacyjne. W roku 
2019 minęła setna rocznica powołania służby weterynaryjnej w niepod-
ległej Polsce. Naczelnik Państwa Polskiego przeniósł podległość służby 
weterynaryjnej dekretem podpisanym 31 XI 1918 r., który wszedł w ży-
cie 13 I 1919 r. z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Ministerstwa 
Rolnictwa i Dóbr Państwowych.  

W kraju obowiązywało prawo zaborców, wobec czego przystąpiono 
do opracowania polskiego prawa. Problem zwalczania chorób zaraźli-
wych zwierząt ujednolicił na terenie całego kraju Dekret Prezydenta 
Rzeczpospolitej z dnia 22 VIII 1927 r., który obowiązywał z niewielki-
mi zmianami do 1997 r., podobnie jak Rozporządzenie z dnia 22 III 
1928r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa.  

W okresie międzywojennym powiatowym lekarzem weterynarii 
w Makowie Maz. i Pułtusku był Stanisław Poczman, ur. w Grzance 
w 1885 r., zmarł w Warszawie w 1933 r. Dr Poczman studiował 
w Dorpacie w latach 1909–1917. Po ukończeniu studiów pracował 
w Wilnie, a po odzyskaniu niepodległości podjął pracę w Makowie Ma-
zowieckim. Kolejnym powiatowym lekarzem weterynarii był Stanisław 
Filipowicz ur. 1885 r., również absolwent Dorpatu. W urzędowym wy-
kazie lekarzy weterynarii z 1931 r. jest odnotowany jako powiatowy le-
karz weterynarii w Makowie Maz. W latach 1934–1939 funkcję powia-
towego lek. wet. sprawował Józef Czuchraj. 

Powiatowi lekarze weterynarii oprócz prac związanych ze zwalcza-
niem chorób zakaźnych zwierząt zajmowali się leczeniem zwierząt 
i profilaktyką chorób zwierzęcych, badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, 
ewentualnie nadzorowali badania, jeżeli w/w badania wykonywali oglą-
dacze. 
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  ,     

O problemach, z jakimi spotykali się na co dzień, 
mogą świadczyć zapisy protokołów Zarządu Powiatu 
makowskiego z 1919 i 1924 r. W 1919 r. powiatowy 
lek. wet. zwrócił się do zarządu powiatu o dofinanso-
wanie zbieracza padliny obsługującego zbiornicę pa-
dliny. Zarząd powiatu negatywnie odniósł się do jego 
prośby. Powiat w 1924 r. dofinansował zakup szcze-
pionki przeciwróżycowej dla powiatowego lekarza we-
terynarii z uwagi na zagrożenie hodowli świń tą choro-
bą.  

Nie udało się ustalić, czy te kilka osób to wszyscy 
lekarze weterynarii, którzy w tym czasie pracowali 
w naszym powiecie. Funkcja ta istniała w czasie oku-
pacji, sprawowali ją Niemcy, ale nie znamy ich na-
zwisk.  

Po wyzwoleniu w 1945 r. służbę weterynaryjną 
w powiecie makowskim organizował lekarz weteryna-
rii Eugeniusz Albicki. Pracował do 1955 r., tj. do 
przejścia na emeryturę. Lecznica zwierząt oraz biuro 
powiatowego lekarza weterynarii mieściło się przy 
obecnej ul. Mickiewicza róg Legionu Puławskiego. 
Biuro prowadziła jego żona Elżbieta Albicka ur. 27 IX 
1901 r. we Włodzimierzu Wołyńskim, w latach 1951–
1961 główna księgowa w powiatowym zarządzie wete-
rynarii. W związku z pilną potrzebą pobudowania 
lecznicy weterynaryjnej i biura powiatowego zarządu 
weterynarii w 1949 r. Starostwo Powiatowe wydzieliło 
i przekazało z majątku państwowego Bazar działkę o 
pow. 4,10 ha. Na gruncie tym do 1955 r. wybudowano 
i oddano do użytku budynek lecznicy weterynaryjnej 
i budynek mieszkalny. Była to na owe czasy bardzo 
nowoczesna lecznica, która posiadała salę zabiegową, 
pomieszczenia do leczenia stacjonarnego zwierząt, ap-
tekę i pomieszczenia biurowe.  

W roku 1955 powiatowym lekarzem weterynarii zo-
stał Wojciech Skawiński, który sprawował swój urząd 
przez dwadzieścia lat. W tym czasie prowadzono roz-
budowę lecznic, pobudowano nowe obiekty 
w Różanie, Płoniawach, Karniewie, Sypniewie, zaś 
w Rzewniu i w Młynarzach punkty weterynaryjne 
umieszczono w agronomówkach. 

W roku 1955 kierownikiem lecznicy w Makowie zo-
stał dr Jerzy Wróblewski. Kolejnym kierownikiem był 
lek. wet. Jan Urbanowski, ordynatorami byli lek. wet. 
Franciszek Kacprzyński urodzony 25 X 1929 r. w Bu-
dzynie. Dyplom uzyskał na SGGW w Warszawie 
w 1958 r. Pracował też w lecznicy w Karniewie i Ró-
żanie.  

Od 1961 r. w lecznicy w Makowie pracował lek. wet. 
Eugeniusz Żuraw ur. 27 III 1925 r. w Grębiszewie. 
Dyplom uzyskał w 1960 r. na SGGW. Od 1964 do 
1976 r. pełnił funkcję kierownika lecznicy, po czym 
awansował na stanowisko Rejonowego Weterynaryj-
nego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu i Makowie 
Mazowieckim. Od 1987 do przejścia na emeryturę 
w 1990 r. był kierownikiem Oddziału Terenowego 
w Makowie Mazowieckim Wojewódzkiego Zakładu 
Weterynarii w Ostrołęce. Zmarł 27 XII 2005 r. Spo-
czywa na cmentarzu w Makowie Mazowieckim. 

Kierownikiem makowskiej lecznicy w latach 1976–
1983 był lek. wet. Sławomir Jacek Skawiński, który 
pracował również w lecznicach w Karniewie oraz Pło-
niawach, a w latach 1986–1988 kierował punktem we-
terynaryjnym PGR Bazar. Od 1989 r. wykonuje pry-
watną praktykę lekarsko-weterynaryjną. 

Od 1983 r. kierownictwo objął doktor nauk wetery-
naryjnych Jan Mikita, ur. 1 II 1940 r. Dyplom lek. wet. 
uzyskał w 1969 r. na Wyższej Szkole Rolniczej w Lu-
blinie (ob. Uniwersytet Przyrodniczy). Całe życie za-
wodowe związany z Makowem: od 1969 r. stażysta., 
od 1970 r. ordynator, w latach 1983–1988 kierownik lecznicy. W roku 
1989 odszedł do punktu wet. przy PGR Bazar, od 1990 r. zaczął prywat-
ną praktykę weterynaryjną. Doktoryzował się z chorób drobiu na SGGW 
w Warszawie. W czasie kiedy był kierownikiem, została rozbudowana 

lecznica makowska (1985–1987). Dobudowano dwa mieszkania dla pra-
cowników i nowe garaże dla samochodów służbowych. Dr Jan Mikita 
zmarł 2 XII 2019 r. Spoczął na cmentarzu w Makowie Mazowieckim. 

Fot. 1. „Baraczek” – mieszkanie funkcyjne lekarzy weterynarii w latach czterdziestych–
sześćdziesiątych XX w. 

Fot. 2. Budynek mieszkalny dwurodzinny wybudowany w latach pięćdziesiątych XX w. 

Fot. 3. Budynek lecznicy weterynaryjnej w Makowie Mazowieckim, widok od północy, 
lata sześćdziesiąte XX w. 
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W latach 1988–1990 makowską lecznicą kierował lek. wet. Ma-
rian Ruszczyński. 

Prywatyzacja lecznicy makowskiej zastała na stanowisku kierow-
nika lek. wet. Leona Karola. Dyplom otrzymał w 1979 r. Akademii 
Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (ob. Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie). Od końca 1990 r. prowadzi lecznicę jako 
prywatną praktykę lekarsko-weterynaryjną. 

Na przestrzeni lat ordynatorami w makowskiej lecznicy byli m.in. 
lekarze weterynarii: lek. wet. Eugeniusz Wrażeń, lek. wet. Franci-
szek Jagielski, lek. wet. Janusz Borzemski „Rogers” – znany i lubia-
ny wykładowca interny i diagnostyki chorób zwierząt na olsztyń-
skiej ART. W latach osiemdziesiątych zatrudniony w lecznicy został 
dr nauk weterynaryjnych Andrzej Jędreas, który odnosił liczne suk-
cesy w leczeniu niepłodności bydła. W 1990 r. zaczął prywatną 
praktykę weterynaryjną. 

Niezwykle pomocni byli technicy i sanitariusze weterynarii. Wy-
mieńmy kilku: Stanisław Rosa, Adam Chrzanowski, Roman Za-
wadzki, Tadeusz Minasiewicz i technicy, którzy całe życie zawo-
dowe przepracowali w makowskiej lecznicy: Janusz Ankiewicz 
i Wiesław Rawa, technik wet. Józef Buta, który prowadził magazyn 
leków. Należy wspomnieć też kierowców samochodów służbowych, 
którzy niezależnie od pory roku i pory dnia dowozili lekarzy wete-
rynarii do chorych zwierząt. Byli to: Ryszard Jabłoński, Henryk 
Kacprzycki, Tadeusz Szewczak i Jan Chmielewski. Chorymi zwie-
rzętami podczas leczenia stacjonarnego w lecznicy opiekował się 
Zygmunt Chmielewski. 

Po śmierci lek. wet. Wojciecha Skawińskiego w 1976 r. Oddział 
Terenowy WZWet. w Makowie Maz. został zlikwidowany. Część 
gmin została podporządkowana Oddziałowi Terenowemu WZWet. 
w Ostrołęce: Różan, Młynarze i Rzewnie. Odział Terenowy w Puł-
tusku WZWet. w Ciechanowie przejął opiekę nad lecznicą w Kar-
niewie, Oddział Terenowy w Przasnyszu WZWet. w Ostrołęce 
wchłonął lecznice w Makowie Mazowieckim, Płoniawach i Krasno-
sielcu. 

Fot. 5. Od lewej J. Buta, S. Rosa, A. Chrzanowski, H. Kacprzycki, 
B. Kryza, lek. wet. E. Żuraw, Milewska, lek. wet. W. Skawiński, NN. 
Zbiórka pracowników przed pochodem pierwszomajowym ok. roku 1972. 
Zbiory G. Strzeleckiej. 

Fot. 4. Lekarz weterynarii Eugeniusz Żuraw (po lewej) na tle budynku 
Lecznicy Weterynaryjnej w Makowie Mazowieckim oraz służbowego sa-
mochodu Warszawa z kierowcą Ryszardem Jabłońskim. Rok 1968. 
Zbiory G. Strzeleckiej. 

Fot. 6. Pochód w dniu 1 Maja, fotografia niedatowana. Od lewej: 
Z. Chmielewski, lek. wet., J. Borzemski, Milewska, lek. wet. W. Skawiń-
ski, E. Żuraw. 
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 Oddział Terenowy w Makowie Mazowieckim odtworzono 1 lipca 
1987 r. Kierownikiem oddziału został lek. wet. Eugeniusz Żuraw. Funk-

cję tą sprawował do 
30 września 1990 r. 
tj. do przejścia na 
emeryturę. Następ-
nie kierownictwo 
Oddziału Terenowe-
go, a potem Rejo-
nowego, objął lek. 
wet. Marian Rusz-
czyński. Dyplom 
ART w Olsztynie 
uzyskał w 1977 r. 
Od 1987 r. był zwią-
zany z Makowem 
Maz. kierownik 
lecznicy w Makowie 
Mazowieckim jako 
kierownik Oddziału 

Terenowego 
i Rejonowego. Mię-
dzy 1999 r. a 2007 r. 
był Powiatowym 
Lekarzem Wetery-
narii w Makowie 
Mazowieckim. Po 
odejściu Mariana 
Ruszczyńskiego do 
Laboratorium Higie-
ny Żywności funkcję 
tę sprawował w la-
tach 2007–2017 lek. 
wet. Mariusz Do-
bosz, absolwent 

SGGW. Dyplom uzyskał 2002 r. Aktualnie urząd ten sprawuje lek. wet. 
Lena Lewandowska. Dyplom uzyskała na UWM w Olsztynie w roku 
2005. 

Funkcję Rejonowego Weterynaryjnego Inspektora Sanitarnego w la-
tach 1987–1999 sprawowała lek. wet. Grażyna Strzelecka, a od 1999 r. 
do przejścia na emeryturę w 2017 r. pracowała jako zastępca Powiato-
wego Lekarza Weterynarii. Dr  Strzelecka dyplom uzyskała na SGGW 
w Warszawie w 1980 r. 

Fot. 7. Lek. wet. Tadeusz Krzykowski, kie-
rownik lecznicy w Krasnosielcu. Zdjęcie z lat 
sześćdziesiątych XX w. 

Fot. 8. Od lewej Henryk Kacprzycki, Adam Chrzanowski, Barbara 
Kryza, Roman Zawadzki, Milewska, dr Janusz Borzemski, leży Stani-
sław Ros. 

Fot. 9. Milewska, B. Kryza, H. Niegocka. 

Fot. 10. Rok 1999 od lewej H. Kacprzycki, H. Niegocka, lek. wet. 
F. Jagielski, Borcz, lek. wet. H. Listwon, lek. wet. Grażyna Strzelecka, 
J. Przeździecka, lek. wet. E. Łukomska-Lewandowska. 

Fot. 11. Rok 1999. Od lewej H. Niegocka, Borcz, lek. wet. H. Listwon, 
lek. wet. E. Łukomska-Lewandowska, J. Przeździecka, lek. wet. G. 
Strzelecka, lek. wet. M. Ruszczyński, lek. wet. F. Jagielski. 
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Obsługą biura Inspektoratu zajmowały się: główna księgowa Henryka 
Niegocka, księgowe Barbara Kryza i Elżbieta Wyrzykowska. Obecnie 
główna księgowa to Anna Piotrowska, a księgowa – Anna Pawłowska. 

Lecznicę w Krasnosielcu, która początkowo swoim zasięgiem obej-
mowała tereny gmin Krasnosielc, Sypniewo i Płoniawy, organizował 
lek. wet. Tadeusz Krzykowski, urodzony w Przasnyszu 21 XII 1918 r. 
Dyplom uzyskał na SGGW w Warszawie w 1949 r. W latach 1949–1979 
r. pełnił funkcję kierownika lecznicy w Krasnosielcu. Od roku 1989 
prowadził prywatną praktykę weterynaryjną. Był Kombatantem, żołnie-
rzem AK. Zmarł 19 II 1995 r. i spoczął na cmentarzu w Krasnosielcu. 
W roku 1976 studia weterynaryjne na ART w Olsztynie ukończył Zbi-
gniew Krzykowski i podjął pracę razem z ojcem w Państwowy Zakład 
Leczniczy dla Zwierząt (PZLZ) w Krasnosielcu. W latach 1976–1980 
był ordynatorem, następnie kierownikiem lecznicy, a od 1990 r. prowa-
dzi prywatna praktyka weterynaryjna w Krasnosielcu.  

W latach osiemdziesiątych wraz z rozwojem hodowli i potrzebami 
rolnictwa lecznice były zasilane drugim, a nawet trzecim lekarzem wete-
rynarii. Tak trafił do Krasnosielca lek. wet. Tomasz Bielawski. Dyplom 
SGGW uzyskał w 1983 r. W latach 1983–1990 był ordynatorem 
w PZLZ Krasnosielc, od 1990 r. prowadzi prywatną praktykę weteryna-
ryjną. Dr Bielawski jest znakomitym rysownikiem, gawędziarzem, po-
dróżnikiem, fotografikiem i społecznikiem. W Krasnosielcu pracowali: 
w latach 1982–1990 Zbigniew Raszkiewicz technik wet. sanitariusz 
i pielęgniarz zwierząt Tadeusz Bojarski w latach 1950–1989. 

W Płoniawach pracował lek. wet. Budyta. Po jego odejściu kierowni-
kiem lecznicy był lek. wet. Józef Poniewierski, późniejszy kierownik la-
boratorium diagnostycznego w Makowie, a następnie w Przasnyszu. 
W 1972 r. po odejściu Poniewierskiego kierownictwo objął lek. wet. Ja-
nusz Pawłowski, który pracował w tej lecznicy do czasu wyjazdu do Lu-
blina w 1986 r. Przez kilka miesięcy na stanowisku ordynatora pracował 
lek. wet. Sławomir Jacek Skawiński. W 1986 r. kierownictwo lecznicy w 
Płoniawach przejął lek. wet. Grzegorz Strzelecki. Dyplom SGGW 
w Warszawie uzyskał 1981 r. W Płoniawach jako kierownik PZLZ pra-
cował do 1990 r. W1990 r. zaczął prywatną praktykę weterynaryjną. To 
specjalista chorób pszczół i pszczelarz. 

 Całe życie zawodowe związał z Płoniawami lek. wet. Jacek Koper. 
Dyplom SGGW w Warszawie uzyskał w 1985 r. W latach 1986–1990 
był ordynatorem w PZLZ Płoniawy, a następnie prowadził prywatną 
praktykę zawodową. Technicy weterynarii, którzy pracowali w Płonia-
wach, to: Roman Zawadzki, Modest Komorowski, Sławomir Wojniło-
wicz, aktualnie pracuje Tomasz Gach. Obowiązki sekretarki pełniła 
przez wiele lat Jadwiga Wojniłowicz. 

W PZLZ w Karniewie w latach 1954–1967 pracował lek. wet. Franci-
szek Kacprzyński – dyplom uzyskał w 1953 r. na SGGW. weterynarii 
potem pracowali lek. wet. Mikołaj Dunin-Marcinkiewicz i lek. wet. Eu-

geniusz Wrażeń. Ten ostatni dyplom UMCS uzyskał w Lublinie w 1955 
r. W latach 1972–1976 kierował tą lecznicą lek. wet. Jacek Sławomir 
Skawiński. Następnie kierownictwo objął lek. wet. Ireneusz Jędrzejczyk. 
Dyplom uzyskał na SGGW w Warszawie w 1975 r. Pracę w Karniewie 
w 1981 r. rozpoczął lek. wet. Edward Białczak, a w latach 1984–2018 
kierował tą lecznicą. Dr nauk weterynaryjnych Edward Białczak dyplom 
SGGW uzyskał w 1975 r., doktoryzował się w roku 1984. W 2003 r. do-
łączył do niego lek. wet. Marek Ostrowski, który aktualnie prowadzi ten 
zakład. Przez wiele lat w Karniewie pracowali technicy Tadeusz Mina-
siewicz i Zbigniew Kacprzak. 

W różańskiej lecznicy pracował lek. wet. Eugeniusz Wrażeń, a po jego 
odejściu lek. wet. Szczepan Krasecki. W latach 1969–1980 PZLZ w Ró-
żanie prowadził lek. wet. Franciszek Jagielski. Dyplom otrzymał w 1965 
r. na SGGW w Warszawie. W 1980 r. odszedł do WZWet. w Ostrołęce, 
gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. zwalczania chorób zakaź-
nych zwierząt. Lekarz weterynarii Robert Suchcicki, który dyplom uzy-
skał w 1979 r. na ART. w Olsztynie, objął kierownictwo lecznicy 
w 1980 r. i prowadził ją do 1990 r. Później Rozpoczął prywatną prakty-
kę weterynaryjną w Różanie. Funkcje ordynatorów pełnili: lek. wet. An-
drzej Nartonowicz, lek. wet. Andrzej Sosnowski, a w latach osiemdzie-
siątych lek. wet. Gordon Rybacki. Ten ostatni w 1990 r. zaczął prywatną 
praktykę weterynaryjną w Różanie. Przez wiele lat pracował w tej lecz-
nicy technik wet. Zygmunt Wasilewski. 

W punkcie weterynaryjnym w Młynarzach pracował lek. wet. Michał 
Ludwicki, a następnie Jan Podbielski. 

W Rzewniu pierwszym kierownikiem był lek. wet. Edward Kozera, 
następnie w 1973 r. kierownictwo objął lek. wet. Kazimierz Gabara, dy-
plom lek. wet. uzyskał na SGGW w Warszawie. Prowadził lecznicę do 
przejścia na emeryturę w 1989 r. Na emeryturze przez kilka lat prowa-
dził prywatną praktykę weterynaryjną. Po dr. Gabarze kierownictwo 
placówki objął lek. wet. Andrzej Nartonowicz. Po prywatyzacji lecznicy 
w 1990 r. prowadził prywatną praktykę weterynaryjną i własny zakład 
mleczarski w Magnuszewie Dużym. Przez wiele lat w Rzewniu praco-
wał technik weterynarii Stanisław Rutkowski oraz znana i lubiana do tej 
pory pracująca technik weterynarii Zenobia Nowak (ob. Lipka), pracują-
ca pod kierownictwem lek. wet. Marka Dziewirskiego. 

W Sypniewie pierwszym kierownikiem lecznicy został lek. wet. Karol 
Milewski. Po jego wyjeździe na teren powiatu ostrołęckiego lecznice 
prowadził lek. wet. Jan Podbielski, który następnie wyjechał do Kadzi-
dła. Stanowisko kierownika objął lek. wet. Julian Dębski. Ordynatorem 
w latach 1979–1984 była lek. wet. Beata Nawracka. Kolejnym kierow-
nikiem PZLZ w Sypniewie został lek. wet. Daniel Sikora, absolwent 
ART w Olsztynie, od 1984 r. stażysta, ordynator i kierownik PZLZ. 
W 1990 r. zaczął prywatną praktykę weterynaryjną w Sypniewie. Tech-

Fot. 12. Lek. wet. Grażyna Strzelecka, Rejo-
nowy Weterynaryjny Inspektor Sanitarny, za-
stępca Powiatowego Lekarza Weterynarii w 
latach 1987–2017. 

Fot. 13. Lek. wet. Eugeniusz Żuraw, Kierow-
nik OT WSW w Makowie Mazowieckim 
w latach 1987–1990. 

Fot. 14. Lek. wet. Marian Ruszczyński, Kie-
rownik OT WZW w Makowie Mazowieckim, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w latach 
1990–2007. 
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nik weterynarii Wacław Grochowski w latach 1957–1990 pracował 
w Sypniewie, a także w Krasnosielcu i w Płoniawach. 

Na terenie powiatu pracowali lekarze weterynarii, których zadaniem 
było badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźni miejskiej w Makowie 
Mazowieckim. W latach 1955–1960 w rzeźni pracował lek. wet. Aleksy 
Własenko. Ukończył on Instytut Weterynaryjny w Charkowie. Przez 
pewien czas obowiązki organu urzędowego badania zwierząt rzeźnych 
i mięsa sprawowała lek. wet. Elżbieta Teresa Borzemska, a w latach 
1980–1986 lek. wet. Grażyna Urszula Strzelecka. W badaniach lekarze 
byli wspierani przez oglądacza Franciszka Karpińskiego. 

 
Tak pokrótce przedstawia się historia makowskiej weterynarii przed 

rokiem 1990. Po 1945 r. cała służba weterynaryjna została upaństwo-
wiona. Lekarze weterynarii pracujący w PZLZ podlegali pod Powiatowy 

Zarząd Weterynarii, następnie pod Powia-
towy Zakład Weterynarii, który był pod-
porządkowany wydziałom rolnictwa, a na 
szczeblu wojewódzkim Wojewódzkiemu 
Zakładowi Weterynarii w Warszawie, a w 
latach 1976–1998 Wojewódzkiemu Za-
kładowi Weterynarii w Ostrołęce.  

Rok 1989 przyniósł Polsce wolność. 
W roku 1990 zostały zlikwidowane 
PZLZ, a lekarze weterynarii zaczęli prak-
tykować wolny zawód – zawód zaufania 
publicznego. Było to możliwe po uchwa-
leniu przez Sejm RP Ustawy z dnia 21 
XII 1990 r. o zawodzie lekarza weteryna-
rii i izbach lekarsko-weterynaryjnych. 
Leczenie i profilaktyka chorób zwierzę-
cych, które nie są zwalczane z urzędu, 
stało się możliwe do wykonywania w ra-
mach wolnego zawodu.  

Po 1990 r. lecznice weterynaryjne po-
czątkowo w związku z komunalizacją 
mienia przekształciły się w gminne za-
kłady weterynarii, a następnie zostały 
sprywatyzowane. Wykupione zostały 
lecznice w Makowie Mazowieckim, 
w Płoniawach i Karniewie. W Krasno-
sielcu, Różanie i Rzewniu lekarze nie byli 
zainteresowani wykupem. 

Aktualnie w powiecie makowskim jest 
około dwudziestu gabinetów weterynaryjnych i jedna przychodnia, po 
kilka w Makowie, w Krasnosielcu, Płoniawach, Różanie i Sypniewie. 
Wykaz gabinetów i lekarzy tam praktykujących jest dostępny na stro-
nach internetowych Warszawskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Mięso 
i zwierzęta rzeźne bada kilkunastu lekarzy weterynarii w obwodach 
rzeźnianych i terenowych jako organy urzędowego badania zwierząt 
rzeźnych i mięsa. Wykaz jest dostępny na stronie internetowej Powiato-
wego Inspektoratu Weterynarii. 

W kwietniu 1997 r. Sejm uchwalił Ustawę o zwalczaniu chorób za-
kaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o państwowej 
inspekcji weterynaryjnej, które nakreśliła ramy prawne funkcjonowania 
powiatowego lekarza weterynarii i inspekcji weterynaryjnej. Była wie-
lokrotnie nowelizowana i dostosowywana do prawa Unii Europejskiej. 
Zasadnicze zadania i obowiązki powiatowego lekarz weterynarii i urzę-

dowych lekarzy są precyzyjnie 
określone i w miarę niezmien-
ne. 

 
lek. wet. Marian Ruszczyński 

marekxyz124@wp.pl 
 

Humorystyczne ryciny,  
tzw. Tomkreska – 

lek. wet. Tomasz Bielawski 
 
 
 

Fot. 16. Lek. wet. Lena Lewandowska, 
Powiatowy Lekarz Weterynarii od 2017 r. 

Fot. 15. Lek. wet. Mariusz Dobosz,  
Powiatowy Lekarz Weterynarii w latach 2007–
2017. 
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Bieżeństwo z powiatu makowskiego. 

Cz. 2 

 

 
Maria  Weronika  KMOCH 

Kontynuuję tematykę bieżeństwa1, rozpo-
czętą w KZH 38–412. Według danych 
z przełomu 1916 i 1917 r. pod opieką Cen-
tralnego Komitetu Obywatelskiego 
w Piotrogrodzie przebywało 7095 bieżeńców 
z powiatu makowskiego, w tym z gminy: 
Karniewo – 1089 osób, Krasnosielc – 1027 
osób, Perzanowo – 318 osób, Płoniawy – 695 
osób, Sielc – 328 osób, Sieluń – 1343 osób, 
Smrock – 1044 osób, zaś z samego Makowa 
Mazowieckiego 746 osób3. 

Poniżej prezentuję listę mieszkańców po-
wiatu zbiegłych do Rosji w 1915 r. Z guberni 
łomżyńskiej, do której należał wówczas po-
wiat makowski, pochodziło najwięcej bieżeń-
ców z całego Królestwa Polskiego. Jednocze-
śnie poniższa lista to zaledwie procent 
wszystkich bieżeńców z interesującego nas 
terenu. Za przepisanie rękopisów4 dziękuję 
niezawodnej Annie Ziółkowskiej. Lista za-
wiera informacje na temat miejsca pochodze-
nia (zamieszkania w powiecie makowskim) 
bieżeńców. Pozwala określić, jak liczne były 
rodziny emigrujące do Rosji. Lista jest o tyle 
cenna, że zawiera też nazwiska krasnosielc-
kich Żydów, jak również osób pochodzenia 
niemieckiego, zamieszkujących Krasnosielc. 
Podpisujący wykaz ks. A. Sękul, proboszcz 
parafii Krasnosielc, zanotował, że lista zawie-
ra nazwiska 869 Polaków, 26 Niemców oraz 
117 Żydów, łącznie 1012 osób, które udały 
się w bieżeństwo w 1915 r. Z samego Krasno-
sielca wyruszyło 400 osób. Lista datowana 
jest na 6 IV 1918 r. Za jej opracowanie do 
druku dziękuję Sławomirowi Rutkowskiemu. 

Zachęcam do dzielenia się informacjami, 
wspomnieniami, zdjęciami dotyczącymi bie-
żeńców z gm. Krasnosielc oraz innych gmin 
powiatu makowskiego czy całego Północnego 

                                                           
1 Bieżeństwo (biał. Бежaнствa, ros. Беженство – uchodźstwo) – 
masowa ewakuacja, w polszczyźnie nazywana też wygnaniem, 
przesiedleniem lub wysiedleniem ludności zachodnich guberni 
Imperium Rosyjskiego w głąb Rosji. Miała miejsce po przerwaniu linii 
frontu przez wojska niemieckie w okresie od 3 maja do września 1915 r. 
Apogeum bieżeństwa przypada na okres od wiosny do jesieni 1915 r. 
Bieżeństwo: https://bit.ly/2S9Uxc6 (dostęp 15 X 2019 r.) 
2 M.W. Kmoch, Bieżeństwo z pow. makowskiego. Cz. 1, „Krasnosielcki 
Zeszyt Historyczny”, 10 (2019), 38–41, s. 108–118. 
3 43. Zestawienie liczby uchodźców będących podopiecznymi CKO 
w Piotrogrodzie, uwzględniające miejsce zamieszkania w Królestwie 
Polskim (Piotrogród, 1916/1917 r.), [w:] Uchodźstwo polskie w Rosji 
w latach I wojny światowej w świetle dokumentów, wstęp, wybór i oprac. 
M. Korzeniowski, K. Latawiec, D. Tarasiuk, Lublin 2018, s. 107. 
4 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Rada Główna Opiekuńcza 
1915–1920 [1921–1922], sygn. 1387, k. 21–36. 

Mazowsza. Dziękuję tym, którzy odpowiedzieli na mój apel.  
Jako ilustrację prezentuję zdjęcie ze zbiorów Tadeusza Suskiego, któ-

rego krewni znaleźli się na publikowanej poniżej liście. Zdjęcie zostało 
wykonane w gimnazjum polskim w Czernichowie ok. 1917 r. Druga 
z prawej u góry to Jadwiga Suska (na liście błędnie jako Janina), córka 
Walentego i Franciszki Suskich. Rodzina Walentego Suskiego zatrzyma-
ła się w Czernichowie przy ul. Szosowej w domu Teofila Sianożeńskie-
go. Był to Polak, który mieszkał tam na stałe. Po wybuchu rewolucji wy-
jechał do Francji. 

Cieszy fakt, że tekst z ostatniego numeru KZH, poświęcony bieżeń-
stwu, zyskał szeroki oddźwięk. Dzięki tej publikacji w przygotowanej 
do druku monografii Makowa Mazowieckiego pod red. prof. J. Szcze-
pańskiego znalazły się informacje na temat uchodźców z tego miasta, 
którzy wyjechali do Rosji w 1915 r. 

 
Maria Weronika Kmoch

POTOMKOWIE BIEŻEŃCÓW! 
Szukam informacji na temat bieżeńców z północnego  

Mazowsza, zdjęć, wspomnień, nawet szczątkowych.  

Proszę o kontakt:  

mariakmoch@wp.pl 

tel. 793 065 172 

Fot. 1. Bieżeńcy w gimnazjum polskim w Czernichowie ok. 1917 r. Druga z prawej u góry Ja-
dwiga Suska. Zbiory T. Suskiego. 
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https://www.facebook.com/tpzkrasnosielc/


Rodzina Krajewskich 
z powiatu makowskiego.  

Ciąg dalszy 
  
 
 

 
 

Jarosław Paweł GRYC
 

W numerze 36 „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” ukazał się 
mój artykuł o rodzinie Krajewskich z pow. makowskiego1. Nie spo-
dziewałem się, że spotka się z takim pozytywnym przyjęciem i odze-
wem ze strony osób, które pamiętały lub znały z przekazów historię ro-
dziny mojej mamy Krystyny Wiesławy Gryc z Krajewskich. Bardzo 
dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się, czasem tylko do-
brym słowem, do uzupełnienia luk w historii rodziny Krajewskich. Jed-
nocześnie chciałbym zachęcić Państwa do poszukiwania swoich przod-
ków i podążania ich śladami – to fascynująca podróż. Przedstawię moją 
wędrówkę śladami Krajewskich: jakie były początki, co się zmieniło po 
publikacji artykułu oraz dokąd udało mi się dotrzeć w moich poszuki-
waniach. Przedstawię też źródła, z których korzystałem w trakcie poszu-
kiwań. 

Dzięki uprzejmości pracownika archiwum w Łomży dysponowałem 
zdjęciem aktu ślubu moich pradziadków, który odbył się w Miastkowie 
23 X 1866 r. Było to zdjęcie z negatywu, a jakość samego aktu nienaj-
lepsza, więc miałem pewne wątpliwości co do nazw miejscowości i na-
zwisk w nim zawartych. Wiedziałem, że oryginalny akt ślubu jest w ar-
chiwum parafialnym i tam postanowiłem rozpocząć poszukiwania. Po 
umówieniu się z organistą Eugeniuszem Zarasiem zjawiłem się na mszy 
porannej w kościele w Miastkowie w dniu 7 IX 2018 r. Zaraz po mszy 
mężczyzna, kiedy się dowiedział, że mój pradziadek też był organistą 
w miastkowskim kościele, pozwolił mi zobaczyć organy, na których grał 
mój przodek, i zrobić ich zdjęcie. Organy zachowały się w dobrym sta-
nie, od czasów pradziadka przeprowadzono tylko niezbędne modyfika-
cje. 

W archiwum kościelnym znalazłem księgi parafialne z II poł. XIX w. 
Mogłem w oryginale obejrzeć akt ślubu moich pradziadków, a po kon-
sultacji z organistą już wiedziałem, że moja prababcia była z domu Ra-
chubka, a nie Rachuba – jak mi się wydawało. Organista opowiedział mi 
trochę o parafii miastkowskiej, m.in. o wsi Bartkowizna, z której pocho-
dziła moja prababcia. Pomocna w poszukiwaniach genealogicznych jest 
bowiem rozmowa z mieszkańcami nadal pamiętającymi dawne nazwy, 
miejscowe zwroty itp. Miałem również możliwość przejrzeć księgi uro-
dzonych w Miastkowie po 1866 r., gdzie znalazłem akty urodzenia kil-
korga dzieci moich pradziadków. Po wizycie na plebanii udałem się na 
cmentarz szukać grobów mojej rodziny, ale niestety organista nie był 
w stanie powiedzieć, gdzie ich szukać i czy zachowały się groby Kra-
jewskich.  

Po około godzinie poszukiwań w starej części cmentarza nie znala-
złem ani grobu Krajewskich, ani Rachubków. Do samochodu wróciłem 
ul. Poświątne, przy której kiedyś mieszkali moi pradziadkowie. Po starej 
zabudowie nie ma śladu, a na działce, o której wspomniał organista jako 
siedlisku pradziadków, stoi nowy budynek.  

Na wyjazd przeznaczyłem cały dzień, a nie minęło jeszcze południe, 
więc postanowiłem pojechać do Roman – miejscowości, w której 2 V 
1841 r. urodził się mój pradziadek. To miejscowość w powiecie koleń-
skim i gminie Stawiski. Kościół jest położony na wzniesieniu, nad wej-
ściem data 1859, zadbany teren wokół kościoła, nowy budynek plebanii, 
ale niestety zamknięty. Czas wracać do domu. 

Przegląd i analiza notatek pozwoliły mi na napisanie artykułu, który 
ukazał się w KZH. Sporo było w nim znaków zapytania, brakowało wie-
lu danych, ale to się wkrótce miało zmienić. 

Do czasu ukazania się artykułu moim głównym źródłem informacji ar-
chiwalnej były strony www.geneteka.genealodzy.pl 

                                                           
1 J.P. Gryc, Krajewscy z powiatu makowskiego, „Krasnosielcki Zeszyt 
Historyczny” [dalej: KZH], 9 (2018), 36, s. 130–133. 

i www.familysearsch.com. Poruszania się po nich uczyła mnie znajoma 
z Warszawy, której rodzina pochodzi z Różana. Jej pomoc, a przede 
wszystkim cierpliwość, którą mi okazała, jest nieoceniona. Po wizycie 
w Miastkowie, gdzie po raz pierwszy mogłem zobaczyć oryginalne 
księgi metrykalne, doszły jeszcze archiwa kościelne. Nie wszystkie 
księgi są udostępnione online, czasem jest tylko informacja, że taki akt 
istnieje, a akta znajdują się w parafii.  

Po ukazaniu się artykułu wzbogaciłem swoją wiedzę i archiwa rodzin-
ne. Już na początku listopada 2018 r. otrzymałem pocztą informację od 
Roberta Pawłowskiego, że w zasobie Archiwum w Pułtusku jest akt ślu-
bu Piotra Krajewskiego. Wystarczy wybrać parafię, rocznik i przeszukać 
zdjęcia aktów na metryki.genbaza.pl. Dzięki tym informacjom dowie-
działem się, kim jest nieznajoma ze ślubnej fotografii Piotra Krajew-
skiego – to Marianna Chrzanowska, córka Teodora i Bronisławy z Tu-
rowskich. Akt ślubu sporządzony w dniu 28 VI 1925 r. w Makowie Ma-
zowieckim mówi nam, że Piotr Krajewski w chwili ślubu był kawale-
rem, miał 33 lata, był pisarzem gm. Sielc urodzonym w Miastkowie, 
zamieszkałym w Małkach w parafii Różan, synem niegdy Stanisława 
i Józefy z Kulczyńskich małżonków Krajewskich. To bardzo dużo istot-
nych informacji, wymagających oczywiście zweryfikowania w dostęp-
nych dokumentach. Wiek Piotra sugeruje, że urodził się w 1892 r. 
(w rzeczywistości urodził się w 1891 r.), zapis niegdy mówi nam o tym, 
że jego rodzice zmarli przed dniem ślubu. Mamy też zajmowane przez 
pana młodego stanowisko – sekretarz gm. Sielc, zamieszkały w Mał-
kach. Tym samym potwierdziły się informacje zamieszczone w artykule 
M.W. Kmoch2. Na zdjęciu tam zamieszczonym widać Piotra Krajew-
skiego – sekretarza gm. Sielc, mogę więc założyć, że zajmował to sta-
nowisko co najmniej w latach 1925–1930. O rodzinie Chrzanowskich 
napiszę innym razem, bo jest związana z rodziną Krajewskich nie tylko 
przez Piotra. 

Piotr Krajewski pojawia się jeszcze raz w dokumentach, którymi dys-
ponuję, mianowicie w akcie zgonu mojego dziadka Juliana Krajewskie-
go z 2 IV 1934 r. jako pisarz gm. Krasnosielc. Jest jedną z osób informu-
jącą o jego śmierci. Pozostają do wyjaśnienia lata 1930–1934 – czy Piotr 
Krajewski był wówczas w Krasnosielcu, czy może jeszcze w Małkach? 
Wiedząc, że sporo informacji jest na cmentarzach, pojechałem do Kra-
snosielca szukać grobów Krajewskich. Niestety bezskutecznie. 

Przełom w poszukiwaniach przyniósł telefon najpierw od pewnej pani 
z Krasnosielca, która powiedziała mi, że Marianna Krajewska, żona Pio-
tra, po wojnie przeprowadziła się z Krasnosielca do Łomży i miała na 
pewno syna, co wyjaśniało brak grobów Krajewskich na cmentarzu 
w Krasnosielcu. Kolejny telefon był od mojej cioci Wiesławy z Krajew-
skich, córki Piotra i Marianny, która mieszka w Piszu. W trakcie pierw-
szej rozmowy dowiedziałem się, że w 1939 r. Piotr kupił od prof. Kul-
czyńskiego dom w Łomży. Niestety wojna nie pozwoliła na wyjazd, 
a żona Piotra przeprowadziła się do Łomży z czwórką dzieci: Urszulą, 
Andrzejem, Januszem i Wiesławą dopiero w 1945 r. Moja siostra cio-
teczna Krystyna, córka Jadwigi Pietrzak z Krajewskich, wspominała mi 
o tym, że Piotr miał dwie córki – Lilę i Wiesię, co potwierdziła Wiesła-
wa Krajewska. 

Korzystając z okazji, że ciocia, o której istnieniu nie wiedziałem, 
mieszka w Piszu, więc stosunkowo niedaleko, umówiliśmy się na spo-
tkanie. Doszło do skutku dopiero 18 III 2019 r. 

Od pierwszej rozmowy telefonicznej z ciocią do naszego spotkania 
minęło ok. 4 miesięcy, podczas których nadal prowadziłem poszukiwa-

                                                           
2 M.W. Kmoch, Wizyta Ignacego Mościckiego w powiecie makowskim 
w 1930 r., KZH, 8 (2017), 32–35, s. 19–23. 
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nia. Po publikacji artykułu skontaktował się ze mną Tadeusz Suski, któ-
ry współpracuje z TPZK. Od niego dowiedziałem się, że w Pamiatnych 
zniżkach łomżinskoj guberni wydawanych corocznie przez władze car-
skie3 znaleźć można informacje o urzędnikach carskich, którymi byli 
Marcin, Julian i Piotr Krajewscy. 

Marcin Krajewski, o którym miałem wcześniej niewiele danych, uro-
dził się 11 XI 1873 r. w Miastkowie. W dniu 26 XI 1903 r. w Makowie 
Mazowieckim zawarł związek małżeński z Władysławą Chmielińską. 
Niespełna rok później urodził się im syn, który nie dożył roku. W dniu 
ślubu był pisarzem w gm. Sieluń. Z dostępnych Pamiatnych kniżek 1904 
i 1912 r. ustaliłem, że był pisarzem gm. Sieluń w latach 1903–1908, a w 
latach 1909–1915 sekretarzem kolegialnym X klasy pow. makowskiego. 
Najprawdopodobniej z chwilą letniej ofensywy wojsk niemieckich 
w 1915 r. został ewakuowany w głąb Rosji, gdzie zmarł 10 VI 1917 r. 
w Homlu (informacja w akcie ślubu wdowy po nim). Był więc tzw. bie-
żeńcem4. 

Julian Krajewski, mój dziadek, był pisarzem gm. Sypniewo w latach 
1908–1909, gm. Sieluń w latach 1909–1912 i gm. Smrock w latach 
1914–1915. Podobnie jak starszy brat w okresie I wojny znalazł się 
w Homlu, gdzie 6 III 1918 r. urodziła się jedna z jego córek Maria. 
Wiem, że Krajewscy mieszkali przez pewien czas w Szelkowie, gdzie 30 
III 1915 r. urodziła się moja ciocia Jadwiga i 18 V 1923 r. urodziła się 
moja mama Krystyna. Później przeprowadzili się do Pułtuska, gdzie 
w 1934 r. zmarł. 

Piotr Krajewski, najmłodszy z trzech braci, którzy byli urzędnikami 
carskimi, był pisarzem gm. Sielc w latach 1921–1930 i pisarzem gm. 
Krasnosielc w latach 1934–1939. Został zamordowany 22 I 1945 r. 
w Żabikowie5. 

Do Miastkowa ponownie pojechałem 26 II 2019 r., mając już usyste-
matyzowaną wiedzę, zrobione notatki. Wiedziałem, czego szukać. Od-
nalezienie brakujących aktów urodzeń i zgonów zajęło mi niewiele cza-
su. Mój pradziadek zmarł 26 IV 1921 r., a prababcia 3 XII 1917 r. Wie-
działem już też, że najmłodsza siostra mojego dziadka Justyna została 
w Miastkowie, a 27 II 1922 r. wyszła za mąż za Władysława Laskow-
skiego. Mieszkali przy ul. Poświątne – w tym samym miejscu, co pra-
dziadkowie. Mieli czworo dzieci, z których tylko syn Antoni pozostał 
w Miastkowie.  

Ponownie udałem się na miastkowski cmentarz w poszukiwaniu gro-
bów – tym razem rodziny Laskowskich i Krajewskich, ale w nowszej 
części cmentarza. Grób rodzinny Krajewskich i Laskowskich znajduje 
się niedaleko głównej bramy cmentarza po prawej stronie. Jest to nowo-
czesny nagrobek, więc nic dziwnego, że będąc pierwszy raz na cmenta-
rzu, nie mogłem go znaleźć w starej części nekropolii.  

Zachęcony powodzeniem postanowiłem pojechać do Łomży poszukać 
na cmentarzu grobów rodziny Krajewskich. Z telefoniczną pomocą mo-
jej cioci Wiesławy z Pisza udało mi się znaleźć grób Wiktora Krajew-
skiego, który zmarł 25 VIII 1937 r.  

Wracając do domu, zajechałem jeszcze do Bartkowizny, osady poło-
żonej pod Miastkowem. Pozostało niewiele. Jedyny stary budynek, który 
mógł pamiętać czasy mojej prababci, to młyn. 

W dniu 18 III 2019 r. ze znajomym Michałem Chrzanowskim pojecha-
liśmy do Pisza odwiedzić ciocię Wiesławę, córkę Piotra Krajewskiego. 
Spotkaliśmy się również z jej synem Markiem, córką Basią i jej mężem. 
Po wspaniałym poczęstunku wymieniliśmy się informacjami na temat 
rodziny Krajewskich. Z dokumentów, które przywiozłem, największe 
wrażenie zrobiła fotografia ślubna Piotra i Marianny. Wszystkie doku-
menty, których kopie później dostałem, były rewelacyjne i bardzo cenne. 
Wymienię tylko kilka: wyciąg z ksiąg ludności stałej zawierający dane 
wszystkich członków rodziny Krajewskich zamieszkałych w Miastko-
wie, „Samorząd – Tygodnik Związku Sejmików Pow. Rzpl. Polskiej”, nr 
18 z roku 1921, w którym jest wykaz osób, które ukończyły kurs samo-
rządowo-społeczny (pod pozycją 3 p. Krajewski Piotr – pow. Makowski, 
gm. Sielc), list Piotra Krajewskiego z niewoli niemieckiej, kilka listów 
i zdjęcie Bolesława Krajewskiego z USA. Niedługo po wizycie w Piszu 
dostałem od Barbary kopie wszystkich dokumentów, które oglądałem 
u cioci. Dokumentów w języku rosyjskim i polskim było kilkadziesiąt, 
pochodziły z różnych okresów. Wśród zdjęć jedno w szczególności 

                                                           
3 Zob. https://search.rsl.ru/ru/record/01003513005 (dostęp 21 III 2020 
r.). 
4 Zob. M.W. Kmoch, Bieżeństwo z pow. makowskiego. Cz. 1, KZH, 10 
(2019), 38–41, s. 108–118. 
5 Zob. taż, KL Soldau, Stare Jabłonki i Żabikowo – w 74. rocznicę, KZH, 
10 (2019), 37, s. 73–80. 

zwróciło moją uwagę. To zdjęcie na kartoniku, widać siedzącego męż-
czyznę, a z tyłu napis W dowód pamięci Bolesław Krajewski kochający 
brat Wheeling W. Va. 8/5-908. Do tej pory wiedziałem niewiele o Bole-
sławie Krajewskim, właściwie to tylko tyle, że wyemigrował do USA. 
Zdjęcie pozwoliło wyjaśnić kilka zagadek. Mogłem zidentyfikować już 
fotografię, którą posiadam, wykonaną przez jedną z pracowni fotogra-
ficznych z Brooklyn N.Y. Widać na niej rodzinę Bolesława Krajewskie-
go, a zdjęcie najprawdopodobniej zrobiono w 1924 r. 

Mogłem też spróbować przeanalizować historię emigracji brata moje-
go dziadka. Na zdjęciu, którego kopię dostałem od cioci, jest podana 
miejscowość Wheeling W. Va. i data 5 V 1908 r. Wheeling jest to mia-
sto w stanie Wirginia Zachodnia w Stanach Zjednoczonych, położone 
nad rzeką Ohio, siedziba administracyjna hrabstwa Ohio. Krajewscy, 
którzy tam mieszkają lub mieszkali, których udało mi się znaleźć, nie 
mają powiązania z Bolesławem. Kolejne dokumenty to listy od rodziny 
Bolesława. Pierwszy pisany przez Bolesława jest datowany na 24 I 1924 
r. został wysłany z Passaic. Bolesław pisze, że kupili dom w Passaic, 
New Jersey przy ul. Jackson Str. 166. Jest organistą, a od roku ojcem już 
trzech córek Jadzi, Mani i Frani. Kolejny z listów jest z 16 IX 1941 r., 
a znajduje się w nim prośba do Piotra, aby odnalazł rodzinę szwagierki 
Bolesława – Władysławy Sójki. Na marginesach listu widać adnota-
cje Piotra z poszukiwań. Jest jeszcze krótki list od Karoliny do Marii żo-
ny Piotra z 24 III 1950 r. Z treści wynika, że mieszka z Broncią i jej mę-
żem. Poszukując informacji o Krajewskich zamieszkałych w Passaic, 
znalazłem zdjęcie domu przy ulicy Jackson Str. 166 i grób rodzinny Kra-
jewskich na cmentarzu.  

Źródłem informacji o naszych rodakach zamieszkałych w USA są spi-
sy powszechne. Znalazłem spis z 1940 r., z którego wynika, że wówczas 
rodzina Krajewskich liczyła 5 osób: Boleshaw lat 55, Caroline lat 44, 
Hariat lat 20, Mary Ann lat 18 i Bemus lat 11. Moje poszukiwania ro-
dziny Bolesława już nic nowego nie wniosły. Dowiedziałem się, że mieli 
cztery córki (nie trzy, jak wcześniej myślałem). Franciszka zmarła 
w wieku 17 lat, pozostałe wyszły za mąż: Jadwiga za Józefa Maj, Maria 
Anna za Roberta Wenskiego i Bronisława w 1949 r., ale nie znam imie-
nia i nazwiska męża. Może ktoś z Czytelników ma wiedzę, jak dotrzeć 
do brakujących informacji? Ostatni ślad po rodzinie Bolesława to list je-
go żony z 1950 r. do żony Piotra, ale brak koperty i nazwy miejscowości 
nie pozwala na dalsze poszukiwania. 

W dniu 10 IV 2019 r. w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce 
odbyła się promocja katalogu do wystawy pocztówki ostrołęckiej 
z grudnia 2018 r., na której poznałem Marka Niewiadomskiego, autora 
książki Dzieje gminy Miastkowo, którą w trakcie wizyty u niego w domu 
dostałem w prezencie. Książkę już wcześniej widziałem w plebani 
w Miastkowie, ale po pobieżnym przekartkowaniu i sprawdzeniu w in-
deksach, czy są jakieś informacje o rodzinie Krajewskich, uznałem za 
całkowicie nieprzydatną. Pokazałem Autorowi akt ślubu mojego pra-
dziadka i akty urodzenia jego dzieci, z których wynika, że był w latach 
1866–1893 organistą w kościele miastkowskim, o czym Marek Niewia-
domski nie wiedział. Po powrocie do domu przejrzałem książkę i zaczą-
łem czytać od rozdziału X Dzieje parafii rzymskokatolickiej w Miastko-
wie, szukając oczywiście śladów mojego pradziadka organisty w koście-
le miastkowskim. Żadnej o nim wzmianki nie znalazłem, ale dowiedzia-
łem się, że organy, które widziałem, zostały wykonane przez Jana Szy-
mańskiego z Warszawy w latach 1894–1896. Jako organistów wymie-
niono notowanego w 1830 r. Augusta Wareckiego i dopiero od 1906 r. 
Walerego Tarnackiego6. Udało mi się potwierdzić dokumentami, że mój 
pradziadek był organistą w okresie 23 X 1866–12 VI 1893, zmarł 
w 1921 r., więc mógł był organistą do 1906 r. Z czasem przeczytałem 
też pozostałe rozdziały książki, którą polecam wszystkim interesującym 
się Miastkowem i jego okolicą jako cenne źródło informacji. 

Poniżej uzupełnione i poprawione zestawienie pokolenia moich 
przodków. 

 
Krajewski Stanisław Antoni i Józefata (Józefa) z Kulczyńskich  
– pradziadkowie 

Krajewski Stanisław Antoni syn Andrzeja i Katarzyny z Janowskich 
*2 V 1841, Romany gm. Kubra pow. kolneński7 †26 IV 1921, akt 37 
Miastkowo 

                                                           
6 M. Niewiadomski, Dzieje gminy Miastkowo, Ostrołęka 2017, s. 583. 
7 Dane z Wykazu imiennego spisowych wieku od lat 20 do 30 włącznie 
liczących przez Wójta Gminy Romany w dniu 12/24 m-ca Maja 1862 r. 
podanego. 
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Krajewska Józefa z Kulczyńskich, córka Stanisława i Marianny z Ra-
chubków *5 I 1849, Bartkowizna8 †3 XII 1917, akt 40 Miastkowo 

Ślub 23 X 1866, akt 19 Miastkowo – mieszkali w Miastkowie pod nr 
12 

Ich dzieci: 
1. Roman (*27 II 1870, akt 24 Miastkowo †3 IV 1870, akt 28 Miast-

kowo) – żył 1,5 m-ca 
2. Marianna (*2 VII 1871, akt 74 Miastkowo †23 XII 1874, akt 87 

Miastkowo) – żyła 4 lata 
3. Marcin (*11 XI 1873, akt 127 Miastkowo †10 VI 1917, Homel) 
4. Wiktor (*23 XII 1876, akt 150 Miastkowo †25 VIII 1937, Łomża) 
5. Bronisław (*19 IV 1879, akt 39 Miastkowo †15 X 1879, akt 60 

Miastkowo) – żył 6 m-cy 
6. Julian (*16 IX 1880, akt 121 Miastkowo †2 IV 1934, akt 62 Puł-

tusk) 
7. Bolesław (*24 V 1885, Miastkowo †1947, USA Passaic N.J.) 
8. Czesław (*1887 †3 XII 1890, akt 154 Miastkowo) – żył 3 lata 
9. Franciszka (*1889 †15 XII 1890, akt 161 Miastkowo) – żyła 1 rok 
10. Piotr (*26 XI 1891, akt 204 Miastkowo †22 I 1945, Żabikowo) 
11. Justyna Antonina (*12 VI 1893, akt 85 Miastkowo †11 XII 1971, 

Miastkowo) 
Śluby ich dzieci:  
1. Marcin – ślub z Władysławą Chmielińską 26 XI 1903, akt 31 

Maków Mazowiecki 
syn Stanisław Zachariasz (*6 IX 1904, akt 241 †31 X 1904, akt 
147 Różan) – żył 7 tygodni 

Władysława Krajewska z Chmielińskich, wdowa po Marcinie, wyszła 
ponownie za mąż za Zenona Mariana Zwolińskiego 28 X 1919, akt 48 
Maków Mazowiecki 

2. 2. Wiktor – ślub z ? 
3. 3. Julian – ślub ze Stanisławą Sokołowską 13 IX 1908, akt 33 

Różan 
4. 4. Piotr – ślub z Marianną Chrzanowską 28 VI 1925, akt 32 Ma-

ków Mazowiecki 
Ich dzieci: 
- Urszula (*23 III 1926 Małki †Łomża) 
- Andrzej Stanisław (*23 III 1926 Małki †Łomża) 
- Janusz Kazimierz (*14 V 1931 Małki †Łomża) 
- Wiesława (*11 I 1935 Krasnosielc) – mieszka w Piszu 
5. 5. Justyna Antonina – ślub z Władysławem Laskowskim 27 II 

1922, Miastkowo 
6. 6. Bolesław – ślub z Karoliną  
Ich dzieci: 
- Jadwiga (*1920 USA †?) 
- Maria Anna (*1922 USA †?) 
- Franciszka (*1923 USA †1940 USA Passaic N. J.) – żyła 17 lat 
- Bronisława (*1929 USA †?) 
 
Kolejne pokolenie to moi prapradziadkowie Andrzej Krajewski i Kata-

rzyna z Janowskich, o których miałem najmniej danych. Wiedziałem 
tylko, że mieli pięcioro dzieci, z których czworo zmarło, będąc dziećmi. 
Przeżył tylko mój pradziadek. Miałem też informację o ślubie przypusz-
czalnie moich prapradziadków (metryka nr 1, parafia Słucz), którego akt 
jest w archiwum parafialnym w Słuczu. Próba kontaktu na podane adre-
sy i telefon do parafii Słucz kilkakrotnie była nieudana. Tak samo do 
Roman na podany telefon nie było szans się dodzwonić, a na maile nikt 
nie odpisywał. Odłożyłem więc poszukiwania na pewien czas, ale stara-
łem się chociaż raz na miesiąc sprawdzać, czy nic nowego się nie poja-
wiło w sieci.  

Przełom nastąpił w październiku 2019 r., gdy przypadkiem znalazłem 
stronę www.katalogszlachty.com. Na stronie jest informacja, że indeksy 
wykonał „Gardocki”. Szukając Krajewskich z Roman w Genetece, zau-
ważyłem, że jako indeksujący też jest podany „Gardocki”. Uznałem, że 
jest to ta sama osoba i niezwłocznie napisałem do zarządzającego stroną 
Leszka Kocota z prośbą o pomoc. Już następnego dnia miałem kontakt 
do Gardockiego, który pod koniec października przesłał mi kilka zdjęć 
aktów Krajewskich. Informacje na stronie www.katalogszlachty.com 
w zakładce indeksy (znajduje się tam 81 szczegółowo opisanych indek-
sów parafii Romany) oraz kilka zdjęć aktów od Gardockiego pozwoliło 
mi uzupełnić trochę braków w moich wykazach. Szczególnie ważna była 

                                                           
8 Dane z Wyciągu z ksiąg ludności stałej powiatu Łomżyńskiego gminy 
Miastkowo wsi Miastkowo, t. 1, s. 136, odręczna adnotacja Zapisani do 
ksiąg ludności stałej przed rokiem 1914. 

informacja o szóstym dziecku moich prapradziadków, Juliuszu Krajew-
skim, który mieszkał w Romanach. Zawarł związek małżeński, z którego 
miał dzieci, więc jest szansa, że w Romanach nadal żyją jego potomko-
wie. Jednak nadal kluczowym był akt nr 1 z 1839 r. – ślub Andrzeja 
Krajewskiego, syna Walentego i Katarzyny z Karmiłowiczów z Kata-
rzyną Janowską, córką Jana i Antoniny z Krzyżanowskich. Odbył się 
w parafii Słucz. Panna młoda mieszkała w Glinkach. To wszystko wie-
działem z Geneteki, tak samo jako to, że indeks dodał „igoriosso”. Nie 
było żadnych informacji o Andrzeju Krajewskim, więc nie byłem pew-
ny, czy to ten człowiek, ale w poszukiwaniach przodków czasem trzeba 
zdać się na instynkt i sprawdzać nawet mało prawdopodobne ślady.  

Kolejny ślad znalazłem w zasobach Archiwum Państwowego w Bia-
łymstoku Oddział w Łomży. Są tam Wykazy imienne spisowych powiatu 
łomżyńskiego [Miasto Łomża; Gminy: Drozdowo, Śniadowo, Nowogród, 
Miastkowo, Piątnica]9. W spisie z Miastkowa znalazłem dane dotyczące 
mojego pradziadka, m.in. datę urodzenia, której wcześniej nie znałem. 
Przeszukując zasoby Archiwum w Łomży znalazłem 2 akty ślubu dzieci 
Juliusza Krajewskiego, które zamówiłem mailem. Koszt 1 kopii to 4 zło-
te. Polecam taką formę – kopie przesyłane są na maila.  

Kolejne odkrycie to mikrofilmy, które znajdują się w archiwach. Ar-
chiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży posiada mikro-
filmy ksiąg metrykalnych parafii rzymskokatolickich przechowywanych 
w archiwach kościelnych. Jest wśród nich parafia rzymskokatolicka 
w Słuczu (urodzenia 1836–1868, małżeństwa 1832–1870 i zgony 1857–
1870), gdzie był poszukiwany przeze mnie akt małżeństwa nr 1 z 1839 r. 
z parafii Słucz. Aby skorzystać z mikrofilmów, należy udać się do Ar-
chiwum w Łomży lub, tak jak to zrobiłem ja, zamówić mikrofilmy do 
Archiwum Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku. Czas ocze-
kiwania jest zależny od dostępności zamówionych mikrofilmów. Czeka-
łem niecałe 2 tygodnie. Mikrofilmy są dostępne do przeglądania w ar-
chiwum przez około miesiąc. Przed wizytą w archiwum przygotowałem 
sobie wykazy poszukiwanych aktów, ale dodatkowo przeglądałem jesz-
cze wykazy aktów, które powinny być po każdym roczniku. W pułtu-
skim archiwum nie ma możliwości zrobienia kopi z mikrofilmu, pozo-
staje robienie notatek lub zdjęcia. Podczas kilku wizyt zdołałem przej-
rzeć zamówione mikrofilmy. 

Pozostała analiza zapisków i zdjęć. Tak jak myślałem, akt ślubu doty-
czył moich prapradziadków. Andrzej Krajewski w dniu ślubu miał 24 
lata i był organistą w kościele w Romanach, gdzie się urodził i mieszkał. 
Jego żona Katarzyna Janowska miała 22 lata i 2 miesiące, urodziła się 
w parafii jedwabieńskiej we wsi …towie [fragment nieczytelny]10, 
mieszkała w Glinkach, a jej rodzice byli młynarzami.  

Poniżej przedstawiam pokolenie moich prapradziadków. 
 
Krajewski Andrzej i Katarzyna z Janowskich  
– prapradziadkowie 
 
Krajewski Andrzej, syn Walentego i Katarzyny z Karmiłowiczów 
*1815? (w akcie ślubu lat 24), Romany †między 1857 a 1866, Roma-

ny 
Krajewska Katarzyna z Janowskich, córka Jana i Antoniny z Krzyża-

nowskich 
*1816 w grudniu lub 1817 w styczniu we wsi ...towo? parafia Jedwab-

no †po 1866, Romany 
Ślub 3 II 1839, akt 1 – Glinki, parafia Słucz 
- Andrzej Krajewski w dniu ślubu był organistą w kościele w Roma-

nach, miał 24 lata. W latach 1854 i 1857 w różnych aktach występuje 
jako sługa kościelny. Wydaje się więc, że był jednocześnie organistą 
i kościelnym, a ta informacja może dotyczy lat 1839–1857 (?). 

- Katarzyna Janowska w dniu ślubu miała 22 lata i 2 miesiące, urodziła 
się w parafii jedwabieńskiej we wsi ..towie?, rodzice mieszkali w Glin-
kach parafia Słucz – byli młynarzami. 

Ich dzieci: 
1. Zuzanna Pelagia (*1839? Romany? †16 IX 1841, akt 99 parafia 

Romany miejscowość Kuczyny? – żyła 2 lata 
2. Stanisław Antoni (*2 V 1841, Romany †26 IV 1921, akt 37 Miast-

kowo) 
3. Juliusz (*1850? Romany †31 VIII 1926, akt 43 Romany) 
4. Adolf (*1852? Romany †17 II 1854, akt 14 Romany) – żył 2 lata 

                                                           
9 Archiwum Państwowe w Białymstoku Oddział w Łomży, Komisja 
Konskrypcyjna Powiatu Łomżyńskiego, sygn. 1. 
10 Może była to wieś Gitowo? Zob. https://www.jedwabno.pl/historia 
(dostęp 21 III 2020 r.). 
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5. Władysław (*1854? Roma-
ny? †15 VII 1857, akt 74 
Romany) – żył 3 lata 

6. Anna (*1855? Romany †14 
VII 1857, akt 73 Romany) – 
żyła 2 lata 

Śluby ich dzieci: 
1. Stanisław – ślub z Józefą 

Kulczyńską 23 X 1866, akt 
19 Miastkowo 

2. Juliusz – ślub z Wiktorią 
Szrester (Szreter, Szteter, 
Szretor)  

ich dzieci: 
- Marianna Krajewska (*1877? 

Laski, Laszki †?) ślub16 I 1900 
z Piotrem Moczulem (Maczulem), 
akt 2 Romany, miejscowość Lisy  

- Bronisława Krajewska – 
w 1907 r. ślub z Józefem Kuczew-
skim, akt 2, Romany 

- Jan Paweł Krajewski (*23 VI 
1890, akt 97 Romany †16 XI 
1968, Romany) – ślub akt nr 
25/1919 Romany  

 
W akcie ślubu Andrzeja Krajew-

skiego i Katarzyny z Janowskich 
jest informacja o panie młodym – syn niegdy Walentego i Katarzyny z 
Karmiłowiczów, co znaczy, że w 1839 r. już nie żyli. Gardocki przesłał 
mi akt zgonu Katarzyny Krajewskiej – zmarła 8 VII 1838 r., akt 47 Ro-
many. Jest w nim wzmianka, że pozostawiła dzieci, więc mąż zmarł 
wcześniej.  

Dodatkowe informacje uzyskałem, przeglądając mikrofilmy. Tak zna-
lazłem akt urodzenia Błażeja Walentego Krajewskiego *2 II 1783, akt 
78 Sulimy Grabowo. Zakładam, że to poszukiwany przeze mnie Walen-
ty Krajewski. Pierwsze imię Błażej nie było przez niego używane. Aby 
to potwierdzić, potrzebny mi jest jego akt zgonu i akt ślubu z Katarzyną 
Karmiłowicz, a z tego co wiem, te roczniki się nie zachowały.  

Pokolenie moich praprapradziadków poniżej: 
 

Krajewski Walenty i Katarzyna z Karmiłowiczów  
– praprapradziadkowie 
 
Krajewski Błażej Walenty, syn Adama i Zofii *2 II 1783, Sulimy Gra-
bowo, akt 78 †przed 7 VII 1838, Romany 

Krajewska Katarzyna z Karmiłowiczów, córka Mikołaja i Anny 
z Grabowskich *1782? Stawiski? †7 VII 1838, akt 47 Romany (w wieku 
56 lat) 

ślub Stawiski 
Ich dzieci: 
1. Andrzej (*1815? †między 1857 a 1866, Romany) 
2. Franciszek (*1828? (wg aktu ślubu), Romany †?) 
W akcie zgonu Katarzyny Krajewskiej z Karmiłowiczów jej syn An-

drzej jest określony jako szlachcic organista, a Katarzyna jako szlach-
cianka gospodyni. Jest też informacja, że jej rodzice pochodzili ze Sta-
wisk. 

Śluby ich dzieci: 

1. Andrzej – ślub z Katarzyną Janowską, córka Jana i Antoniny 
z Krzyżanowskich, akt 1/1839 Glinki parafia Słucz 

2. Franciszek – ślub z Maryanną Zaniewską 25 IX 1865, Puchały akt 
48. Franciszek w dniu ślubu był żołnierzem na urlopie, mającym lat 37. 
Żona Maryanna, córka Błażeja i Anieli z Godlewskich, urodzona 
w Modzelach Skudoszach, miała lat 43. 

 
Zakładając, że Błażej Walenty Krajewski jest ojcem Andrzeja, udało 

mi się odnaleźć kolejne pokolenie – Adama i Zofię Krajewskich, rodzi-
ców Błażeja Walentego. 

 
Krajewski Adam i Zofia z. Dziadaków  
– prapraprapradziadkowie 
 
Krajewski Adam – syn Józefa i Marianny z Tybrów 
*1743, akt 227 Sulimy Grabowo †? 
Krajewska Zofia z Dziadaków 
*? †? 
Ślub – akt 682/1769 Grabowo 
Ich dzieci: 
1. Marianna (*1 V 1774, akt 2335 Sulimy Grabowo †?) 
2. Róża (*1776, akt 2518 Sulimy †?) 
3. Katarzyna (*27 X 1778, akt 2677 Sulimy Grabowo †?) – z bliźniąt 
4. Szymon (*27 X 1778, akt 2677 Sulimy Grabowo †1831, akt 80 

Grabowo ) – z bliźniąt 
5. Teresa (*10 X 1780, akt 2815 Grabowo Sulimy †?) 
6. Błażej Walenty (*1783, akt 78 Grabowo Sulimy †?) 
7. Ludwika (*1784 akt 214 Grabowo Sulimy †?) 
8. Kunegunda (*29 VIII 1786, akt 385 Sulimy †1836 akt 20 Puchały) 
9. Piotr (*2 VIII 1789, akt 632 Sulimy †?) 
 

Śluby ich dzieci: 
1. Walenty – ślub z Katarzyna Karmiłowicz, Stawiski? 
2. Kunegunda – ślub ze Szkaradzińskim, Puchały? 
 
To wszystko, co udało mi się ustalić na temat rodziny Krajewskich. 

Ich historia związana jest z kilkoma miejscowościami. Zaczynając, nie 
sądziłem, że będzie to tak fascynująca przygoda, która, mam nadzieję, 
że się jeszcze nie skończyła. Zachęcam Czytelników do stworzenia hi-
storii własnych rodzin. 

W pierwszej części artykułu o Krajewskich wkradł się błąd w dacie 
śmierci mojej mamy. Zmarła 10 II 2015 r., a nie 10 II 1915 r. W mię-
dzyczasie 22 XI 2019 r. odszedł mój brat cioteczny Andrzej Pietrzak, 
syn Jadwigi Pietrzak z Krajewskich. Jego pożegnanie było okazją do 
spotkania nielicznych pozostałych członków rodziny Krajewskich. 

 
Jarosław Paweł Gryc 

Akt ślubu Krajewskiego Adama i Zofii Dziadakówny (zdjęcie z mikro-
filmu AP Oddział w Łomży). 

Żabikowo 15 VI 1945r. (nie znam autora zdjęcia, posiadam tylko współczesną odbitkę na papierze fotogra-
ficznym, którą otrzymałem od cioci z Piszu). 
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1. Krajewski Bolesław, jego żona Karolina i córki Jadwiga, Franciszka 
i Maria Anna ok. 1924 r. Zbiory Jarosława Gryca. 

2a, 2b. Kościół w Romanach. Fot. Jarosław Gryc 7 IX 2018 r. 
3. Dom 166 Jackson Str. Passaic New Jersey Źródło; Google Street 

View. 
4. Grób rodziny Krajewskich na cmentarzu w Passaic, USA. Źródło: 

www.findagrave.commemorial158999482boleslaw-krajewski. 

4 3 

2b 

1 

2a 
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15. Organy z kościoła w Miastkowie  
  Fot. Jarosław Gryc, 7 IX 2018 r. 
6. Grób Krajewskich i Laskowskich na cmentarzu w Miastkowie  
  Fot. Jarosław Gryc, 26 II 2019 r. 
7. Grób Wiktora Krajewskiego na cmentarzu w Łomży  
  Fot. Jarosław Gryc, 26 II 2019 r. 
8. Młyn w Bartkowiźnie  
  Fot. Jarosław Gryc, 26 II 2019 r. 
 

5 

6 

8 7 
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Utracony sztandar.  
Ostatnia walka szczecińskich fizylierów  

– Józefowo, luty 1915 r. 
 

Zagrzmijcie trąby! zaszumcie sztandary! Lećmy do boju po śmierć lub zwycięstwo! 
Edward, Książe Walii,  

Wiliam Shakespeare, Król Henryk VI,  
Część 3, Akt II, Scena II (tłum. Leon Ulrich, 1875) 

 
Jacek FURMAŃCZYK 

 
O autorze 
 
Jacek Furmańczyk to z pochodzenia płocczanin, radca prawny. Pasjo-

nuje się w historią I wojny światowej, w szczególności działaniami wo-
jennymi na szeroko rozumianym Mazowszu, w tym działaniami wojen-
nymi w dorzeczu rzeki Bzury i Rawki oraz na Ziemi Przasnyskiej. Autor 
publikacji popularnonaukowych, m.in. na łamach „Rocznika Przasny-
skiego”, „Rocznika Sochaczewskiego” i „Notatnika Rawskiego”., 
współautor wystaw i prelekcji poświęconych I wojnie światowej, kon-
sultant filmowy ds. historycznych i militariów.  

Niniejszy szkic pierwotnie ukazał się w „Roczniku Przasnyskim”, 
4 (2017), s. 41–64, ale ze względu na opis walk na terenie Ziemi Kra-
snosielckiej wart jest przypomnienia naszym Czytelnikom. 

 
Sławomir Rutkowski 

 

W historii wojen sztandar, czyli reprezentacyjna chorągiew jednostki 
wojskowej, należał zawsze do najcenniejszych trofeów. Zdobyty przez 
nieprzyjaciela stawał się widomym znakiem odniesionej klęski i hańby 
tych, których go pozbawiono oraz powodem do chwały dla zdobywcy 
oraz nie budzącym wątpliwości znakiem odniesionego przezeń tryumfu.  

Ranga i znaczenie sztandarów (chorągwi) jednostek wojskowych ewo-
luowała przez setki lat. Początkowo znaki te pełniły funkcję orientacyj-
ną, stanowiąc widoczny dla walczących punkt, wokół którego koncen-

trowały się rozproszone w walce oddziały. Pomagały też dowódcom 
identyfikować przynależność jednostki w bitewnym zamieszaniu itp.  

Z czasem wokół sztandarów, pod którymi oddziały przemierzały przez 
lata swoje wojenne szlaki, zaczęła wytwarzać się szczególna atmosfera, 
wykraczająca swym znaczeniem poza zwykłe funkcje znaku rozpo-
znawczego. Sztandar pomagał żołnierzom utożsamiać się z jednostką, do 
której należeli, jej tradycją bojową, bataliami, w których brał udział da-
ny oddział itp. Stawał się także częścią uosabiającą kraj, w imieniu któ-
rego walczyli zebrani pod sztandarami żołnierze. Stąd nieprzypadkowo 
miernikiem zwycięstwa na polu bitwy była ilość zdobytych chorągwi. 
Natomiast utrata sztandaru przez oddział była powszechnie poczytywana 
za zniewagę lub hańbę, co skutkowało nierzadko zaciętymi walkami 
w jego obronie. Zdobycie go przez przeciwnika w okolicznościach hań-
biących jego posiadacza stanowi do dziś w wielu siłach zbrojnych pod-
stawę do rozwiązania danego oddziału i skreślenie go z ewidencji danej 
armii1. 

                                                 
1 Np. współcześnie w Wojsku Polskim. Art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 19 II 
1993 r. o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej stanowi, że Obowiąz-
kiem żołnierza jest bronić i strzec sztandaru jednostki wojskowej oraz, że 
W razie utraty sztandaru wskutek słabości ducha bojowego, jednostka 
ulega rozformowaniu. 

Strzelcy syberyjscy pod Przasnyszem, zima 1915 r. 
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Nawet dla zwycięzcy w wojnie utrata sztandarów była wydarzeniem 
nie do zaakceptowania. Najszybciej zrozumiał to Napoleon, dla którego 
armia i jej znaki były ucieleśnieniem potęgi państwa i wszystko, co po-
wodowało choćby rysę na tym wizerunku, było uznawane za niedopusz-
czalne. Straciwszy wiele sztandarów (wraz ze zdobiącymi ich szpice or-

łami) w zwycięskich przecież kampaniach 1805 i 1806/1807 r., cesarz 
Francuzów postanowił zmniejszyć liczbę sztandarów w pułku do jedne-
go (dotychczas każdy batalion w pułku francuskim miał swój sztandar), 
jednocześnie nakazując stopniowe wycofywanie sztandarów z pierwszej 
linii walki, tak aby zminimalizować ryzyko kompromitujących strat2.  

Historia zna wiele przypadków bohaterskiej obrony sztandarów przez 
swoje oddziały, kończące się często śmiercią wszystkich obrońców, ale 
także przypadki zwykłego tchórzostwa czy też zwykłego ludzkiego stra-
strachu o własne życie i niekoniecznie chęci walki o symbole, z którymi 
zmęczeni wojną walczący przestają się utożsamiać3. 

Kiedy późnym latem 1914 r. rozpalał się światowy konflikt, wydawa-
łoby się, że takie właściwe dla XVIII czy XIX w. emocje towarzyszące 
sztandarom są już tylko barwnym wspomnieniem minionych batalii. 
Otóż nic bardziej mylnego – mimo że karabiny maszynowe i szybko-
strzelna artyleria zbierały w tych miesiącach śmiertelne żniwo, idące do 
natarcia wojska potrafiły maszerować pod ogniem przy łopoczących 
sztandarach, grających werblach, często w takt rytmu marsza przygry-
wających im orkiestr pułkowych, z oficerami na czele, którzy w białych 
rękawiczkach wskazywali białą bronią kierunek natarcia swoim oddzia-
łom. Odniesienie więc zwycięstwa w tak „barwnych” batalistycznie 
okolicznościach lub też zdobycie sztandaru było nadal elementem nie-
zwykle pożądanym, zarówno przez wojskowych, jak i polityków, będąc 
idealnym paliwem dla podtrzymywania wojennego amoku własnych 
społeczeństw, jaki ogarnął je w sierpniu 1914 r. 

Stąd nie dziwi fakt, że pewien epizod, mający miejsce w nieznanej 
szerzej północno-mazowieckiej wsi, stał się tłem i elementem propa-
gandowego, dziś powiedzielibyśmy medialnego szumu w ówczesnych 
środkach masowego przekazu państw tzw. Ententy z jednej strony oraz 
wewnętrznych rozliczeń po stronie niemieckiej. Zbieg szeregu drama-
tycznych okoliczności doprowadził do tego, że wojenny pech dotknął 
jednego z najbardziej reprezentacyjnych pruskich pułków, który cieszył 
się honorowym szefostwem samej królowej Szwecji. 

                                                 
2 R. Bielecki, Wielka Armia Napoleona, Warszawa 1994, s. 379–382. 
3 W trakcie końcowej fazy wojny secesyjnej w Stanach Zjednoczonych 
trudno było znaleźć dowódcom chętnych na chorążych odpowiedzial-
nych za sztandar, gdyż wiązało się to niemal w 100% ze śmiercią lub ra-
nami w pierwszych minutach walki. Zupełnie odwrotnie było na począt-
ku wojny – chętnych do bycia chorążym nie brakowało. 

Królowa szwedzka Victoria podczas wizyty w pułku jej imienia, Szczecin, 18 VI 1909 r. 

Victoria, królowa szwedzka – honorowy szef 34 pułku fizylierów. 
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W lutym 1915 r. trwały ciężkie walki między 10. Armią rosyjską a 8. 

i 10. Armią niemiecką toczone w takcie tzw. II bitwy nad Jeziorami Ma-
zurskimi. Uderzenie wojsk niemieckich odepchnęło Rosjan z linii Wiel-
kich Jezior Mazurskich poza ówczesną granicę państwową oraz rozbiło 
rosyjski XX Korpus. Wbrew oficjalnym niemieckim komunikatom 
o zniszczeniu niemal całej 10. Armii rosyjskiej, mimo niezaprzeczalnych 
sukcesów taktycznych wojsk Paula von Hindenburga, zwycięstwo to nie 

miało aż tak druzgocącego charakteru. Korzystając z postępów własnych 
wojsk na odcinku mazurskim, Erich Ludendorff i Hindenburg postano-
wili wykorzystać przejętą inicjatywę i poprawić swoje położenie na pół-
noc od Wisły na linii Włocławek-Mława-Przasnysz-Myszyniec-Kolno 
i zbliżyć się do linii Narwi, zagrażając w ten sposób wojskom rosyjskim 
zgrupowanym w Królestwie Polskim. Niemcy wiedzieli, że w rejonie na 
północny-wschód od Warszawy koncentruje się 12 Armia gen. kawalerii 
Pawła von Plehwe, która wspólnie z przerzucaną znad Rawki i Bzury 
1. Armią gen. kawalerii Aleksandra Litwinowa miała zgodnie z planem 

Oficerowie 34 pułku fizylierów wraz z gośćmi z armii szwedzkiej. Trzeci od lewej w górnym rzędzie Schimmelpfenning. 

Konrad Kraehe, dowódca 34 pułku fizylie-
rów. 

Okrążenie I batalionu 34 pułku fizylierów wg. szkicu z historii pułkowej. Źródło: K. Kraehe, 
Das Füsilier – Regiment Königin Victoria von Schweden (Pommerches) Nr. 34…, s. 123. 
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uderzyć na linię Nidzica-Szczytno. Stąd też zaledwie kilka dni po rozpo-
częciu bitwy na Mazurach – 10 lutego – ruszyło prawe skrzydło zgru-
powania gen. artylerii Maxa von Gallwitza. Posuwając się wzdłuż pół-
nocnego brzegu Wisły, osiągnęło po kilku dniach linię na wschód od 
Płocka, Drobina i Raciąża oraz uchwyciło przyczółek na wschodnim 
brzegu Wkry w rejonie Strzegowa.  

Ten swego rodzaju wybieg wprowadził w błąd Rosjan, którzy sądząc, 
że tędy podąży główny atak niemiecki, rzucili do przeciwnatarcia znacz-
ne siły. Dowództwo niemieckie, przygotowując się do rozpoczęcia na-
stępnego etapu ofensywy, uznało, że atak na wschód od Przasnysza bę-
dzie skuteczniejszy. Wobec tego 18 lutego gen. Gallwitz wydał rozkaz 
przerzuconemu z 9 Armii I Korpusowi Rezerwowemu gen. por. Kurta 
von Morgena4, aby ten zaatakował Przasnysz od wschodu. Równocze-

                                                 
4 W skład I Korpusu Rezerwowego wchodziły: 1 i 36 Rezerwowa Dywi-
zja Piechoty dysponowały łączną siłą 25 batalionów piechoty, 
6 szwadronów jazdy, 24 baterie dział oraz pół dywizjonu haubic z 2 

śnie dywizja piechoty generała porucznika Theodora von Wernitza 
z Korpusu Zastrowa5 miała obejść Przasnysz od zachodu. Początkowo 
nie zamierzano bezpośrednio szturmować miasta, jednak nagłe nadejście 
roztopów przemieniło okolicę w nieprzejezdne wodno-lodowe trzęsawi-
sko, paraliżując niemiecki system zaopatrzenia. W Przasnyszu krzyżo-
wały się wszystkie główne trakty regionu, stąd miasto samo w sobie sta-
ło się jednym z celów ofensywy. Realizując ten plan, Niemcy zaatako-
wali Przasnysz od wschodu siłami 1. Rezerwowej Dywizji Piechoty ge-
nerała porucznika Sigismunda von Förstera, jednak odwilż w połączeniu 

                                                                                         
gwardyjskiego rezerwowego pułku artylerii ciężkiej. Zob. Reichsarchiv, 
Der Weltkrieg 1914–1918, Berlin 1931, b. 7, s. 462–464. 
5 Korpus Zastrowa tworzyły tzw. Dywizja Wernitza, Dywizja Breugela 
oraz Brygada Pfeila, zob. tamże, s. 460. Jednostki tego korpusu były 
mieszanką drugorzutowych oddziałów Landwehry, Landsturmu, jedno-
stek fortecznych i zapasowych. Wartość tego typu oddziałów nie była 
wysoko oceniana. Uważano, że lepiej nadają się do obrony niż działań 
ofensywnych.  

Żołnierze 34 pułku fizylierów na froncie wschodnim. 
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z twardą obroną miasta 
przez pułkownika Aleksieja 
Barybina (m.in. 4 bataliony 
z 63 Rezerwowej Dywizja 
Piechoty /249 i 250 pułku 
piechoty/ i po batalionie 
z 41 i 42 pułku strzelców 
syberyjskich z 11. Dywizji 
Strzelców Syberyjskich) 
utrudniała działania ataku-
jących. Ostatecznie Prza-
snysz padł 24 lutego. We-
dług powojennych danych 
niemieckich do niewoli 
wzięto około 10 tys. żołnie-
rzy, w tym 57 oficerów. 
Zdobyto też 36 dział i 14 
ciężkich karabinów maszy-
nowych6. 

W tym czasie I Korpus 
Turkiestański (gen. kawale-
rii Siergiej Szajdeman), wi-
dząc postępy Niemców na 
kierunku ciechanowskim, 
zabezpieczył czym prędzej 
ten obszar, wysuwając swo-
je oddziały w kierunku pół-
nocnym. Rezultatem tego 
wszedł w styczność bojową 
z oddziałami 36. Rezerwowej Dywizji Piechoty gen. por. Kurta Kruge 
oraz z oddziałami gen. Wernitza, operującymi na południe od drogi 
Grudusk-Przasnysz. Jeszcze 23 lutego doszło do spotkania lewego 
skrzydła dywizji gen. Wernitza z 70 Rezerwową Brygadą Piechoty z 36 
Dywizji Rezerwowej. 

Dowodzący 1 Armią rosyjską generał Litwinow uważał kierunek prza-
snyski za mniej niebezpieczny i był zdania, że jeśli niemieckie uderzenie 
nastąpi, to dojdzie do tego na zachód od miasta, czyli tak, jak pierwotnie 
planował Gallwitz. Poza tym uwagę Litwinowa przykuwały bardziej 
wydarzenia na odcinku Drobin-Raciąż-linia rzeki Wkry jako jego zda-
niem bardziej istotne dla stabilności frontu 1 Armii7. Groźbę niemiec-
kiego uderzenia w stronę linii Narwi dostrzegło jednak w porę dowódz-
two rosyjskiego Frontu Północno-Zachodniego i zarządziło koncen-
tryczne przeciwnatarcie. Od wschodu z linii rzeki Orzyc nacierać miały 
oddziały II Korpusu Syberyjskiego gen. piechoty Arkadego Syczew-
skiego, zaś od południa, wzdłuż rzeki Węgierki, posuwać się miały dy-
wizje I Korpusu Syberyjskiego (gen. kawalerii Michaił Pleszkow). 
Wprowadzenie do akcji tak dużych sił wyhamowało postępy wojsk nie-
mieckich, w związku z czym Gallwitz, widząc skalę podjętych przez 
Rosjan działań, rozkazał swoim wojskom przejść do obrony. Na kierun-
ku ciechanowskim doszło do zaciętych walk o miejscowość Wola 
Wierzbowska, którą próbował opanować I Korpus Turkiestański. Od 
strony Makowa Mazowieckiego ruszył do natarcia I Korpus Syberyjski, 
zmuszając pododdziały niemieckiej 36 Rezerwowej Dywizji Piechoty do 
cofnięcia się na linię Dobrzankowo-Leszno.  

W dniu 24 lutego zza Orzyca wyszło uderzenie II Korpusu Syberyj-
skiego, którego 4 Dywizja Strzelców Syberyjskich (gen. por. Mikołaj 
Krauze) zepchnęła w rejonie Podosia ubezpieczenia z I batalionu 24 
pułku Landwehry, wspartego wydzielonymi kompaniami z 61 rezerwo-
wego pułku piechoty. Jeszcze gorzej poszło Niemcom w rejonie miej-
scowości Krasnosielc i Przytuły, gdzie 5 Dywizja Strzelców Syberyj-
skich (gen. por. Henryk Lilienthal) odrzuciła oddziały 9 Brygady Lan-
dwehry (niekompletne dwa bataliony 24 pułku Landwehry i większość 
48 pułku Landwehry)8 w kierunku Przasnysza, zadając im poważne stra-
ty w ludziach9.  

                                                 
6 Tamże, s. 254. Szerzej na temat strat walczących zob. J. Chorzępa, 
Przasnysz luty 1915 – „najciekawsza bitwa I wojny światowej”, Prza-
snysz 2008, s. 57. 
7 A. Борисов, Праснышская операция, „Военно-исторический 
журнал”, 1941, 3, s. 31–32. 
8 Od 3 II 1915 r. pod dowództwem gen. mjr. Oskara Kopka von Lossow. 
9 9 Brygada Landwehry była zbyt słabą jednostką, aby utrzymać tak dłu-
gą linię obrony nad Orzycem, jaką jej wyznaczono. Poza tym brygada 
posiadała bardzo słabe wsparcie artylerii – 2 baterie dział starego typu (z 

Wieczorem, w dniu poprzedzającym te walki, II Korpus Syberyjski 
otrzymał od dowódcy 12 Armii rosyjskiej gen. Plehwe rozkaz, z którego 
jasno wynikało, że celem wojsk nie jest jedynie odbicie Przasnysza, ale 
obejście miasta od północy i odcięcie dróg odwrotu oddziałom Gallwit-
za. 5 Dywizja Strzelców Syberyjskich miała uderzyć w kierunku Szla-
Bartniki, a 4 Dywizja Syberyjska bardziej na południe, w kierunku sa-
mego Przasnysza. O ile silny nacisk, I Korpusu Turkiestańskiego oraz 
I Korpusu Syberyjskiego na oddziały niemieckie na zachód od rzeki 
Węgierki, był spowalniany w zaciętych walkach przez pułki 36 Rezer-
wowej Dywizji Piechoty10, o tyle w dniu 25 lutego na kierunku wschod-
nim i południowo-wschodnim sytuacja zdawała wymykać się dowódz-
twu niemieckiemu spod kontroli. Szczególnie niepokojąca była luka, ja-
ka zaczęła powstawać pomiędzy lewym skrzydłem 36 Rezerwowej Dy-
wizji Piechoty broniącej Dobrzankowa, a prawoskrzydłowymi oddzia-
łami pobitej 9 Brygady Landwehry, cofającymi się wzdłuż i na północ 
od drogi Przasnysz-Krasnosielc. Wypełnienie tej luki powierzono nie-
zwłocznie żołnierzom  3 Dywizji Piechoty (w skład której wchodził 
m.in. 34 pułk fizylierów)11. Zdekompletowaną 3 Dywizję Piechoty12 
przerzucono koleją z frontu nad Pilicą do Mławy, skąd już 24 lutego do-
tarła forsownym marszem w pobliże placu boju.  

 

                                                                                         
dywizjonu zapasowego 16 pułku artylerii polowej) z niewystarczająca 
ilością amunicji, której większość zużyto już w walkach nad Orzycem. 
Sama brygada straciła w rejonie Przasnysza w zabitych i zaginionych 
ponad 2 500 żołnierzy. Zob. F. Hartmann, Geschichte des Vorpommer-
schen Feld-Artillerie-Regiments, 38: 1899–1919, b. 1, Stettin 1926, s. 
186; A. Pittler, Das Königlich preussische Landwehr-Infanterie-
Regiment Nr. 24 im Weltkrieg, Berlin 1929, s. 43–50; F. Wengler, Das 
Landwehr-Infanterie-Regiment Nr. 48 im Weltkriege, Oldenburg-Berlin 
1925, s. 116. 
10 M. von Gallwitz, Meine Führertätigkeit im Weltkriege 1914–1916: 
Belgien-Osten-Balkan, Berlin 1929, s. 208. W tym czasie 1 Rezerwowa 
Dywizja Piechoty pod zdobyciu Przasnysza musiała zabezpieczyć trofea 
i odpocząć, ale jednocześnie szykowała się do ewentualnego ataku na 
prawe skrzydło nacierającego ze wschodu II Korpusu Syberyjskiego. 
11 K. Kraehe, Das Füsilier – Regiment Königin Victoria von Schweden 
(Pommerches) Nr. 34 im Weltteriege mit Überblick über die Gait 1720–
1914: nach amtlichen Unterlagen und Berichten von Mitkämpfern 
bearbeitet von Angehörigen des regiments, Stettin 1931, s. 122.  
12 W dniu 15 XII 1914 r. wydzielono z niej dwa pułki grenadierskie: 
2 i 9, tworzące 5 Brygadę Piechoty oraz I dywizjon 2 pułku artylerii po-
lowej. 

Posiłek żołnierzy dywizji syberyjskiej w okolicach Przasnysza, zima 1915 r.  
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Szczecińscy fizylierzy 
 
Za początek historii 34 Pułku Fizylierów 

Królowej Szwedzkiej Wiktorii przyjmuje się 
rok 1720, kiedy to następczyni króla Szwecji 
Karola XII, jego siostra, Ulryka Eleonora, 
próbowała ratować dotychczasowe zamorskie 
posiadłości Korony Szwedzkiej zagrożone 
rozbiorem w wyniku przegranej (a toczonej od 
20 lat) wojny północnej. Tracąc na rzecz Prus 
większość tzw. Pomorza Szwedzkiego (wraz 
ze Szczecinem), utrzymała jedynie Stralsund 
i Rugię. W dniu 12 X 1720 r. postanowiono, 
że funkcje garnizonu tych terenów pełnić bę-
dzie przysłany ze Szwecji pułk upplandzko-
zachodniogotlandzki. W 1723 r. przemiano-
wano go na „Przyboczny regiment Jej wyso-
kości Królowej Szwedzkiej”. Militarne po-
trzeby regionu spowodowały, że w 1749 r. 
utworzono drugi pułk, tzw. Engelbrecht Re-
giment. Pułki te rekrutowały żołnierzy z tere-
nów, na których stacjonowały, stąd mimo 
służby pod szwedzkimi sztandarami nazywano 
je powszechnie „niemieckimi”. Chrzest bojo-
wy pierwszy z tych regimentów przeszedł 
w roku 1734 nad Renem podczas wojny 
z Francją. W wojnie siedmioletniej pułk wal-
czył m.in. w bitwie pod Anklam, zdobywał 
umocnienia Peenemünde, zajmował Wolin 
i Świnoujście, bił się pod Prenzlau oraz bronił 
Stralsundu. W 1788 r. poszedł na kolejną woj-
nę, tym razem z Rosją, walcząc w charakterze 
piechoty morskiej. W latach 1806–1807 pułk 
wziął udział w wojnie przeciwko Napoleono-
wi (Szwecja była wtedy sojusznikiem Prus), 
jednak niczego wielkiego nie dokonał i po-
dzielił los resztek armii pruskiej, która 
w większości skapitulowała przed Francuza-
mi. Udała się jedynie ewakuacja pułku do 
Szwecji. Już w latach 1808–1809 pułk wziął 
udział w kolejnej wojnie z Rosją (boje pod 
Säfvar i Ratan). W 1812 r., po zajęciu Pomo-
rza Szwedzkiego przez Napoleona. pułk został 
rozformowany przez Francuzów. Odtworzony 
w marcu 1813 r., walczył w ramach korpusu 
szwedzkiego wspólnie z pruską Armią Pół-
nocną. Szlak bojowy wiódł przez Dessau oraz 
Bitwę Narodów pod Lipskiem, a w końcu 
przez północne Niemcy (Jülich i niderlandzkie 
Maastricht)13.  

                                                 
13 P. von Abel, Stammliste Der Königlich Preussischen Armee, Berlin 
1905, s. 84. 

Okolice Józefowa wg niemieckiej mapy Karte de Westlischen Russland 1914. 

Zdobyty sztandar przed frontem 3 pułku strzelców syberyjskich. 
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Po kongresie wiedeńskim pozostałości Pomorza Szwedzkiego przypadły 
Prusom. Te przejęły też Stralsund wraz z oboma szwedzkimi pułkami, 
jako że ich rekruci i tak wywodzili się z Pomorza. W armii pruskiej po-
czątkowo tworzyły jeden pułk o numerze 33, ale już w 1820 r. powstał 
kolejny, z numerem 34, rozwinięty z I batalionu 33 pułku. Pułk wielo-
krotnie zmieniał garnizony – Grudziądz, ponownie Stralsund, Koło-
brzeg, Akwizgran, Jülich, Kolonia, Trewir, Mainz, Raststadt, Frankfurt, 
Bydgoszcz i Świnoujście. W latach 1871–1890 i od 1907 r. pułk stacjo-
nował w Szczecinie (III batalion w Świnoujściu). 

Od 4 VII 1860 r. pułk zwany był „pułkiem fizylierów”. W tym czasie 
była to już nazwa historyczna świadcząca o długim rodowodzie pułku14. 
Podczas wojny z Austrią 34 pułk walczył w składzie 16 Dywizji Piecho-
ty m.in. pod Sadową. 

W wojnie z Francją w latach 1870–1871 r. fizylierzy brali udział w bo-
jach o Strasbourg, pod Les Forges i La Baivre. Wyróżnili się w czasie 
trzydniowej bitwy pod Lisaine oraz podczas szeregu działań bojowych, 
z których najsłynniejszym był udział (w ramach tzw. Armii Południowej 
gen. Edwina von Manteuffela) w osaczeniu przy szwajcarskiej granicy 
przeszło osiemdziesięciotysięcznej armii francuskiej, którą dowodził 
gen. Charles-Denis Bourbaki15.  

W 1909 r., w ramach zacieśniania przyjaznych stosunków cesarskich 
Niemiec ze Szwecją, w której panowała królowa Wiktoria, wnuczka 
Wilhelma I, 34 pułk fizylierów jako mający historycznie szwedzkie ko-
rzenie otrzymał nowego honorowego szefa — właśnie szwedzką monar-
chinię. W dniu 17 VI 1909 r. królowa odwiedziła po raz pierwszy 
„swój” pułk, ofiarowując bogato zdobione wstęgi do sztandarów 
w szwedzkich barwach narodowych. Sztandary batalionów pułku 
(w armii niemieckiej każdy batalion miał swój sztandar) uszyte były we-
dług wzoru wprowadzonego w 1894 r. Wzór ten nawiązywał do czasów 
największej sławy pruskiej armii, czyli panowania Fryderyka Wielkiego, 

                                                 
14 Podobną fizylierską nomenklaturę otrzymał siostrzany 33 Pułk. 
15 K. Kraehe, Das Füsilier – Regiment Königin Victoria von Schweden 
(Pommerches) Nr. 34…, s. 2–3; O dawnych pułkach ze starych koszar 
(2): https://bit.ly/2Tg37FM (dostęp 19 II 2017 r.). 

stąd też centrum sztandaru zajmował czarny, fryderycjański orzeł, oto-
czony złotym wieńcem laurowym z dewizą „Pro Gloria et Patria”.  

Ponadto w umundurowaniu żołnierzy znalazły się emblematy podkre-
ślające „szwedzkość” pułku. Na pagonach pojawiła się ozdobna litera 
„V” od imienia królowej, zwieńczona koroną króla pruskiego, ale także 
trzema koronami z herbu Szwecji. Ponadto dla podkreślenia szwedzkich 
korzeni pułku pruski orzeł zdobiący pikelhaubę otrzymał wstęgę z in-
skrypcją „Für Auszeichnung d. vormalig Königl. Schwedischen Lei-
bregt. Königin”. Dwa lata później podczas wielkich manewrów cesar-
skich królowa Wiktoria osobiście prowadziła 34. pułk fizylierów pod-
czas defilady.   

W dniu 1 VIII 1914 r. dla pułku rozpoczęła się wojna światowa. 
W ramach 6 Brygady 3 Dywizji Piechoty II Korpusu Armijnego walczył 
początkowo w Belgii, północnej Francji i Flandrii m.in. w krwawej bi-
twie pod Wytschatae. W końcu listopada 1914 r. został przeniesiony na 
front wschodni, walczył pod Zduńską Wolą, Łaskiem, Łodzią i nad Pili-
cą na południe od Rawy Mazowieckiej. W dniu 21 II 1915 r., załadowa-
ny na stacjach Stryków i Głowno, ruszył na Północne Mazowsze. 

 
 

Marsz ku przeznaczeniu 
 
Przybycie pod Przasnysz „okrojonej” 3 Dywizji Piechoty16 zostało 

przyjęte przez dowództwo I Korpusu Rezerwowego z nieukrywanym 
zadowoleniem. 6 Brygada, początkowo postawiona w gotowości bojo-
wej w rejonie folwarku Zawadki (na wschód od Przasnysza), została 
jednak przeznaczona do zabezpieczenia wschodniego skrzydła niemiec-
kiego ugrupowania.  
                                                 
16 W sile 6 Brygady Piechoty (34 pułk fizylierów i 42 pułk piechoty), 38 
pułku artylerii polowej, I dywizjonu 2 pułku artylerii polowej oraz po-
łowy I dywizjony 15 pułku artylerii ciężkiej. Zob. Reichsarchiv, Der 
Weltkrieg 1914–1918…, s. 463–464. Od 11 grudnia 1914 r. dowódcą 
dywizji był gen. por. Gustav von Hollen, wcześniej dowódca IV Korpu-
su Kawalerii, który późną jesienią 1914 r. walczył pod Ciechowem 
i Przasnyszem. 

Sztandar 34 pułku fizylierów w rękach zdobywców. 
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W dniu 25 II 1915 r. 6 Brygada Piechoty (wraz ze wspierającym ją 38 
pułkiem artylerii polowej) ruszyła zająć rejon Dębiny-Sątrzaska-
Frankowo, frontem w kierunku kompleksów leśnych na wschód od Kra-
snosielca, skąd spływały pobite oddziały 9 Brygady Landwehry. Lan-
dwerzyści, aczkolwiek odrzuceni przez syberyjczyków znad Orzyca, 
mieli za zadanie utrzymać linię na północ od Rogowa w kierunku wsi 
Dębiny. Istniała jednak nadal spora luka pomiędzy wspomnianym Ro-
gowem a zajmującą Dobrzankowo 36 Rezerwową Dywizją Piechoty. 
Uznano więc, że w zaistniałej sytuacji wypełni ją skutecznie I batalion 
34 pułku fizylierów, wzmocniony dwudziałowym plutonem z 1 baterii 
38 pułku artylerii polowej pod dowództwem podporucznika Wedla. 
Otrzymawszy o godzinie 12.30 rozkaz wymarszu, batalion ruszył w kie-
runku wyznaczonej mu rubieży we wsi Józefowo17, leżącej mniej więcej 
w połowie drogi pomiędzy Rogowem a Dobrzankowem. Pełniący od 
niespełna trzech tygodni funkcję dowódcy batalionu kpt Schimmelpfen-
nig18 wysłał w szpicy dwie kompanie piechoty, aby rozpoznały i zabez-
pieczyły drogę przemarszu. Było to uzasadnione bardzo niepewną sytu-
acją na tym kierunku i wielce prawdopodobnym napotkaniem nieprzyja-
ciela ścigającego wycofujących się landwerzystów. Batalion dotarł do 
młyna k. Karwacza i następnie skręcił na południowy-wschód w kierun-
ku Józefowa. Kiedy pierwsze plutony fizylierów wkraczały pomiędzy 
zabudowania wsi, w odległości ok. 2000 m zauważono rosyjskie tyralie-
ry zbliżające się powoli z kierunku południowego. Były to oddziały 
3 pułku strzelców 1 Dywizji Strzelców Syberyjskich (gen. por. Mikołaj 
Tretiakow), które posuwały się wzdłuż wschodniego brzegu Węgierki. 

Wieś Józefowo leżała na północnym skłonie niewielkiego wzgórza, 
oznaczonego na ówczesnych mapach wysokością 117 m n.p.m. Wznie-
sienie panowało nad bezleśną okolicą, której podmokłe łąki dodatkowo 
utrudniały (zwłaszcza w czasie roztopów) dostęp do wsi. Prusacy okopa-
li się wzdłuż krańców miejscowości na kształt wielobocznej reduty, co 
miało ułatwiać prowadzenie ognia i ewentualne wzajemne wspieranie 
się sąsiadujących kompanii. Wysłano patrole w kierunku południowym 

                                                 
17 Na ówczesnej niemieckiej mapie topograficznej z serii Karte des We-
stlichen Russlands występuje pisownia Juzefowo. 
18 Kpt Schimmelpfennig były doświadczonym oficerem od kilku lat słu-
żącym w szczecińskim pułku. Od początku wojny do stycznia 1915 r. 
dowodził 11 kompanią III batalionu i wielokrotnie odznaczył się 
w walkach m.in. pod Barredes nad Marną we wrześniu i Wytschatae 
w listopadzie 1914 r., co najprawdopodobniej zaważyło na jego awansie 
i było dowodem zaufania dowódcy pułku płk. Kraehego (wcześniejsze-
go dowódcy I batalionu). K. Kraehe, Das Füsilier – Regiment Königin 
Victoria von Schweden (Pommerches) Nr. 34…, s. 53, 81, 117. 

do Helenowa, gdzie 
stwierdzono obecność 
oddziałów rosyjskich 
okopujących się na skraju 
wsi. Ze wschodnich krań-
ców Józefowa zaobser-
wowano, że pod niedale-
ką wsią Zblicha maszeru-
ją na zachód duże kolum-
ny rosyjskiej piechoty. 

Kpt Schimmelpfennig 
zorganizował obronę Jó-
zefowa następująco: od 
północnego-wschodu sta-
nowiska obsadziła 
3 kompania podporuczni-
ka rezerwy Holzhüttera, 
kierunek wschodni za-
bezpieczyła okopana 
przed chłopskimi zagro-
dami 1. kompania pod-
por. Rohrbecka, nato-
miast południe 

i południowy–zachód 
trzymała 2 (podpor. Kie-
nitz) i 4 kompania fizylie-
rów podpor. Lichtenstei-
na, okopane ok. 300 m 
przed wiejskimi zabudo-
waniami. Jak tylko zajęto 
wieś, doszło do wymiany 
ognia z nadchodzącymi 

Rosjanami – pechowo dla Niemców nie mogli oni skorzystać ze wspar-
cia swoich dwóch armat. Spowodowane to było tym, że znajdująca się w 
nieodległym Dobrzankowie artyleria niemiecka, nieświadoma ogólnej 
sytuacji, obłożyła ogniem… skraj zajętej przez batalion wsi, tak że ob-
serwator artyleryjski chor. Olszewski nie mógł skutecznie kierować 
ogniem przydzielonych fizylierom armat. Rosjanie jednak ostro nie na-
cierali – dowódca 3 pułku strzelców syberyjskich płk Włodzimierz 
Aleksandrowicz Dobrzański, widząc skuteczny ostrzał karabinowy 
obrońców, rozważnie postanowił, że w pierwszym rzędzie należy zająć 
się okrążeniem wsi, odcięciem Niemców od sił głównych i ściągnięciem 
własnej artylerii19.  

I batalion 34 pułku fizylierów był dość dobrze zaopatrzony. W dniu 25 
lutego, jeszcze przed wymarszem, każdy z żołnierzy otrzymał po ok. 
160 naboi na głowę. Nadto, korzystając z zapadającego zmierzchu, szef 
batalionowych taborów Offiziersstellvertreter20 Hermann przyprowadził 
z Dobrzankowa kuchnie polowe z ciepłym posiłkiem i dodatkowe 12 
tys. sztuk amunicji karabinowej, którą natychmiast rozdzielono pomię-
dzy fizylierów21. Pierwotny rozkaz, jaki otrzymał batalion, nakazywał 
wypełnienie luki pomiędzy 36 Rezerwową Dywizją Piechoty w Do-
brzankowie a wycofaną spod Krasnosielca 9 Brygadą Landwehry (której 
prawe skrzydło miało znajdować się w sąsiednim Rogowie). Niestety 
zdezorganizowana uderzeniami II Korpusu Syberyjskiego brygada von 
Lossowa cofała się w sporym nieładzie. W końcu opuściła linię na pół-
noc od Rogowa, by wieczorem 25 lutego stanąć w rejonie Frankowa. 
Nie czekając na dalsze działania Rosjan, cofnęła się samowolnie dalej na 
zachód, szerząc paniczne informacje o podążających tuż za nimi rosyj-
skich masach22. Utrzymywała się jedynie obsadzona przez 6 Brygadę 
Piechoty linia Dębiny-Frankowo. Jednak i jej trwanie było już tylko 
kwestią czasu, zważywszy na odwrót Landwehry oraz fakt, że w opróż-
nione przez nią miejsce wchodziły pułki 4 Dywizji Strzelców Syberyj-
skich, które nocą dotarły do Karwacza i rozpoczęły forsowanie rzeczki 
Murawki. Kapitan Schimmelpfennig polecił podoficerowi Hermannowi 
udać się sprawdzoną już drogą do Dobrzankowa i poinformować 36 Re-

                                                 
19 Российский Государственный Военно-Исторический Aрхив 
(dalej: РГВИA) Ф. №2513. Оп.1. Д. 34 oraz Ф. 3337. Оп. 1. Д. 65. 
20  Wyższy stopień podoficerski, który nie ma bezpośredniego odpo-
wiednika w Wojsku Polskim. 
21 K. Kraehe, Das Füsilier – Regiment Königin Victoria von Schweden 
(Pommerches) Nr. 34…, s. 126. 
22 F. Hartmann, Geschichte des Vorpommerschen Feld-Artillerie-
Regiments…, s. 186. 

Sztandar I batalionu 34 pułku Fizylierów prezentowany przez żołnierzy 3 pułku strzelców syberyjskich. 
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zerwową Dywizję Piechoty o sytuacji pod Józefowem, zwłaszcza że 
w rejonie, gdzie miała stacjonować Landwehra, zaobserwowano tylko 
kolumny rosyjskich wojsk. Dotarłszy do niemieckiego 61 rezerwowego 
pułku piechoty (z 36 Dywizji Rezerwowej) w Dobrzankowie, Hermann 
skontaktował się telefonicznie ze sztabem dywizji, gdzie jeden oficerów, 
trzeźwo oceniający sytuację, „poradził”, aby czym prędzej wycofać ba-
talion w kierunku Przasnysza. Hermann wrócił z tą informacją do Józe-
fowa, klucząc konno pomiędzy syberyjskim strzelcami. Nieszczęśliwie 
dla odciętych fizylierów w tym samym czasie dotarł do nich kompletnie 
już nieaktualny rozkaz 3 Dywizji Piechoty, ponawiający pierwotne dys-
pozycje, tj. utrzymania Józefowa za wszelką cenę. Rozkaz uzasadniano 
rozpoczętą akcją macierzystej brygady na lewym skrzydle Landwehry 
i planowanym stamtąd uderzeniem na Rosjan, oczekiwaniem na włącze-
nie się do walk, będącego już rzekomo w drodze, nowego niemieckiego 
korpusu itd.23. Skonfundowany tym wszystkim dowódca batalionu miał 
do wyboru wykonać rozkaz dowódcy macierzystej dywizji lub, kierując 
się własnym instynktem oraz niezobowiązującymi radami oficera innej 
jednostki, przebić się w kierunku Przasnysza albo 36 Rezerwowej Dy-
wizji Piechoty. Co ciekawe rozkaz nie wspominał o najistotniejszym 
fakcie – odwrocie 9 Brygady Landwehry. Schimmelpfennig pchnął więc 
gońców do 36 Dywizji w Dobrzankowie oraz do 9 Brygady Landwehry 
wraz z opisem sytuacji bojowej batalionu i prośbą o dalsze rozkazy. Ża-

den z posłańców nie dotarł jednak do celu – wszyscy zginęli lub wpadli 
w ręce Rosjan. Losami batalionu zaniepokoił się jednak dowódca I Kor-
pusu Rezerwowego gen. por. Kurt von Morgen, w związku z czym wie-
czorem 25 lutego wysłał do Józefowa kawalerzystę z rozkazem natych-
miastowego odwrotu. Goniec nie przedarł się jednak z powodu – jak 
twierdził po powrocie – niezwykle silnego ostrzału wojsk rosyjskich, 
które otaczały wieś24. 

Nocą z 25 na 26 II 1915 r. sytuacja ogólna pod Przasnyszem zmieniała 
się dalej na korzyść Rosjan. Pod ich naporem dywizja gen. Krugego wy-
cofała się z rejonu Leszno-Dobrzankowo, kierując się do miasta. Odsło-
nięta przez Landwehrę 3 Dywizja Piechoty (II i III batalion 34 pułku fi-
zylierów, 42 pułk piechoty, 38 pułk artylerii polowej, po ciężkich wal-
kach cofnęła się na linię Bartniki-Wandolin, a pułki 4 Dywizji Strzelców 
Syberyjskich zamknęły od północy pierścień okrążenia wokół Józefo-
wa25. Osamotniony batalion fizylierów pozostał więc w głębi obszaru 
zajętego przez nieprzyjaciela. 

                                                 
23 K. Kraehe, Das Füsilier – Regiment Königin Victoria von Schweden 
(Pommerches) Nr. 34…, s. 126. 
24 K. von Morgen, Meiner Truppen Heldenkämpfe, Berlin 1920, s. 61. 
25 РГВИA Ф. №2513. Оп.1. Д. 34 oraz Ф. 3337. Оп. 1. Д. 65. 

Atak Rosjan 
 

Pod Józefowem noc minęła stosunkowo spokojnie. O godzinie 3.00 
rano doszło jedynie do wymiany ognia z patrolami rosyjskimi na odcin-
ku zajmowanym przez 4 kompanię fizylierów. Około godziny 6.00, kie-
dy jeszcze nie opadły poranne mgły, strzelcy syberyjscy uderzyli na oto-
czony we wsi batalion Schimmepfenniga26. Pierwszy atak wyszedł na 
pozycje 1 i 3 kompanii z kierunku północno-wschodniego. Rosjanie ru-
szyli tyralierami, za którymi kolumnami posuwali się żołnierze drugiej 
linii. Spotkał ich silny ogień karabinowy, w związku z czym zalegli 
w odległości ok. 200 m przed niemieckimi pozycjami. Ok. 50 atakują-
cym udało się wedrzeć do okopu 1 kompanii i wykłuć bagnetami słabszą 
w tym miejscu obsadę. Dopiero interwencja żołnierzy z osłony taborów 
i sztabu batalionu zlikwidowała to włamanie, a kilku Rosjan dostało się 
przy tym do niewoli27. Po godzinie Rosjanie uderzyli ponownie, tym ra-
zem od strony południowej i południowo-zachodniej.  

Natarcie wspierały działa z 1 Dywizji Strzelców Syberyjskich. Na sty-
ku pozycji 2 i 4 kompanii odparto natarcie, wybijając do nogi wszyst-
kich atakujących, którzy zalegli blisko okopów fizylierów. Gorzej po-
wiodło się obrońcom dowodzonym przez podpor. Moellego, okopanym 
od strony Dobrzankowa. Jego niepełny pluton został dosłownie roznie-
siony na rosyjskich bagnetach, a on sam ranny w ramię i szyję, zabrany 

przez Rosjan, przepadł bez wieści. Oddział 
chroniący tyły i park artyleryjski, również sil-
nie zaatakowany, wystrzelał całą posiadaną 
amunicję i uległ w końcu przewadze nieprzy-
jaciela, w którego ręce dostały się oba działa 
wraz z obsadą, która zdążyła jedynie uszkodzić 
zamki od swoich armat28. Rosjanie zauważyli, 
że niemiecka pozycja na wzgórzu 117, domi-
nująca nad podmokłym otoczeniem wokół Jó-
zefowa, pozwalała skutecznie powstrzymywać 
natarcia na dość długich dystansach. Natomiast 
ataki na tyły, czyli od zachodu lub północnego-
zachodu, dawały lepsze efekty, stąd nacisk na 
tych kierunkach zaczął wzrastać. Fizylierzy 
zaczęli więc skracać linię obrony tak, aby po-
szczególne kompanie i plutony mogły wspierać 
się wzajemnie ogniem. Zadawali straty nacie-
rającym, ale ich stan posiadania i amunicja 
powoli kurczyły się, zaś sami stawali się ła-
twiejszym celem dla flankowego ognia baterii 
rosyjskiej artylerii oraz strzelających wzdłuż 
pozycji niemieckich, ciężkich karabinów ma-
szynowych Rosjan. Do południa szczecińskim 
fizylierom udało się odeprzeć wszystkie ataki 
strzelców syberyjskich mimo strat i miejsco-
wego niepowodzenia na zachodnim odcinku 
obrony. Czas jednak mijał. Rosły dylematy i 
wątpliwości dowódcy odnośnie sensu dalszego 
prowadzenia walki, zwłaszcza że zapas amuni-
cji topniał błyskawicznie wobec zmasowanych 

                                                 
26 Nieco inaczej początek walki przedstawia w swojej powojennej relacji 
Dobrzański: Rano o godz. 7.00 wysłaliśmy do Józefowa pierwszych par-
lamentariuszy z apelem, by nakłonić wroga do kapitulacji, ponieważ 
zajmujący wioskę nie miał innego wyjścia. Niemcy odrzucili pomysł 
o kapitulacji i zaraz po tym, jak nasi negocjatorzy wrócili z powrotem, 
otworzyli gwałtowny ogień. My nie byliśmy gorsi i podjęliśmy walkę 
[cyt. za:] B. von Achechmanoff, Das ringen um Przasnysz. Heldenkampf 
des I.Bataillons Füsilier-Regiments Nr. 34 am 26 Ferbruar 1915 bei Ju-
zefowo, [w:] Jahrbuch der Deutschen Frontsoldaten und Kriegsopfer 
1939, Berlin 1939, s. 75–76; co ciekawe raport Dobrzańskiego z 1915 r., 
jak i dziennik działań jego pułku milczą na ten temat, РГВИA Ф. 
№2513. Оп.1. Д. 34 oraz Ф. 3337. Оп. 1. Д. 65. 
27 Według Rosjan wzięto przy tym szturmie do niewoli 47 Niemców. Ich 
zeznania miały świadczyć o obronie Józefowa przez cały pułk, РГВИA 
Ф. 3337. Оп. 1. Д. 65. Rosjanie, którzy dostali się do niemieckiej niewo-
li nie mieli jednak szczęścia – kilka godzin później, zamknięci w jednej 
ze stodół, padli ofiarą ostrzału wsi. K. Kraehe, Das Füsilier – Regiment 
Königin Victoria von Schweden (Pommerches) Nr. 34…, s. 127 . 
28 Wg. Dobrzańskiego armaty przydzielone fizylierom nie odegrały ak-
tywnej roli w walce o Józefów m.in. z powodu silnego ognia artylerii 
syberyjczyków, РГВИA Ф. 2513. Оп. 1. Д. 34. 

Witryna z trofeami wojennymi podarowanymi Mikołajowi II – u góry po lewej sztandar szcze-
cińskich fizylierów. 
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natarć rosyjskich. Ryzyko kompletnej rzezi, jaką niechybnie mógł za-
fundować swoim podkomendnym w przypadku skutecznego włamania 
się sybiraków w jego pozycje, było coraz większe. W ferworze walki 
nawet dobra wola okazana przez dowódcę atakującego 3 pułku strzel-
ców syberyjskich mogłaby nie wystarczyć. Przy tym wieś była także ob-
legana od północy przez cały 13 pułk strzelców syberyjskich i jeden ba-
talion z 16 pułku strzelców syberyjskich z innej, bo 4 Dywizji Strzelców 
Syberyjskich29. 

Dowódca batalionu, podobnie jak i jego otoczenie, ciągle liczył się 
z możliwością odsieczy. Nadzieje oblężonych na ratunek chwilowo 
wzrosły, gdy ok. godziny 13.00, gdy nad Józefowem pojawił się nie-
miecki samolot rozpoznawczy. Prawdopodobnie dlatego kpt Schim-
melpfennig odrzucił wtedy propozycję kapitulacji złożoną przez pułk. 
Dobrzańskiego za pośrednictwem wysłanego parlamentariusza.  

 
 

Kapitulacja i losy sztandaru 
 
Wahania Schimmelpfenniga przełamali jednak sami Rosjanie, którzy 

wobec odrzucenia propozycji kapitulacji uderzyli ponownie, wdzierając 
się w pozycje fizylierów tak, że ich linia obrony zaczęła pękać. Ok. go-
dziny 14.00 zdecydowano o kapitulacji. Kończyła się amunicja, wzma-
gał się ogień rosyjskiej artylerii, a sybiracy byli już pośród części zabu-
dowań Józefowa. Płk Dobrzański przyjął kapitulację rozkazując 
wstrzymanie walk. Widząc, co się dzieje, pełniący funkcję batalionowe-
go chor. podoficer Voss nie zastanawiał się długo – na oczach batalio-
nowego sztabu zdarł płótno i szarfy sztandaru, którymi obwinął leżący 
w pobliżu kamień i na ile pozwalał jeszcze bitewny zamęt, skrycie zato-
pił wszystko w najbliższej studni. Drzewce zostało połamane na kawał-
ki, a okucia i zdobiony grot sztandaru zdemontował dowódca batalionu, 
ukrywając je później przez cały okres niewoli na Syberii, aż do zwolnie-
nia w 1921r.30. 

Decydując się na kapitulację, kpt Schimmelpfennig nakazał wstrzy-
manie ognia i zbiórkę wszystkich walczących. Do niewoli miał pójść ca-
ły pozostający przy życiu batalion. Dla zwycięzców było to nie lada wy-
darzenie, stąd dowódca 3 pułku strzelców syberyjskich stanął na wyso-
kości zadania okazując przeciwnikom kurtuazję rodem z ubiegłego stu-
lecia. Tak to relacjonował: 18 oficerów zostało ze mną, szeregowi – nie 
mniej niż 1000 osób – stali uporządkowani około 500 kroków od nas. 
Doskonale rozumiałem ich psychiczną opresję, oddałem im wojskowe 

                                                 
29 Ф. Бeрков, Н. Горбин, Б. Головчинер, Наступление стрелковой 
дивизии (Действия 4-й сибирской дивизии под Праснышем 24–27 
февраля 1915 г.), „Военно-исторический журнал”, 1940, 3, s. 109. 
30 I to mimo rabunku jakiego stał się ofiarą, już na początku niewoli, ze 
strony rosyjskiego żandarma, podczas postoju w Warszawie, РГВИA: 
Ф.2019. Оп. 1. Д. 537. 

honory, co grzecznie odwzajemnili, podałem dowódcy dłoń i zwróciłem 
się do niego następująco: „Jest mi bardzo miło, iż mogę uściskać dłoń 
tak odważnego wroga, który do końca zachował szlachetną odwagę wy-
konując wytrwale przydzielone mu zadania, mimo iż miał świetną oka-
zję do wycofania się, zanim został otoczony. Panowie, wykonaliście 
swój obowiązek! Ale podczas wojny czasami dochodzi również i do nie-
szczęśliwych wydarzeń. I właśnie takie nieszczęśliwe wydarzenie spo-
tkało was. Wasza sytuacja była skazana na niepowodzenie; byliście cał-
kowicie odcięci. Nie warto czynić sobie z tego powodu żadnych wyrzu-
tów. Zostawiam wam chwilowo wasze szable i żądam, byście zostawili 
tylko broń palną”. Zaraz potem zaproponowałem im papierosy i popro-
siłem dowódcę, by wydał zaniepokojonej grupie żołnierzy rozkaz, aby 
spokojnie podążyli za sztabem dywizji i żeby nie przyszła im na myśl 
żadna próba ucieczki, co pozwoli uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi. 
Towarzyszyć im miał mój oddział konny31. 

I tutaj zaczynają się pierwsze rozbieżności. Pierwsza dotyczy liczby 
wziętych do niewoli. Źródła rosyjskie wspominają o liczbie pomiędzy 
700 a 1000 osób32 (z oczywistych względów pomijamy bałamutne in-
formacje o wzięciu w plen całego pułku). Liczba 1 000 też wydaje się 
mało prawdopodobna, jako że bliska jest regulaminowej liczebności 
niemieckiego batalionu – 1060 osób. Zważywszy, że pułk przerzucony 
pod Przasnysz został zdjęty z linii frontu dwa tygodnie po zakończeniu 
swego udziału w operacji łódzkiej i walkach nad Pilicą, wątpliwym jest, 
aby liczył regulaminowy tysiąc. Ostatnie uzupełnienia przyszły pod ko-
niec stycznia i na początku lutego cały 34 pułk fizylierów liczył 2522 
żołnierzy33. Płk K. Kraehe wspominał o 660 żołnierzach batalionu, jacy 
opierali się Rosjanom w Józefowie34. Jeśliby doliczyć gońców oraz ob-

sługę dział35, to możemy zbliżyć się do liczby ponad 700 osób36 i taka 
cyfra jest najbardziej prawdopodobną. Dostępne źródła obu stron na te-
mat liczby poległych i rannych mogą także budzić pewne wątpliwości. 
Opublikowana lista poległych 34 pułku wydaje się być niepełna, wska-
zując oficjalnie 6 poległych i 2 zaginionych (sic!)37. Na pewno po stro-
nie zajmujących dogodne pozycje fizylierów nie była ona zbyt duża 
i mogła się prawdopodobnie zamknąć liczbą kilkudziesięciu zabitych 
i rannych38. Z drugiej strony relacje rosyjskie podające informacje 
o dziesiątkach zabitych Niemcach już podczas pierwszych ataków rosyj-
skich wydają się mocno przesadzone. Rosjanie, jako atakujący, mogli 
ponieść co najmniej 2–3 krotne większe straty, co wydaje się potwier-
dzać relacja płk. Dobrzańskiego z 1915 podająca, iż 3 Pułk strzelców 
syberyjskich stracił w boju o Józefowo łącznie 94 zabitych i 280 ran-
nych39. Pewną wskazówką dla ustalenia liczby poległych mogłyby być, 
powstałe w okresie międzywojennym, niemieckie inwentarze nekropolii 
wojennych, według których na obu cmentarzach polowych założonych 
w Józefowie spoczęło łącznie 20 żołnierzy niemieckich i 91 rosyj-
skich40. Nie wiadomo jednak, czy polegli w tym boju, bądź zmarli z ran 

                                                 
31 Relacja gen. Dobrzańskiego, cyt. za: B. von Achechmanoff, Das rin-
gen um Przasnysz…, s. 76. 
32 РГВИA Ф. №2513. Оп.1. Д. 34 oraz Ф. 3337. Оп. 1. Д. 65. 
33 K. Kraehe, Füsilier-Regiment Königin Victoria von Schweden (Pom-
merches) Nr. 34…, s. 120. 
34 Tamże, s. 129. 
35 F. Hartmann, Vorpommerschen Feldartillerie-Regiments Nr. 38, Ber-
lin 1921, s. 47–48 podaje, że z plutonu artyleryjskiego do niewoli poszli 
podporucznik Wedel, chorąży Olszewski, 4 podoficerów i 27 szeregow-
ców. 
36 Dlatego jedna z rosyjskich wersji o wzięciu do niewoli 18 oficerów 
i ok. 800 żołnierzy nie wydaje się więc taką nieprawdopodobną, zob. 
А.В. Олейников, Захвачены в бою: трофеи русской армии в Первой 
мировой, Моcквa 2015, s. 280–281; РГВИA Ф. 2019. Оп. 1. Д. 739. 
37 K. Kraehe, Das Füsilier – Regiment Königin Victoria von Schweden 
(Pommerches) Nr. 34…, s. 487, 490, 517; na s. 488 lista poległych 
1 kompanii I batalionu pod datą 26 II 1915 r. wymienia jeszcze 12 zabi-
tych, wskazując wieś Sątrzaska jako miejsce ich śmierci – jest to naj-
prawdopodobniej błąd edytorski, gdyż cały I batalion bronił wtedy Józe-
fowa i ci polegli właśnie tam zginęli. 
38 F. Hartmann, Geschichte des Vorpommerschen Feld-Artillerie-
Regiments…, s. 188 informuje o 2 poległych z plutonu artyleryjskiego: 
podoficerze sanitarnymi i kanonierze oraz wielu ciężko rannych. Istnieje 
duże prawdopodobieństwo, że wielu ciężko rannych zmarło wkrótce po 
bitwie. 
39 РГВИA Ф. 3337. Оп. 1. Д. 65. 
40 W sąsiednim Helenowie Starym i Nowym istniało jeszcze kilka cmen-
tarzy i grobów wojennych, gdzie pochowano łącznie 67 żołnierzy nie-

Sztandar I batalionu 34 pułku fizylierów w zbiorach Ermitaża. 
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Józefowo. Fragment wzniesienia 
117. Widok od strony południowej. 

Józefowo. Widok współczesny z 
dawnych pozycji niemieckich w 
kierunku południowym. 

Pickelhauba oficera 34 pułku fizy-
lierów ze zbiorów Bayerischen Ar-
meemuseum w Ingolstadt.

Pagon z mundury szeregowego 34 
pułku fizylierów ze zbiorów prezen-
towanych na wystawie w Muzeum 
Historycznym w Przasnyszu.
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– zostali pochowani jako jedyni na tych cmentarzach. Równie dobrze 
mogą tam bowiem spoczywać ofiary walk, które toczono na tym terenie 
w lipcu 1915 r. Prawdopodobnie nie znajdziemy już jednoznacznej od-
powiedzi na to pytanie. 

Oficjalnie naczelne dowództwo rosyjskie, podając pomyślne komuni-
katy o wynikach walk w rejonie Przasnysza, poinformowało, że w trak-
cie walk zdobyto sztandar pułku (nie batalionu), biorąc przy tym do 
niewoli cały pułk41. Oczywiście dla przegranych nic bardziej hańbiącego 
– pójść do niewoli wraz ze sztandarem – to idealny wprost temat dla wo-
jennej propagandy, który przedstawiony w odpowiednim kontekście, 
miał bezdyskusyjnie świadczyć o wielkim zwycięstwie. Było to po-
trzebne Rosjanom, zwłaszcza że propaganda niemiecka triumfowała 
w związku z niedawnym „decydującym” zwycięstwem w tzw. II bitwie 
nad Jeziorami Mazurskimi.  

Niestety ten zafałszowany na bieżące potrzeby przekaz pokutuje do 
dziś w niektórych publikacjach książkowych czy internetowych. Nic 
dziwnego, skoro był to jedyny niemiecki sztandar, zdobyty przez Rosjan 
w boju w czasie I wojny światowej. Siłą rzeczy musiała wokół niego 
powstać stosowna „legenda”, która znalazła odzwierciedlenia w opisach 
zdjęć, ówczesnych wydawnictwach czy propagandowych kartach pocz-
towych. Fakt, że Niemcy przez długi czas nie wiedzieli, co tak naprawdę 
stało się w Józefowie, spowodował, że wstydliwie milczeli. Poprzestali 
jedynie na wewnętrznym dochodzeniu mającym ustalić, czy batalion 
i jego żołnierze okryli hańbą elitarny pułk, który przecież nadal istniał 
i walczył. Według płk. K. Kraehego, wszczęte w sprawie losów I bata-
lionu śledztwo mogło znaleźć swoje zakończenie dopiero po powrocie 
z niewoli części jeńców, zwolnionych w drodze wymiany lub z powo-
dów zdrowotnych. Ich zeznania przedstawiające rzeczywisty rozwój 
wypadków w dniach 25–26 II 1915 r. pozwoliły zdjąć cień hańby z do-
brego imienia całego pułku. Niezależnie od tego elementu dowodowego 
przeprowadzono wewnętrzne dochodzenie, podczas którego przeanali-
zowano raporty ze sztabów walczących jednostek, jak i przesłuchano 
dowódców wszystkich jednostek znajdujących się w sąsiedztwie I bata-
lionu podczas trwających walk. W raporcie końcowym stwierdzono, że 
dowódca batalionu nie ponosi żadnej winy i że batalion świetnie wywią-
zał się ze swojego obowiązku42. W dniu 23 X 1915 r., w 100. rocznicę 
służby pułku w pruskiej armii, cesarz Wilhelm II wystosował uroczysty 
list, do którego załącznikiem były wstęgi na nowy sztandar jako dowód 
uznania za dotychczasowe czyny bojowe, jak i za w pełni honorowo 
straconą chorągiew I batalionu, która zostanie zastąpiona nową43. 

Kolejna nieścisłość dotyczy okoliczności zdobycia sztandaru. Wydaje 
się, że kwestię tą wyjaśnia relacja dowódcy 3 pułku strzelców syberyj-
skich płk. (później gen. lejtnanta) Dobrzańskiego, opublikowana krótko 
przed II wojną światową w jednym z niemieckich periodyków poświę-
conych Wielkiej Wojnie. Otóż owo „zdobycie” sztandaru nastąpiło 
w okolicznościach bardzo prozaicznych. Po przyjęciu kapitulacji oddzia-
łu Schimmelpfenniga i odeskortowaniu jeńców do Dobrzankowa 3. pułk 
strzelców syberyjskich ruszył w kierunku Przasnysza. Samo wzięcie do 
niewoli całego batalionu z elitarnego pułku było już tak dużym sukce-
sem, że nikt nie zaprzątał sobie głowy szukaniem czegoś, czego tak na-
prawdę nie spodziewano się znaleźć. Wieś została wkrótce zajęta przez 
nadciagające ze wschodu oddziały II Korpusu Syberyjskiego. Kwateru-
jący żołnierze korzystając ze studni najprawdopodobniej zahaczyli 
o fragment sztandarowego płata i wydobyli go wraz z wiadrem – możli-
we, że to wtedy powstało rozdarcie płótna, które widoczne jest do dziś. 
Radość znalazców nie trwała jednak długo, gdyż na wieść o odkryciu 
dowództwo rosyjskie44 rozkazało oddać sztandar 3 pułkowi strzelców 
syberyjskich jako zwycięzcy w walce z jednostką, do której sztandar na-

                                                                                         
mieckich i 30 rosyjskich. Nie wiadomo jednak, kiedy i w jakiej walce 
polegli. Politisches Archiv des Auswärtigen Amts, Berlin, sygn. 
R48011, Projekt dalekosiężnego skomasowania niemieckich grobów wo-
jennych w województwie warszawskim, Berlin 1934.  
41 РГВИA Ф. 2019. Оп. 1. Д. 739. 
42 Interesujące jest to, że Gallwitz w swoich wydanych w 1929 r. wspo-
mnieniach dopatrywał się przyczyn katastrofy batalionu w nieroztropnej 
„przesadnej odwadze” jego dowódcy, biorąc najprawdopodobniej za 
pewnik fakt, iż ten otrzymał rozkaz o wycofaniu się. M. Gallwitz, Meine 
Führertätigkeit im Weltkriege 1914–1916.…, s. 216. 
43 K. Kraehe, Das Füsilier – Regiment Königin Victoria von Schweden 
(Pommerches) Nr. 34…, s. 129–130. 
44 Dobrzański nie precyzuje rangi owego dowództwa: dywizji, armii czy 
frontu. Zob. relacja gen. Dobrzańskiego, cyt. za: B. von Achechmanoff, 
Das ringen um Przasnysz…, s. 77.

leżał. Zatknięty na kozacką spisę był uroczyście obnoszony i fotografo-
wany przed frontem brygady, do której należał pułk Dobrzańskiego. 
Ostatecznie zdobycz została przewieziona do Petersburga „do dyspozy-
cji” cara Mikołaja II45. Sztandar był jeszcze wielokrotnie ozdobą wystaw 
prezentujących wojenne trofea, które organizowano dla podtrzymania 
ducha walki lub przy okazji zbiórek na rzecz walczących. Stałe miejsce 
miał w tzw. carskiej witrynie, gdzie prezentowano go wraz z innymi 
zdobyczami nadesłanymi przez wojsko. Obecnie chorągiew I batalio-
nu 34 pułku fizylierów można oglądać w petersburskim Ermitażu. 

 
 

Historia toczy się dalej 
 
Klęska I batalionu 34 pułku fizylierów w Józefowie była jednym z ca-

łego szeregu dramatycznych i niepomyślnych dla wojsk niemieckich 
epizodów końcowej fazy lutowej bitwy przasnyskiej. Po niewątpliwych 
początkowych sukcesach zgrupowania Gallwitza szeroka, aczkolwiek 
nie wszędzie skoordynowana kontrofensywa 1 i 12 Armii rosyjskiej do-
prowadziła już wczesnym rankiem 27 lutego do bezpośredniego ataku 
na Przasnysz. Po bardzo zaciętej walce oddziały 1 i 4 Dywizji Strzelców 
Syberyjskiej odbiły wieczorem miasto, biorąc do niewoli wielu jeńców i 
zdobywając sporo różnorakiego materiału wojennego.  

Tego samego dnia niemiecki I Korpus Rezerwowy rozpoczął odwrót 
w kierunku Janowa, ku ówczesnej granicy niemiecko-rosyjskiej. Nato-
miast 3 dywizja piechoty i resztki 9 Brygady Landwehry odeszły 
w kierunku Chorzel, nękane jedynie przez Kozaków i samochody pan-
cerne. Komunikat o sukcesach w operacji przasnyskiej, wydany przez 
rosyjską Kwaterę Główną, częściowo tylko pokrywał się z rzeczywisto-
ścią. Po pierwsze Niemcy nie zostali wyrzuceni poza granicę państwo-
wą, gdyż okopali się na południe od niej. Wojska niemieckie poniosły 
rzeczywiście duże straty w ludziach i sprzęcie oraz musiały opuścić 
zdobyty teren, jednak trudno było mówić o rozbiciu dwóch korpusów46. 
Jednostki korpusów Morgena i Zastrowa, mimo sporych strat, zachowa-
ły swoją zorganizowaną strukturę i już tydzień później były gotowe do 
kontrakcji.  

W dniu 28 II 1915 r. dowódca 1 Armii gen. Litwinow wydał rozkaz 
pościgu za ustępującym przeciwnikiem. Predestynowane do tego (i co 
najważniejsze nie przemęczone walką tak jak piechota) jednostki rosyj-
skiej kawalerii, nie otrzymały jednak konkretnych zadań, w związku 
z czym de facto nie ruszyły za wojskami Gallwitza. Również nadejście 
I Korpusu Kawalerii niczego nie zmieniło, gdyż dogodny moment mi-
nął, a Niemcy okopywali się na podejściach do granicy, reorganizując 
i uzupełniając „poturbowane” w bitwie jednostki. Rosjanie stracili nie-
powtarzalną szansę na ponowne wtargnięcie w głąb Prus.  

Minęło ledwie kilkanaście dni i wojska Gallwitza znalazły się ponow-
nie na przedpolach Przasnysza. 

 
Jacek Furmańczyk 

 

                                                 
45 Tamże. 
46 Drugim niemieckim korpusem obok I Korpusu Rezerwowego był 
walczący na zachód od Przasnysza Korpus Zastrowa, który co prawda 
także poniósł straty, ale w porządku cofnął się w kierunku zachodnim 
i kilka dni później skutecznie odparł wielodniowe natarcie rosyjskie na 
Mławę. Zob. M. Gallwitz, Meine Führertätigkeit im Weltkriege 1914–
1916.…, s. 220–223.



Cel działań rytualnych 
w „Hymnach Orfickich”

Kacper BAKUŁA 

O Autorze
Kacper Bakuła przez trzynaście lat mieszkał w woj. pomorskim, 

następnie trzy lata spędził w Karolewie gm. Krasnosielc. Uczęszczał do 
Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krasnosielcu. Miłość do 
historii rozwinął dzięki nauczycielce Barbarze Dudek. Brał udział 
w licznych konkursach, był laureatem konkursu „Losy żołnierza i dzieje 
oręża polskiego” i finalistą konkursu kuratoryjnego z historii. Aktualnie 
jest studentem drugiego roku studiów licencjackich w Instytucie 
Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania 
koncentrują się na historii najnowszej. Planuje zajmować się historią 
PRL, ZSRR oraz historią wojskowości, w szczególności badaniem 
muzyki wojskowej. 

Poniższa praca jest przykładową pracą zaliczeniową na pierwszym 
roku studiów historycznych, podczas których pogłębianie wiedzy 
zaczyna się od historii starożytnej. Jest napisana specyficznym językiem 
naukowym i wymaga od czytelnika pewnej znajomości opisywanego 
problemu badawczego oraz zapoznania się z materiałem źródłowym. 
Praca ta charakteryzuje najważniejsze cele modlitw, jakie wyznaczali 
sobie uczestnicy tajnych zgromadzeń religijnych, zwanymi misteriami 
orfickimi. Nazwa ta pochodzi od mitycznego Orfeusza, który był 
śpiewakiem i poetą, twórcą nurtu religijnego. Te modlitwy zostały 
zebrane w zbiór 87 hymnów, które zostały zwane Hymnami Orfickimi. 
Każdy hymn był adresowany do poszczególnych bogów, znanych 
z mitologii greckiej. Spójrzmy zatem na przykładowy hymn LXXXII do 
boga Notosa, który był panem wiatru południowego: Nagłe drgnienie 
w przestworzach powietrza o ścieżkach wilgotnych, w skrzydeł trzepocie 
gwałtownym krążące tam i z powrotem, przyjdź z burzowymi chmurami, 
ojcze i panie nawałnic, to bowiem jest twym podniebnym udziałem przez 
Zeusa ci danym, chmury deszcze rodzące z przestworzy na ziemię 
wysyłać. Przeto błagamy cię, szczęsny, byś ciesząc się świętym 
obrzędem, zesłał na matkę ziemię swą życiodajną ulewę1. 

Najważniejszy zdaje być się koniec hymnu, z którego możemy 
wyczytać cel wezwania danego bóstwa. Np. boginię macierzyństwa 
wzywano po to, aby zesłała płodność ludziom. Hymny uwidaczniają też 
największe obawy społeczności późnej starożytności, epoki 
niesamowitego braku stabilności geopolitycznej i powolnego zaniku 
greckiego dziedzictwa kulturowego, czasu, kiedy rodziła się nowa 
religia chrześcijańska. Dzięki pracy analizie hymnów możemy porównać 
dwa światy: współczesny i starożytny. Możemy poznać obawy ludzi 
u schyłku starożytności i zestawić je z aktualnymi problemami, które nas 
wszystkich dotyczą. 

Wstęp 
„Hymny Orfickie” to jest zbiór krótkich 87 wierszowanych utworów 

o charakterze pieśni religijnych, których spisanie jest datowane na
początek III w.2. Powstały na obszarze Pergamonu w Azji Mniejszej3 
[obecnie tereny te leżą na obszarze Turcji – przyp. red.]. Autorstwo 
przypisuje się mitycznemu Orfeuszowi, który był trackim śpiewakiem.  

Niniejsza praca ma za zadanie przedstawić cel rytuałów misteryjnych 
w hymnach oraz odpowiedzieć na pytanie, z jakimi problemami borykali 
się ludzie późnej starożytności. 

1 Hymny orfickie, tłum. E. Żybert, Wrocław 2012, [dalej: Orph. H.], 
hymn LXXXII, wersy 1–7 [dalej: numer hymnu numer wersu]. 
2 P. Chuvin, Ostatni poganie. Zanik wierzeń pogańskich w cesarstwie 
rzymskim od panowania Konstantyna do Justyniana, tłum. J. 
Stankiewicz-Prądzyńska, Warszawa 2008, s. 284. 
3 Hymny orfickie…, s. 5. 

Zbiór rozpoczyna się wstępem, w którym Orfeusz zwraca się do 
Musajosa, swojego przyjaciela4. Radzi on aby, używał tych hymnów na 
szczęście – aby polepszyć swoje życie bądź uchronić się od chorób, 
nieszczęść, a także aby zapewnić sobie lepszą śmierć.  

We wstępie są przedstawieni bogowie, którzy pojawiają się później 
w poszczególnych hymnach. Zestawienie zaczyna się od bogów 
olimpijskich – Zeusa, Posejdona, Aresa – a kończy się na bóstwie Kresu. 
Kolejność bóstw we wstępie będzie się różniła od kolejności 
w hymnach. Ta różnica może być spowodowana tym, że wstęp i hymny 
miały różnych autorów. Zbiór właściwy zaczyna się od hymnu do 
Hekate, a kończy się na Tanatosie – jest to dość interesujący układ, gdyż 
Hekate była uważaną za boginię narodzin, potomstwa, rozrodczości5. 
Tanatos z kolei, jak powszechnie wiadomo, był bogiem śmierci. Można 
więc przyjąć, że hymny są ułożone w ten sam sposób, co ludzkie życie. 
Analizując pozostałe 85 hymnów, przekonujemy się, że ludzie obecni na 
obrzędach prosili o rzeczy i nam również bliskie. 

Na początku danego hymnu zamieszczono inwokację. Zaraz po niej 
opisano cechy charakterystyczne danego bóstwa – np. w Hymnie 34 
Apollon został nazwany zabójcą Tityosa, wymieniono charakterystyczne 
dla niego epitety, np. szczęsny Pajanie6, co sugeruje nam, że Apollon 
był utożsamiany z bogiem-uzdrowicielem7. Nierzadko też z 
wprowadzenia do danego hymnu można się czegoś dowiedzieć o samym 
bóstwie. Na końcu każdego utworu znaleźć można zwrot do bóstwa z 
daną prośbą, dotyczącą ludzkiego życia.  

Analiza poszczególnych hymnów 
Rozważania nad celami hymnów zaczniemy od tych związanych 

z samymi obrzędami orfickimi. Bogowie mieli za zadanie przebywać na 
obrzędach i swoją obecnością sprowadzić na wtajemniczonych 
pomyślność, sprawować pieczę nad obrzędami. Do takich bóstw należy 
m.in. Hekate. Utwór do niej skierowany otwiera zbiór hymnów. Została
ona umieszczona na wstępie, gdyż była boginią praktyk magicznych, 
obrzędów misteryjnych8. Jej przychylność była kluczowa, gdyż od jej 
obecności zależała dalsza pomyślność praktyk. Ludzie pragnęli zyskać 
wstawiennictwo bogini, która stała na pograniczu świata bogów i ludzi9. 

W hymnie 3 mamy Ajther, który był personifikacją wyższych sfer 
niebieskich10. Prośbę o jego łagodność, bezchmurność11 można 
interpretować jako łaskawość, gdyż Ajhter był ojcem wielu bogów, więc 
orficy musieli prosić o jego przychylność, aby nie napotkać w swoim 
życiu nieszczęść, prosili też o łagodność dla wtajemniczonych na czas 
obrzędu. W zbiorze orfickim wzywano różne bóstwa mniej lub bardziej 
przyjazne ludziom, więc może dziecię jasności12 miało chronić 
zgromadzonych przed negatywnymi bogami. Podobnie Hypnos 
w hymnie 85 miał wziąć pod swoją opiekę uczestników w trakcie dzieł 
bogobojnych13, czyli misteriów. 

4 Tamże, s. 59. 
5 Hekate, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, 
Wrocław 1987, s. 121. 
6 Orph. H. XXXIV 1. 
7 Pajan, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 269. 
8 Hekate, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 121. 
9 Hymny orfickie…, s. 18. 
10 Ajter, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 17. 
11 Orph. H. V 6. 
12 Oprh. H. V 5. 
13 Orph. H. LXXXV 10. 
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W hymnie 42 jest wezwana Mise, która była utożsamiana z Demeter14. 
Z treści hymnu dowiadujemy się, że była czczona w Eleusis, a miejsce 
to charakteryzowało się kultem Demeter15. Wiązał się z płodnością, 
urodzajem oraz z nadzieją na lepsze życie pośmiertne16. Obok Demeter 
równie czczony był Dionizos pod różnymi wcieleniami. Razem 
z Dionizosem w hymnie 48 przywołano Sabazjosa, który był synem 
Zeusa i Persefony17. Był nazywany także Zagreusem18.  

Aby zrozumieć środkową część zbioru orfickiego, w którym Dionizos 
był wzywany pod wieloma epitetami (hymny 37–57) należy przybliżyć 

                                                        
14 Mise, [w:] S. Hornblower, The Oxford classical dictionary, New 
York 1999, s. 989. 
15 A. Szoka, Poganie w świecie rzymskim w IV wieku, [w:] Świat 
rzymski w IV wieku, red. P. Filipczak, Kraków 2015, s. 364. 
16 W. Burkert, Starożytne kulty misteryjne, Kraków 2007, s. 42. 
17 Sabazjos, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 316. 
18 Semele, [w:] tamże, s. 319. 

boga Zagreusa. W porównaniu do bardziej znanego nam Dionizosa 
Zagreus został zabity przez tytanów, lecz Atenie udało się odzyskać jego 
jeszcze bijące serce. To serce dało życie znanemu nam Dionizosowi. 
Sabazjosa i Zagreusa można łączyć na podstawie dwóch przesłanek: 
bogowie byli zrodzeni ze związku Zeusa i Persefony, mieli też dar 
zmieniania się w zwierzęta czy innych bogów (by uciec tytanom, 
Dionizos przemieniał się w woły, byka, a nawet samego Zeusa). Może 
dlatego Dionizos i Demeter byli wzywani na obrzędy, bo to właśnie 
Demeter mogła pozbierać szczątki Zagreusa, by dać mu nowe życie19. 
Także jego opiekunka Hipta w hymnie 49 była proszona o przybycie na 
obrzędy. Dowiadujemy się, że była jedną z bogiń zajmującą się 
wtajemniczaniem w misteria20. Znana była z tego, że opiekowała się 
młodym Dionizosem, więc mogła wziąć pod swoją opiekę uczestników 
obrzędu. Dodajmy hymn 54 do Sylena, wychowawcy Dionizosa, 

                                                        
19 Tamże. 
20 Orph. H. XLIX 2. 

G. Dall'Orto, Orfeusz i zwierzęta: https://bit.ly/2vNfPnu (dostęp 14 II 2020 r.). 
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w którym był proszony o przyniesienie zgromadzonym (...) spokój21. 
Niosąc tyrs – laskę Bachusa – był blisko związany z obrzędami ku czci 
Dionizosa, gdyż nim przewodził. Podobnie Semele była przywoływana 
w celu zyskania przychylności: byś zawsze dla mystów była przychylna 
i dobra22. Prośba o jej przychylność wiąże się z historią Dionizosa, gdyż 
ona dała mu drugie życie23. Prosząc więc jego matkę orficy byli 
przekonani, że ona również będzie przychylna ich życiu. 

Warto też się zatrzymać nad kwestią natchnienia uczestników 
misteriów. W hymnie 4 do Uranosa słowa czytamy: usłysz mnie, daj 
uświęcone życie młodemu mystowi24, co wskazuje na rolę boga – 
uosobienia nieba – w uświęceniu życia  członków zgromadzenia, żeby ci 
mogli zagłębiać się w misteria. Z kolei Gwiazdy z hymnu 7 miały swój 
bieg szlachetny w czynach wspaniałych dopełnić25. Biorąc pod uwagę 
ich funkcję jako ciał niebieskich, czyli rozświetlanie nieboskłonu, można 
wnioskować, że miały rozświetlać los człowieka (władajcie, wskazując 
los dany każdemu)26. Helios z hymnu 8 miał podobną rolę: mystom 
rozświetlaj żywot szczęśliwy27, czyli powiększanie blasku życiowego 
oraz wskazanie człowiekowi drogi do doskonałości. Helios był bóstwem 
solarnym, więc mógł być „latarnią” dla uczestników obrzędów. Eos 
w hymnie 78 także miała święty blask28 powiększać, gdyż była uważana 
za boginię jutrzenki. Miała budzić do życia uczestników obrzędów 
i potęgować ich religijność. 

Kończąc rozważania nad bogami związanymi z obrzędami, 
dochodzimy do próśb dotyczących zbawienia błagalników. Z prośbą 
o uwolnienie od niekorzystnych okoliczności jako pierwsza wzywana 
była Prothyraja (hymn 2): zbaw nas, skoro od zawsze byłaś wszystkich 
zbawczynią29. Z jej rolą wiąże się atrybut – klucze: O Prothyrajo, 
o klucznico, życzliwa, opoko, każdemu miła30. Ten atrybut należy także 
do Hekate jako tej bogini, która otwierała przejście między światem 
żywych i umarłych, ludzi i bogów31. W hymnie do Selene jest mowa 
o odkupieniu uczestników misteriów: zbawczyni nowych swych 
błagalników32. Wezwanie bogini związanej z porą nocną miało ścisły 
związek z czasem trwania obrzędów. 

Prócz próśb o zbawienie odnajdujemy kilka hymnów dotyczących 
sprawiedliwości. W hymnie 40 Demeter jako pierwsza była proszona 
o Praworządność najmilszą33. Praworządność, jedną z hor, można tutaj 
powiązać z wymienioną obok Ejrenę. Proszono więc o pokój 
i sprawiedliwość. Nemesis w hymnie 61 była błagana o oszczędzenie 
znienawidzonych sądów bezbożnych, nad miarę w swej pysze, 
zwodniczych i zmiennych34. Możemy to interpretować jako prośbę 
o ochronę ludzi przed niesprawiedliwymi sądami, mordami sądowymi. 
W hymnie 62 wzywana była Dike – uosobienie Sprawiedliwości, by 
w godzinie śmierci przyszła w prawości35, co znaczy tyle, że miała 
osądzić śmiertelników wedle zachowań za życia. Miała być wroga dla 
ludzi nieprawych, dla sprawiedliwych przychylna36, co potwierdza 
sprawiedliwy osąd tej bogini. Z kolei w hymnie 63 Dike występująca 
pod epitetem Dikajosyne była proszona, aby niezmiernie po równej 
drodze szło życie szlachetne ludzi śmiertelnych, żywiących się roli 
płodami, oraz zwierząt wszelakich, które na piersi swej karmi37 – była to 
prośba o sprawiedliwość i równość życia ludzi i zwierząt. Jako ostatnia 
w hymnie 79 była wzywana Temida, proszona o przyjście z życzliwą 
radą do świętych obrzędów38.  

Przechodząc do kategorii związanej z życiem i rozrodczością, 
natrafiamy już na samym początku zbioru na hymn do Prothyrai. 
Wezwanie brzmi: poród daj będąc pomocną39. Prothyraja była boginią 
                                                        
21 Orph. H. LIV 12. 
22 Orph. H. XLIV 11. 
23 Semele, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 319. 
24 Orph. H. IV 9. 
25 Orph. H. VII 13. 
26 Orph. H. VII 6. 
27 Orph. H. VIII 21. 
28 Orph. H. LXXVIII 13. 
29 Orph. H. II 13–14. 
30 Orph. H. II 5–6. 
31 Hymny orfickie…, komentarz 78. 
32 Orph. H. IX 13. 
33 Orph. H. XL 19. 
34 Orph. H. LXI 11–12. 
35 Orph. H. LXII 10. 
36 Orph. H. LXII 9. 
37 Orph. H. LXIII 13–15. 
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połogu. Jej wezwanie świadczy o wadze nowego życia dla orfików. 
Podobnie był czczony Protogonos, zwany inaczej Fanesem, przywołany 
w hymnie 6. Czytamy: Przybądź więc, błogosławiony, przepłodny, 
z radością do twych kapłanów40. Rzuca nam się w oczy, że ten bóg był 
związany z płodnością. W hymnie czytamy, że dał życie bogom, jak 
i ludziom: wszystkich rodzica, zarówno bogów, jak ludzi śmiertelnych41, 
a jego imię można tłumaczyć jako Pierworodny42. 

Następne hymny z tej kategorii są adresowane do Matki Bogów – 
hymn 27 – i do Antai – hymn 41. W pierwszym z nich czytamy: Bogów 
macierzy, (…) karmiąca wszystkich43. Przywołana w tym hymnie Rea 
była postrzegana jako żywicielka wszystkich ludzi. Antaja natomiast, za 
którą kryje się Demeter, co widać to pod słowami zeszłaś w głąb Hadesu 
po Persefonę szlachetną44, była nazywaną matką tak bóstw 
nieśmiertelnych, jak i ludzi śmiertelnych45. Podkreślane jest tutaj 
macierzyństwo Demeter. Po wezwaniu Afrodyty na obrzędy w hymnie 
55 oraz po jego treści (ty wszystko poczęłaś46, zapewniająca 
potomstwo47) możemy wnioskować, że swoim przyjściem miała 
przynieść płodność ludziom. 

Następna kategoria hymnów to grupa dotycząca zdrowia i pokoju. 
Pierwszy raz prośba o zdrowie pada w hymnie 10 do Natury, czyli 
Physis48: sprowadź Ejrenę z Hygieją dla wspólnej korzyści nas 
wszystkich49. Zdrowie zostało określone imieniem Hygieja, która była 
jedną z córek Asklepiosa50, podobnie jak Ejrene, jedna z Hor, która była 
personifikacją pokoju. W Hymnach Orfickich prośby o zdrowie i pokój 
występowały razem, bowiem dotyczyły kluczowych elementów świata. 
O wypędzenie nieszczęść i chorób był proszony w hymnie 12 Herakles: 
przybądź o błogosławiony, z czarami przeciwko chorobom, wypędź też 
wszelkie nieszczęścia, wstrząsając maczugą w swej dłoni, a pociskami 
lotnymi Kery okrutne odegnaj51. Miał użyć czarów do odpędzenia 
chorób, maczugi do wypędzenia nieszczęść i za pomocą pocisków 
wypędzić Kery – skrzydlate istoty, które wysysały krew z zabitych 
i rannych52. Ze względu na ich wściekłość i odrażający wygląd mogły 
być nośnikami chorób i zła, więc ludzie prosili o pomoc Heraklesa, 
który był boskim siłaczem. W hymnie 14 Reę także proszono 
o wypędzenie Ker i podarowanie pokoju i zdrowia: wiodąc Ejrenę wraz 
z dobrobytem szczęśliwym, a wypędzając za krańce ziemi zmazę i Kery53. 
Reja jako bogini płodności, matka wielu bogów, miała za zadanie dbać 
o dobro świata. W hymnie 15 najwyższy z bogów – Zeus – miał zesłać 
czystą Higieję i boską Ejrenę, dostatek bez zmazy54, a w hymnie 19 
proszono go: daj z serca (…) boską Ejrenę, piastunkę młodzieży czczoną 
najmocniej55. Tutaj również uwidacznia się opieka Zeusa nad światem. 
Najważniejszy z bogów, pan piorunów, miał ludzkie życie w swoich 
rękach, dlatego był celem modłów orfików. Ejrene jako piastunka 
młodzieży pojawiła się także w hymnie 65 do Aresa: ukój ból serca 
dręczący (…) pragnąc Ejrenę, piastunki młodzieży, dawczyni dostatku56. 
Proszono ją o zesłanie pokoju oraz o ukojenie bólów, które często 
towarzyszą wojnie. Posejdon w hymnie 17 miał przysłać Ejrenę 
z Hygieją razem ze szczęściem bez skazy57. Biorąc pod uwagę rolę tego 
boga, tj. panem władza nad morzami i oceanami, możemy przyjąć, że 
zesłanie zdrowia i pokoju dotyczyło marynarzy. Także Persefona 
w hymnie 29 była proszona o podarowanie pokoju i zdrowia za życia: 
hojnie obdarz Ejreną, Hygieją o dłoniach kojących58. Nereus jako bóg 
morza w hymnie 23 był proszony o zdrowie wraz z pokojem, co widać 
w słowach: ześlij mystom Ejrenę szczęśliwą, Hygieję o dłoniach 
                                                        
40 Orph. H. VI 11–12. 
41 Orph. H. VI 4. 
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43 Orph. H. XXVII 1–2. 
44 Orph. H. XLI 5. 
45 Orph. H. XLI 2. 
46 Orph. H. LV 6. 
47 Orph. H. LV 13. 
48 Φύσις, [w:] Z. Abramowicz, Słownik grecko-polski..., s. 574. 
49 Orph. H. X 34. 
50 Hygieja, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 149. 
51 Orph. H. XII 14–16. 
52 Kery, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 182. 
53 Orph. H. XIV 14–15. 
54 Orph. H. XV 11. 
55 Orph. H. XIX 22–23. 
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kojących. Podobnie jak Posejdon Nereus miał wziąć pod opiekę żeglarzy 
i marynarzy. Z kolei w hymnie 32 do Ateny widzimy prośbę 
o szczodrobliwą Ejrenę, zdrowia dostatek59. Atena jako opiekunka 
wojny sprawiedliwej była proszona o zesłanie zdrowia oraz pokoju. 
W hymnie 36 do Artemidy, która była boginią płodności, czytamy: 
wiodąc Ejrenę razem z Hygieją o włosach wspaniałych, aby wypędzić 
het, w góry, choroby i bóle głowy60. Wzywający Artemidę orficy modlili 
się o zesłanie zdrowia i dobrobytu, powołując się na jej patronat nad 
matkami, gdyż przyjmowała poród Apollona61. . O sprowadzenie pokoju 
ze zdrowiem w hymnie 40 była proszona Demeter: Przybądź, wiodąc ze 
sobą Ejrenę (…) razem z (...) władczynią Hygieją62. Była ona pośrednio 
związana z życiem, gdyż zaryzykowała podróż do Hadesu, krainy 
umarłych, w poszukiwaniu Kory. Do samej Hygiei w hymnie 68 
zwracano się tak: strzeż nas od chorób i cierpień złowrogich63. Zgodnie 
z jej patronatem orficy prosili o ochronę przed chorobami i cierpieniem. 
Po raz ostatni wezwanie o zdrowie pada w hymnie 84 do Hestii – bogini 
ogniska domowego64. Prośba brzmi: tchnij w nas dostatek i zdrowie – 
Hygieję o dłoniach kojących65. Jako bogini ogniska ma chronić ludzi od 
zimna, a także od nieszczęść, odpędzając swym blaskiem i żarem 
wszelakie choroby. 

Kolejna grupa hymnów dotyczy więc ludzkich obaw. Na początku 
zbioru orfickiego wzywana była w hymnie 3 Noc: przybądź łaskawa 
i lęki jawiące się nocą przepędzaj66. Noc od zawsze ludziom kojarzyła 
się złowieszczo, prócz swojej tajemniczości budziła niepewność, strach, 
kojarzyła się ze śmiercią, kresem życia i wszystkimi 
nieprzychylnościami losu, nieprzewidywalnością. Ona to zrodziła 
nieprzyjaznych bogów takich jak Tanatos67 czy Eris68. W hymnie 11 był 
wzywany był Pan – proszono go: panicznego strachu zaś przepędź za 
ziemi granice69. Chodziło o lęk nagły, przerażający jak jego wygląd70. 
Proszony był o przepędzenie szaleństwa, zwanego gzem71, który 
prowadzi ludzkość do zguby. Strach miał być przepędzony na kraniec 
świata, który przez długi czas kojarzył się ludziom z straszliwym, 
nieprzyjaznym miejscem, więc sugerowano się, że tam strach powinien 
zostać wygnany. Do Dajmona w hymnie 73 zwracano się 
w następujących słowach: wygoń troski bolesne, które do cna trawią 
życie, po całej rozpędź je ziemi72. Był bogiem przebywającym 
w podziemiach73 i mógł być utożsamiany z Hadesem (właśnie jako 
demoniczny, podziemny). Innymi poszlakami sugerującymi, że Dajmon 
mógł być Hadesem, było nazwanie go dawcą bogactwa74. Imię Pluton 
oznaczało tego, który ma bogactwo75. Jako dawca Hades bogactwa miał 
rozwiać po całym świecie wszelkie boleści. Korybant w hymnie 39 
słowami był proszony o odpędzanie majaków76. On sam był określany 
jako lęk wzbudzający77 i jako ten, co lęki przepędza78. Podkreślono 
zatem jego dwojaką naturę. O przybycie z życzliwą poradą, co troski 
rozprasza79, były w hymnie 59 proszone Mojry. Ich zadaniem było 
przyjście z dobrą radą do człowieka, gdyż były one personifikacjami 
losu, przeznaczenia80, dzierżyły w swoich rękach życie ludzi. Podobny 
do poprzednich hymnów jest hymn 71, skierowany do Melinoe, który 
mówi o przepędzeniu na sam kraniec ziemi81 szaleństwa. Była ona mało 

                                                        
59 Orph. H. XXXII 15–16. 
60 Orph. H. XXXVI 16–17. 
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62 Orph. H. XL 18–20. 
63 Orph. H. LXVIII 13. 
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69 Orph. H. XI 25. 
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72 Orph. H. LXXIII 8–9. 
73 Hymny orfickie…, s. 59. 
74 Orph. H. LXXIII 4. 
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76 Orph. H. XXXIX 10. 
77 Orph. H. XXXIX 3. 
78 Tamże. 
79 Orph. H. LIX 21. 
80 Mojry, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 238. 
81 Orph. H. LXXI 11. 

znaną nimfą związaną z koszmarami82, ale i źródłem tych szaleństw, co 
widać w słowach: Ona śmiertelnych w szał wprawia zwidami83. 

Kolejnym tematem hymnów jest problem nienawiści wobec drugiego 
człowieka. W hymnie 37 do Tytanów wezwanie orfików brzmi: 
Wzywam was zatem, abyście gniew niebezpieczny wygnali, gdyby ktoś 
z przodków podziemnych został wpędzony do domu84. Ostatnie dwa 
wersy informują nas, że Tytani byli wzywani do wygnania gniewu 
w obliczu powrotu zmarłych przodków. Wtrąceni do Tartaru mieli być 
pośrednikami między ludźmi żyjącymi a zmarłymi, którzy nie mogą 
zaznać spokoju i nawiedzają dom, w którym przebywali za życia85. 
Korybant, jeden z Kuretów86, w hymnie 39 jest proszony o przepędzenie 
gniewu i lęku: gniew ciężki odwróć87. Jego rola wiąże się z zabójstwem 
jednego z Korybantów przez swych braci88. Ludzie prosili o to, aby 
gniew korybantów nie dosięgnął ich, by nie dochodziło do dalszego 
rozlewu krwi. Nieszczęścia przepędzać i chronić przed nienawiścią miał 
także Hefajstos, wezwany w hymnie 66: Strzeż nas od szału dzikiego 
niezmożonego płomienia89. Jako boski pan ognia miał przed nim chronić 
ludzkość . Można to wyjaśnić w dwojaki sposób – po pierwsze w sposób 
dosłowny jako ochronę przed niebezpiecznym żywiołem, a po drugie 
może to być metafora konfliktów między ludźmi, skrajnych emocji, 
których należy się wyzbyć. Hefajstos był także proszony o podtrzymanie 
wewnętrznego żaru, co może być interpretowane jako prośba 
o podtrzymywanie energii życiowej. Hymny 69 i 70 dotyczą Erynii 
i mówią nam o zelżeniu boskiego gniewu wobec ludzi. W pierwszym 
z nich Erynie są wzywane wprost: zmieńcie stosunek do życia na z serca 
życzliwy, łagodny90. Uczestnicy obrzędów prosili o łagodność tych bogiń 
wobec ludzi. W drugim z hymnów Erynie zostały nazwane Eumenidami, 
czyli łagodnymi91, by przybyły ku naszym myślom pobożnym92. Prośba 
do bogiń zemsty o przybycie na obrzędy miała na celu zniwelowanie ich 
negatywnej cechy. 

Z hymnami o przepędzenie lęku czy też nienawiści są powiązane 
hymny dotyczące szczęścia. Hymn 24 adresowany do Nereid mówi 
o zesłaniu mystom szczęścia bez granic93. Nereidy były bóstwami 
morskimi, więc ich wezwanie powinniśmy rozpatrywać pod kątem 
żeglarzy jako życzenie pomyślności na morzu. Słowa bowiem wy 
objawiłyście pierwsze czcigodne obrzędy94 sugerują nam, że Nereidy 
brały udział w inicjacji do obrzędów orfickich. Atena w hymnie 32 ma 
zesłać orfikom chwile pomyślne95. Biorąc pod uwagę jej patronat nad 
wojną sprawiedliwą, może chodzić tutaj o szczęście na polu bitewnym 
bądź zesłania pomyślności żołnierzom. Jako ostatnia o przyjście razem 
ze szczęściem obfitym96 była proszona Tyche (hymn 72), inaczej 
nazywana Fortuną. Będąc sterniczką ludzkiego życia, miała w swych 
rękach los ludzi, panowała nad szczęściem i nieszczęściem człowieka. 
Nawiązując do niej, należy przytoczyć hymn 86 do Onejrosa – demona 
marzeń sennych. Wołany słowami: wyjaw mi boskie zamysły, abyś mnie 
zawsze we wszystkim przybliżał do słusznych osądów, a nie objawiał mi 
znaków pokrętnych, wiodących do zguby97 miał ludziom w śnie objawiać 
właściwe ścieżki życia, przyszłość kreowaną przez bogów.  

Następna kategoria to hymny dotyczące śmierci. Pojawia się wcześniej 
wspomniany Pan, gdyż mamy wezwanie o dobry kres życia98. Dobry, bo 
miał być pozbawiony wszelkich niepotrzebnych cierpień, bólów oraz 
wspomnianego wcześniej panicznego strachu. Hymn 13 do Kronosa 
wyróżnia się zakończeniem: kres życia nieskalanego nam zesłał 
szczęśliwy99. Kronos, będąc dawnym władcą Olimpu, mógł być 
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postrzegany jako ten, który da ludziom szczęśliwy spoczynek po trudach 
życia. Drugą przesłanką ku temu, aby ludzie się modlili do niego 
o łaskawą śmierć, jest fakt, że dawniej Kronos mógł być utożsamiany 
z Chronosem, a więc z Czasem, który biegnie nieubłaganie od narodzin 
człowieka po jego koniec. Jego następca na Olimpie, Zeus, w hymnie 20 
był proszony o słodki kres życia100. Pan błyskawic miał w swych rękach 
życie ludzi, był panem życia i śmierci. W następnym utworze 
dotyczącym śmierci (hymn 25), skierowanym do Proteusza, boga 
morskiego, widzimy następującą prośbę: szczęsnego żywota daj koniec 
dobry po trudach101. Ten bóg posiadał dar przepowiadania przyszłości, 
lecz niechętnie ludziom śmiertelnym tej porady udzielał102. Dlatego 
ludzie, kierując do niego prośbę o dobrą śmierć, liczyli na zdolności 
boga. 

W hymnie 28 wewano Hermesa, który był posłańcem bogów. Pojawia 
się prośba o godny kres życia103. Zajmował się m.in. przekazywaniem 
śmiertelnikom woli bogów104. W hymnie 57 pojawia się ponownie, tym 
razem z przydomkiem Chtohnios. Pod słowami przyjdź, niosąc kres 
dzieła wspaniały105 kryje się jego tradycyjne postrzeganie jako boga-
posłańca. Jawi się także pod wołaniem przywódco dusz106. Będą 
zaklinaczem dusz, potrafił przenieść zmarłych na drugi świat bez 
zbędnych cierpień107. W hymnie 29 starożytni prosili Persefonę: 
a starość zasobna gdy przyjdzie, do domu swego i potężnego Plutona 
zabierz nas, o pani108. Była ona małżonką Hadesa, pośredniczyła między 
ludźmi a światem śmierci. W hymnie mamy także wskazany moment, 
kiedy ma nadejść owa śmierć – podczas starości. W starożytności                                                         
100 Orph. H. XX 6. 
101 Orph. H. XXV 11. 
102 Proteusz, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 305. 
103 Orph. H. XXVIII 11. 
104 Hermes, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 141. 
105 Orph. H. LVII 12. 
106 Orph. H. LVII 6. 
107 K. Kerényi, Hernes przewodnik dusz, tłum. J. Prokopiuk, Warszawa 
1933, s. 12. 
108

 
Orph. H. XXIX 19–20.

 

w społecznościach o niskim 
standardzie medycyny 
człowiek w podeszłym wieku 
miał bardzo utrudnioną 
egzystencję, tym bardziej 
kiedy chorował. Strach przed 
śmiercią w męczarniach, 

z organizmem 
wyniszczonym chorobą, był 
uzasadniony. 

Leto w hymnie 35 
proszona była o kres 
słodki109. Bogini ta rodziła 
w ciężkich bólach110. Modląc 
się do Latony, orficy prosili 
o pomyślny poród bez 
komplikacji i o jego 
przeżycie oraz o wieczny 
spoczynek po wieloletnim 
życiu. Sam Asklepios 
hymnie 67 wzywany był 
następującymi słowami: kres 
życia zapewnij nam dobry111. 
Bóg sztuki lekarskiej miał 
zapewnić ludziom spokojną 
śmierć. W hymnie 73 mamy 
wezwanie o kres życia 
sławny, szlachetny i słodki112. 
Dajmon-Hades, będąc dawcą 
bogactwa, miał zabrać 
człowieka do swojego 
podziemnego królestwa 
w sławie i bezbolesności. 

Cykl próśb o zdrowie za 
życie i śmierć bezbolesną po 
trudach życia kończy ostatni 
hymn zbioru do Tanatosa – 
boga śmierci. Jego rolę 
podkreślają pierwsze słowa 
w hymnie: dzierżysz ster nad 

śmiertelnikami113. Proszony był, ażeby starość była dla ludzi 
najwspanialszą nagrodą114 po trudach życia, po okresie strachu przed 
nagłą śmiercią, podczas porodu, wojny, z powodu braku higieny.  

Starożytni byli skazani na łaskę i niełaskę bogów, odpowiedzialnych 
za zesłanie dobrej pogody. Jako pierwszy w tej sprawie proszony był 
Pluton, pojawiający się w hymnie 18. Miał przybyć, gdyż ród 
śmiertelników [bogacił] co roku plonami nowymi115. Za czasów 
rzymskich Pluton został złączony z istniejącym Hadesem 
i wcześniejszym bogiem rolnictwa Dis Paterem116. Tutaj uwidacznia się 
jego greckie imię – Pluton, czyli bogacz. Podobnie jak on, jego 
małżonka Persefona, zostawszy boginią płodności, była wołana słowami 
– plon spod ziemi wyślij117. Persefona przejęła rolę bogini Prosepiny, 
która była patronką kiełkującego zboża118. 

 

Przechodząc do próśb o deszcz, należy zacząć od hymnu 16 do Hery. 
Miała zesłać podniebne strugi ulewy119, gdyż była boginią płodności. 
W hymnie 21 wzywano Chmury, ażeby zesłały swe płodne ulewy na 
matkę ziemię120. Wśród nich była Nefele, jedna z cór Okeanosa121. Gaja 
w hymnie 26 wzywana była następującymi słowami: zechciej nam 
wzrastać plonami miłymi, serce mając przychylne przy błogosławionej 
                                                        
109 Orph. H. XXXV 7. 
110 Leto, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 207. 
111 Orph. H. LXVII 8. 
112 Orph. H. LXXIII 10. 
113 Orph. H. LXXXVII 1. 
114 Orph. H. LXXXVII 12. 
115 Orph. H. XVIII 5. 
116 Pluton, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 292. 
117 Orph. H. XXIX 17. 
118 Prosepina, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 304.

 
119 Orph. H. XVI 8. 
120

 

Orph. H. XXI 7.

 
121 Nefele, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 247. 

G. Dall'Orto: Posejdon: https://bit.ly/3258s6M (dostęp 14 II 2020 r.). 
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pogodzie122. Jako Matka Ziemia miała obdarowywać swe dzieci, czyli 
ludzi, owocami ziemi. Kureci w hymnie 38 słowami niosący owoce, 
wiew tchnijcie123 byli proszeni o płody, co wskazuje na to, że oprócz 
wychowywania małego Zeusa zajmowali się także ochroną roślinności: 
Brązem dźwięczący Kureci, broń Aresową mający, (…) gdy 
nadchodzicie: i wnet rozkwitają kwiaty wokoło124. O płody była 
proszona Demeter: Przybądź (…) obciążona plonami125, gdyż była także 
boginią zbóż. Następnie w hymnie 43 wzywano Hory. Miały czas 
doskonały dla plonów wspaniałych wzrastania przynosząc126. 
Zajmowały się czuwaniem nad cyklem wegetacji127, były także 
boginiami pór roku i godzin128. W hymnie 51 orficy ubiegali się 
o przychylność Nimf, które miały zdrową krynicą wzbierając w porze
korzystnej dla plonów129, czyli u źródeł rzek sterować nawodnieniem 
upraw, by wzrastały plony. Adonis w hymnie 56 był proszony 
o przyjście, niosąc owoce tej ziemi130, gdyż był bogiem upraw131. Mamy
także hymny 80–82 do bogów wiatru. Boreasz był proszony o pogodę 
i jasne oko ajtheru, słońce o jasnych promieniach132 – błagano 
o łagodność i dobrą pogodę, gdyż był szkodliwym wiatrem. Zefira
proszono o przyjście łaskawe, wiejące niepokalanie, powietrzne133, bo 
był łagodnym wiatrem i miał przynieść ukojenie, a z kolei Notos, wiatr 
południowy, miał doprowadzić do wzrostu plonów, przynosząc 
życiodajną ulewę134. Mnogość wezwań do bóstw wietrznych świadczy 
o lęku ludzi o swoje uprawy i próśb o ich wzrost w korzystniejszych
warunkach. 

Idąc tropem wezwanych bóstw wiatru, należy przejść do hymnów 
związanych z życiem morskim. Także marynarze, żeglarze, ludzie morza 
mogli liczyć na przychylność bogów. Po raz pierwszy o ochronę żeglugi 
był wzywany w hymnie 17Posejdon: chroń ziemi korzenie i chyżych 
okrętów żeglugę135. Jego ochrona nad korzeniami ziemi może mieć 
związek z ochroną źródeł136. Tethys w hymnie 22 była przedstawiona 
jako żona Okeanosa137 i, pośrednicząc między nim a ludźmi, była 
proszona o wiatry pomyślne138 dla okrętów. Nereus w hymnie 23 był 
proszony słowami: powstrzymaj wstrząsy139. Podwodne wstrząsy 
nierzadko wywoływały mordercze fale, więc uczestnicy misteriów, 
społeczność nadmorska, zabiegali się o względy boga morza. Leukotea 
wraz z synem Pajmonem (hymny 74–75) również pojawiła się 
w Hymnach orfickich. Matka miała zsyłać wiatry pomyślne140, a jej syn 
gniew poskramiać gwałtowny morskich fal rozszalałych141. Wiąże się 
z tym historia o ich samobójczej śmierci. Do nich właśnie modlą się 
żeglarze w trakcie burzy142. Pajmon miał zgromadzonym przynieść 
ratunek na lądzie – biorąc pod uwagę jego śmierć może chodzić 
o ratunek przed rozbiciem się o skały (wraz z matką rzucili się
z wysokości) i ocalenie na wzburzonym morzu. 

W zbiorze orfickim szczególną uwagę zasługuje hymn 33 do Nike, 
która miała przybyć zawsze przydając wspaniałej sławy czynom 
szlachetnym143. W tym hymnie błagalnicy zanosili swoje wołania 
o sławę, gdyż Nike była bogini zwycięstwa. Ta sława mogła się zdarzyć
w wyniku doniosłych wydarzeń, igrzysk, bitwy. W hymnie 76 także 
Muzy były o sławę proszone: chwałę przynosząc, natchnienie 
najmilsze144. Ta chwała miała przysługiwać artystom, proszącym 

122 Orph. H. XXVI 10–11. 
123 Orph. H. XXXVIII 25. 
124 Orph. H. XXXVIII 1, 13. 
125 Orph. H. XL 18. 
126 Orph. H. XLIII 11. 
127 Hory, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 147. 
128 Tamże. 
129 Orph. H. LI 19. 
130 Orph. H. LVI 13. 
131 Adonis, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 6. 
132 Orph. H. LXXX 5–6. 
133 Orph. H. LXXXI 5–6. 
134 Orph. H. LXXXII 7. 
135 Orph. H. XVII 9. 
136 Posejdon, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 300. 
137 Tethys, [w:] tamże, s. 345. 
138 Orph. H. XXII 10. 
139 Orph. H. XXIII 7. 
140 Orph. H. LXXIV 10. 
141 Orph. H. LXXV 8. 
142 Leukotea, [w:] P. Grimal,  Słownik mitologii greckiej…, s. 209. 
143 Orph. H. XXXIII 8–9. 
144 Orph. H. LXXVI 12. 

o natchnienie. Z Muzami była powiązana Mnemosyne, przywołana
w hymnie 77: pamięć chciej w mystach obudzić (…) niepamięć zaś od 
nich odepchnij145. Była uosobieniem Pamięci146, która była ważna dla 
artystów i dawniej, i dziś. Hermes w hymnie 28 był proszony o pracę 
owocną, wdzięk mowy i niezawodną pamięć147. Uważany był za tego, 
który wynalazł mowę148, był odpowiedzialny za wzniosły wywód 
retoryczny149. 

W zbiorze znaleźć można jeszcze  jedną grupę hymnów – utworów 
dotyczących miłości. Przyniesienie rozkoszy należało do Dionizosa, 
przywołanego w hymnie 30: tchnij rozkosz najczystszą150. Wino, którego 
był bogiem, było (i jest) uważane za nośnik rozkoszy. Z miłością 
związany był także Eros, wezwany w hymnie 58, który miał za zadanie 
odpędzić nikczemne, a obce im namiętności151.  Chodziło o uwolnienie 
od nieczystych myśli, zapewne seksualnych. Jego obecność może być 
spowodowana tym, że orficy musieli zachować pewną wstrzemięźliwość 
seksualną. 

Zakończenie
Zbiór 87 hymnów zawiera wezwania bóstw i prośby o rozwiązanie 

problemów życiowych. Modlitwy miały na celu zapewnienie sobie 
lepszego życia. Zbiór został napisany u schyłku starożytności dla 
społeczności w Pergamonie152. Był to jeden z ostatnich elementów 
pogaństwa w rodzącym się chrześcijańskim świecie. We wstępie jest 
mowa o tym, że obrzędy były tajemne, odbywały się nocą. Ten sposób 
przeprowadzania obrzędów nosi znamiona kultu misteryjnego. one jest 
on charakterystyczny dla późnego antyku153. Zainteresowani udziałem 
w obrzędach musieli przejść tzw. inicjację154, by móc brać udział 
w dalszych rytuałach.  

Przedstawione hymny dają nam dość ciekawy obraz społeczności 
schyłku starożytności. Mamy wiele hymnów dotyczących ludzkiej 
egzystencji, z których dowiadujemy się o lękach ówczesnych Starożytni 
bali się różnych chorób, nieszczęścia, szaleństwa, obłędu. Lękali się 
śmierci, prosili o pokój. Są to obawy towarzyszące także współczesnym 
nam ludziom. Orficy domagali się sprawiedliwości podczas życia 
doczesnego, jak i sprawiedliwego osądu boskiego. Wśród hymnów 
mamy też pokaźną grupę tych, które dotyczą rolników – prośby 
o urodzaj, deszcz. Marynarze z kolei prosili o korzystne wiatry na
morzu. Ze zbioru orfickiego dowiadujemy się, że dawni wyznawcy 
orfizmu prosili bóstwa o sprawy dotyczące powodzenia w życiu: sławę, 
bogactwo, miłość. 

Klamrą spinającą te wszystkie prośby jest zagadnienie życia. 
Bezpośrednio pojawiało się w hymnach dotyczących rozrodczości, 
a pośrednio dotyczy całego zbioru. Starożytni, prosząc o łagodną śmierć 
po latach trudnego życia, liczyli  jednocześnie na jak najdłuższe trwanie 
w zdrowiu i radości. Także prośby o drobne radości, bardzo przyziemne 
rzeczy, potwierdzają fakt, że chciano osiągnąć jak najwięcej, czerpać 
z życia korzyści. 

Wiele naszych obaw i marzeń pokrywa się z tymi sprzed blisko dwóch 
tysiącleci. Boimy się śmierci, choroby, niesprawiedliwości. 
Jednocześnie chcemy, aby nasze pola dawały jak najwięcej plonów. 
Marynarze chcą pełnić szczęśliwą służbę na morzu. Pragniemy miłości, 
powodzenia, dobrej pogody. Charakter omówionych hymnów jest 
ponadczasowy. Ich analiza pokazuje nam, jak na przestrzeni wieków 
w niewielkim stopniu zmieniły się priorytety człowieka. W dzisiejszym 
świecie również mamy swoje obawy, lecz w zależności od naszej wiary 
kierujemy prośby o lepszy byt do różnych bogów czy też losu. 

Kacper Bakuła 
kacper.bakula@zoho.eu 

145 Orph. H. LXXVII 9–10. 
146 Mnemosyne, [w:] P. Grimal, Słownik mitologii greckiej…, s. 238. 
147 Orph. H. XXVIII 12. 
148 K. Kerényi, Hernes przewodnik dusz…, s. 74. 
149 Tamże. 
150 Orph. H. XXX 11. 
151 Orph. H. LVIII 10. 
152 Orphik, Orphische Dichtung, [w:] H. Cancik, H. Schneider, Der 
Neue Pauly Enzyklopädie der Antike, t. 9, Stuttgard 2000, s. 9. 
153 W. Burkert Starożytne kultu misteryjne, tłum. K. Bielawski, Kraków 
2007, s. 35. 
154 H. Marrou, Zmierzch Rzymu czy późna starożytność?, tłum. 
M. Węcowski, Warszawa 1997, s. 83. 
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Pochodzenie mieszkańców  

Doliny Orzyca 
 
 
 
 

Sławomir RUTKOWSKI 
 

Bywają chwile, które trwają wieczność, czasem zaś wieczność trwa 
jedynie chwilę1. Wszystko jest względne i relatywne, choć zdarzaja się 
czasem rzeczy i prawdy wyjątkowo trwałe. Sprzeczności oraz pewniki 
mijają i wymijają się ze sobą nawzajem w naszym życiu, psocąc poczu-
ciu realizmu i bezpieczeństwa. Ale o co chodzi? – spyta Czytelnik.  

Właśnie. 
Czasem wydaje nam się, że życie – choćby moje – jest bardzo, ale to 

bardzo długie, a innym razem ogarniamy cały żywot naszych bliskich, 
którzy już odeszli z tego świata, lub żywoty osób historycznych: Piłsud-
ski, Mieszko I i opisujemy je w 3 sekundy jednym wspomnieniem. Ar-
tykuł ten traktował będzie właśnie o badaniu życia człowieka, ale nie ta-
kiego pojedynczego, lecz jego niepowtarzalnych cech opisanych gena-
mi. Te chemiczne spirale pamięci organizmów przekazuje sobie każda 
żywa istota, dokładnie je kopiując od rodziców biologicznych. Jednak 
w tym procesie reprodukcji powstają czasem małe niedoskonałości, 
skutkujące zmianą budowy fizycznej lub zmianą zachowań. Współcze-
sna nauka twierdzi, że jeśli te przypadkowe zmiany, czyli mutacje, po-
zwolą danemu organizmowi lepiej radzić sobie w środowisku, w którym 
żyje, to spłodzi więcej potomstwa niż organizmy bez tej korzystnej 
zmiany. W dłuższej perspektywie czasu doprowadzi to do pozostania je-
dynie osobników posiadających tą zmianę, tj. lepiej przystosowanych do 
danego środowiska. Jest to w uproszczeniu zasada doboru naturalnego 
albo powstawania gatunków, wyartykuowana w pełni po raz pierwszy 
przez Charlesa Darwina w roku 1859, w więc 161 lat temu. 

Na zaproszenie Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej gościł 
w gminie Krasnosielc pasjonat tych badań, antropolog dr Łukasz Mau-
rycy Stanaszek, który w Gminnym Ośrodku Kultury w Krasnosielcu 
wygłosił 7 IV 2019r. prelekcję pt. Dziedzictwo przodków - genealogia 
genetyczna. Zapis video pełnego jej przebiegu znajdziecie Państwo na 
YouTube: https://bit.ly/37VefyG. 

Teraz w naszych rozmyślaniach cofnijmy się o jakieś 15 tys. lat, 
a więc do okresu, kiedy cała północna i środkowa Europa wyglądała jak 
obecna Antarktyda. Obszary leżące w pozostałej części Europy na połu-
dnie od tego lądolodu cechowały się zimnym klimatem okołobieguno-
wym. Zatem środowisko przyrodnicze zupełnie nie było przyjazne życiu 
ówczesnych ludzi. Ci, którzy jako bardzo nieliczni tu żyli, byli myśli-
wymi-zbieraczami. W małych grupach wędrowali za dostępną zwierzy-
ną, głównie reniferami, skubiąc po drodze roślinki. W takim środowisku 
u jednego z mężczyzn, żyjącego najprawdopodobniej na terenie obecnej 
Ukrainy, występuje mutacja genetyczna określona obecnie jako R1a2 – 
nazwijmy go tak dla uproszczenia Radosław I. Ewolucja jest dla niego 
łaskawa, dając mu bardzo wielu potomków. Dość powiedzieć, że blisko 

                                                 
1 Mój śp. teść, Edward Dominik, tuż przed śmiercią, a żył ponad 80 lat, 
w takim pogodnym przemyśleniu powiedział: wiem przecież, że żyłem 
bardzo długo, bo niewielu tak długo żyje jak ja, ale mam wrażenie jakby 
to życie moje było jak otworzenie drzwi i zaraz ich zamknięcie. 
2 Mutacja tworząca R1a1 powstała u osoby zamieszkującej Eurazję ok. 
15 tys. lat temu (Europa południowo-wschodnia, Północny Kaukaz lub 
Azja Środkowa). Według niektórych teorii do mutacji doszło w cieplej-
szej strefie klimatycznej nazywanej ukraińską ostoją – maksimum ostat-
niego zlodowacenia. Zespół badaczy pod kierownictwem Ornelli Semi-
no jako pierwszy wykazał związek R1a1 z kulturą grobów jamowych. 
Istnieją też poglądy, że mutacja powstała na terenie Indii lub Afganista-
nu i stamtąd rozprzestrzeniła się w przeciwnym kierunku Haplogrupa 
R1a1 (Y-DNA): https://bit.ly/2VaAQlx (dostęp 23 VI 2020 r.). 

połowa Słowian jest synami jego synów! Na mapie widzimy, że jego po-
tomkowie w linii męskiej zdominowali Europę środkową i wschodnią. 

Wyodrębniona grupa R1a dzieli się potem na gałęzie, czyli potomków 
męskich naszego Radosława. W następnych pokoleniach pojawiają się 
kolejne niedoskonałości w kopiowaniu Y-DNA, mamy więc np. linie: L-
260, M-458, Y-2902 itd., po których to jesteśmy w stanie identyfikować 
rozrastanie się gałęzi jego drzewa genetyczno-geaologicznego. Ponie-
waż badając dziś chromosom Y-DNA, możemy z całkowitą pewnością 
stwierdzić, czy dany mężczyzna jest jednym z męskich potomków tego 
praprapra...słowianina Radosława, czy też nie jest, więc dlaczego z tego 
nie skorzystać? 

Mówienie jednak o Słowianach sprzed 15 tys. lat jast dużą przesadą, 
gdyż samo pojawienie się tej grupy językowej datowane jest dopiero na 
drugą część I tys. n.e., zatem jakieś 13,5 tys. lat później niż żył nasz Ra-
dosław. W drodze wspólnego bytowania małych grup ludzi, tworzenia 
się większych związków ludności i zależności społecznych oraz wza-
jemnej interakcji pomiędzy nimi, wytwarzały się wspólnoty kuturowe, 
których jednym z najważniejszych czynników spajających był język. 
Ten proces doprowadził do ukształtowania się dużej grupy ludzi, mó-
wiącej wspólnym językiem, ktora na początku drugiej połowy I tys. n.e. 
zasiedliła prawie cały obszar obecnej Polski, a byli to Słowianie. Zazna-
czę również, że pojęcie narodu wtedy nie istniało. Funkcjonowało raczej 
pojęcie pewnej wspólnoty ludzkiej i zależności od lokalnej władzy, albo 
„silniejszych lokalsów”. 

Myśląc o ówczesnym języku, nie miejmy również na myśli obecnych 
języków, gdzie zasób słownictwa waha się pomiędzy 10 a 50 tys. słów, 
a raczej kompleks ograniczający się do tysiąca lub maksymlanie kilku 
tysięcy słów i to bez wytykania sobie nawzajem niedoskonałości z ak-
centem i wymową. Zapewne istniało wiele lokalnych tylko zasobów 
słów, ale też wszystkie te częściowo oddzielone i izolowane społeczno-
ści znały i używały pewnej puli wspólnych słów i zwrotów. Wraz ze 
wzrostem interakcji między tymi lokalnymi wspólnotami, wspólny za-
sób języka się umacniał i rozszerzał, a lokalny zanikał. Stan taki i zara-
zem proces występuje nieustannie. Dość powiedzieć, że liczba języków 
na świecie gwałtownie maleje, a na znaczeniu zyskują języki wspólne 
tzw. ogólnoświatowe. Wynika to z procesu globalizacji. 

Od zawsze, realizując jedną z trzech podstawowych potrzeb istoty 
ludzkiej3 – potrzebę miłości i przynależności, chcemy wiedzieć, czyimi 
dziećmi jesteśmy, z jakiej grupy i społeczności się wywodzimy i kto 
wśród przodków był godny pamięci. Wpisując się w tę potrzebę, po-
szkujemy przodków, tworzymy drzewa genaologiczne, zbieramy infor-
macje o minionych pokoleniach. By cel ten osiągnąć, rozmawiamy 
z członkami naszej rodziny, przeglądamy albumy rodzinne, wertujemy 
księgi kościelne i źródła cywilne, czasem analizujemy inne dokumenty 
lub poszukijemy źródeł archeologicznych. Cały wachlarz tych poszuki-
wań ogranicza się do źródeł materialnych pozostawionych/pozostałych 
po mininych pokoleniach: pisanych i archeologicznych. 

                                                 
3 Piramida potrzeb Maslowa. Najważniejsze są potrzeby fizjologiczne, 
a następnie poczucia bezpieczeństwa. Hierarchia potrzeb: 
https://bit.ly/31dET4y (dostęp 23 VI 2020 r.). 
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Badania genetyczne otwierają zupełnie nowy obszar i dają możliwo-
ści, dotychczas niedostępne w badaniu zarówno historii pojedynczych 
ludzi jak i całych zbiorowości. Dzięki badaniom genetycznym można 
stwierdzić, czy kości danego człowieka pochowanego np. w średnio-
wieczu mogły należeć do naszego bezpośredniego przodka lub chociaż 
pokrewnej grupy ludzi. Możemy z dużą dozą pewności określić stopień 
pokrewieństwa żyjących obecnie ludzi, tzn. kiedy żył ich ostatni wspól-
ny przodek. Na podstawie takich badań jesteśmy w stanie stwierdzić, 
jak przemieszcały się grupy ludzi i to nie tylko od końca ostatniej epoki 
lodowcowej w Europie, a wręcz od początków gatunku homo sapiens. 
Zatem badania genetyczne, a do najprostszych należą badania Y-DNA, 
pozwalają znacząco poszerzyć wiedzę o naszych przodkach. 

Wpisując się w tą możliwości środowisko Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Krasnosielckiej zainicjowało rozpoczęcie takich badań genetycz-
nych Y-DNA w naszym regionie, link: 
http://tpzk.online/2020/03/21/pochodzenie-mieszkancow-doliny-
orzyca/.4. Założeniem naszego projektu jest ustalenie pochodzenia 
mieszkańców doliny Orzyca, a więc części północnego Mazowsza, która 
obejmuje zachodni skraj Kurpi Zielonych i tereny leżące na zachód od 
nich, tj. zawarty pomiędzy Pułtuskiem i Chorzelami oraz Mławą i Ostro-
łęką. W szczególności chcielibyśmy się skupić na powiatach makow-
skim i przasnyskim. Obecnie w Projekcie uczestniczy 19 osób. Posia-
damy wyniki testów 11. osób, a 8. kolejnych zostało wysłanych i ocze-
kujemy na nadejście wyników. Już z pierwszych badań wynika, że pra-
wie 2/3 przebadanych mężczyzn należy do grupy R1a, tj. tzw. słowiań-
skiej, dwóch do grupy celtycko-germańskiej oraz po jednym do normań-
skiej i staroeuropejskiej. Rozszerzenie grupy badanej pozwoli udoku-
mentować skąd pochodzą obecni mieszkańcy naszego regionu oraz po-
wiązać różne, obecnie zupełnie nieznające się linie rodzinne. Już teraz 
ustalono, choć są to dopiero wstępone spostrzeżenia, że jeden z badają-

cych swoje Y-DNA odnalazł 
bardzo bliską gałąź rodzinną 
w Kolnie, a gałąź ta posiada 
dobrze udokumentowane 
drzewo genealogiczne spo-
rządzone na podstawie do-
kumentów pisanych. 

                                                 
4 Zob. Pochodzenie mieszkańców Doliny Orzyca: 
http://tpzk.online/2020/03/21/pochodzenie-mieszkancow-doliny-orzyca/ 
(dostęp 24 VI 2020 r.). 

 

W ramach projektu „Pochodzenie mieszkańców Doliny Orzyca” utwo-
rzyliśmy na stronie FamilyTreeDNA podstronę "Orzyc Project" (zapra-
szamy: https://bit.ly/2B8MXsL), na której widoczne są wszystkie wyniki 
uczestników przedsięwzięcia. Strona ta pozwoli nam w jednym miejscu 
zebrać i zobrazować dotychczasowe wyniki badań pojednyczych osób, 
zwiększyć liczbę uczestników, a w efekcie zbudować mapę pochodzenia 
i powiązań obecnych mieszkańców tego regionu.  

Do projektu zapraszamy wszystkie osoby związane z doliną Orzyca, 
zarówno te obecnie tu mieszkające, stąd się wywodzące, jak te przybyłe 
tu niedawno (czego osobiście jestem przykładem). Przyznać należy, że 
łatwiejsze jest opisywanie rodzin o pochodzeniu szlacheckim, jako że 
znacznie częściej występują w dokumentach pisanych, jednak każdy 
niezależnie od pochodzenia może znacząco poszerzyć wiedzę o swoich 
przodkach. Szerzej jednak, badania nasze pozwolą ustalić wpływ ludów 
bałtyjskich, germańskich5 i normańskich na strukturę antropologiczną 
obecnych mieszkańców doliny Orzyca.  

Zachęcam Czytelników „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” do 
włączenia się w badania genetyczne Y-DNA. Koszt podstawowego ba-
dania na 12 markerów wynosi 59$, tj. ok. 300 zł. Służymy pomocą 
w zamawianiu testów. Bezcenna jest opieka merytoryczna dr. Łukasza 
Maurycego Stanaszka, który, posiadając olbrzymią wiedzę w tym zakre-
sie i wykorzystując wyniki pojedynczych osób, zapewnia bezpłatnie 
kompleksową ocenę i wyszukiwanie powiązań rezultatów badań.  

 
Sławomir Rutkowski 

rutkowski.plus@gmail.com  796 030 115 

                                                 
5 Nie wykluczamy również dużego wpływu pierwotnej ludności gockiej 
(a może też i wandalskiej?), na którą w V–VI w. nałożyli się napierający 
od wschodu Słowianie. 

U góry: Dr Łukasz Maurycy Stanaszek podczas prelekcji Dziedzictwo 
przodków – genealogia genetyczna. Fot. D. Sito, 7 IV 2019 r.  
Mapa. Występowanie osób z haplogrupą R1a. Źródło: Haplogrupa 
R1a1 (Y-DNA): https://bit.ly/2VaAQlx (dostęp 23 VI 2020 r.). 
Po prawej tabela wyników badań Y-DNA 10 pierwszych uczestników 
projektu „Pochodzienie mieszkańców Doliny Orzyca”. Opracowanie 
własne. 
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Struktury wywiadu Straży Granicznej 

na terenie powiatu makowskiego  

w latach 1930–1933 

Antoni Krzysztof SOBCZAK  

Antoni Krzysztof Sobczak to doktor nauk 
humanistycznych. Obecnie pełni funkcję 
zastępcy dyrektora Muzeum Łazienki Kró-
lewskie w Warszawie. Jest absolwentem 
studiów na wydziałach: politologii, zarzą-
dzania, prawa i administracji, historii. 
W latach 1989–2007 pracował w admini-
stracji skarbowej (Zastępca Naczelnika 
i Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płońsku, 
Nowym Dworze Mazowieckim, Wicedyrek-
tor ds. Nadzoru Izby Skarbowej w Warsza-
wie). Następnie był starszym wykładowcą 
na Wydziale Ekonomii Państwowej Wyż-
szej Szkoły Zawodowej w Ciechanowie, 
potem wykładowcą Wydziału Administra-
cji, a następnie Wydziału Socjologii Aka-
demii Humanistycznej im. A. Gieysztora 
w Pułtusku. Od października 2009 r., był 
prodziekanem WE PWSZ w Ciechanowie 
oraz Wicedyrektorem Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie. 

A.K. Sobczak jest aktywny na rynku pu-
blikacji naukowych. Jest autorem kilku pro-
jektów obejmujących analizę systemową 
organizacji, w tym realizowanych 
w polskiej administracji skarbowej na po-
ziomie krajowym. Uczestniczył również 
w realizacji projektów z zakresu edukacji 
ekonomicznej, organizowanych przez banki 
i jednostki samorządowe, np. realizowanym 
przez Narodowy Bank Polski przy współu-
dziale jednostek samorządu terytorialnego 

pn. Wiem, więc myślę ekonomicznie. To ini-
cjator utworzenia i pierwszy redaktor rocz-
nika – „Materiały do Historii Wojskowości” 
– wydawanego przez Akademię Humani-
styczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtu-
sku. Jest autorem książki Produkcja i na-
prawy uzbrojenia w polskich organizacjach 
zbrojnych w latach 1939–1944, a także sze-
regu artykułów publikowanych m.in. 
w „Materiałach do Historii Wojskowości” 
oraz „Studiach Mazowieckich”. 

W maju 2014 r. A.K. Sobczak podjął ba-
dania naukowe obejmujące działalność Ma-
zowiecki Inspektorat  Straży Granicznej 
w Ciechanowie. Ich pierwsze wyniki zosta-
ły zaprezentowane podczas ogólnopolskiej 
konferencji naukowej, która odbyła się 
w październiku 2014 r. Opublikowano je 
w „Studiach Mazowieckich”. W 2015 r. 
ukazała się książka Mazowiecki Inspektorat 
Okręgowy Straży Granicznej w Ciechano-
wie w latach 1928–1939. W ramach współ-
pracy z Nadwiślańskim Oddziałem Straży 
Granicznej  w Warszawie i Stowarzysze-
niem Weteranów Formacji Granicznych 
zorganizowano wystawę „Straż Graniczna 
na Mazowszu – historia i współczesność”, 
którą zainaugurowano w Ciechanowie we 
wrześniu 2015 r. Następnie eksponowano ją 
w Przasnyszu, Mławie, Lidzbarku, Dział-
dowie i Chorzelach.  

Odznaka Straży Granicznej. Źródło: 
https://bit.ly/2ZsBKL8 (dostęp 27 XII 2019 r.). 

Mapa z 1925 r. z zaznaczonymi liniami kolei normalno- i wąskotorowej oraz posterunkami Straży Granicznej na terenie powiatu makowskiego. 
Źródło: https://bit.ly/39jxkuA (dostęp 22 VIII 2014 r.). 
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Wspomniana publikacja prezentuje historię Inspektoratu Okręgowego 
Straży Granicznej z siedzibą w Ciechanowie. „Książka Antoniego 
Krzysztofa Sobczaka (…) jest bardzo ciekawą publikacją prezentującą 
aktualny stan badań na temat przedwojennej SG na odcinku granicy pol-
sko-niemieckiej w rejonie Prus Wschodnich. (…) jest niezwykle warto-
ściowa ze względu na wykorzystanie przez autora tak licznych materia-
łów źródłowych i bardzo bogatej ikonografii przedstawiającej fotokopie 
archiwalnych dokumentów. Omawiana publikacja stanowi uzupełnienie 
luki w monografiach przedwojennych inspektoratów SG. (…) Warto 
(…) przytoczyć słowa Antoniego K. Sobczaka ze wstępu: książki niniej-
szej nie należy traktować jako opracowania, a tym bardziej monografii, 
lecz raczej jako zapowiedź pełniejszego opracowania. Omawianą publi-
kację można polecić tym wszystkim, którzy interesują się historią 
przedwojennej Straży Granicznej, a w szczególności historią jednostki 
granicznej odpowiedzialnej za ochronę ówczesnej granicy państwowej 
w rejonie Prus Wschodnich.”1. Książkę można nabyć w Muzeum 
Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. 

Poniższy artykuł jest świadectwem niegasnącego zainteresowania Au-
tora tematyką Straży Granicznej na Mazowszu. Tym razem na podstawie 
szczątkowych zapisów odtworzył zarys dziejów struktur Straży Gra-
nicznej w powiecie makowskim. Okazuje się, że także ponad 20 km od 
granicy z państwem niemieckim organizowano placówki SG, by sku-
tecznie prowadzić działania w pasie pogranicznym. To cenne opracowa-
nie, do lektury którego serdecznie zapraszam. Jego wartość polega m.in. 
na tym, że przedstawia informacje, których nie znajdziemy we wspo-
mnianej wyżej publikacji, a więc jest rozszerzeniem dotychczasowych 
badań Autora. W perspektywie przyszłych lat mam nadzieję na kontynu-
ację badań i szersze opracowanie tematu Straży Granicznej na Mazow-
szu. 

Maria Weronika Kmoch 
 
 

W historii II Rzeczypospolitej – szczególnie tej lokalnej – wciąż od-
krywane są fakty, które zadziwiają nawet dość solidnie obeznanych re-
gionalistów. Tak też się stało, kiedy w czasie jednej z kwerend natrafi-
łem na informacje dotyczące tworzenia lub likwidacji posterunków in-
formacyjnych (wywiadowczych) Straży Granicznej na terenie powiatu 
makowskiego. Lektura różnych prac poświęconych historii powiatu 
w latach 1918–1939 wykazała, że fakty te w dotychczasowych publika-

                                                           
1 P. Kozłowski, Antoni Krzysztof Sobczak, Mazowiecki Inspektorat 
Okręgowy Straży Granicznej w Ciechanowie w latach 1928–1939, Cie-
chanów 2015, ss. 272, „Stripta Historica”, 21 (2015), s. 293–296.  

cjach uwzględniono jedynie marginalnie2. Tym samym 
treść niniejszego artykułu stanowi uzupełnienie publiko-
wanych dotychczas informacji.  

W dość obszernym zasobie Archiwum Straży Granicz-
nej w Szczecinie znajdują się nieliczne dokumenty, które 
potwierdzają funkcjonowanie struktur formacji na terenie 
powiatu makowskiego w latach 1930–1933. Są to przede 
wszystkim rozkazy Mazowieckiego Inspektoratu Okrę-
gowego Straży Granicznej [dalej: Maz. IO SG]3 oraz 
rozkazy i meldunki sytuacyjne 2 Inspektoratu Straży 
Granicznej [dalej: ISG] w Chorzelach – później ISG 
w Przasnyszu – oraz nieliczne inne dokumenty. Niewiele 
to, ale pozwala na wypełnienie istniejących luk histo-
rycznych. 

W 1930 r. powiat makowski sąsiadował z powiatami: 
od północy z przasnyskim, od południa z pułtuskim, a od 
zachodu z ciechanowskim. Wszystkie pozostawały 
w granicach województwa warszawskiego. Od wschodu 
powiat makowski graniczył z powiatami ostrołęckim 
i ostrowskim, które należały już do województwa biało-
stockiego. Żadna z jego granic nie przylegała do granicy 
państwowej. Sam Maków Mazowiecki nie był też mia-
stem pogranicza. Zamieszkiwało tu w tym czasie nieco 
ponad 6 500 mieszkańców, z czego połowę stanowili Ży-
dzi.  

Przez teren powiatu makowskiego wiodły szlaki prze-
mytników szmuglujących towary pochodzące z Prus 
Wschodnich przeznaczone do dalszej odsprzedaży 
w głębi kraju. Wieści o tego typu zdarzeniach pochodziły 

m.in. od informatorów. Docierały one do strażników już w początkach 
istnienia formacji. Ich natężenie zmieniało się wraz zapotrzebowaniem 
rynku, było spowodowane ustawicznymi zmianami metod i kierunków 
działalności prowadzonej przez środowiska przemytników, ale przede 
wszystkim było wynikiem aktywności struktur terenowych Straży Gra-
nicznej. W wyniku mozolnej pracy strażników stworzono sprawnie dzia-
łającą siatkę informatorów, która w latach trzydziestych była źródłem 
wiedzy dla wywiadu przeciwprzemytniczego. Jeszcze w marcu 1939 r. 
wiadomość o transporcie przemyconych towarów (1 kg sacharyny i 15 
par pończoch jedwabnych najlepszego gatunku) została przekazana 
przez informatora na placówce Ruchaje. Meldunek w tej sprawie spo-
rządził strażnik Leon Rukat. Według przekazanych informacji przemyt-
nicy mieli dostarczyć towar do m. Wola koło Krasnosielca, do gosp. Ko-
łakowskiego do którego się zgłosi właściciel towaru żyd kupiec nieznany 
z Krasnosielca i zabierze swój towar4. 

Były to wystarczające powody, by na terenie powiatu, włączonym do 
pasa granicznego, zlokalizować posterunki wywiadowcze. Od czasu 
utworzenia Straży Granicznej na przełomie marca i kwietnia 1928 r. te-
ren powiatu makowskiego pozostawał w obszarze I Mazowieckiego In-
spektoratu Okręgowego Straży Granicznej, którego sztab mieścił się 
w Ciechanowie. W jego strukturach funkcjonowały inspektoraty gra-
niczne w Grajewie, Chorzelach, Działdowie i Grudziądzu. W wyniku 
wprowadzonych zmian organizacyjnych siedzibę IG Grajewo przenie-
siono do m. Stawiski, IG Grudziądz do Brodnicy, a komisariaty podległe 
IG Działdowo zostały podzielone pomiędzy 3 ISG Brodnica i 2 ISG 
Chorzele5. Dalsze zmiany doprowadziły w końcu 1930 r. do przeniesie-
nia siedziby 1 ISG Stawiski do Łomży, a 2 ISG z Chorzel do Przasny-
sza. 

Decyzją władz formacji proces budowy struktur organizacyjnych for-
macji na terenie powiatu makowskiego rozpoczęto w 1930 r. Podstawę 
stanowił dokument pn. „Organizacja służby wywiadowczej”, która 
przewidywała możliwość tworzenia posterunków informacyjnych zależ-

                                                           
2 Wśród nielicznych autorów o fakcie istnienia Straży Granicznej w po-
wiecie makowskim wspomina Maria Weronika Kmoch, opisując wizytę 
prezydenta Ignacego Mościckiego w regionie w 1930 r., zob. M.W. 
Kmoch, Wizyta Ignacego Mościckiego w powiecie makowskim w 1930 
r., „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 8 (2017), 32–35, s. 19–23. 
3 Szerzej na temat Straży Granicznej na obszarze podległym Maz. IO SG 
zob. A.K. Sobczak, Mazowiecki Inspektorat Okręgowy Straży Granicz-
nej w Ciechanowie w latach 1928–1939, Ciechanów 2015. 
4 Archiwum Straży Granicznej w Szczecinie [dalej: ASGran.], sygn. 
188/423, Placówka SG Ruchaje, Meldunek z dnia 3 marca 1939 r.  
5 Wraz ze zmianą nazewnictwa wprowadzono numerację inspektoratów 
i komisariatów. 

Rozkaz organizacyjny Nr 1 Mazowieckiego Inspektoratu Okręgowego Straży Gra-
nicznej w Ciechanowie z lutego 1933 r. o zniesieniu posterunku w Krasnosielcu. Źró-
dło: ASGran., sygn. 188/724. 
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nych służbowo od kierownika placówki II linji z której zostały wydzielo-
ne6. Posterunki były częścią placówek II linii (wywiadowczych) – jaw-
nych struktur formacji pracujących przy pomocy zakonspirowanych kon-
fidentów7. Ich zadaniem było m.in. pozyskiwanie i gromadzenie infor-
macji służących zwalczaniu przemytu. Do realizacji tych celów skiero-
wano odpowiednio wyselekcjonowaną i przygotowaną kadrę strażników 
współpracujących z siatką informatorów. 

Potrzeba budowy struktur terenowych w powiecie makowskim wyni-
kała przede wszystkim ze wzrostu natężenia działań przemytniczych na 
przełomie lat 1929–1930.  

Pierwsze wzmianki na temat posterunków Straży Granicznej w powie-
cie makowskim pochodzą z 1930 r. Odnotowano je w czasopiśmie Stra-
ży Granicznej „Czaty” w związku z wizytą prezydenta Ignacego Mo-
ścickiego m.in. na terenie powiatu makowskiego. Według doniesień pra-
sowych posterunki informacyjne w Drążdżewie i Baranowie 25 V 1930 
r. wystąpiły na powitanie w pełnym składzie i uzbrojeniu8. Podany w pu-
blikacji fakt nie jest potwierdzony przez dokumenty archiwalne w czasie 
jego opublikowania. Z pewnością post. Drążdżewo funkcjonował w 
późniejszym, bliżej niemożliwym jednak do ustalenia okresie. Według 
etatu budżetowego obsadę posterunku informacyjnego stanowiło 2–3 
strażników. Kierownikiem był starszy strażnik Wojciech Zębala. W wy-
konywaniu zadań wywiadowczych wspierał go strażnik Julian Błasz-
kowski. Działalność posterunku zakończyła się z dniem 29 IV 1931 r., 
kiedy został przeniesiony do Krasnosielca9. 

Na podstawie dokumentów archiwalnych można stwierdzić, że w mar-
cu 1931 r. posterunek informacyjny w Różanie podlegał oficerowi wy-
wiadu ISG Przasnysz10. Jego działalność nie jest jednak możliwa do od-
tworzenia. Niekompletnie zachowana dokumentacja pozwala jedynie na 
podanie nielicznych przykładów dokonań z końca okresu działalności 
posterunku. Odnotowano m.in. fakt zatrzymania kłusownika. Zdarzenie 
miało miejsce w dniu 13 I 1932 r. Strażnik Aleksander Towstyka 
z obsady post. Różan dokonał zatrzymania 1 osoby za uprawianie kłu-
sownictwa w okolicy m. Żeran gm. Sieluń pow. Maków. Zatrzymanego 
wraz z bronią odtransportowano do posterunku Policji Państwowej 
w Młynarzach.  

W świetle innej informacji zawartej w tym samym dokumencie 31 I 
1932 r. str. Zientara Józef, str. Słomkowski Wincenty i str. Towstyka 
Aleksander z b. posterunku Różan przeprowadzili rewizję, w trakcie któ-
rej ujawnili towary pochodzące z przemytu, m.in. harmonijki ustne11. 
Rodzaj zajętego przemytu i jego wartość ma w tym wypadku znaczenie 
wtórne. Istotne są jednak inne ustalenia. Po pierwsze: treść meldunku 
dostarcza informacji o obsadzie posterunku. W trzyosobowej grupie 
strażników granicznych znaleźli się: 

- str. Wincenty Słomkowski, który w Różanie pełnił służbę wywia-
dowczą do lutego 1932 r. W tym czasie za zwrotem kosztów przesiedle-
nia został przeniesiony na plac. Warmiak12. 

- str. Aleksander Towstyka, o którym wiadomo, że do obsady post. 
Różan został przydzielony po ukończeniu XVI kursu doszkolenia 

                                                           
6 ASGran., sygn. 188/25, Maz. IO SG, Pismo L.dz. 151/Inf. z dnia 
4 września 1929 r. - Organizacja służby wywiadowczej. 
7 Tamże. 
8 Pan Prezydent wśród Straży Granicznej, „Czaty”, 1930, 16–17, s. 15. 
9 ASGran. sygn. 188/368, ISG Przasnysz, Meldunek sytuacyjny Nr 
28/31 z dnia 19 maja 1931 r.  
10 Tamże, 2.ISG, Meldunek sytuacyjny Nr 17/31 z dnia 24 marca 1931 r. 
11 Tamże, ISG Przasnysz, Meldunek sytuacyjny Nr 4/32 z dnia 9 lutego 
1932 r. 
12 ASGran. sygn. 188/6, Maz. IO SG, Rozkaz Nr 3 z dnia 3 lutego 1932 
r. (pkt IV a 2). 

w Centralnej Szkole Straży Granicznej13. Podobnie jak jego kolega peł-
nił tu służbę do lutego 1932 r., po czym został przeniesiony za zwrotem 
kosztów przesiedlenia na plac. Dąbrowy14. 

- str. Józef Zientara, o którym wiadomo jedynie, że służbę w Różanie 
zakończył w lutym 1932 r. kiedy został przeniesiony na plac. II linii 
Ostrołęka15. 

Po drugie wskazuje inny istotny fakt. Z końcem stycznia 1932 r. poste-
runek w Różanie przestał istnieć. Być może podstawą decyzji o likwida-
cji posterunku była jakość pełnionej służby. W dniu 19 I 1932 r. strażni-
cy Słomkowski i Towstyka zostali ukarani zakazem opuszczania koszar 
za to, że nie wyszli na służbę w oznaczonym czasie, lecz przebywali 
w swych mieszkaniach16. 

Utworzony w kwietniu 1931 r. posterunek SG w Krasnosielcu funk-
cjonował w strukturach Komisariatu Chorzele w obszarze ISG Prza-
snysz. Jego obsadę stanowiło 3 szeregowych: st. str. Wojciech Zębala – 
kierownik posterunku oraz wywiadowcy str. Wacław Pląskowski i str. 
Julian Błaszkowski. Z dniem 29 IV 1931 r. str. Julian Błaszkowski 
z post. w Drążdżewie przeniósł się do Krasnosielca i zamieszkał przy 
ul. Mostowej17, a z dniem 30 IV 1931 r. Kierownik Maz. IO zarządził 
przeniesienie służbowe w trybie na własną prośbę i koszt st. str. Zębali 
oraz str. Błaszkowskiego18. Kierownik posterunku przeniósł się do miej-
sca pełnienia służby w dniu 18 V 1931 r. Zwłoka spowodowana była 
koniecznością remontu mieszkania wynajętego przez skarb państwa od 
gospodarza Wacława Kuplickiego zam. przy ul. Chłopiołąckiej. Przy-
dzielony do obsady posterunku str. Pląskowski zamieszkał przy ul. Plac 
Kościuszki w domu Bartosiewiczowej19. 

Działalność posterunku – oprócz spraw związanych ze zwalczaniem 
przemytu – obejmowała też inne zagadnienia. Były wśród nich m.in. 
sprawy związane z rozpoznaniem działalności ugrupowań politycznych. 
W dniu 4 IX 1931 r. ujawniono w Krasnosielcu działalność propagan-
dową młodzieżówki komunistycznej. Na słupach telefonicznych i nad 
mostem na rzece Orzyc wywieszono plakatę koloru czerwonego z płót-
na, rozmiaru 70x80, na której widniał napis: „Niech żyje międzynaro-
dowe święto młodzieży” „Precz z regulaminem więziennym” „Żądamy 
wolności dla więźniów politycznych” „K.M.P”. Zdjętą plakatę oddano 
do P.P.P. w Krasnosielcu. Kto był sprawcą wywieszenia plakaty – nie 
ustalono20. 

W okresie funkcjonowania posterunku dochodziło do wymiany kadry. 
W dniu 20 I 1932 r. str. Wojciech Zębala został przeniesiony na plac. II 
linii Chorzele21. 

                                                           
13 ASGran. sygn. 188/5, Maz. IO SG, Rozkaz Nr 24 z dnia 24 sierpnia 
1931 r. (pkt I 17). 
14 ASGran. sygn. 188/6, Maz. IO SG, Rozkaz Nr 3 z dnia 3 lutego 1932 
r. (pkt IV a 3). 
15 ASGran. sygn. 188/6, Maz. IO SG, Rozkaz Nr 3 z dnia 3 lutego 1932 
r. (pkt IV a 1). 
16 ASGran. sygn. 188/354, ISG Przasnysz, Rozkaz Nr 2/32 z dnia 30 
stycznia 1932 r. (pkt I). 
17 ASGran. sygn. 188/368, ISG Przasnysz – Meldunek sytuacyjny Nr 
28/31 z dnia 19 maja 1931 r.  
18 ASGran. sygn. 188/5, Maz. IO SG – Rozkaz Nr 13 z dnia 30 kwietnia 
1931 r.  
19 Tamże, Meldunek sytuacyjny Nr 29/31 z dnia 23 maja 1931 r. 
20 ASGran. sygn. 188/368, ISG Przasnysz, Meldunek sytuacyjny Nr 
44/31 z dnia 19 września 1931 r.  
21 ASGran. sygn. 188/368, ISG Przasnysz, Meldunek sytuacyjny Nr 5/32 
z dnia 19 lutego 1932 r.  

Meldunek sytuacyjny Nr 44/31 z dnia 19 IX 1931 r. Inspektoratu SG w Przasnyszu m.in. o działalności młodzieżówki komunistycznej w Krasno-
sielcu. Źródło: ASGran., sygn. 188/368. 
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Zmiany w obszarze bezpieczeństwa na pograniczu wymagały regulacji 
obejmujących ruch ludności, obrót nieruchomościami oraz reglamenta-
cję zabudowy w pasie przygranicznym. Działalność organów admini-
stracji wymagała wsparcia ze strony Straży Granicznej. W obszarze jej 
właściwości było m.in. rozpoznanie terenu, stosunków panujących 
w społecznościach lokalnych, środowisk mniejszości narodowych oraz 
opiniowanie w toczących się postępowaniach administracyjnych, tj. uzy-
skanie zezwolenia na posiadanie broni, pozwolenia na budowę czy han-
del okrężny w obszarze pogranicza. W maju 1932 r. gminy Krasnosielc 
i Płoniawy z pow. makowskiego włączono do pasa granicznego na tere-
nie Maz. IO SG22, co znacznie zwiększyło zakres uprawnień i zadań rea-
lizowanych przez formację. Brak dokumentów nie pozwala na choćby 
szczątkowe odtworzenie działalności posterunku w drugim półroczu 
1932 r. Jego działalność zakończyła się prawdopodobnie z dniem 28 II 
1933 r., kiedy decyzją władz zwierzchnich został zniesiony23. W związ-
ku z zakończeniem działalności posterunku str. Pląskowskiemu przy-
znano trzydniowy urlop okolicznościowy24. 

Z dniem 7 XI 1931 r. został utworzony i uruchomiony post. Str. Gr. 
w Makowie Mazowieckim. W grupie strażników przeniesionych służ-
bowo do wykonywania zadań wywiadowczych był starszy strażnik 
Franciszek Bagniewski. Na teren powiatu makowskiego trafił w paź-
dzierniku 1931 r. z post. Przetycz, gdzie pełnił służbę na stanowisku kie-
rownika posterunku. Posterunek podlegał organizacyjnie Komisariatowi 
Białystok, który funkcjonował w obszarze Inspektoratu Straży Granicz-
nej Łomża25.  

W tym samym czasie do obsady posterunku w Makowie Mazowiec-
kim dołączył strażnik Adam Chrobociński (w dokumentach występuje 
też jako Hrobociński). Zanim trafił do Makowa pełnił służbę w obsadzie 
plac. II linii Ciechanów, podlegającej Komisariatowi Działdowo w IG 
Przasnysz. Z dniem 2 VI 1931 r. został przeniesiony służbowo za zwro-

                                                           
22 ASGran. sygn. 188/6, Maz. IO SG, Rozkaz Nr 13 z dnia 11 maja 1932 
r.(pkt V.2.a). 
23 ASGran. sygn. 188/724, Maz. IO SG, Rozkaz organizacyjny Nr 1 
z lutego 1933 r.  
24 ASGran. sygn. 188/354, ISG Przasnysz, Rozkaz Nr 3/33 z dnia 9 mar-
ca 1933 r. (pkt II C 4). 
25 ASGran. sygn. 188/5, Maz. IO SG, Rozkaz Nr 16 z dnia 30 maja 1931 
r. (pkt II.II.2). 

tem kosztów rzeczywistych na post. Przetycz26, skąd, podobnie jak Ba-
gniewski, trafił do Makowa27. 

Trzecim pełniącym tu służbę był str. Wincenty Filipowicz28. Do Ma-
kowa został przeniesiony z plac. II linii Przasnysz29. Po niespełna rocz-
nej służbie w październiku 1932 r. został przeniesiony służbowo w ob-
rębie IG Przasnysz na plac. II linii Ostrołęka K-t Myszyniec. 

Środowisko przemytników i osób z nimi powiązanych działało w spo-
sób bezwzględny, szczególnie jeśli doszło do utraty kontrabandy w trak-
cie jej przerzutu na szlaku. Na terenie powiatu dochodziło do aktów ze-
msty środowiska przestępczego na mieszkańcach podejrzewanych 
o przejęcie ukrytego przez przemytników towaru. W dniu 6 IV 1931 r. 
ok. godz. 23.30 doszło do podpalenia zabudowań Czesława Rzewuskie-
go zam. w Bobinie gm. Płoniawy. Spłonęła stodoła oraz obora. W oce-
nie miejscowej ludności była to zemsta ze strony przemytników stano-
wiąca ostrzeżenie, by ludność nie współpracowała ze Strażą Granicz.30.  

W wyniku działań Straży Granicznej doprowadzono do ujęcia prze-
mytników i postawienia im zarzutów. Na ich podstawie mławski Sąd 
skazał m.in. Rywena G. z Krasnosielca na łączną karę 6 miesięcy wię-
zienia i 15.765 złotych grzywny oraz koszta sądowe 1.500 zł. Takie sa-
me kary otrzymali inni mieszkańcy powiatu makowskiego: Franciszek 
R. i Stanisław R. zamieszkali w miejscowości Bobino31. 

Przedstawione w treści niniejszego artykułu fakty związane z działal-
nością Straży Granicznej na terenie powiatu makowskiego w latach 
1930–1933 nie stanowią podstawy do szerszego opracowania. W prze-
konaniu autora mogą być jednak uzupełnieniem wyników badań regio-
nalnych. 

Antoni Krzysztof Sobczak 
 

                                                           
26 Tamże, Rozkaz Nr 16 z dnia 30 maja 1931 r. (pkt II.III.2). 
27 Tamże, Rozkaz Nr 33 z dnia 30 października 1931 r. (pkt III d 2). 
28 ASGran. sygn. 188/368, ISG Przasnysz, Meldunek sytuacyjny Nr 
41/31 z dnia 18 sierpnia 1931 r.  
29 ASGran. sygn. 188/5, IO SG – rozkaz Nr 34 z dnia 7 listopada 1931 r. 
(pkt IV a). 
30 ASGran. sygn. 188/368, ISG Przasnysz, Meldunek sytuacyjny Nr 
22/31 z dnia 18 kwietnia 1931 r.  
31 Tamże, Meldunek sytuacyjny Nr 33/31 z dnia 13 czerwca 1931 r. 

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Chorzel (powiat przasnyski). Zbiory Towarzystwa Przyjaciół Chorzel. 
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Życie społeczno-religijne w latach 30.  

w świetle czasopisma „Hasło Katolickie”. 

Cz. 3: Parafie dekanatu makowskiego 

 
Maria  Weronika  KMOCH 

Podczas prac nad monografią parafii Jednorożec zapoznałam się 
z wieloma czasopismami społeczno-katolickimi. Jednym z ciekawszych 
jest „Hasło Katolickie” – organ Akcji Katolickiej w diecezji płockiej. To 
czasopismo ukazywało się w latach 1930–1939. Wydawał je Diecezjal-
ny Instytut Akcji Katolickiej. Zawierało „czytania mszalne i teksty 
kazn., informacje z działalności Kościoła w świecie, kraju i diecezji; 
część periodyku poświęcona była sprawom organizacyjnym Akcji Kat. 
(działalność, sprawozdania, zadania); od 1937 propagowało formację 
rodzin kat. (stąd podtytuł: Tygodnik dla rodzin katolickich), publikując 
artykuły o kobiecie i domu, wychowaniu oraz materiały biograficzno-
hagiograficzne. H.K. miało dodatek miesięczny dla dzieci i młodzieży 
„Hasełko” (1937–39), zamieszczający opowiadania o tematyce wycho-
wawczej (ilustrowane przekazami hagiograficznymi), mis., patriotycznej 
oraz informacje dotyczące Krucjaty Eucharystycznej”1. 

 „Hasło Katolickie” było organem Akcji Katolickiej. O organizacji pi-
sałam w KZH 32–35. Wówczas omówiłam też Akcję Katolicką w para-
fiach Drążdżewo (wówczas w dekanacie przasnyskim) i Krasnosielc 
(w dekanacie makowskim). W trzeciej części cyklu przedstawiam wypi-
sy z „Hasła Katolickiego”, dotyczące innych parafii dekanatu makow-
skiego.  

W okresie międzywojennym dekanat makowskim był częścią diecezji 
płockiej. W skład dekanatu wchodziły parafie: Czerwonka, Gąsewo, 
Goworowo, Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Kunin, Maków Mazowiec-
ki, Płoniawy, Różan, Sieluń, Szelków, Sypniewo, Szwelice, Węgrzyno-
wo. 

W parafiach dekanatu makowskiego prężnie działały struktury Akcji 
Katolickiej. Priorytetem było ukształtowanie inteligencji katolickiej: 
Musimy mieć elitę wśród ziemian, włościan, gospodarzy, nauczyciel-
stwa, kupiectwa i robotników2. We wsiach starano się tworzyć Domy 
Katolickie (Parafialne), kółka rolnicze i straże ogniowe. Teren wiejski 
obejmowano misjami kościelnymi3. W tym czasie w diecezji płockiej do 
Akcji Katolickiej zaliczano istniejące wcześniej organizacje: Stowarzy-
szenie Młodzieży Polskiej4, Bractwo Różańcowe, III Zakon św. Fran-
ciszka, Stowarzyszenie Najświętszego Sakramentu, Stowarzyszenie Na-
uczania Chrześcijańskiego, Chrześcijański Związek Pracownic Domo-
wych, Katolickie Stowarzyszenie Polek oraz Stowarzyszenie Robotni-
ków Chrześcijańskich5. 

W lutym 1934 r. na Krajowym Zjeździe Kierownictw Akcji Katolic-
kiej w Krakowie postanowiono ujednolicić, uprościć i scentralizować 
                                                           
1 Hasło Katolickie: https://bit.ly/2S9xJt0 (dostęp 14 X 2017 r.). 
2 Akcja Katolicka a elita społeczeństwa, „Miesięcznik Pasterski Płocki” 
[dalej: MPP], 1930, 10, s. 320.  
3 Orędzie biskupa płockiego w sprawie bractw i stowarzyszeń 
katolickich na Wielki Post 1927 roku, MPP, 1927, 2, s. 48–52; A. 
Białczak, Organizacje społeczne i kulturalne w Baranowie w okresie II 
Rzeczypospolitej, „Rocznik Przasnyski”, 4 (2016), s. 124–125; R. 
Czekalski, Stowarzyszenia i organizacje w diecezji płockiej w okresie 
międzywojennym, „Saeculum Christianum”, 1997, 1, s. 86. 
4 Stowarzyszenie Młodzieży Polskiej (późniejszy Związek Młodzieży 
Polskiej) powstało wiosną 1919 r., później zostało podzielone na 
Związek Młodzieży Polskiej Męskiej i Związek Młodzieży Polskiej 
Żeńskiej. R. Bender, Z życia diecezji płockiej w latach 1914–1939, 
„Studia Płockie”, 1975, s. 363; J. Cegłowski, A. Gretkowski, 
Działalność Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w diecezji płockiej 
(1919–2006), „Notatki Płockie”, 2011, 2, s. 35–36. 
5 Jak zorganizowaną Parafialną Akcję Katolicką?, „Hasło Katolickie” 
[dalej: HK], 2 (1932), 51, s. 622. 

organizację. Decyzją Konferencji Episkopatu utworzono ogólnokrajowe 
organizacje (kolumny). Z dniem 1 VIII 1934 r. wprowadzone zostały 
nowe statuty Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej (KZMŻ), 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej (KSMM)6, Katolickie-
go Stowarzyszenia Kobiet (KSK)7 oraz Katolickiego Stowarzyszenia 
Mężów (KZM). Członkami stowarzyszeń młodzieży mogli być katolicy 
stanu wolnego w wieku 14–30 lat, zaś członkami stowarzyszeń mężów 
i kobiet – katolicy, którzy ukończyli 25 lat, żyjący w małżeństwie lub 
stanu wolnego. Od kandydatów wymagano pogłębionego życia religij-
nego, zachowywania zasad moralności chrześcijańskiej, dyscypliny 
i karności8. Elementami spajającymi jedność organizacyjną młodzieżo-
wych sekcji Akcji Katolickiej były: hymn, sztandar, mundurek czy od-
znaka9.  

Wyróżnić można cztery podstawowe formy aktywności stowarzyszeń 
młodzieżowych: działalność religijną10, działalność kulturalno-
oświatową11, działalność charytatywną12 oraz działalność społeczno-
patriotyczną13. Oczywiście nie w każdej parafii prowadzono wszystkie 
                                                           
6 KSMM i KSMŻ stanowiły kontynuację stowarzyszeń istniejących 
wcześniej w ramach Związku Młodzieży Polskiej. 
7 KSK powstało na zasadzie zmiany nazwy istniejącego wcześniej 
Katolickiego Stowarzyszenia Polek. R. Czekalski, Stowarzyszenia 
i organizacje…, s. 102–103. 
8 Akcja Katolicka. Asystent kościelny przy Oddziale Kat. Stow. Młodz. 
Żeńskiej, MPP 1935, 5, s. 203–205; R. Bender, Z życia diecezji płockiej 
w latach 1914–1939, „Studia Płockie”, 1975, s. 369; L. Dyczewski, 
Apostolstwo zbiorowe Kościoła Katolickiego w Polsce międzywojennej, 
„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, 1972, 3, 
s. 50; M. Leszczyński, Akcja Katolicka dawniej i dziś: 
http://ak.org.pl/historia/przedwojenna-ak/ (dostęp 22 II 2017 r.). 
9 P. Chudziński, Zmierzając ku doskonałości. Historia Katolickiego 
Stowarzyszenia Młodzieży w zarysie: lata 1919–1951, Gniezno 2002, 
s. 13–19. 
10 Zaliczało się do niej: przystępowanie do sakramentów świętych, 
częsta spowiedź, adoracje, procesje, częste uczestnictwo we Mszy św. 
i przyjmowanie Komunii św., udział w rekolekcjach, dniach skupienia 
i spotkaniach formacyjnych. 
11 Było to kształcenie członków zarządów stowarzyszeń na kursach, 
zjazdach, zlotach, wizytacjach oddziałów, kształcenie członków 
zwyczajnych przez akcję odczytową, imprezy sportowe, wycieczki, 
obozy, przedstawienia, akademie, wieczornice oraz szkolenia zawodowe 
– przysposobienie rolnicze, kursy higieny, prowadzenia gospodarstwa 
domowego, wychowanie fizyczne. 
12 Taka działalność to zakładanie oraz prowadzenie sierocińców 
i domów dziecka, pomoc młodzieży bezrobotnej w szukaniu pracy, 
zaopatrywanie w podstawowe narzędzia, pomoc dla pogorzelców czy 
powodzian, choinki dla biednych, zbiórki dla zakładu dla niewidomych 
w Laskach itp. 
13 Pod tym hasłem należy rozumieć uroczyste obchodzenie rocznic waż-
nych wydarzeń oraz świąt narodowych, przeciwstawianie się wpływom 
masonerii i komunizmu w życiu społecznym, zakładanie klubów, świe-
tlic, bibliotek i czytelni czasopism, przygotowanie oraz wydawanie cza-
sopism i gazetek parafialnych. Propagowaniu tych wszystkich idei słu-
żyła prasa. Stowarzyszenia wydawały organy prasowe. Centralnym pi-
smem był ukazujący się od 1931 r. „Ruch Katolicki”. KSM wydawało 
„Na Wyżyny”, KSK – „Zjednoczenie”, KSMM „Przyjaciela Młodzie-
ży”, zaś KSMŻ „Młodą Polkę”. „Kierownik” zalecany był kierownic-
twom oddziałów KSMM i KSMŻ. DIAK w Płocku wydawał czasopi-
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wymienione działania. Najpopularniejsze dotyczyły aktywności na polu 
religijnym, oświatowo-kulturalnym oraz społeczno-patriotycznym. 
W swej działalności AK pomijała sprawy polityczne i wpływy partyj-
ne14. Na Mazowszu szczególnie dużo uwagi poświęcano rodzinie, upa-
trując w Akcji, szczególnie w KSK, nadziei na odnowę życia rodzinne-
go, społecznego i religijnego. W diecezji płockiej, gdzie przeważającą 
grupę wiernych stanowiła ludność wiejska, nadzieje pokładano też 
w pozostałych kolumnach Akcji15.  

Organem koordynującym działalność stowarzyszeń była Naczelna Ra-
da Akcji Katolickiej. Na poziomie diecezjalnym odpowiadała jej Diece-
zjalna Rada Akcji Katolickiej. Istniały też dekanalne struktury organiza-
cji (DAK). Z kolei w parafiach stowarzyszenia posiadały swe oddziały 
(w liczbie zależnej od liczby utworzonych zgromadzeń). Oddział był 
najmniejszą komórką w strukturze Akcji Katolickiej i jednocześnie naj-
ważniejszą, gdyż miał realny wpływ na życie wiernych – to właśnie 
członkowie oddziału realizowali program organizacji w terenie16. 

Warto zwrócić uwagę na liczebność oddziałów Akcji Katolickiej 
w omawianych parafiach w latach 30. XX w. Ustalono ją na podstawie 
tzw. schematyzmów diecezjalnych, a przedstawia ją tabela 1. Poza tym 
dało się ustalić liczebność oddziałów A.K. oraz innych organizacji reli-
gijnych w parafiach dekanatu makowskiego. Przedstawiają je tabele 
2 i 3. 

W dekanacie makowskim ważną postacią był ziemian Marian Wier-
niewicz17, prezes Dekanalnej Akcji Katolickiej. Działalność stowarzy-

                                                                                                          
smo „Myśl i Czyn”. Diecezjalnym tygodnikiem Akcji Katolickiej było 
„Hasło Katolickie”. J. Cegłowski, A. Gretkowski, Działalność Katolic-
kiego Stowarzyszenia Młodzieży…, s. 37; L. Wilczyński, Działalność 
Diecezjalnych Instytutów Akcji Katolickiej w Polsce w latach 1930–
1939, Toruń 2003, s. 194–195. 
14 Członkom stowarzyszenia zabroniono czynnego udziału w akcji wy-
borczej, wysyłania delegatów do okręgowych zgromadzeń wybor-
czych, podpisywania odezw wyborczych lub udziału w agitacji wybor-
czej. A. Białczak, Organizacje społeczne i kulturalne…, s. 124. 
15 M.M. Grzybowski, Kościół katolicki, [w:] Dzieje Mazowsza, t. 4: 
1918–1939, red. J. Szczepański, Pułtusk 2010, s. 631–632. 
16 Na temat struktury AK na poziomie krajowym, diecezjalnym 
i dekanalnym zob. M. Leszczyński, Akcja Katolicka dawniej i dziś: 
http://ak.org.pl/historia/przedwojenna-ak/ (dostęp 22 II 2017 r.). Władze 
oddziału parafialnego stanowiły: „(…) kierownictwo oddziału, walne 
zebranie, Komisja Rewizyjna i sąd. W skład kierownictwa oddziału 
wchodzili: prezes i co najmniej dwaj inni członkowie (sekretarz, 
skarbnik), wybierani przez walne zebranie oddziału na 2 lata. Prezesa 
oddziału zatwierdzał proboszcz”. Większe i dobrze zorganizowane 
oddziały były podzielone na zastępy i sekcje. Poza tym w obrębie 
dekanatów celem lepszej współpracy tworzono okręgi. W diecezji 
płockiej z rozporządzenia biskupa w skład parafialnego zarządu AK 
wchodzili (po jednym) członkowie: Bractwa Różańcowego i Unii 
Żywego Różańca, III Zakonu św. Franciszka, Stowarzyszenia 
Przenajświętszego Sakramentu, Stowarzyszenia Nauczania 
Chrześcijańskiego. Zaprosić można było też na członka zarządu 
przedstawiciela Oddziału Katolickiego Towarzystwa Dobroczynności 
„Caritas” oraz osoby nienależące do żadnych organizacji, 
a wyróżniające się moralnością i pobożnością. Parafjalna Akcja 
Katolicka, „Myśl i Czyn”, 1936, 1, s. 20. 
17 Marian Leon Józef Wierniewicz (1885–1948) – syn Józefa Aleksandra 
i Wandy Stanisławy ze Szpakowskich. Ojciec – społecznik, patriota, 
w czasie I wojny światowej członek struktur kierowniczych (ogólnokra-
jowych) Rady Głównej Opiekuńczej – dzierżawił majątek z dworkiem 
w Magnuszewie. Marian ukończył Studium Rolnicze Uniwersytetu Ja-
giellońskiego. Zdobył tytuł inżyniera agronoma, władał pięcioma języ-
kami, a idąc w ślady ojca, przejął dzierżawę majątku w Magnuszewie 
i prowadził działalność społeczną. W 1908 r. ożenił się ze Stefanią Jani-
ną Aleksandrą z Rakowskich. W 1910 r. urodził się ich syn Jerzy Szcze-
pan (zm. 1928 r.). W 1923 r. ożenił się z Marią Bobińską, z którą nie 
miał dzieci. W czasie I wojny światowej był Przewodniczącym Powia-
towej Rady Opiekuńczej w Makowie Mazowieckim. W listopadzie 1918 
r. M. Wierniewicz stanął na czele Powiatowego Komitetu Obywatel-
skiego w Makowie Mazowieckim. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 
mianowano go komendantem Powiatowej Straży Obywatelskiej. Pełnił 
funkcję Prezesa Akcji Katolickiej w dekanacie makowskim. W okresie 
międzywojennym publikował w ukazującym się w Płocku dzienniku ka-
tolickim „Głos Mazowiecki”. Po wybuchu II wojny światowej dwór 
w Magnuszewie zajęli Niemcy. W kwietniu 1940 r. został aresztowany 

szeń młodzieżowych, męskich i kobiecych wspierali proboszczowie. 
W latach trzydziestych w parafiach dekanatu makowskiego pracowali 
następujący proboszczowie: 
• Czerwonka – ks. Kontakty Fiuczek (1930–1934), ks. Mikołaj Cicho-

wicz (1934–1939); 
• Gąsewo – ks. Czesław Morawski (1929–1930), ks. Stanisław Burzyń-

ski (1930–1936), ks. A. Skarżyński (1936–1940); 
• Goworowo – ks. Leon Gościcki (1919–?); 
• Karniewo – ks. Wincenty Jaźwiński (1936–1933), ks. Dominik Wil-

czyński (1933–1954); 
• Krasne – ks. Jan Karwowski (1933–?); 
• Krasnosielc – ks. Zygmunt Serejko (1929–1932), ks. Feliks Dublasie-

wicz (1932–?); 
• Kunin – administrator ks. Stanisław Żuławski (1936–1939); 
• Maków Mazowiecki – ks. Jan Zaremba (1928–1943); 
• Płoniawy – ks. Piotr Biedrzycki (1915–1947); 
• Różan – ks. Paweł Chodkowski (1929–1937), ks. Jan Dobecki (1937–

1939); 
• Sieluń – ks. Aleksander Brzózy (1907–1950); 
• Sypniewo – ks. Stanisław Chełmiński (1914–1933), ks. Hieronim 

Czynsz (1933–1936), ks. Władysław Ciechorski (1936–1945); 
• Szelków – ks. Edmund Marcin Bieńkowski (1922–1938), ks. Józef 

Dołęgowski (1938–1944); 
• Szwelice – ks. Franciszek Gołaszewski (1936–1939); 
• Węgrzynowo – ks. Stefan Nowakowski (1931–1939). 
 
Wikariusze to: 
• Goworowo – ks. Mieczysław Smoliński (1935–?); 
• Krasnosielc – ks. Stefan Morko (1932–?)18; 
• Maków Mazowiecki – ks. Czesław Żórawski (1936–?); 
• Płoniawy – ks. Leon Gutowski (1936–?); 
• Różan – ks. Stanisław Puchaczewski (1933–?)19. 

                                                                                                          
i trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, skąd został zwolniony po 
kilku miesiącach dzięki staraniom żony. W 1943 r. zamieszkał we wsi 
Orzyc, gdzie doczekał końca wojny. Pracował m.in. jako tłumacz w gm. 
Szelków. Po wojnie majątek zwrócono Wierniewiczom. W 1948 r. Ko-
mitet Centralny Polskiej Partii Robotniczej podjął decyzję o kolektywi-
zacji rolnictwa. Majątek Wierniewiczów przymusowo włączono w skład 
powstającej spółdzielni produkcyjnej, co spotkało się ze stanowczym 
sprzeciwem właściciela. W dniu 23 XI 1948 r. Wierniewicza wezwano 
na posterunek do Szelkowa i zatrzymano w areszcie. Następnego dnia 
wieczorem został zwolniony, ale nie wrócił do Magnuszewa. Jego zwło-
ki znaleziono ok. 600 m od posterunku, w okolicy miejsca zwanego nie-
gdyś przez mieszkańców Szelkowa Zapowitką. W głowie miał pięć kul. 
Żona pochowała męża zgodnie z jego wolą w grobowcu rodziny Wier-
niewiczów na warszawskich Powązkach. Marian Wierniewicz: 
https://bit.ly/2StN32L/ (dostęp 6 IV 2019 r.); B. Ratter, Przywróćmy 
pamięć o Nich, w ten sposób okażmy naszą ludzką wrażliwość, nam się 
udało przeżyć. Tylko do końca 1939 r. zamordowano 40 tys. Polaków...: 
https://bit.ly/38dPZay (dostęp 8 II 2020 r.). 
18 Szerzej zob. M.W. Kmoch, Ks. Stefan Morko w świetle kościelnych 
archiwaliów, KZH, 7 (2016), 28–31, s. 3–17. 
19 Z powodu epidemii i braku dostępu m.in. do bibliotek nie byłam w 
stanie ustalić datacji posługi niekutych księży w wybranych parafiach. 
Catalogus eccleriaium et utriusque cleri tam saecularis quam regularis 
Diocesis Plocensis pro Anno Dominii 1938, w: Ordo Divini Officii ad 
usum Dioecesis Plocensis pro Anno Domino 1939, Plociae [dalej: 
Katalog diecezjalny] 1930, s. 44–50; Katalog diecezjalny 1938, s. 42–
46; Katalog diecezjalny 1939, s. 41–45; D. Budelewski, Powiat Maków 
Mazowiecki w latach II Rzeczypospolitej, Maków Mazowiecki 2015, 
s. 350–351.  
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Działalność kolumn A.K. w poszczególnych parafiach można prześle-
dzić, czytając wspomniane na wstępie „Hasło Katolickie”. Poniżej 
przedstawiam wypisy z czasopisma, pochodzące z lat 1934–1937, uło-
żone w kolejności chronologicznej. Zrezygnowałam z wplecenia ich 
w artykuł, pozostawiając je w formie takiej, w jakie pojawiły się na ła-

mach prasy. Dzięki temu Czytelnik będzie miał szansę samodzielnie, po 
lekturze relacji, wyrobić sobie zdanie na temat życia społeczno-
religijnego naszych przodków. Czy byli pobożni? Jak organizowali ży-
cie towarzyskie i religijne? Czy oprócz wspomnianej Akcji Katolickiej, 

która funkcjonowała we wszystkich parafiach dekanatu, a której orga-
nem było cytowane czasopismo, istniały inne stowarzyszenia religijno-
społeczne? Jakie wydarzenia w parafiach uznano za na tyle ważne, by 
napisać o ich relację do ogólnodiecezjalnego tygodnika? Jakie emocje 
przewijają się przez te relacje? Wreszcie warto zauważyć, że poniższe 

teksty mogą być ciekawym źródłem do 
poznania ówczesnej ortografii czy fleksji, 
bowiem nie uwspółcześniałam zapisu, 
a ten się zmienił. 

 
Maria Weronika Kmoch 

 
Związek Młodzieży  
Polskej Męskiej.  
Rekolekcje zamknięte  
w Przasnyszu 

 
Staraniem Z. P. M. M. odbyły się w dn. 

18, 19 i 20 listopada w klasztorze Ojców 
Passjonistów w Przasnyszu rekolekcje 
zamknięte. Rekolektantów było 24. 
W tem połowę stanowili druhowie z par. 
Krasne. Rekolekcje udały się pod każdym 
względem. Świadczy  o tem choćby ta 
wdzięczność, jaką wyrażali uczestnicy 
zarówno Ojcom Passjonistom za, ich oj-
cowską iście pieczę, jak i Związkowi za 
urządzenie i przeprowadzenie rekolek-
cyj20. 

 
Wyłoniono Zarządy  
Parafjalnej Akcji Kat.  
w następujących  
parafiach 
 

(…) Dekanat Makowski: 
Dekanat Makowski:  
Gąsewo – Prezes p. Franciszek Częścik,  
Sypniewo – ” p. Józef Beczak,  
Różan – ” p. Stanisław Cenzer,  
Goworowo  – ” p. Anna Glinczyna,  
Maków – ” p. Stanisław Artyfikiewicz,  
Szelków – ” p. Stanisław Olkowski 
(…)21. 
 
Po uroczystości  
Chrystusa Króla 
 

Z Krasnosielca. Jak w latach ubie-
głych tak i w tym roku Stow. nasze ob-
chodziło święto „Chrystusa Króla”. Po 
nabożeństwie, na którem druchny stały w 
szeregach pod sztandarem, odbyła się 
akademja. Program był następujący: sło-
wo wstępne wygłosił  ks. kan. Feliks Du-
blasiewicz, śpiewy tutejsze i deklamacje 
wykonały druchny, zawsze głośno okla-
skiwane przez publiczność, która wypeł-
niła salę po sam próg. 

Przy sposobności, ponieważ nikt przez 
jeszcze z Krasnosielca nie pisał, słów kil-
ka skreślę o naszem Stowarzyszeniu. Ist-
nieje ono 5 lat. Mamy własny sztandar. 
Pierwszym Patronem i założycielem był 
ks. Stan. Dulczewski. Postawił on Stow. 

                                                           
20 HK, 1930, 1, s. 6. 
21 HK, 2 (1932), 7, s. 81. 

Oprac. na podstawie: Katalog diecezjalny 1930, s. 44–50; Katalog diecezjalny 1938, s. 42–46; Kata-
log diecezjalny 1939, s. 41–45. 

Oprac. na podstawie: Katalog diecezjalny 1938, s. 135; Katalog diecezjalny 1939, s. 133. 
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nasze na wysokim się poziomie. Gdy odchodził po 2 i pół roku pracy, 
pożegnał nas temi słowy: „Pamiętajcie, jeżeli będziecie tak pracować jak 
za mego pobytu, będę wiedział, że praca moja, którą tak chwalicie była 
owocna, w przeciwnym razie będę uważał, że nic nie zrobiłem”. Pomnąc 
na te słowa Kochanego ks. Patrona, Stow. nasze pomimo przeszkód 
i smutków dąży, choć wolno, ale stale ci naprzód.  

Druchna z Krasnosielca.  
Druchnom krasnosielczankom za pamięć dziękuje i Szczęść Boże  

w dalszej pracy życzy  Redaktor z Gąsewa 
 
Z Gąsewa. W niedzielę dnia 30 października r.b. S. M. P. Z. i M. ze 

Szczeglina-Kol. i S.M.P.Z. z Biedrzyc obchodziły uroczyście święto 
Chrystusa Króla. W święto Chrystusa Króla w czasie sumy chór ko-
ścielny, składający się przeważnie ze SMPŻ. i M. odśpiewał sumę, 
a nasz ks. protektor wygłosił śliczne kazanie na cześć Chrystusa Króla. 
Po odprawieniu nabożeństwa różańcowego udaliśmy się na salę Domu 
Ludowego w Gąsewie, gdzie obyła się akademia. Akademję rozpoczął 
ks. protektor naszego Stow., witając zgromadzonych, oraz odczytując 
program. Chór na czele z patronem p. Szymańskim odśpiewał pieśń 
wstępną „Króluj nam Chryste”. Pięknie deklamacje wygłosiły druchny: 
J. Tulska, A. Bartczakówna, H. Olkowska i F. Stepnowska. Deklamacje 
te przeplatane były śpiewem. 

Referat pod tytułem „Walka z bezwstydem i pornografją”, wygłosił 
kierownik szkoły powszechnej z Gąsewa, p. Kaźmierkiewicz. Po refera-
cie uchwalono jednogłośnie rezolucję: Wypowiedzieć w życiu naszem 
w Imię nam panującego Chrystusa Króla walkę z bezwstydem w druku 
i obrazku. Na zakończenie akademji chór zaśpiewał „Jeszcze Polska nie 
zginęła” i hymnem „My chcemy Boga” zakończono uroczystość. Oby 
Bóg dał, żeby było więcej takich chwil ślicznych i wzniosłych, jak ob-
chód Chrystusa Króla. 

Druchna ze Szczeglina 
 
Z Płoniaw. W tym roku święto Chrystusa Króla odbyto się w Płonia-

wach bardzo uroczyście. Sumę odprawił miejscowy proboszcz, ks. 
p. Biedrzycki. Kazanie, zastosowane do uroczystości z właściwą sobie 
werwą wygłosił ks. Dyrektor Zakładu Salezjańskiego z Jaciążka. W na-
bożeństwie prócz wiernych wzięły udział wszystkie szkoły i orkiestra 
Straży Ogniowej z Załóg pod batutą p. St. Nowakowskiego, kierownika 
szkoły powszechnej w Chodkowie. O godz. 3-ciej p.p. odbyła się Ja-
ciążku akademja. Zagaił ją ks. Dyrektor Zakładu Salezjańskiego. On też 
wygłosił odczyt na temat „precz z bezwstydem”.  Po akademji kapelan 
zakładu ks. Mróz odprawił nieszpory. O godz. zaś 4 po poł. stosownie 
do polecenia miejscowego proboszcza, lud ze wszystkich wiosek udał 
się procesjonalnie do krzyża, gdzie odśpiewano, litanię do Serca jezu-
sowego, a po litanii jeden z obecnych odczytał ulotkę „Duch zatruty” 

i zaintonował pieśń „Wszystkie nasze dzienne 
sprawy”. Na tem zakończono tę piękną pa-
rafjalną uroczystość. 

Parafjanin 
 

Z Karniewa. Dnia 30 października młodzież 
SMP. z Karniewa urządziła uroczystą aka-
demję ku czci Chrystusa-Króla. 

Wspólną Komunją św. młodzież zamanife-
stowała obecność swą w Mszy św. 

Po nabożeństwie w nowoodzyskanej, ładnie 
odrestaurowanej, przybranej zielenią i barwa-
mi narodowemi Sali, chór mieszany Stowarzy-
szenia pod dyrekcją organisty-chórmistrza H. 
Kalinowskiego odśpiewał kilka odpowiednich 
pieśni, a p. Olszewska wygłosiła odczyt o zna-
czeniu święta Chrystusa-Króla dla całej ludz-
kości.  

Wejście było bezpłatne, natomiast wieczo-
rem program akademji powiększył się o kilka 
obrzędów inscenizowanych z ilustracją mu-
zyczną.   

Przedstawienie zaszczycić raczyli – ks. ka-
nonik Zaremba, dziekan makowski, miejscowy 
proboszcz ks. W. Jaźwiński, ks. Czajewicz, 
oraz prawie wszyscy obywatele parafji.  

Po zagajeniu akademii przez proboszcza, p. 
p. H. Olszewska wygłosiła odczyt, którego 
obecni wysłuchali z wielką uwagą i przeję-

ciem. 
Następnie grono młodzieży ze Stowarzyszenia odtworzyło kilka aktu-

alnych obrazów dobrze inscenizowanych i poprawnie wykonanych, oraz 
chór „Hejnał” wykonał kilka pieśni.  

Nastrój panował podniosły i miły, to też zachwyceni słuchacze nie ża-
łowali gorących oklasków.  

Po skończonym wieczorze ks. kanonik Zaremba wyraził w imieniu ze-
branych publiczne podziękowanie i uznanie dla wykonawców.  

Parafjanie karniewscy długo będą pamiętać ten mile i pożytecznie 
spędzony wieczór.  

Uczestnik. 
 
Krasne. W dniu 30 października r.b. parafja Krasne obchodziła uro-

czyście święto Chrystusa-Króla. Program święta  składał się z dwóch 
części: uroczystego nabożeństwa w Miejscowym kościele parafjalnym 
i akademji na Sali teatralno-szkolnej. W kościele w karnych szeregach 
nawę główną zajęły organizacje Stow. Młodz. Polskiej Żeńskiej i Mę-
skiej ze swym sztandarem, miejscowa Straż Ogniowa, dzieci szkolne, 
oraz rzesze parafjan. 

Po skończonem nabożeństwie wszyscy udali się na salę teatralno-
szkolną, gdzie akademję ku czci Chrystusa-Króla zagaił ks. J. Karwow-
ski w imieniu Komitetu organizacyjnego. Referat: „Walka na wsi 
z bezwstydem w rozmowach, druku i obrazku” wygłosił p. Tadeusz 
Smyka – kierownik miejscowej szkoły. W końcu tegoż referatu mówca 
podał rezolucję jednogłośnie przyjętą przez zebranych. aby zwalczać na 
terenie parafji nieskromność w rozmowach i uświadamiać ogół o szko-
dliwości bezwstydu.  

Trzy deklamacje wypowiedzieli: „Hymn ku czci Chrystusa-Króla” 
druchna Maria Małowicka z S.M.P.Ż. Szczuki, „Pieśń Konfederatów” – 
wyjątek z Ks. Marka – Słowackiego – druh S. Góralczyk z SMPM. Żbi-
ki, oraz „Pójdę za Tobą...” druchna E. Mosakowska z SMPZ. Mosaki. 
Chór Stow. Młodz. Polskiej Męskiej i Żeńskiej z Krasnego i Kozina pod 
kier. miejscowego organisty p W. Staniaszki wykonał: „Króluj nam 
Chryste” i hymn katolicki „Z hasłem wiary” – Feliksa Nowowiejskiego. 

Miłe wrażenie zrobił na obecnych żywy obraz p. t. „Chrystus cudow-
ny” w wykonaniu dzieci szkolnych, pod kierunkiem p. T. Smyki. Hym-
nem „My chcemy Boga” zakończono uroczystość Chrystusa-Króla.  

Obecny na sali książę Adam Czartoryski w krótkich słowach podzię-
kował Komitetowi za urządzenie akademji. Podniosła ona ducha i pobu-
dziła zebranych do dalszej pracy nad pogłębianiem zbiorowego katolic-
kiego życia w parafji. 

R.B.22. 

                                                           
22 HK, 2 (1932), 48, s. 584. 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Żeńskiej z Makowa Mazowieckiego ok. 1935/1936 r.  
U góry od lewej: Rodoszczanka, Woroszina, Kurowska, Rapacka, Panczewska (Wiewiórkow-
ska), na dole: Radomska, ks. Chyczewski, Romanowska. Źródło: Powiat makowski. Ocalić od 
zapomnienia, t. 2, red. J.M. Rzepka, Maków Mazowiecki 2012. 
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Szczuki par. Krasne 
 
W sobotę dnia 15 października r. b. miej-

scowe Stowarzyszenia Młodz. Polskiej Żeń-
skiej i Męskiej, obchodziły uroczystość Imie-
nin Patronki p. Jadwigi Maleckiej. Wieczorem 
w Ognisku odbyło się zebranie obu Stow., de-
legacji sąsiedniego SMPZ. z Krasińca, oraz 
rodziców. Na zebranie to przybyła Solenizant-
ka p. J. Malecka w towarzystwie ks. J. Kar-
wowskiego, grupy gości z Krasińca i instrukto-
ra dha R. Banasiaka. Wieczór wypełniły: ży-
czenia, wypowiedziane ze szczerem uczuciem 
wierszem własnego układu, przez prezeskę 
druchnę Wysocką. Śpiewy, poprawnie i dobrze 
oddane deklamacje przez dha prezesa J. Szy-
mańskiego, druchny: Pawerską, Popkównę 
i Radkiewiczównę. Uwagę obecnych zwróciły 
odczytane wrażenia z kursu wychowania fi-
zycznego w Węgrzynowie przez dhnę naczel-
niczkę. Oto wyjątki: „…po trzech dniach 
w obozie zrozumiałam jaśniej, że kierownic-
twu chodzi nie tylko o zabawy i gimnastykę, 
ale o obudzenie naszych dusz śpiących i wy-
ćwiczenie naszego umysłu… po kursie nabra-
łam o ile więcej śmiałości… i teraz milej mi 
jest pracować w SMP. Czuję, że jestem punk-
tualniejsza, karniejsza i więcej kocham swoje 
SMP... ...Siedemnaście wykładów, dało nam moc nowych myśli i nau-
czyło, jak mamy w Stow. pracować dla Boga i Ojczyzny...”. 

Pod koniec przemówił ks. Protektor. Złożył życzenia Solenizantce, 
dziękując zarazem za opiekę nad SMP. wyraził radość, że młodzież wsi 
Szczuki, chociaż znajduje się w ciężkich warunkach materjalnych, gar-
nie się do SMP. oraz zwrócił się do zebranych rodziców z apelem 
o życzliwość i zainteresowanie się Stowarzyszeniami. Zapowiedział 
przytem, że przyjedzie do Szczuk dla omówienia specjalnie z rodzicami 
poruszonych spraw.  

Odśpiewaniem „Wszystkie nasze dzienne sprawy” zakończono miłe 
zebranie.  

W gościnnym domu Patronki p. Jadwigi Maleckiej odbyła się herbatka 
dla SMP., na której w wesołym nastroju odśpiewano kilka piosenek na 
cześć Solenizantki i gości. 

B.23. 
 

Po Święcie Młodzieży 
 
Z Karniewa. Po nabożeństwie akademja z urozmaiconem progra-

mem. Referat ładnie i przystępnie wygłosiła p. H. Olszewska. Na zakoń-
czenie krótkie i podniosłe  przemówienie ks. dziekana. z Makowa24.  

 
Na fundusz rekolekcyjny 
 

1. – P. Aleksander Szymański z Gąsewa wpłaca 3 złote i zaprasza do 
łańcucha ofiar p. Franciszka Rosińskiego ze Szwelic, p. Adama Kowal-
skiego z Różana, p. Józefa Guzowskiego z Krasnosielca i p. Zygmunta 
Książaka z Gzów. (…) 
Wpłacać na konto P.K.O. Nr. 143.123 „Fundusz Rekolekcyjny”25. 
 

Płoniawy 
 

Święto Chrystusa Króla odbyło się w Płoniawach bardzo uroczyście. 
Po solennem nabożeństwie z kościoła pochód wyruszył do krzyża. Tu 
piękne przemówienie wygłosił dyr. Zakładu Salezjańskiego z Jaciążka. 
Po przemówieniu, chór miejscowy odśpiewał pienia religijne, a następie 
druchny Józefa Grzybowska, Jadwiga Kolwiczówna i Genowefa Ane-
równa wypowiedziały piękne wiersze, przeplatane śpiewem i muzyką 
Strawy Ogniowej i chóru. Poczem pochód przy śpiewie „My chcemy 

                                                           
23 HK, 2 (1932), 44, s. 537. 
24 HK, 2 (1932), 49, s. 597. 
25 HK, 3 (1933), 33, s. 391. 

Boga” wrócił do kościoła na nabożeństwo różańcowe. Wieczorem 
w Zakładzie Księzy Salezjanów odbyła się piękna akademja26. 

 

Na fundusz rekolekcyjny 
 

Wpłacili Imć. Księża dekanatu Makowskiego: ks. K. Fiuczek, pro-
boszcz par. Czerwonka – zł., 2) ks. Burzyński, prob. par. Gąsewo – 5 zł., 
3) ks. L. Gościcki, prob. par. Goworowo –  5 zł, 4) ks. D. Wilczyński, 
prob. parafii Karniewo – zł. 5) ks. F. Dublasiewicz, prob. par. Krasno-
sielc – 5 zł., 6) ks. J. Zaremba prob. par. Maków – 5 zł., 7) ks. I. Czaje-
wicz z Makowa – 5 złotych, 8) ks. P. Biedrzycki, prob. par. Płoniawy – 
5 zł., 9) P. Chodkowski, prob. par. Różan – 5 zł., 10) ks. Cz. Żórawski 
z Różana – 5 zł., 11) ks. Puchaczewski z Różana – 5 złotych, 12) ks. Al. 
Brzuzy, prob. par. Sieluń – 5 zł., 13) ks. Częsz, prob. par. Sypniewo 
5 zł., 14) ks. E. Bieńkowski, prob. par. Szelków – 5 zł, 15) ks. St. Cheł-
miński, prob. par. 5zwelice –5 zł., 16) ks. St. Morko z Krasnosielca – 
5 zł. 

Wpłacać na konto P.K.O. Nr. 143.123 „Fundusz Rekolekcyjny”27. 
 

Różan 
 

Dnia 17 grudnia ub. r. (w niedzielę) odbyło się w Różanie zebranie or-
ganizacyjne Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich. Zagaił ze-
branie w formie dłuższego przemówienia o potrzebie i znaczeniu chrze-
ścijańskiego ruchu robotniczego ks. Cz. Żórawski. Na przewodniczące-
go powołano p. Fr. Suchtę, na sekretarza instr. St. Majewskiego. Omó-
wienie statutu Stowarzyszenia przez ks. Żórawskiego wywołało ożywio-
ną dyskusję, w rezultacie której stworzono listę członków w liczbie 45. 
Zarząd wybrano w następującym składzie osób: Jan Gryczan – prezes, 
Marjan Oriowski – wice-prezes Franciszek Suchta – sekretarz, Henryk 
Orlowski – skarbnik.  

Członkowie z wybranym zarządem wyrazili radość z możności nale-
żenia do kat. organizacji robotniczej, rozumiejąc, że tylko w jedności 
z Kościołem i wspólnemi siłami będą w stanie polepszyć swą dolę i za-
pewnić lepsze jutro pracownika polskiego. Tej nowej placówce społecz-
nej w Różanie „Szczęść Boże”.  

Obserwator28. 

                                                           
26 HK, 3 (1933), 48, s. 577. 
27 HK, 3 (1933), 50, s. 595. 
28 HK, 4 (1934), 1, s. 9. 

Ołtarz na uroczystość Bożego Ciała, przygotowany w Makowie Mazowieckim w 1936 r. przez 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. Źródło: Powiat 
makowski. Ocalić od zapomnienia, t. 2, red. J.M. Rzepka, Maków Mazowiecki 2012. 
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Karniewo 
 
Praca społeczna niedawno tu wśród młodzieży zapoczątkowana wyda-

je należyte wyniki. SMP. M. i Z. są czołowemi organizacjami w parafii 
i mają w swem gronie najlepszą młodzież katolicką. Zebrania, akademje, 
wieczornice obchody religijne, narodowe oraz inne o bogatej treści 
oświatowej i rozrywkowej, urządzane przez druchny i druhów, świadczą 
o nieprzeciętnej żywotności Stowarzyszeń.  

Dnia 21 grudnia młodzież stowarzyszona urządziła miłą wieczornicę 
gwiazdkową. W programie były kolędy, aklamacje i udatnie opracowany 
odczyt o zwyczaju dzielenia się opłatkiem druch. sekretarki L. Przyby-
szówny. Drugą część programu wypełniły różne utwory rozrywkowe 
i humorystyczne, przygotowane przez młodzież SMP. z właściwem od-
czuciem piękna i podniosłej chwili.  

W okresie karnawału będzie między innemi urządzone na większą 
skalę przedstawienie teatralne. Niechże te słowa zachęcą i inne SMP. do 
wytrwalszej i owocniejszej pracy.  

Obserwator29. 

 
Gąsewo 

 
Praca młodzieży w katolickiej organizacji zapoczątkowana tu została 

dość dawno i zakreśla coraz szersze kręgi. Obecnie jest w parafii 1 1 S. 
M. P. M. w Rzechowie Wielkim i 5 S. M. P. Ż., a mianowicie Biedrzy-
ce-Koziegłowy, Szczeglin, Rzechowo-Wielkie, Rzechowo-Gać i Rawy. 
Razem jest w parafji 15 druhów i 80 druchen. Właściwe uświadomienie 
oraz zdrowego ducha katolickiego i narodowego zauważyć można we 
wszystkich wspomnianych SMP. Trudności ze strony różnych czynni-
ków mają tutaj to do siebie, że młodzieży nie zniechęcają, ale ją jeszcze 
hartują. Nie wszystkie z wymienionych SMP. mają własne sale do ze-
brań i do przedstawień, jednak i zebrania o pożytecznej treści regularnie 
się odbywają i przedstawienia lub inne imprezy też młodzież potrafi 
urządzać. Starsi pomagają, bo wiedzą, że SMP. – to najlepsza, to kato-
licka i polska szkołą życia, która urabia wszechstronnie i charaktery sil-
ne wyrabia30. 

 

Maków n/Orzycem 
 

Nasze Kat. Stow. Kobiet choć młodziutkie, doskonale się jednak roz-
wija i liczy już przeszło 200 członkiń. Ponieważ w Makowie jest duży 
i wygodny dom katolicki przeto i KSK. z niego korzysta i wystawiało 
kilkakrotnie sztuki „Po kolędzie” i „Słowik”. Urządził również aka-
demję papieską 17 lutego b. r. Teraz odbywały się u nas rekolekcje i 40-
godzinne nabożeństwo. Zakończenie nabożeństwa wypadło w sam dzień 
Zwiastowania M.B., w nasze święto organizacyjne. Wszystkie więc w 
szeregu, jak przystało na wojsko Marji, poszłyśmy na Mszę św. do ko-
ścioła. Odśpiewałyśmy litanję do M.B., wspólnie przyjęłyśmy Chrystusa 
do serc swoich w Komunji św., a na zakończenie odśpiewałyśmy „Do 
Twej dążym kaplicy”. Z kościoła udały sny się do domu katolickiego, 
gdzie wysłuchałyśmy ostatniej nauki rekolekcyjnej, wypowiedzianej 
specjalnie dla kobiet katolickich. Tego samego dnia urządziłyśmy wie-

                                                           
29 HK, 4 (1934), 1, s. 9. 
30 HK, 4 (1934), 11, s. 133. 

czór ku czci naszej Niebieskiej Mistrzyni. Teraz, gdy zbliżają się święta 
Wielkiejnocy, chcąc biednym dzieciom uprzyjemnić je, urządzamy dla 
nich „święcone” w domu katolickim. 

Jest u nas również K. S. Mężów, które dość szybko się rozwija, po-
wstało w styczniu a liczy już 130 członków. Oba KSM. pracują gorliwie. 
Stowarzyszenia religijne wciąż się rozrastają.  

Coraz lepiej ludzie pojmują cel swego istnienia tu na ziemi i coraz 
chętniej garną się pod sztandary Boże, by walczyć ze złem.  

I. K.31. 
 

Kogo w gminie Płoniawy  
uważają za pełnego obywatela?  

 
 
W gminie Płoniawy miał miejsce następujący fakt: Druh W. Wiśniew-

ski z oddziału KSM. w Podosiu, jako syn właściciela małego domku 
i kilku prętów gruntu i jako sam obecnie bezrobotny, zwrócił się do 
urzędu gminnego z prośbą, żeby mu wydano ulgową kartę rowerową. 
Zażądano od niego różnych formalności, jak zaświadczenia od sołtysa 
i świadków, najpierw jednego a potem dwóch. Pomocnik sekretarza 
p. Oliszewski zapytał się, w jakiej ów druh jest organizacji, a skoro się 
dowiedział, że w KSM., to odrzekł, że trudno będzie uzyskać ulgę będąc 
w katolickiem stowarzyszeniu, bo tylko strzelcy otrzymują ulgowe nu-
merki po 2 zł. Wójt p. Gadomski zażądał wkońcu od druha Wiśniew-
skiego, żeby przyniósł od księdza zaświadczenie, że jest w Stowarzy-
szeniu, albo stawił świadka. Ale to wszystko nic nie pomogło. Pan Wójt 
powiedział z naciskiem trzykrotnie »Nie dostanie pan« a kilku obecnych 
wówczas w urzędzie strzelców, poradziło druhowi ze śmiechem. by po-
szedł do księdza po prawo jazdy. Potem taksamo p. wójt w obecności 
strzelców i sołtysa p. W. Załęgowskiego z Podosia powiedział »Niech 
idzie do księdza po prawo jazdy, a nie do wójta«. A więc młodzieniec 
niezamożny, bezrobotny nie może się ubiegać o ulgową kartę rowerową 
dlatego, że należy do Kat. Stow. Młodzieży. Pan Wójt widocznie nie 
chce uznawać rozporządzeń i ogólników władz wyższych, które nakazu-
ją traktować wszystkich obywateli jednakowo, bez względu na przeko-
nania i organizacje. Pozwała sobie nawet na wypowiadanie uszczypli-
wych słów pod adresem organizacyj katolickich. KSM. to organizacja 
zatwierdzona przez rząd polski, to organizacja państwowa, bo dla pań-
stwa najlepszych obywateli przygotowuje. Czas już wreszcie te rzeczy 
zrozumieć! Warto też jeszcze raz uważnie przeczytać ostatnie rozporzą-
dzenie p. min. Kościałkowskiego, polecające unikania bezmyślnych 
szykan administracyjnych i równego traktowania wszystkich obywateli.  

 
Stary druh32. 

                                                           
31 HK, 5 (1935), 17, s. 205. 
32 HK, 5 (1935), 22, s. 265. 
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Maków  
nad Orzycem 

 
Dnia 3 maja r. b. 

staraniem A.K. urzą-
dzono akademię 3.o 
Maja w domu kato-
lickim, z której czysty 
zysk przeznaczono na 
dar Narodowy. Na 
Zjazd Delegowanych 
KSK. w Cie-
chanowie w dniu 9 b. 
m. z naszego od-
działu pojechały 4 de-
legatki z ks. asysten-
tem J. Zarembą. Po-
wróciły podniesione 
na duchu, z nową siłą, 
by tego zapału do 
pracy udzielić tym, 
które nie brały udzia-
łu. Dnia 23 ub. m. 
odbył się u nas Zjazd 
Delegowanych 
KSMm. Druhowie 
przybyli licznie (około 120). Nie brakowało też mnóstwa gości i sympa-
tyków. Zjazd ten zaszczycił swoją obecnością Najdostojniejszy nasz Ar-
cypasterz. To też wszystkie organizacje ze sztandarami udały się do ko-
ścioła na nabożeństwo. Chór, przygotowany przez p. organistę uroczy-
stym śpiewem powitał Arcypasterza. Po nabożeństwie wszyscy z Jego 
Ekscelencją i duchowieństwem udali się do domu katolickiego, gdzie 
Arcypasterza powitał ks. proboszcz J. Zaremba. Również z głębi serc 
swych witali Arcypasterza p starosta, zastępca burmistrza p. Pisarski, 
prezes dek. A K, p. Wierniewicz, prezes Par. A. K., p. Krajewski, w.-
prezeska KSK. p. Krajewska, prezes KSM. p. Reszka i prezeska KSMż. 
p. Radomska. Potem przystąpiono do sprawozdania. Zajmujący referat 
wypowie dział ks. prałat dr. Cz. Kaczmarek. Druhowie chętnie zabierali 
głos i debatowali nad różnemi sprawami organizacyjnemi. Wszyscy 
druhowie są niezmiernie zadowoleni z przebiegu Zjazdu i z korzyści, ja-
kie zeń odnieśli.  

I. K.33. 
 

Maków 
 
Dnia 8 grudnia, w rocznicę powstania oddziału KSK. w Makowie, od-

było się uroczyste poświęcenie sztandaru, na które zjechały zaproszone 
delegacje z sąsiednich i dalszych oddziałów. Z najbardziej oddalonego 
Krasno-sielca przybyły 2 delegatki, z Różana 2, z Szelkowa 5, ze Szwe-
lic 7, Karniewo przysłało 14, a największą liczbę Gąsewo, bo aż 15 
członkiń. Serca rosły z radości na widok tak licznej rzeszy stowarzyszo-
nych, gdyż oprócz przyjezdnych i Maków ma też swoich niemało. Po 
nabożeństwie stanęli przy „sztandarze jako chrzestni rodzice: p. Ziem-
ska, p. Płoski, rejent, p. Jędrzejewska, delegatka z centrali płockiej i p. 
Wierniewicz, prezes dekanalnej A. K. Gwoździe do drzewca przybijano 
już w obszernym, jasnym domu A. K., gdzie po ks. Kanoniku, przedsta-
wicielach władz i miasta, wbijały gwoździe prezeski oddziałów KSK. 
i pokrewnych stowarzyszeń, po nich szły cechy rzemieślnicze i instytu-
cje miejscowe. Drzewce całe srebrzyło się długim pasem. Obok podnie-
sionego sztandaru wiele osób wygłaszało serdeczne przemówienia. Ra-
dosnej ceremonji asystowała pokaźna ilość sztandarów, starszych już 
organizacyj i dziewczynki z Krucjaty Eucharystycznej34. 

 

Z Karniewa 
 
Tegoroczne święta Bożego Narodzenia bardzo uroczyście były tu ob-

chodzone. Nowonarodzony Chrystus Pan wielki święcił tryumf. Nawet 
z najdalszych zakątków parafji ściągały tłumy wiernych, by przyjąć do 
serca swego Pana Jezusa w Komunii św.  

                                                           
33 HK, 5 (1935), 24, s. 289. 
34 HK, 5 (1935), 52, s. 631. 

Dnia 25 ub. m, sta-
raniem miejscowych 
oddziałów KSMm. 
i ż. odegrano „Szopkę 
Polską” w 4 aktach 
w parafjalnej sali. 
Piękne dekoracje, 
specjalnie sprowa-
dzone kostjumy 
i dobra gra amatorów 
stanowiły niebywałą 
atrakcję. Jasełka ode-
grano kilka razy.  

W niedzielę 29 ub. 
m. staraniem oddzia-
łów Parafialnej Akcji 
Katolickiej i nowo-
zorganizowanej or-
kiestry kościelnej 
urządzono „wieczór 
wigilijny”. Program 
wypełniły życzenia 
świąteczne przy 
opłatku, deklamacje, 
kolendy w wykonaniu 
chóru i orkiestry. 
Przemówienie wygło-

sił ks. prob. D. Wilczyński i prezes Parafjalnej A. K. p. Szarzasty.  
W miłym nastroju spędzono piękne chwile35. 
 

Rekolekcje zamknięte w Przasnyszu  
 
Od dnia 14 do 17 stycznia odbyły się staraniem KSK, a na prośbę od-

działu w Janowie k/Ch[orzel – przyp. M.W.K.], rekolekcje zamknięte w 
Przasnyszu, w których wzięło udział 28 kobiet, przeważnie gospodyń 
wiejskich.  

Były między innemi, przedstawicielki z oddziałów KSK, w Janowie. 
k/Ch. Dzierzgowie, Gąsewie, Grzybkach, Karniewie, Szwelicach i Wy-
szynach.  

Rekolekcje, które odbywały się u SS. Szarytek, prowadził ks. kan. Ol-
szewski36. 

 

Pożegnanie Ks. Proboszcza w Sypniewie 
 
W dniu 8 marca parafja nasza z żalem pożegnała ks. Hieronima Czę-

sza, który przez 3 lata był naszym proboszczem. W tym czasie przyczy-
nił się do powiększenia, odnowienia i upiększenia naszego kościoła. 
W swej pracy duszpasterskiej i społeczno-katolickiej zjednał sobie ks. 
prob. Częsz serca swoich parafian, którzy mu życzą dalszych łask Bo-
żych na nowej placówce pracy37. 

 

Odprawy Dekanalne (Okręgowe) 
Kierownictw Oddziałów K. S. M. Ż.  

 
W maju odprawy dekanalne Kierownictw Oddziałów KSMŻ. odbędą 

się w następującej kolejności: (…)  
W MAKOWIE – 12 maja dla Oddziałów: Perzanowo, Gąsewo, Rawy, 

Rzechowo Wielkie, Rzechowo Gać, Goworowo, Szczeglin, Biedrzyce, 
Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Grabowo, Maków, Płoniawy, Podoś, 
Różani Chełsty, Szelków, Szwelice, Węgrzynowo, Sławkowo, Bagien-
nice, Sieluń38. 

 

                                                           
35 HK, 6 (1936), 3, s. 35. 
36 HK, 6 (1936), 6, s. 71. 
37 HK, 6 (1936), 14, s. 167. 
38 HK, 6 (1936), 17, s. 207. 

Zjazd młodzieży z różnych parafii dekanatu makowskiego, początek lat trzydziestych XX w. 
Źródło: Powiat makowski. Ocalić od zapomnienia, t. 2, red. J.M. Rzepka, Maków Mazowiecki 
2012. 
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Katolicki kurs o rodzinie  
w Makowie Mazowieckim  

 
Dekanalny Zarząd Akcji Katolickiej w Makowie Maz. ze swym preze-

sem p. M. Wierniewiczem i Asystentem Kościelnym ks. J. Karwowskim 
na czele przy ofiarnej pomocy ks. dziekana J. Zaremby urządza w sali 
Domu Katolickiego w dnia 17 i 18 maja KURS O RODZINIE DLA IN-
TELIGENCJI.  

Program kursu zawiera tematy:  
Rodzina w świetle nauki katolickiej. Zadania rodziny w państwie i na-

rodzie. Prawodawstwo nasze i obce o małżeństwie i rodzinie. Kościół 
i Państwo wobec małżeństwa. Katolicka książka i gazeta w rodzinie ka-
tolickiej.  

Na kursie wykładać będą:  
ks. prał. L. Gościcki z Goworowa  
ks. kan. L. Lissowski z Wieczfni 
p. red. A. J. Onyszkiewicz z Płocka 
p. mec. L. Rudowski z Płocka  
p. dyr. J. Stemler z Warszawy  
p. A. Wawrowska z Płocka.  
Konferencje w czasie wspólnych nabożeństw wygłoszą: ks. kan. J. Za-

remba i ks. prał. dr. Cz. Kaczmarek, który też przemówi po otwarciu 
kursu.  

W czasie kursu odbędzie się pokaz z e się  książki i prasy katolickiej.  
W dniu otwarcia kursu odbędzie się przed sumą zebranie popularne 

w sali Domu Katolickiego z referatem o rodzinie. Zgłoszenia na kurs na-
leży kierować do Dekanalnego Zarządu A. K. – Maków Maz. ple-
banja39. 

 

Z Różana nad Narwią 
 
Katolickie Stowarzyszenie Kobiet w Różanie n. Narwią przezywało 

w dniu 28 czerwca r.b. doniosłą uroczystość, mianowicie poświęcenie 
swego sztandaru, który ufundowano ze składek członkiń. Pogoda dopi-
sała, więc wszystkie członkinie stawiły się w komplecie. Podczas sumy 
wszystkie przyjęły Komunję św. Gości na tę uroczystość przybyło spo-
ro, m. in. ks. dziekan J. Zaremba z Makowa, ks. Ogrodowicz z Płocka, 
p. Wierniewicz z Magnuszewa prezes. dek. A. K. i inni. Poświęcenia 
dokonał miejscowy ks. kan. Chodkowski. Po poświęceniu wszyscy 
obecni ze sztandarami na przedzie udali Się do t. zw. wąwozu na górze 
Panny Marji, gdzie odbyło się wbijanie gwoździ pamiątkowych, poczem 
odbył się wspólny obiad na sali parafialnej.  

Tegoż dnia po nieszporach pożegnałyśmy naszego ks. Asystenta, Cz. 
Żórawskiego. który nas opuszcza. Wszystkie bardzo żałujemy ks. Żó-
rawskiego, ponieważ przez te kilka lat swego pobytu u nas pracował 
z całem poświęceniem nad rozwojem naszego stowarzyszenia i dzięki 
tej pracy stowarzyszenie nasze rozszerzyło się na całą parafję i dziś liczy 
blisko 300 członkiń.  

Składamy dzięki zacnemu Kapłanowi za pełną oddania pracę i życzy-
my obfitych łask Bożych na dalszej drodze.  

Zarząd KSK40. 
 

Rekolekcje dla druhen w Makowie 
 
Druchny! Wieść pocieszająca niesiemy! Oto dziekan dekanatu ma-

kowskiego użycza miejscowego Domu Katolickiego, abyście mogły na 
pamiątkę Kongresu Eucharystycznego w Pułtusku odbyć trzydniowe re-
kolekcje zamknięte w Makowie w dniach 29, 30 i 31 sierpnia r. b Będzie 
to zarazem wspaniałe przygotowanie się do święta druchen w dniu 
8 września. Udział w tych rekolekcjach mogą wziąć druchny z parafii 
i oddziałów dekanatu, a mianowicie: Czerwonka, Gąsewo, Goworowo, 
Karniewo, Krasne, Krasnosielc, Maków, Płoniawy, Różan, Sieluń, Syp-
niewo, Szelków i Węgrzynowo. Uczestniczek rekolekcyj może być 60–
80 osób. Druchny rekolektantki mają przybyć już przed wieczorem dnia 
28 sierpnia. Rekolekcje rozpoczną się 28 sierpnia o godzinie 7.30 wie-
czorem. Zakończenie rekolekcyj nastąpi dnia 31 sierpnia o godzinie 4 po 
południu, poczem odbędzie się nadzwyczajne zebranie druchen-
rekolektantek. Utrzymany przez te trzy dni wynosi 2 zł. 50 gr., płatne na 
miejscu w Makowie. Druchny-rekolektantki przywożą ze sobą: podu-

                                                           
39 HK, 6 (1936), 18, s. 219. 
40 HK, 6 (1936), 32, s. 391. 

szeczkę, prześcieradło, przykrycie nocne, ręcznik, szczotkę, grzebień, 
mydło, słowem rzeczy potrzebne w drodze. Każda druhna przybywa za-
opatrzona w książkę do nabożeństwa, różaniec, zeszyt i ołówek. Ubiór 
rekolektantek poważny, zaleca się ubiór z Kongresu Eucharystycznego 
w Pułtusku.  

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 20 sierpnia do Makowa na ręce 
ks. dziekana, kan. J. Zaremby. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, 
należy spieszyć się ze zgłoszeniami. Rekolekcje poprowadzi ks. prałat 
Józef Strojnowski z Płocka41. 

 

Co może zrobić technika ogrodowa? 
 

Ta jabłoń, którą 
tu widzimy „Pepi-
na lineusza” zo-
stała nabyta u Ur-
licha w Warsza-
wie dnia 17 
kwietnia r. ale 

nieszczęście 
chciało, że do rąk 
Ks. proboszcza w 
Płoniawach dosta-
ła się dopiero 17 
maja. Była ona 
raczej podobna do 
suchej gałęzi, niż 
do szczepy prze-
znaczonej na 
drzewo owocowe.  

Ks. Proboszcz, 
chociaż na jej wi-
dok przeraził się, 
nie dał jednak za 
wygraną. Wyko-
pał dół, wlał do 
niego parę wiader 
wody, włożył 
swoja na pół 
umarłą „Pepinkę” 
do tego dołu 
i przykrył ziemia. 
Na szczęście jesz-
cze deszcz padał 

przez trzy dni. Po trzech dniach wydostał ją z tego błota i posadził ją w 
odpowiednio przygotowanym ku temu miejscu. Na tem jednak nie poło-
żył krzyżyka. Całe drzewko od stóp do głów t. j. do korony obwiązał 
mchem, a nad drzewkiem na odpowiednim rusztowaniu umieścił duże 
naczynie gliniane z otworem w dnie, z którego woda dzień i noc ściekała 
na drzewko. Tu dopiero Ks. Proboszcz nad drzewkiem krzyżyk położył i 
cierpliwie czekał wyniku swych zabiegów. 

Zawodu nie doznał: po 8 dniach i drzewko zaczęło dawać znaki życia, 
a dziś już mówi samo za siebie, bo wygląda  jak malowane, co nawet na 
tym obrazku widać42. 

 

Z Różana 
 
W dniu 298 czerwca b.r. oddział KSMż. żegnał swego Asystenta 

Kośc. ks. Cz. Żórawskiego, który przeszedł do Makowa. Przez cztery 
lata swej pracy z nami położył On wiele zasług, dzięki którym Oddział 
nasz rozwijał się pomyślnie. Zwalczył niejedną trudność, nieraz wyry-
wał wprost młodzież tym, co ją pociągali obiecując „złote góry i piękne 
mundury” – do organizacyj wrogich Kościołowi. Hasłem Jego było: 
młodzież Maryjną uczynić! Dbał o potrzeby dusz naszych, lecz jedno-
cześnie niejednokrotnie pomagał i finansowo. Ks. Cz. Żórawskiemu za-
wdzięczamy bardzo wiele – to też wdzięczność w sercach zachowamy 
na zawsze, życząc by Go Bóg wspierał w Jego pracy dla drugich.  

 
Gazeciarka z Różana43. 

                                                           
41 HK, 6 (1936), 33, s. 403. 
42 HK, 6 (1936), 36, s. 438. 
43 HK, 6 (1936), 36, s. 439. 

Ks. Piotr Biedrzycki, proboszcz z Płoniaw, z 
odratowaną przez siebie jabłonią. Źródło: HK, 6 
(1936), 36, s. 438. 
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Z Makowa Mazowieckiego  
 

Staraniem ks. kan. J. Zaremby, dziekana w Makowie zostały przepro-
wadzone dniach 28. 29 i 30 sierpnia r. b. 3-dniowe rekolekcje zamknięte 
dla druchen z oddziałów dekanatu makowskiego. W tych rekolekcyj-
nych ćwiczeniach wzięły udział druchny z oddziałów: Maków, Karnie-
wo, Szwelice, Gąsewo, Krasnosielc, Płoniawy, Sławkowo par. Sypnie-
wo, Węgrzynowo, Szelków, Różan. Uczestniczyło w rekolekcjach 77 
druchen.  

Dzielną pomoc w rekolekcjach niósł ks. Dziekan ks. Cz. Żórawski. 
Sprawę gospodarczą przyjęły na się i przeprowadziły dzielnie członkinie 
miejscowego oddziału Katol. Stow. Kobiet. Rekolekcjom przewodniczył 
ks. prałat. J. Strojnowski.  

Rekolekcje wywarły głębokie wrażenie na uczestniczkach, gdyż były 
prowadzone jako pamiątka Kongresu Eucharystycznego w Pułtusku44. 
 

Podziękowanie 
 
Opuszczając stanowisko instruktora okręgowego Kat. Stow. Młodz. 

Męskiej w dekanacie makowskim, najuprzejmiej dziękuję Czcigodnemu 
Duchowieństwu, w szczególności ks. dziekanowi kan. Zarembie, ks. 
prob. Karwowskiemu, asystentowi okręgowemu, za współpracę oraz 
wsparcie i gościnność, jakiej mi udzielali w okresie mojej trzyletniej 
pracy instruktorskiej.  

Dziękuję tek serdecznie Dek. Zarządowi A. K. z prez. M. Wierniewi-
czem na czele, wszystkim Członkom współpracującym KSMm., 
a zwłaszcza pp. Organistom oraz całej naszej zorganizowanej Młodzieży 
dekanatu makowskiego, życząc im w dalszej pracy jak najlepszych wy-
ników i siły ducha bojowego, tak dziś potrzebnego w szerzeniu zasad 
Chrystusowych w naszej Ojczyźnie.  

                                                           
44 HK, 6 (1936), 37, s. 451. 

Wyjeżdżając z diecezji płockiej, czuję się w obowiązku podziękować 
zarządowi płockiej centrali KSMM. za przychylność i szczerą życzli-
wość a moim Kolegom, Druhom Instruktorom okręgowym za pełną ser-
deczności i współpracę.  

„Gotów!” 
Stefan Majewski45. 

 

Głos naszych Czytelników  
– konkursistów o parcelacji majątków 

 
(…) Teodor Zalewski, wieś Karniewo Pow. makowski.  
„Mieszkam w gminie takiej, gdzie jest coś ze 12 folwarków i obserwu-

ję zachowanie się niektórych właścicieli większych majątków: coś oni 
mają za lekko w głowie, jest komu pozwalać sobie na różne wybryki. 
Natomiast folwarki, które prowadzone są wzorowo i płacą podatki, 
wpływają w dużej mierze na stan bezrobocia na wsi jako ośrodki kultu-
ry, powinny pozostać”46. 
 

Niezwykle rzadki jubileusz  
 
bo 55-lecia swej pracy organistowskiej obchodził w ub. miesiącu p. 

Wincenty Rostkowski, organista w Płoniawach (pow. makowski). Po 
nabożeństwie odprawionym na intencję Jubilata odbierał on życzenia od 
swych byłych proboszczów, kolegów i licznych parafian. Otrzymał też 
wiele depesz z życzeniami.  

Zasłużonemu Pracownikowi na polu muzyki kościelnej składa z okazji 
rzadkiego jubileuszu serdeczne życzenia  

Redakcja „Hasła Katolickiego”47. 

                                                           
45 HK, 6 (1936), 41, s. 499. 
46 HK, 6 (1936), 42, s. 509. 
47 HK, 6 (1936), 42, s. 510. 

Kółko teatralne złożone z członków Akcji Katolickiej w Krasnosielcu z opiekunem ks. Stefanem Morką (siedzi pierwszy z lewej) w strojach ze 
sztuki pt. Astarta, 1930 r. Źródło: Powiat makowski. Ocalić od zapomnienia, t. 2, red. J.M. Rzepka, Maków Mazowiecki 2012. 
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Z parafii Szwelice 
 

Parafia nasza w dniu 4 października żegnała z wielkim żalem pro-
boszcza ks. St. Chełmińskiego, który przechodził do parafii sońskiej. 
Ks. proboszcz pracował u nas od r. 1933, lecz przez ten czas bardzo du-
żo zrobił dla naszej parafji. Jego staraniem bardzo pięknie odmalowany 
został drewniany kościołek, sprawiano też szaty liturgiczne i do wzoro-
wego  porządku doprowadzono cmentarz. Sprowadził wspaniałe deko-
racje do grobu wielkotygodniowego i żłóbek na Boże narodzenie.  

Oprócz pracy w kościele położył wiele zasług w pracy organizacyjnej. 
Jego staraniem powstały oddziały: KSMm., KSMż, następnie KSK, 
KSM i Krucjata [Eucharystyczna – przyp. M.W.K.]. Ożywił pracę 
w Kółkach Różańcowych, które obecnie prenumerują 25 egz. „Hasła”. 
Pracą swoją i obejściem zjednał sobie serca parafian, to też w pożegna-
niu Jego wzięły udział wszystkie organizacje i licznie zebrani parafia-
nie. Po nabożeństwie w sali parafialnej żegnali Ks. Asystenta przedsta-
wiciele poszczególnych organizacji, a chór pod dyr. miejscowego orga-
nisty odśpiewał „Ad multos annos”. Na zakończenie przemówił do ze-
branych ks. Proboszcz, dziękując wszystkim za serdeczne przywitanie 
do niego i zachęcając do dalszej pracy. Za Jego trudy i prace parafianie 
szweliccy życzą w nowej parafii owocnej pracy i błogosławieństwa Bo-
żego.  

 
Parafianin48.  

 

Uwaga Kierownictwa Oddziałów KSMż.! 
 
Zarząd KSMż. przez sekr. gen. p. M. Plakwiczównę oraz instr. 
p. W. Niedzielską przeprowadzi jedno i dwudniowe kursy dla prezesek 
i zastępowych we wszystkich Okręgach (dekanatach) naszej diecezji.  
W najbliższym czasie (…)  
Kursy 2-dniowe:  
W Makowie od 23 do 24 listopada. (…)  
W programie każdego kursu znajdują się: 
Wspólna modlitwa w kościele.  
Śpiew „Hej do apelu” oraz wykłady na tematy: 
1) Duch Chrystusowy w wychowaniu młodzieży.  
2) Współpraca Oddziałów z Kierownictwem Okręgu.  
3) Rola zastępów w pracy programowej Oddziału.  
4) Potrzeby i trudności w rozwoju pracy danego Okręgu. 
Zakończenie kursu. Wspólny śpiew: „Pod Twą obronę”, „Ojcze na nie-
bie”: 
Po każdym wykładzie przewidziana jest wymiana myśli. 
Czas trwania kursu od godz. 8 30 do 15 z przerwą obiadową. 

Na kurs obowiązane są przybyć przedewszystkim druchny: prezeska, 
wiceprezeska i zastępowe, w razie niemożności przybywają w zastęp-
stwie druchny delegowane z kierownictwa.  

O udział w kursie prosimy również Księży Asystentów Kościelnych 
oraz Panie współpracujące.  

Po skończonym kursie od godz. 16–19 odbywa się zebranie pełnego 
Kierownictwa danego Okręgu. 

Powiadomienia z porządkiem obrad zostały wysłane do wszystkich 
Kierownictw Okręgowych na ręce prezesek. 

Wzywamy wszystkie Oddziały KSMż. do wzięcia żywego udziału 
w powyższych kursach, przyczyni się to w dużej mierze do prawidłowe-
go rozwoju naszej pracy w diecezji, tym samym do owocniejszej pracy 
w poszczególnych oddziałach. Terminy dalszych jednodniowych kursów 
oraz program kursu dwudniowego podamy w następnym nrze „Hasła”. 

  
Zarząd KSMż diec płockiej49. 

 

Poświęcenie sztandarów w Gąsewie  
 

W święto Wniebowzięcia Matki Bożej zostały w Gąsewie poświęcone 
dwa sztandary. Jeden Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, Oddział Gą-
sewo, drugi miejscowej Krucjaty Eucharystycznej.  

Na uroczystości te przybyły delegacje od K. S. Kobiet z Różana i Sie-
lunia.  

                                                           
48 HK, 6 (1936), 46, s. 563. 
49 HK, 6 (1936), 46, s. 563. 

Po poświęceniu sztandarów odbyło się nadzwyczajne zebranie na 
cmentarzu przykościelnym z kilkoma odpowiednimi przemówieniami po 
czym wręczono sztandary chorążym.  

Wbijanie gwoździ zakończyło cały ten obrzęd uroczysty50. 
 

Obozy letnie młodzieży K. S. M. m. i ż.  
 
Obóz K. S. M. m. w Magnuszewie (k/Szelkowa, pow. Maków Maz.) – 
odbędzie się w dniach od 4 do 24 czerwca b.r.51. 
 
3-tygodniowy obóz wyszkoleniowy KSMm. 
w Magnuszewie pow. Maków Maz. 

 
W każdym Oddziale Katol. Stów. Młodzieży winien znajdować się 

przynajmniej jeden druh gruntowniej przeszkolony, który byłby moto-
rem pracy całego Oddziału. Koniecznością więc jest kształcenie przo-
downików, byśmy umieliby zdobyte wiadomości przekazać swoim ró-
wieśnikom i przodować w pracy Oddziału. 

W zrozumienia tej koniecznej sprawy KSMm. w Piecka (Centrala) or-
ganizuje rokrocznie w okresie letnim obozy, w czasie których szkoli się 
przodowników w pracy młodzieżowej. Nie każdy jednak potrafi skupiać 
obok siebie innych i przekazywać im swe myśli i ideały. Nauczyć się zaś 
tego w krótkim czasie nie można i dlatego nie zawsze uczestnik obozu, 
czy kursu po powrocie spełnia swoje zadanie. Sam się wyszkoli, ale 
z siebie nic nie da. Wynika z tego, że do obozu należy starannie wybie-

                                                           
50 HK, 7 (1937), 36, s. 531. 
51 HK, 7 (1937), 16, s. 243. 

Poczet sztandarowy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeń-
skiej z Węgrzynowa w 1939 r. Źródło: Powiat makowski. Ocalić od 
zapomnienia, t. 2, red. J.M. Rzepka, Maków Mazowiecki 2012. 
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rać kandydatów odznaczających się 
wrodzonym darem społecznym i nad 
tymi opłaci się popracować, z takich 
będzie korzyść w pracy społecznej. 

Tegoroczny obóz KSMm. odbędzie 
się w dniach 4–24 czerwca w Magnu-
szewie k/Szelkowa, pow. Maków Ma-
zowiecki. Koszty całego utrzymania są 
niewielkie. Około 16 zł za całe trzy ty-
godnie. Dojazd najlepiej na rowerze – 
więc darmo. Na przejazd koleją będzie 
przysługiwała zniżka. Szczegóły podają 
okólniki KSMm. 

Czas zgłaszać się, bo miejsc niewie-
le52. 

 

Zlot druhów  
w Makowie 

 
W niedzielę dnia 13 czerwca r. b. od-

był się w Makowie Mazow. udany Zlot 
Oddziałów Katol. Stów. Młodz. Mę-
skiej dekanatu makowskiego. Uroczy-
stości zlotowe rozpoczęły się Mszą św., 
odprawioną przez ks. kan. Zarembę, 
kazanie wygłosił ks. Asyst. Cz. Żóraw-
ski. Po Mszy św. w karnych szeregach, 
z orkiestrą Oddziału KSMm Goworo-
wo na czele, przemaszerowały zastępy 
druhów ulicami miasta. W czasie 
przemarszu odbyła się defilada, którą 
przyjmowali: Starosta pow. p. dr. Ła-
zarz, Ks. Kan. Zaremba, przedstawiciel 
centrali d-h komendant St. Kwaśniewski, prezes Dek. A. K. p. M. Wier-
niewicz i inni. Doskonałe wrażenie wywarła na widzach maszerująca z 
bronią w ręku młodzież z obozu, który w tym roku odbywa się w Ma-
gnuszewie. 

Po defiladzie odbyło się w Domu Katolickim uroczyste zebranie zlo-
towe, które zagaił p. prezes M. Wierniewicz, powołując do prezydium 
ks. kan. Zarembę, d-ha instr. Łęczyńskiego, na sekretarza d-ha Kowal-
skiego, prezesa Oddz. w Szczukach, jako ławników druhnę prezeskę Mi-
lewską z Makowa i d-ha F. Cholewińskiego, prezesa Oddziału w Gowo-
rowie. 

Po deklamacji „Wytrwamy”, piękny referat org. wygłosił przedstawi-
ciel centrali z Płocka, d-h komendant St. Kwaśniewski. Po wykonaniu 
hymnu papieskiego przez orkiestrę KSMm Oddz. Goworowo, instruktor 
okręgu d-h J. Białkowski ogłosił zwycięzców w okręgowym konkursie 
obowiązkowości. Wędrowny proporczyk, jako nagrodę, zdobył Oddział 
KSMm w Różanie, drugie i trzecie miejsce zajęły Odziały z Makowa 
i Karniewa. Zebranie zakończono odśpiewaniem hymnu „My chcemy 
Boga”. 

Po południu odbyły się na boisku zawody sportowe. Mecze w siat-
kówkę rozstrzygnęły na swoją korzyść drużyny Oddziału Szczuki i obo-
zu. Po rozdaniu pięknych upominków zlot zakończono. 

Przebieg zawodów z zainteresowaniem śledził p. starosta powiatowy 
oraz licznie zebrani goście i publiczność, interesując się żywo naszą or-
ganizacją. 

Obecny53. 
 

Z Makowa Mazow. 
 
W dniach 21–23 czerwca b. r. w Makowie Maz. odbyły się staraniem 

Asystenta Kościelnego ks. kan. Jana Zaremby rekolekcje zamknięte dla 
członkiń K. S. K. Rekolekcje prowadził ks. St. Nasiłowski, prof. gimn. 
im. św. St. Kostki z Płocka. 

Rekolekcje zamknięte są jednym z najskuteczniejszych środków od-
nawiania życia i wprowadzania w nie żywych wartości chrześcijańskich. 
Członkinie, które przez te rekolekcje przeszły i wszyscy którzy brali 

                                                           
52 HK, 7 (1937), 19, s. 287. 
53 HK, 7 (1937), 26, s. 391–392. 

w nich udział stali się gorącymi propa-
gatorami tego rodzaju ćwiczeń du-
chownych. 

Wzruszenie nie tylko rekolektantek, 
ale i ich znajomych świadczyły, jak 
ważne i pożyteczne są chwile spędzone 
nu rekolekcjach zamkniętych. Po reko-
lekcjach odbyło się ogólne zebranie K. 
S. K., na które przybyły wszystkie 
członkinie i zaproszeni goście. 

Na zebraniu tym referat p. t. „Czego 
żądamy od dzisiejszej szkoły wygłosiła 
Czesława Zabielska, sekr. Oddz. K. S. 
K. w Makowie Maz. Następnie jedna 
z uczestniczek rekolekcyj podziękowa-
ła ks. prof. Nasiłowskiemu za piękne 
nauki rekolekcyjne, a druga członkini 
podziękowała ks. Dziekanowi Zarem-
bie, że raczył dołożyć wszelkich starań 
aby rekolekcje zorganizować. 

Hymnem „My chcemy Boga” zakoń-
czono zebranie.  

Cz. Zab.54. 
 
 

Do druhen  
rekolektantek  
w Gąsewie 
 

Rekolekcje druheńskie w Gąsewie 
będą przeprowadzone w dniach 10, 11 
i 12 sierpnia r. h. Rozpoczną się wie-

czorem o godz. 8 dnia 9 sierpnia; zakończenie nastąpi dnia 12 sierpnia 
około godziny 4 po południu 

Na zakończenie rekolekcji druhny będą mogły, jako pamiątkę, nabyć 
książeczkę o 375 stronicach pod tytułem „Cztery Ewangelie Pana nasze-
go Jezusa Chrystusa” w opracowaniu prof. ks. Józefa Archutowskiego. 
Wydanie z 1937 roku. Cena egz. w oprawie płóciennej 1 zł. 

Do nabycia tej, naprawdę złotej, książeczki, w której są zawarte ewan-
gelie według św. Mateusza, Marka, Łukasza i św. Jana bardzo zachę-
cam. 

Ks. Józef Strojnowski55. 
 

Poświęcenie sztandarów w Gąsewie 
 

W święto Wniebowzięcia Matki Bożej zostały w Gąsewie poświęcone 
dwa sztandary. Jeden Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet, Oddział Gą-
sewo, drugi miejscowej Krucjaty Eucharystycznej. 

Na uroczystości te przybyły delegacje od K. S. Kobiet z Różana i Sie-
lunia. 

Po poświęceniu sztandarów odbyło się nadzwyczajne zebranie na 
cmentarzu przykościelnym z kilkoma odpowiednimi przemówieniami po 
czym wręczono sztandary chorążym. 

Wbijanie gwoździ zakończyło cały ten obrzęd uroczysty56. 
 
 
 
W kolejnych numerach „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” 

będę kontynuować opowieść o życiu społeczno-religijnym parafii deka-
natu makowskiego. 

 
Maria Weronika Kmoch 

 

                                                           
54 HK, 7 (1937), 29, s. 439. 
55 HK, 7 (1937), 33, s. 483. 
56 HK, 7 (1937), 35, s. 531. 

Marian Wierniewicz (1885–1948), prezes dekanalnej Akcji 
Katolickiej w Makowie Mazowieckim. Źródło: 
https://bit.ly/2SdJLSt (dostęp 8 II 2020 r.). 
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Marian Wierniewicz  
i Akcja Katolicka  

w dekanacie makowskim 
  
 

 
 

 

Maria Weronika KMOCH
 

Marian Leon Józef Wierniewicz – syn Józefa Aleksandra (1858–1918) 
i Wandy Stanisławy ze Szpakowskich (†1925) – to postać niezwykła 
w historii pow. makowskiego. Jego ojciec – społecznik, patriota, w cza-
sie I wojny światowej członek struktur kierowniczych (ogólnokrajo-
wych) Rady Głównej Opiekuńczej – dzierżawił od Krasińskich majątek 
z dworem w Magnuszewie.  

Marian Wierniewicz urodził się 4 VIII 1885 r. W 1903 r. ukończył 
siedmioklasową realną szkołę rządową w Warszawie, a następnie Stu-
dium Rolnicze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zdobył tytuł inżyniera 
agronoma. Władał pięcioma językami. Idąc w ślady ojca, w czasie 
I wojny światowej przejął dzierżawę majątku w Magnuszewie i prowa-
dził działalność społeczną. W 1908 r. w parafii Szelków ożenił się ze 
Stefanią Janiną Aleksandrą z Rakowskich. W 1910 r. urodził się ich syn 
Jerzy Szczepan. Po śmierci żony ponownie wstąpił w związek małżeń-
ski. W Szelkowie w 1923 r. ożenił się z Marią Bobińską, z którą nie miał 
dzieci. Jedyny syn Wierniewicza zmarł 10 X 1932 r., był podchorążym, 
absolwentem Uniwersytet Warszawskiego. 

W 1906 r., kiedy powstało w Szelkowie Koło Polskiej Macierzy 
Szkolnej, Marian Wierniewicz został zastępcą przewodniczącego ks. 
proboszcza Zygmunta Fijałkowskiego. W czasie I wojny światowej był 
Przewodniczącym Makowskiego Powiatowego Komitetu Obywatelskie-
go, a następnie Powiatowej Rady Opiekuńczej w Makowie Mazowiec-
kim. Zajmowała się doraźną pomocą ludziom uciekających z terenów 
objętych działaniami wojennymi, a także tym, którzy pozostali i znaleźli 
się w trudnej sytuacji1. W lutym 1918 r. otrzymał dyplom ukończenia 
akademickiego kursu wyższej administracji na Uniwersytecie Warszaw-
skim, zaś 10 listopada stanął na czele Polskiego Komitetu Obywatel-
skiego w Makowie Mazowieckim. W czasie wojny polsko-bolszewickiej 
mianowano go komendantem Powiatowej Straży Obywatelskiej.  

Po wybuchu II wojny światowej dwór w Magnuszewie zajęli Niemcy. 
W kwietniu 1940 r. Wierniewicz został aresztowany i trafił do obozu 
koncentracyjnego w Dachau, skąd został zwolniony po kilku miesiącach 
dzięki staraniom żony. W 1943 r. zamieszkał we wsi Orzyc, gdzie do-
czekał końca wojny. Pracował m.in. jako tłumacz w gm. Szelków.  

Po wojnie Wierniewiczom zwrócono majątek. W 1948 r. Komitet 
Centralny Polskiej Partii Robotniczej podjął decyzję o kolektywizacji 
rolnictwa. Majątek przymusowo włączono w skład powstającej spół-
dzielni produkcyjnej, co spotkało się ze stanowczym sprzeciwem wła-
ściciela. W dniu 23 XI 1948 r. wezwano go na posterunek do Szelkowa 
i zatrzymano w areszcie. Następnego dnia wieczorem został zwolniony, 
ale nie wrócił do Magnuszewa. Jego zwłoki znaleziono ok. 600 m od po-
sterunku, w okolicy miejsca zwanego niegdyś przez mieszkańców Szel-
kowa Zapowitką. W głowie miał pięć kul. 

Żona pochowała Wierniewicza zgodnie z jego wolą w grobowcu ro-
dzinnym na warszawskich Powązkach (kw. 159, rząd 3, miejsce 16–17). 
Został odznaczony Złotym Krzyżem i w 1939 r. Złotym Krzyżem Za-
sługi2.  

                                                           
1 Por. M.W. Kmoch, Między ideą a rzeczywistością. Rady Opiekuńcze 
w czasie I wojny światowej na przykładzie powiatu przasnyskiego 
(1916–1918), „Bieżuńskie Zeszyty Historyczne”, 32 (2018), s. 64–116. 
2 Kursy wyższej administracji, „Gazeta Poranna 2 Grosze”, 7 (1918), 54 
91950), s. 2; Nowe koła Macierzy szkolnej, „Gazeta Świąteczna”, 26 
(1906), 47 91347), s. 4; Ze szkół. W Warszawie, „Kurjer Warszawski”, 
83 (1903), 181, s. 4; Marian Wierniewicz: https://bit.ly/2StN32L/ (do-
stęp 6 IV 2019 r.). 

Marian Wierniewicz w okresie międzywojennym pełnił funkcję Preze-
sa Akcji Katolickiej (A.K.) w dekanacie makowskim3. Brał udział 
w różnych uroczystościach w parafiach dekanatu, był organizatorem 
wielu inicjatyw. W dniu 29 IV 1933 r. w Makowie Mazowieckim prze-
wodniczył dekanalnemu kursowi A.K.4. W dniu 23 IV 1935 r. pojawił 
się na zjeździe delegowanych Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 
Męskiej w Makowie Mazowieckim5. Wziął udział w uroczystym po-
święceniu sztandaru oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet 
w Makowie Mazowieckim 8 XII 1935 r.6. Był głównym organizatorem 
katolickiego kursu o rodzinie, który odbył się w Makowie Mazowieckim 
w dniach 17–18 V 1936 r.7. Uczestniczył w zlocie KSMM w Makowie 
Mazowieckim dla młodzieży dekanatu makowskiego, który odbył się 13 
VI 1937 r.8. W dniu 14 VIII 1938 r. pojawił się na dziesięcioleciu Kato-
lickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej i Męskiej w Krasnosielcu9. 
Brał udział w zjazdach diecezjalnych organizacji. Np. 19 XI 1935 r. 
w Płocku pojawił się jako prezes dekanalnej rady A. K. dekanatu ma-
kowskiego u boku księży dziekanów i asystentów dekanalnych, człon-
ków zarządów diecezjalnych stowarzyszeń oraz liczni przybyłych dzia-
łaczy Akcji Katolickiej. Zjazd otworzył uroczyście abp Antoni Julian 
Nowowiejski. Przedstawił wówczas zajmujące spostrzeżenia z praktycz-
nego realizowania haseł A. K.10. Zabierał głos na zebraniach, prezento-
wał swoje zdanie – jak 29 XI 1938 r., kiedy w Płocku rozpoczął się IV 
Diecezjalny Kurs Katolicki11. 

W okresie międzywojennym publikował w ukazującym się w Płocku 
dzienniku katolickim „Głos Mazowiecki”. Wierniewicz informował o 
wydarzeniach w regionie. Napisał m.in. wspomnienie o ks. Edmundzie 
Bieńkowskim, który był proboszczem w Szelkowie w latach 1922–1938, 
a wcześniej posłem na Sejm Ustawodawczy w latach 1919–1922 z ra-
mienia Związku Ludowo-Narodowego12. Interesował się polityką świa-
tową, czego wyrazem jest tekst Starosta i mandaryn. Smok i sarmata13. 

Za swoją działalność 25 V 1938 r. Marian Wierniewicz odebrał Krzyż 
Pro Ecclessia Et Pontifice – jednym z wysokich odznaczeń Stolicy Apo-
stolskiej w kształcie krzyża. Jest przyznawane przez papieża osobom 
świeckim w dowód uznania dla zaangażowania w pracę na rzecz Ko-
ścioła na wniosek biskupa diecezjalnego14. Tak przemówił w imieniu 
zgromadzonych tego dnia w pałacu arcybiskupim: Nazbyt dobrze rozu-
miem doniosłość Akcji Katolickiej, żebym nie miał być dumnym z tego, 
co się tu dzisiaj dzieje. (…) Wielkie to więc święto Akcji Katolickiej 

                                                           
3 Kalendarz informator Mazowsza Płockiego i ziem sąsiednich na rok 
1939, red. I.J. Kurski, Płock 1938, s. 69. 
4 D. Budelewski, Powiat Maków Mazowiecki w latach Drugiej Rzeczy-
pospolitej, Maków Mazowiecki 2015, s. 368. 
5 „Hasło Katolickie” [dalej: HK], 5 (1935), 24, s. 289.  
6 HK, 5 (1935), 52, s. 631.  
7 HK, 6 (1936), 18, s. 219. 
8 HK, 7 (1937), 26, s. 391–392.  
9 HK, 8 (1938), 37, s. 559. 
10 Wieści z Płocka, „Kurjer Warszawski”, 115 (1935), 338, s. 7. 
11 Pierwszy dzień Diecezjalnego Kursu Katolickiego w Płocku. Otwarcia 
dokonał J. E. Ks. Arcybiskup Dr. Nowowiejski, „Głos Mazowiecki” [da-
lej: GM], 6 (1938), 274, s. 1. 
12 M. Wierniewicz, Nad świeżą mogiłą śp. ks. kan. E. Bieńkowskiego, 
GM, 6 (1938), 190, s. 2; 191, s. 2. 
13 Tenże, Starosta i mandaryn. Smok i Sarmata, GM, 6 (1938), 2, s. 2; 3, 
s. 2, 4, 2; 5, s. 2; 6, s. 2; 7, s. 2; 8, s. 2; 9, s. 2. 
14 Pro Ecclesia Et Pontifice: https://bit.ly/2J7BdqU (dostęp 21 III 2020 
r.). 
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w naszej diecezji. Radość była podwójna, bo nie dość, że sześcioro dzia-
łaczy A. K. z diecezji płockiej papież wyróżnił wspomnianym krzyżem, 
a jedną Orderem Benemerenti, to jeszcze tego dnia, w piętnastą rocznicę 
święceń kapłańskich, ks. prał. Czesław Kaczmarek, dyrektor Diecezjal-
nego Instytutu Akcji Katolickiej w Płocku, został wyniesiony do godno-
ści biskupiej15. 

Poniżej prezentuję dwa dokumenty udostępnione przez Marka Napiór-
kowskiego, za co serdecznie dziękuję. Niezastąpiona Anna Ziółkowska 
przepisała rękopis i dzięki temu możemy mieć wgląd w wybrane aspekty 
życia religijnego dekanatu makowskiego, o czym już pisałam16. Kwe-
renda w „Głosie Mazowieckim” pozwoliła ustalić, że rękopis to tekst, 
który został opublikowany w czasopiśmie w 5 odcinkach. Jest to referat, 
który M. Wierniewicz wygłosił na zjeździe działaczy Akcji Katolickiej 
w Płocku17, a konkretnie – jak zapisał pod rękopisem – na zjazd preze-
sów Dekanalnych Rad Akcji Katolickiej, który odbył się 3 X 1934 r. 
Dziesięciostronicowy referat przygotował w dniach 18–28 IX 1934 r.  

Drugi tekst to list, jaki M. Wierniewicz otrzymał w związku z plano-
wanym odznaczeniem go Złotym Krzyżem Zasługi. Publikujemy go ja-
ko fotografię. 

Niech te źródła będą kolejnym ogniwem w procesie przypominania 
postaci M. Wierniewicza, po wojnie wymazanej z pamięci społecznej 
regionu makowskiego. Pierwszym z nich jest prowadzona przez M. Na-
piórkowskiego strona na Facebooku, do której śledzenia zachęcam: 
https://bit.ly/3973VTn. Zapraszam do dzielenia się informacjami na te-
mat M. Wierniewicza, jeśli takie Państwo posiadacie. 

 
Maria Weronika Kmoch 

 

                                                           
15 Podniosła uroczystość w pałacu arcybiskupim, GM, 6 (1938), 120, 
s. 1.  
16 M.W. Kmoch, Życie społeczno-religijne w latach 30. w świetle czaso-
pisma „Hasło Katolickie” cz. 1: Parafia Drążdżewo i Krasnosielc, 
„Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 8 (2017), 32–35, s. 24–31; taż, Ży-
cie społeczno-religijne w latach 30. w świetle czasopisma „Hasło Kato-
lickie”. Cz. 2: Parafie dekanatu makowskiego, „Krasnosielcki Zeszyt 
Historyczny”, 10 (2019), 38–41, s. 95–101. 
17 M. Wierniewicz, Sposoby prowadzenia pracy A.K. w dekanacie 
z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń, GM, 2 (1934), 269, 
s. 2; 270, s. 2; 271, s. 2; 272, s. 2; 273, s. 2. 

Sposoby prowadzenia pracy A.K. w dekanacie z uwzględnieniem do-
tychczas. doświadczeń. Referat M. Wierniewicza prez. D.R.A.K. w Ma-
kowie. 

 
Wasze Excl. Wielebne Duchowieństwo! Kochani Koleżanki i Kole-

dzy!18 
Spodobało się Opatrzności stworzyć nas niedoskonałymi, dając nam 

jednocześnie warunki i możliwość doskonalenia się, zbliżania się ku do-
skonałości. W miarę postępu na tej drodze, cel wydaje nam się coraz 
wyższym i wspanialszym i staje się takim w rzeczywistości. W rozkoszy 
coraz to lepszego poznawania, dążenia i podchodzenia do „obrazu i po-
dobieństwa Bożego” zawarta jest największa łaska Opatrzności, naj-
wspanialszy dar Stwórcy dla króla stworzenia człowieka, dar coraz no-
wego, zmiennego zainteresowania biegiem życia. 

Dążność do „lepszego” jest cechą powszechną; spotykaną u jednostek, 
grup, narodów, jak najmniej u ludzkości, jako całości. Może być rozmai-
cie pojętą, można na tej drodze błądzić lub najfatalniej się mylić, sama 
jednak istota rzeczy jest powszechną, a nawet nieuniknioną dla umysłu 
ludzkiego. 

Życie każdego z nas ma wtedy tylko wartość rzeczywistą, gdy ani na 
chwilę nie przestajemy dążyć i wierzyć, że jutro w każdym kierunku bę-
dzie lepsze. Wygasanie tej dążności jest kategorycznym sygnałem, że coś 
źle się dzieje: słabniemy lub kończymy się. 

Nawet przestępca, obmyślający zbrodniczy plan, marzy że da mu on 
lepsze jutro i w ten sposób, mimo woli i pośrednio, składa hołd zasadzie. 

Poza wiarą jednym z dowodów boskiego pochodzenia tej dążności jest 
fakt, że dla wyższych kategorji tego imperatywu, pobudki bywają często-
kroć zupełnie altruistyczne i bezinteresowne. Odnosi się to przede 
wszystkim do poczynań społecznych i dobroczynnych. 

Mądrość niesłychana zawarta w katechizmowym określeniu, że czło-
wiek winien się stawać na obraz i podobieństwo Boże, jest genialnym 
skrótem poruszonego tu zagadnienia doskonalenia się; pojętego jako cel 
człowieka. 

Jakżeż jasną i prostą w tym świetle jest droga i cel ludzkości, jakżeż 
logicznym i ku Przedwiecznej Prawdzie podążającym rozwój wiedzy 
i nauki ludzkiej. Od naiwnych na pozór średniowiecznych pojęć 
o wszechświecie „płaskim” i kamieniu filozoficznym, do dzisiejszych ge-
nialnych prawd nowej chemii i cudów astronomii, żarzy się umysł ludzki 
w blaskach kosmicznych promieni. Promienie te z ciemnych otchłani 
międzyplanetarnych niosą nam poprzez stratosferę ku ziemi najwyraź-
niejszą emanację tajemniczego czynnika, w którym my chrześcijanie po-
znajemy Boga naszego.  

Rozumiemy w tym oświetleniu dlaczego choć podstawową Prawdę ob-
jawiono nam tak dawno, cel wciąż jeszcze jest przed nami, coraz większy 
i wspanialszy, niemający kresu i granic i mieć go niemogący, bo od Nie-
skończonego Pierwiastka pochodzący. Rozumiemy też nieuniknioność 
w tej najbardziej Boskiej robocie „doskonalenia się”: błędów, cofań 
i upadków. Dał nam wszak Stwórca mądrość i wolną wolę, objawił nam 
zasadnicze kanony roboty, stwarzając w ten sposób swobodną możność 
budowania według własnego planu naszego ludzkiego szczęścia i zrozu-
mienia przez jednostkę i przez ludzkość. 

Chciałem tu jak umiałem przedstawić konieczność i celowość budowa-
nia Królestwa Bożego ludzkiemi również środkami, bez zrażania się za-
wodami i błędami i całym ziemskim bagażem marności. Zechce mi sza-
nowne audytorium ten przydługi wstęp wybaczyć. Być może w szczegó-
łach nie wytrzyma on ścisłej krytyki fachowej. Głosi go przecież laik 
w tej dziedzinie – agronom i przyrodnik raczej z fachu, a w tamtych 
sprawach tylko nieco oczytany dyletant. 

Ale takie refleksje krzepiły mię nieraz w chwilach zwątpień i zawodów 
na polu pracy w A.K., więc uważałem sobie za obowiązek podzielić się 
receptą, która mnie pomogła. 

Przejdźmy więc do właściwego tematu – doświadczeń katolickiego 
czynu, mieszczącego się w granicach dekanatu. Postaram się, wedle 
umiejętności, rzucić garść praktycznych spostrzeżeń jako temat do póź-
niejszej, tutaj, dyskusji, której wartość wyrównać musi nieumiejętność 
referenta. 

Praca nasza w A.K. na terenie dekanatu to zaiste dzieło Boże, ale 
wznoszone na ziemi z materiału i sposobami ludzkiemi i niemogące 
wciąż pretendować do cudownej interwencji Boskiej. 

Dał nam Pan Bóg mózg i ręce pracujmy nimi, prosząc Stwórcę o opie-
kę i pomoc lecz nie o wyrękę. 

                                                           
18 Zdanie pominięte w publikacji prasowej. 

Marian Wierniewicz i jego podpis. Źródło: Marian Wierniewicz: 
https://bit.ly/2StN32L/ (dostęp 21 III 2020 r.). 
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Jako polacy jesteśmy zapalni, ale często słomianym ogniem. Nie jest to 
jednolity, na rozkaz, czy na impuls wybuchający slup ognia, a raczej sze-
roki pożar chwilowo uzgodnionych (pod naporem jakiejś grozy) indywi-
dualizmów. 

Może to się w obecnej epoce, Nowej Polski, nieco zmieniło na lepsze. 
W każdym szeregu stworzyliśmy wszak nie tylko jedną Gdynię, ale i wca-
le potężne Państwo – jednak wiele jest w nas jeszcze z „różnych wolnych 
i… swarliwych”…  

Jak kiedyś na sejmikach Naród szlachecki, tak dziś „cały Naród” jak-
żeż pięknie umie krytykować, odsądzać od czci i wiary i oponować. 

Po „drugiej stronie okienka” instytucji, społecznej czy gospodarczej 
samorządu lub urzędu, również krańcowo, boć tam też my Polacy sie-
dzimy- rozpala się pretensja i rozgoryczenie. „Wszak to i owo zrobiliśmy 
i może nie najgorzej, a tu tylko … krytyka”. 

W rozwiązaniu takich dysonansów, my działacze Ak-Kat. tak Duchow-
ni, jak świeccy, mamy ogromne pole do działania. 

Szczególnie na polu dekanatu – prowincjonalnym, często wiejskim, 
gdzie węższy horyzont łatwiej wywołuje „burze w szklance wody”. 
W robocie naszej, a nie mniej w życiu prywatnym, musimy świecić przy-
kładem, stosować praktycznie spokój i ciszę dusz naszych i miłość do 
bliźniego, którą w nas wszczepia nasz Boski Nauczyciel, nawiedzający 
nas częściej od innych w Eucharystii. Musimy liczyć się z tem, że nas ob-
serwują i to nie zawsze życzliwe. 

Nasz poziom duchowy, oraz poziom etyczny naszej roboty A.K. winien, 
jak w fizyce, wyrównywać poziomy otoczenia, grup z instytucji i stowa-
rzyszeń mających z nami kontakt. Tolerancyjne, naturalnie nie co do za-
sad, życzliwe zachowanie się może zdziałać wiele dobrego w osłabieniu 
swarów i różnic, dzielących społeczeństwo prowincjonalnych ośrodków. 

Trzeba to robić bardzo ostrożnie i rozważnie, lecz często zaproszenie 
na nasze imprezy przedstawicieli organizacji t.zw. „obcych” (byle nie 
„wrogich”) przy odpowiedniej pieczy kierowników, „niezgorszy” na-
szych owieczek, lecz przeciwnie, przypomni „tamtym”, że są też katolic-
ką cechą znaczone. Mamy wszak w świeżej pamięci ile zyskały: czerw-
cowy r.b. Kongres Euch. Mł. M. w Pł. Lub poszczególne momenty je-
siennych wizytacji biskupich przez przyciągnięcie do tych uroczystości 
osób i organizacji również spoza A.K. 

My katolicy polacy jesteśmy w położeniu o tyle szczęśliwym, że pol-
skość i katolicyzm pokrywają się i łączą u samych korzeni naszej historii 
i snują się równolegle poprzez dawną chwałę, lata niewoli i obecne od-
rodzenie, a zatem katolicyzm nie jest nikomu obcym.  

Jeśli w odrodzeniu dzisiejszym, linja polskości odchyla się czasem od 
pionu katolickiego, to dzieje się to najczęściej na terenie dekanalno-
powiatowym i tu ingerować muszą organy dekanalne A.K. 

Dążenia pojednawcze, to jednak nie przepychanie się do karjery i ko-
rzyści materialnej. Nie wykluczają one mocnego protestu lub stanowczej 
przestrogi tam gdzie trzeba. Nie szukajmy wiec odznaczeń i nagród, a w 
każdym poszczególnym konflikcie zastanówmy się, jakby rozstrzygnęła 
takowy Płonąca Miłość Chrystusa, gdyby Jej Światło na ziemi ucieleśni-
ło się o 20 wieków później. Proszę mi wierzyć, że nie są to frazesy, 
a maksymy i drogi praktycznie wypróbowane. Wielokrotnie w modlitwie 
znajdowałem dyrektywę: opanuj się, uspokój, działaczu katolicki, nie 
rozmieniaj się na drobne, rezerwuj się nieco i na co dzień trzymaj się 
trochę na uboczu nurtu gospodarczo-politycznego, by tem mocniej wy-
stąpić i zogniskować uwagę na twym celu, w momentach decydujących. 

Kiedyś w czasie okupacji niemieckiej bliskiemu mi krwią działaczowi 
społeczno-katolickiemu, stojącemu na jednym z kierowniczych stanowisk 
akcji dobroczynnej w Warszawie19, przyjaciele nadali żartobliwe prze-
zwisko „plastra gojącego”. Było mu to największem odznaczeniem. Oby 
i nas tak nazwano.  

Akcja katolicka rozwija się dzięki 2-um grupom impulsów. Z góry od 
Stolicy Apostolskiej i Episkopatu idzie nakaz, pobudka, plan i zakres do-
bór działaczy, przez nominację, i rozbudowa placówek. Z dołu od mas 
katolickich, głównie młodzieży i niewiast, daje się wyraźnie odczuć par-
cie do organizowania zróżniczkowanego przystososowania oddzielnych 
grup do potrzeb i dążeń z dziedzin religijnych, etycznych, oświatowych, 
społecznych, gospodarczych, a wreszcie towarzysko-rozrywkowych.  

Szersza społeczność katolicka, zaczyna rozglądać się wokół siebie, za-
czyna widzieć i wnioskować; świadomie przez przodujące jednostki, 
podświadomie na szerszej niżby się zdawało podstawie – pragnie ona 
wyjść ze stanu amorficznych biernych skupisk, pragnie wiedzieć, po-
znawać, czytać, uczyć się, doskonalić się duchowo i zawodowo, wyra-
biać się sportowo, zaznać dreszczu „rekordu”, a również zbliżyć się 

                                                           
19 Chodzi o ojca Mariana Wierniewicza, Józefa. 

i rozerwać na gruncie towarzyskim. Nasilenie momentu psychicznego, 
nazwanego przez brukową sensację „sex apelem”, jako wytwór okresu 
powojennego i późniejszego kryzysu istnieje i wśród naszych „parafian” 
i musi być przez A. K. uznane i pokierowane, wyzyskane i liczone. Powy-
żej wymienione prądy, nie są może zbyt aktywne, oglądają się za kimś co 
doprowadzi do gotowego, boją się nakładu pracy czy grosza, ale istnieją 
i łatwo mogą się z potencjału wyzwolić, dzięki innym rękom, jeśli my, 
działacze A. K. swoich do pracy nie zakaszemy. Musimy prowadzić ro-
botę b. wielostronną. Stawiając na pierwszym pianie kulturę religijną 
i pielęgnowanie św, wiary naszej musimy nie zapominać o wyrobieniu 
sportowem, higjenie, przygotowaniu do obowiązków obywatelskich 
w wojsku i cywilu, nauczaniu rolnictwa, gospodarstwa domowego t. zw. 
kobiecego, rozszerzaniu wiadomości o Państwie, społeczeństwie, o wła-
snej bogatej Ziemi Polskiej, ale i o Innych; musimy dać kierowanym 
przez nas i ufającym nam nietylko dobrq, ale przedewszystkiem nie ckli-
wą i nie nudną, a rzeczową, Interesującą, dzielną gazetę, tygodnik, 
książkę, odczyt, kurs, wykład. Przepieść te wszystkie poczynania rozryw-
ką ciekawą, weselem bez nudnego dozoru i uroczystej formuły, ale 
z opieką starszego kolegi, co też pobawić się rad, ale wie już, jak i co 
trzeba zarządzić, by miarę we wszystkiem utrzymać.  

Powiedzmy sobie tutaj między nami, że zmorą naszej roboty w terenie 
jest bardzo często nuda, rutyna, sztuczność, tani patos i t. p. Sama 
wzniosłość tematu nie zastąpi talentu; życia i nerwu naracyjnego sce-
nicznego czy pisarskiego. Nie wolno folgować sobie opracowywując od-
czyt, czy akademię. myśląc: „dla wiejskiego audytorjum to i tak bez wy-
siłku, byk plótł i o sierotach gadał – będzie dobrze”... Przeciwnie! Trud-
nie; może jest zainteresować słuchacza, czy widza mało wyrobionego. 
Często takiemu pozornie wystarcza zewnętrzna sceneria i sam fakt, że 
Ktoś – Autorytet doń przemawiał, by się powierzchownie wzruszyć – ale 
spróbujmy spytać: „więc o czem mówił” – usłyszymy zakłopotanie wsty-
dliwe „pięknie mówił” i kwita.  

Ale zdarzają się przecież imprezy, przy których czuje kontakt duchowy 
i nici sympatii i entuzjazmu między estradą czy sceną, a salą. Jeśli 
otwórca w sobie wykrzesze zapał, wiarę i prawdę, to odczuje to widz czy 
słuchacz. Po takiej imprezie, audytorjum długo po domach jeszcze bę-
dzie, jak to się po mazursku mówi, „mądrzyć” i rozważać. A o takie po-
budzenie do myślenia wszak głównie chodzi.  

Stworzenie kadr instruktorów, prelegentów, fachowców, dostarczenie 
tematów, pomysłów dla imprez, koordynacja z poczynaniami pokrew-
nych organizacji, tępienie rutyny i owej nudy, to są zadania dekanalnych 
Rad A.K. Ale to jeszcze nie zorany ugór, jeszcze nie doświadczenia, i re-
zultaty to raczej „pia desideria”. 

Więc co i jak w robocie A.K. na terenie dekanatu?! Pora reasumować. 
I. Oparte na wiekowym doświadczeniu dyrektywy Episkopatu dają nam 

mocne ramy dla pracy w terenie. 
II. Wielebne Duchowieństwo parafialne niechaj nas prowadzi. Nie-

chaj upomina się o wizytacje u Swych Asystentów K., ks. Dziekanów 
i Prezydjów R.D. niech nas świeckich podnieca i rozpłomienia własnym 
zapałem i przykładem. Przy owych wizytacjach niechaj zechce nam pre-
zentować choćby najskromniejsze na początek, ale życiowe i istotne re-
zultaty prac organizacyjnych ks. Proboszczów i Par. Zarz. A.K. niechaj 
już żadna „wizytująca” Władza dekanalna nie potrzebuje się pocieszać 
na odjezdnem, ogólnem wrażeniem, że: „lud nasz jest jednak przywiąza-
ny do katolicyzmu, dobrzy to katolicy, a ks. proboszcz trwa na ich czele 
i… i”… nic więcej. 

Niechaj nie będzie na papierze sprawozdań dla D.R.A.K. 14-tu i więcej 
organizacyjnych członów A.K. w parafji, a w rzeczywistości, jeno, my-
ślący sobie swe godności, nominaci dygnitarze ad hoc, bez szeregowych. 

III. Niechaj początek będzie nieliczny, ale doborowy; nie ilość, a ja-
kość; potrzeba serc i dusz, a nie moda. Pierwsze, choćby nieliczne sze-
regi przykładem swej wartości i uwidocznieniem uzyskanych korzyści, 
jednać będą dalszych, coraz liczniejszych, adeptów. Nie zakładać, po-
wtarzam, od razu zbyt wiele organizacji; przechodzić do następnej 
w chwili, gdy poprzednia o tyle się wzmocni, że potrzebować będzie, już 
tylko kierunku i nadzoru, a nie organizacyjnej początkowej orki. Rozpo-
czynanie roboty od kaptowania zbyt licznych „modą” pociągniętych, 
członków, oparcie powodzenia, na osobistych zaletach działacza du-
chownego czy świeckiego, to sposób wielce ryzykowny. Moda przejdzie, 
wpływ czy urok jednostki zaćmi się lub załamie (bo i to bywa) organiza-
cja runie, a żniwo zbierze… „konkurencja”. 
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IV. Podstawą główną, opoką roboty A.K. w dekanacie i na parafjach 
są domy katolickie. Bez tego ani rusz. Ani miejsca dla obrad, zebrań, ani 
powagi dla swoich i obcych. Ten dach nad głową, to warunek praktycz-
ny i symbol i moc duchowa.  

Budowa Domów to początek niezbędny… nie są to rzeczy niewykonal-
ne. Młodzież stowarzyszona, bractwa i związki religijne pragną tego 
swego kąta i wytworzą nastrój wśród ogółu. Sądzę, że w ostateczności 
lepiej, na drodze wyraźnie zastrzeżonych świadczeń i praw, skumulować 
wysiłki i wznieść wspólnie z gminą dom ludowo-katolicki, niż nie mieć 
żadnego. Wiem, że ten mój pogląd wywoła dyskusję, nie mogę jednak 
pominąć swego ulubionego konika: łączmy się, bo w tym siła – w każdą 
robotę wciskajmy ten nasz grosz katolicki… wszak „powszechny”. Zara-
żajmy katolicyzmem, zwalczajmy opozycję sercem i braterstwem. 

V. Dajcie nam też choć trochę grosza i żądajcie zeń ścisłego rachun-
ku i skąpego szafarstwa.. bez pieniędzy cóż można zbudować! W jednym 
z dekanatów robota ruszyła wśród młodzieży, gdy znalazł się stały, płat-
ny instruktor dekanalny. Na jego etat składają się co prawda księża de-
kanalni, utrzymanie, mieszkanie itp. Daje ktoś świecki możny wiarą za-
pałem i… kieszenią. Cześć im za to. Ale o ile solidniej i pewniej na dłuż-
szą metę wyglądał by ten materjalny wysiłek płynący z drobnych składek 
ogółu. A składać by się z takiego stałego samoopodatkowania mogły 
sumki dość poważne. 

VI. Widzimy z powyższego, jak ważną rzeczą jest stały płatny instruk-
torski personel. Nie dość jest obmyślić co i jak … pokierować; trzeba 
wykuwać, a na to trzeba czasu i wyszkolenia. Działacze starsi, świeccy, 
nawet duchowieństwo mało ma na to czasu i możności, a zresztą, jak to 
już wspomniałem źle jest gdy wszystko stoji na jednej lub kilku osobach 
działaczy. A nuż ich zabraknie!… organizacje muszą mieć wewnętrzne 
życie samodzielne. Bez tego budujemy na piasku. 

VII. Działaczy po parafjach, instruktorską brać, trzeba koor-dynować, 
pouczać, dawać im plan całości. Trzeba w dekanacie stworzyć rzeczywi-
stą centralę, poradnię i duchowe pogotowie ratunkowe na każdy kłopot, 
konflikt lub troskę.  

Muszą się w tym celu Dek. R. wraz z ks. ks.: Dziekanem i Asystentem 
zbierać jaknajczęściej, by wiedzieć o wszystkiem, nad wszystkiem radzić 
i poradzić. W tym celu są przecież zebrania Dek. Rad z przedsta-
wicielami parafii... Niemniej po-żytecznym okazuje się udział świeckich 
przedstawicieli Prezydjów R. D. A. K. na kwartalnych zebraniach Du-
chowieństwa, naturalnie w odpowiedniej części porządku dziennego. Bo 
my, działacze katoliccy, musimy łączyć się nietylko węzłami wspólnej 
roboty i wspólnych zamiłowań – musimy, poznawszy się należycie, za-
dzierzgnąć między sobą mocne nici przyjaźni szczerej i ufnej. W ogień 
jeden za drugiego. Jesteś-my ludźmi grzesznymi tylko... nie dopuszczaj-
my wroga światłości, który krąży również koło domów naszych obrad, 
szukając kogoby pożarł, wszczepiając mu trutkę zazdrości, pychy, dąże-
nia do stanowisk i zaszczytów i przewodzenia.  

Czem wyżej w hierarchji staniemy, tem większej ilości braci naszych 
i współpracowników służyć winniśmy.  

VIII. A co najważniejsze, módlmy się wspólnie, wspólnie i często ko-
rzystajmy z rzeźwiących i umacniających źródeł tank w Sakramentach 
św. i w modlitwie zawartych. Wtedy napewno wzniesiemy potężny dom 
na Opoce i bramy piekielne nie zmogą naszego wysiłku. A może powie 
ktoś-katolik skądinąd dobry – lub tylko pomyśli: „poco te nowinki”?  

Wszak Kościół Katolicki bez nich był, jest i będzie potęgą. Nie było 
A. K. z jej organizacjami, a Kościół Katolicki kwitł i owocował.  

Ale właśnie jedną z przyczyn wielkości naszego Kościoła jest jego 
umiejętność, że koto niezmiennego pnia zasad i dogmatów, umiał zawsze 
stwarzać, przystosowaną do epoki płaszczyznę rozrostu i wskazywać od-
powiednie środki ziemskie do wykonania roboty Boskiej. 

Po wielkiej wojnie, gwałtownej śmierci milionów młodzieży, po idącym 
wślad wysunięciu na pierwszy plan wartości niematerjalnych – ducho-
wych, po jednoczesnych zgrzytach; rządu bezrobocia i kryzysu przeżywa 
ludzkość przełomowy okres historyczny.  

Kończy się świat dawny. Pojęcia kapitału i klasowości, wartości 
z przywileju i zasługi z z bezczynu muszą się przetworzyć.  

W sprawach tych Kościół Katolicki jest i będzie doświadczonym ster-
nikiem, co nawę ludzkości do nowego przyprowadzi portu. Do nowych 
tych zadań muszą być użyte odpowiednie metody, któremi tylko organi-
zacje członowe społeczeństwa być mogą. Organizacje, działania Akcja – 
naturalnie Katolicka. 

Pisałem w Magnuszewie 18–28 IX 1934. 
(kart 10) 

Wygłoszone w Płocku na Zjeździe Prezesów D.R.A.K. d. 3 X 34. 
Marjan Wierniewicz 

Powyżej: Jedna ze stron rękopisu referatu M. Wierniewicza. Poniżej: 
Pismo z Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej informujące 
o oznaczeniu M. Wierniewicza Złotym Krzyżem Zasługi. Udostępnił 
M. Napiórkowski. 
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Krasnosielczanie 
znani w Polsce  

(i nie tylko) 
 
 
 
 
 
 
 

Apolinary ZAPISEK 
 

Wiele miejscowości w Polsce szczyci się swoimi rodakami, którzy 
swoim dorobkiem intelektualnym wyrastają ponad przeciętność. Można 
takich znaleźć również w dawnym Krasnosielcu, jak i w czasach współ-
czesnych. Czterech z nich chcę przedstawić. 

 
 

Prof. dr hab.  
Kazimierz Czarnecki 

 
To wybitny naukowiec w dziedzinie geodezji, znany i ceniony nie 

tylko w Polsce, ale również za granicą. Urodził się 15 V 1939 r. 
w Przytułach, gm. Krasnosielc jako syn Adolfa i Julii z Szewczaków. 
W swoim życiorysie1 pisał, że jego prapradziad przybył z Prus i w za-
kolu Orzyca wykarczował 4 włóki puszczy, gdzie do dziś żyją 
i gospodarują krewni. Być może w jego żyłach płynęły cząstki krwi 
pradawnych Prusów – tych dzielnych plemion zniszczonych przez 
Krzyżaków. Część Prusów szukała schronienia właśnie na Mazowszu.  

Jego dzieciństwo 
przypada na 
mroczne lata wojny 
i okupacji. Zapa-
miętał ostatni, naj-
bardziej krwawy rok 
tego okresu. Mając 
sześć lat, rozpoczął 
naukę w szkole po-
wszechnej w Przytu-
łach, swojej rodzin-
nej miejscowości. 
W 1949 r. ukończył 
czwartą klasę 
i dalszą naukę kon-
tynuował w Krasno-
sielcu.  

W roku 1952, bę-
dąc już absolwen-
tem szkoły podsta-
wowej, został przy-
jęty do działającego 
zaledwie drugi rok 
Liceum Ogólno-
kształcącego w Kra-

snosielcu. Egzamin maturalny zdał w 1956 r. Można przypuszczać, że 
poza wartościami wyniesionymi z rodzinnego domu to właśnie lata nau-
ki szkolnej w Przytułach i Krasnosielcu ukształtowały jego osobowość. 
Zapewne wzorcami dla niego byli m.in. krasnosieleccy nauczyciele, jak 
dyrektor Jan Kołakowski, Stanisław Tabaka, Anna Bąkowska, Henryka 
Bruzdowa i wielu innych. 

Po zdaniu matury Kazimierz Czarnecki w latach 1956–1960 pracował 
w Przedsiębiorstwie Badań Geofizycznych w Warszawie. Jest to najstar-
sza w kraju (powstała w 1950 r.) istniejąca do dziś firma, która przyczy-
niła się do rozpoznania geologicznego Polski.  
Podejmując w 1960 r. studia na Wydziale Geodezji i Kartografii Poli-

techniki Warszawskiej, miał już pewne doświadczenie zawodowe, co 
niewątpliwie wpłynęło na poważne traktowanie studiów. W roku 1965 

                                                 
1 Prof. dr hab. K. Czarnecki, Materiały z archiwum rodzinnego. 

otrzymał dyplom magistra inżyniera, a rok później został asystentem na 
macierzystej uczelni.  

Z Politechniką Warszawską związał się już na resztę życia. Zdobywał 
kolejne stopnie i tytuły naukowe aż po tytuł profesora zwyczajnego, któ-
ry otrzymał w roku 1991.  

Trudno w krótkim szkicu było przedstawić dorobek naukowy i dydak-
tyczny Profesora, przytoczę więc tylko niektóre fragmenty jego bogate-
go naukowego życiorysu. 
„Już w 1972 r. sformułował teorię geometrycznego wyznaczania dużej 

półosi elipsoidy światowej i rozwiązał problem satelitarnego nawiązy-
wania kontynentalnych sieci geodezyjnych metodą wyznaczenia świa-
towej elipsoidy odniesienia i transformacji. Opracował metodę satelitar-
nego orientowania i skalowania podstawowych sieci geodezyjnych za-
stosowaną przy redefinicji i modernizacji krajowych geodezyjnych 
układów odniesienia w niektórych krajach afrykańskich. Sformułował 
teorię wysokości geometrycznych spójną z teoriami wysokości geodezji 
klasycznej w ziemskim polu siły ciężkości, dostosowaną do specyfiki 
geodezyjnych pomiarów satelitarnych i kosmicznych. Opracował nową 
metodę transformacji współrzędnych uzyskiwanych metodami satelitar-
nymi dwóch klasycznych układów geodezyjnych”. 

Jest autorem wydanego w 1995 r. podręcznika Geodezja Współczesna 
w Zarysie, obejmującego m.in. geodezję wyższą geometryczną, modele 
pola siły ciężkości Ziemi, teorię figury Ziemi i grawimetrię geodezyjną, 
a także promotorem siedmiu prac doktorskich, recenzentem rozpraw 
doktorskich i habilitacyjnych oraz czterech wniosków profesorskich. 
Wykładał geodezję wyższą nie tylko na Politechnice Warszawskiej, 
a także w Wojskowej Akademii Technicznej.  

Na macierzystej uczelni pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji. Był 
m.in. dyrektorem Instytutu Geodezji Wyższej i Astronomii Satelitarnej. 
W kadencjach 1978–1981 i 1985–1993 był prodziekanem Wydziału 
Geodezji i Kartografii, a w roku 2005 został wybrany na Dziekana Wy-
działu. 
Był członkiem Komitetu Geodezyjnego Polskiej Akademii Nauk, 

a także Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN. Przewodni-
czył także ruchowi zawodowemu – Stowarzyszeniu Geodetów Polskich 
– przez dwie kadencje (1983–1989) jako przewodniczący, a następnie 

Prof. Kazimierz Czarnecki (z lewej) w towarzystwie szefa międzyna-
rodowej organizacji geodetów. 
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przez trzy kadencje jako prezes SGP (1998–2007). W latach 
1977–1978 był ekspertem ONZ w Afgańskim Instytucie Ka-
tastru i Kartografii w Kabulu. Angażował się też 
w międzynarodową działalność geodezyjną.  
Został uhonorowany licznymi odznaczeniami, otrzymał 

m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty 
Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji Edukacji Narodowej. 

Jego biogram ukazał się w 12 edycji wydawanego w Sta-
nach Zjednoczonych Who's Who in the World. 

W życiorysie opublikowanym w Słowniku biograficznym 
Kurpiowszczyzny XX wieku2 czytamy, iż jego sentencją ży-
ciową jest wywodzące się z pieśni Horacego łacińskie motto 
Carpe diem (dosłownie: Chwytaj dzień). Może to oznaczać, 
że był człowiekiem pogodnym, cieszył się życiem, a jedno-
cześnie jakby wyczuwał, że odejdzie zbyt wcześnie. Zmarł 
23 VIII 2006 r. w wieku 67 lat, jeszcze w pełni sił umysło-
wych. Spoczywa na cmentarzu wilanowskim w Warszawie. 

 
 

Prof. dr hab.  
Hieronim Olenderek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jest wybitnym specjalistą w zakresie geodezji leśnej. Urodził się 1 X 

1941 r. w Płoniawach-Bramurze (powiat makowski) w rodzinie leśni-
czego. Swą edukację rozpoczął w Krasnosielcu, gdzie ukończył szkołę 
podstawową i liceum ogólnokształcące, zdając w 1958 r. egzamin doj-
rzałości. 

Po maturze wstąpił na Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki 
Warszawskiej. Ukończył go w 1963 r. i bezpośrednio po otrzymaniu dy-
plomu rozpoczął pracę na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodar-
stwa Wiejskiego (SGGW). Przeszedł tam wszystkie szczeble kariery 
akademickiej, obejmując kolejno stanowiska asystenta, starszego asy-
stenta, adiunkta, docenta, profesora nadzwyczajnego (od 1992 r.) i pro-
fesora zwyczajnego (od 1997 r.).  

Równolegle rozwijała się jego kariera naukowa. W 1971 r. otrzymał 
stopień doktora nauk leśnych, zaś w 1984 r. stopień doktora habilitowa-
nego. Tytuł profesora nauk leśnych nadano mu w 1992 r. Zarówno 
przewód doktorski i habilitacyjny, jak i postępowanie w sprawie nadania 
tytułu profesorskiego, przeprowadzone były na Wydziale Leśnym 

                                                 
2 S. Pajka, Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku, Kadzidło 
2008, s. 169. 

SGGW. Od 1981 r. do 2012 r. (do czasu przejścia na emeryturę) kiero-
wał Zakładem Geodezji i Fotogrametrii Leśnej, który w kolejnych reor-
ganizacjach Wydziału Leśnego zmieniał nazwy, a od 1 I 2010 r. stał się 
Zakładem Geomatyki i Gospodarki Przestrzennej. W trakcie swojej pra-
cy w SGGW odbywał liczne staże zagraniczne, m.in. staże na politech-
nikach w Wiedniu i w Darmstadt, na uniwersytetach w Helsinkach i w 
Getyndze oraz w USDA Forest Service w Stanach Zjednoczonych.  

Jego wielkim osiągnięciem jest zorganizowanie jedynego w kraju za-
kładu zajmującego się systemami informacji przestrzennej w leśnictwie 
i ochronie przyrody. Tworzył również, organizował i kierował Zamiej-
scowym Ośrodkiem Dydaktycznym Międzywydziałowego Studium Go-
spodarki Przestrzennej w Przasnyszu. W uznaniu jego zasług na tym po-
lu Zarząd i Rada Powiatu Przasnyskiego przyznały mu statuetkę Prza-
snyskiego Koryfeusza. 

Po przejściu na emeryturę od lutego 2012 r. prowadził zajęcia na kie-
runku geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna i inżynieria śro-
dowiska na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, a od 1 I 2013 r. 
jest pracownikiem Wydziału Agrobioinżynierii tegoż Uniwersytetu. 
Wykładał także geodezję i kartografię na Katolickim Uniwersytecie Lu-
belskim, w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i w Wyższej Szkole In-
frastruktury i Zarządzania w Warszawie.  

W latach 1985–1993 był prodziekanem, a w latach 1993–1999 i 2002–
2008 dziekanem Wydziału Leśnego SGGW. 

Do jego szczególnych osiągnięć należy utworzenie obecnie wiodącego 
w kraju Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej oraz rozwój i moderni-
zacja Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Rogowie (czołowy ośrodek 
dydaktyczny, naukowy i wdrożeniowy w Europie).  

Hieronim Olenderek z rodzicami przed leśniczówką w Krasnosielcu (ok. 1950 r.). 

Uroczystość nadania tytułu profesora (1992). 
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Zainteresowania naukowe prof. Olenderka dotyczą geometrycznych 
metod badania stanu i zmian środowiska ze szczególnym uwzględnie-
niem lasów, parków narodowych i parków zabytkowych. Jest autorem 
lub współautorem 263 publikacji, w tym 145 prac twórczych, 13 pod-
ręczników i skryptów oraz ponad 200 prac niepublikowanych (doku-
mentacje, projekty). Prace prof. Olenderka i jego współpracowników 
z zakładu są wysoko oceniane w kraju i za granicą. Przyczyniły się 
istotnie do pełnienia przez Lasy Państwowe wiodącej roli w Europie we 
wdrażaniu systemów informacji przestrzennej.  

Jest cenionym wychowawcą młodzieży. Pod jego opieką promotorską 
zostało zakończonych 16 przewodów doktorskich, wypromował również 
137 magistrów inżynierów, 115 inżynierów i 11 licencjatów. Przygoto-
wał 35 recenzji w sprawie awansów naukowych.  

Wyjątkowo aktywnie działał poza uczelnią m.in. jako członek: Prezy-
dium Rady Leśnictwa, Kolegium Lasów Państwowych, Zespołu Eks-
pertów Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu oraz Zespołu Mini-
stra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerialnego Zespołu ds. infor-
macji przestrzennej i centralnego banku danych (przy Ministrze Ochro-
ny Środowiska), Rady Naukowej Instytutu Geodezji i Kartografii, Ko-
mitetu Geodezji PAN. 

Za swojego osiągnięcia naukowe i dydaktyczne oraz działalność spo-
łeczną był wielokrotnie nagradzany, m.in. czterokrotnie nagrodą Mini-
stra Edukacji Narodowej, nagrodą Wydziału Nauk Rolniczych i Le-
śnych PAN, nagrodą Ministra Kultury i Sztuki oraz nagrodami JM Rek-
tora SGGW. Został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi 
oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Został też wyróżniony 
Kordelasem Leśnika (odznaczenie Lasów Państwowych). Odchodząc na 
emeryturę w roku 2012, został uhonorowany przez Ministra Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego indywidualną nagrodą I stopnia za wybitne 
osiągnięcia organizacyjne 

Nie dane było mi znać prof. Czarneckiego i prof. Olenderka, chociaż 
uczyliśmy się w tej samej szkole podstawowej w Krasnosielcu i czę-
ściowo w tym samym czasie. Na podstawie ich życiorysów sądzę, że to 
ludzie niezwykle szlachetni i przyjaźni dla innych.  

Zna ich natomiast ich młodszy kolega, prof. Ryszard Cymerman, 
również wywodzący się z Krasnosielca. Pisałem o nim swego czasu na 
łamach „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego”3. Tym razem popro-
siłem, aby dorzucił o nich nieco własnych wspomnień. 

 

 

                                                 
3 A. Zapisek, Kortowiacy z mazowiecki wsi, „Krasnosielcki Zeszyt Hi-
storyczny”, 8 (2017), 32–35, s. 72. 

Trzech dziekanów na uroczystym posiedzeniu Senatu SGGW (od le-
wej): prof. Jan Łabętowicz (Wydział Rolnictwa i Biologii), prof. He-
ronim Olenderek (Wydział Leśny) i prof. Kazimierz Banasik (Wydział 
Inżynierii i Kształtowania Środowiska), 2005. 

Ćwiczenia terenowe z geodezji. 

Wręczenie dyplomy doktora nauk leśnych Ewelinie Grzegorzewicz 
(2005). 

Prof. dr hab. inż. Ryszard Cymerman. Źródło: www.educaterra.pl (do-
stęp 7 VI 2020 r.) 
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Znałem profesorów... 
 
Tak się złożyło, że w jednym czasie pracowało w kraju 

trzech profesorów geodezji, pochodzących z okolic Krasno-
sielca. Łączył nas nie tylko Krasnosielc, ale także zamiło-
wanie do nauk ścisłych opartych na matematyce. Każdy z 
nas skończył wydział geodezyjny – prof. Czarnecki i Olen-
derek na Politechnice Warszawskiej, ja na Akademii Rolni-
czo-Technicznej w Olsztynie.  

Geodezja była wspólna, ale specjalności różne: prof. 
Czarnecki zajął się geodezją wyższą i satelitarną, prof. 
Olenderek – geodezją leśną, a ja geodezją rolną i gospodar-
ką przestrzenną. Nasze drogi zaczęły się docierać i krzyżo-
wać po roku 1987, kiedy to ja na Politechnice Warszawskiej 
uzyskałem stopień dr. hab. Wtedy bliżej poznałem starszych 
kolegów. Zdając kolokwium habilitacyjne na Wydziale 
Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, nie wie-
działem, że prodziekan tegoż Wydziału – prof. Czarnecki 
(prowadzący posiedzenie Rady Wydziału) – jest moim kra-
janem. Powiedział mi o tym po pozytywnym finale i to był 
początek naszej przyjaźni.  

Gdy zostałem prodziekanem na własnym wydziale – Wy-
dziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rol-
niczo-Technicznej w Olsztynie – to koledzy Czarnecki i 
Olenderek też byli prodziekanami na swoich Wydziałach. Mogłem więc 
korzystać z ich doświadczenia i rad. W badaniach naukowych bliższa mi 
była współpraca z prof. Olenderkiem – geodezja rolna i leśna. To gene-
ralnie geodezja związana z obszarami wiejskimi i gospodarką prze-
strzenną. Geodezja prof. Czarneckiego była bliższa satelitom i gwiaz-
dom. Z prof. Olenderkiem uczestniczyliśmy we wspólnych konferen-
cjach, radach naukowych nadających stopnie naukowe i innych spotka-
niach. Spotykałem też kolegów w Krasnosielcu głównie w okresie 
Wszystkich Świętych.  

To, że było nas trzech profesorów geodezji z Krasnosielca, zauważył 
to już w roku 2002 Dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego Oddział Ostrołęka dr inż. Witold Rzepiński, organizując konfe-
rencję w Makowie Mazowieckim, dotyczącą wykorzystania informacji 
geodezyjnych w gospodarowaniu przestrzenią, na której referentami byli 
trzej profesorowie geodezji z Krasnosielca. 

 
Ryszard Cymerman 

 
 

prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk 
Rektor Uniwersytetu Śląskiego  
w kadencji (2016–2020) 

 
Na profilu naszaklasa.pl znalazłem to zdjęcie. Przed-

stawia ono prof. Andrzeja Kowalczyka (pierwszy 
z prawej) w towarzystwie młodszej koleżanki i kole-
gi 4 , przemawiającego na zjeździe absolwentów kra-
snosieleckiego liceum. Zjazd ten miał miejsce 
w czerwcu 2011 r. w 66-lecie istnienia szkoły. Zdjęcie 
to wstawiła pani Halina Kowalczyk i dopisała: To nie 
jest mój brat, ani żadna rodzina, choć znaliśmy się do-
brze. Za moich czasów był kierownikiem szkolnego ze-
społu muzycznego „Błękitne krawaty” (nie wiem kto i 
jak mógł wymyślić taką nazwę). 
Prof. Andrzej Kowalczyk urodził sie 16 II 1950 r. 

w Krasnosielcu. Tu ukończył szkołę podstawową i w 
1968 r. w miejscowym liceum otrzymał świadectwo 
dojrzałości. W latach 1968–1973 studiował hydrogeo-
logię i geologię inżynierską na Wydziale Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego. Po studiach w latach 
1973–1975 pracował jako asystent projektanta 
w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie i przedsiębior-
stwie geologicznym w Krakowie.  
Karierę naukową rozpoczął w roku 1975 na Uniwer-

sytecie Śląskim. Obronił pracę doktorską w 1983 r. na 

                                                 
4 Nauczyciele ZS im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu: Beata Gra-
bowska i Konrad Zysk. 

Politechnice Wrocławskiej. W latach 1986–1991 jest oddelegowany do 
pracy naukowo-dydaktycznej za granicą. Pracował początkowo jako 
wykładowca w Algerii w Ecole des Mines w Milijanie, a następnie 
w Institut de I’Hydraulique w Szalifie. Po powrocie do kraju był nadal 
nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Śląskim. Pracował jako 
adiunkt w Katedrze Hydrologii i Geologii Inżynierskiej i w miarę roz-
woju naukowego awansował w hierarchii uczelnianej. W 2003 r. uzyskał 
stopień doktora habilitowanego, a w 2011 r. otrzymuje tytuł profesora 
nauk o ziemi. Brał udział w licznych krajowych i międzynarodowych 
projektach badawczych w dziedzinie gospodarki wodnej, hydrologii 
i geologii środowiskowej. Działał też w organach zarządzania uczelnią, 
pełniąc kolejno funkcje prodziekana, prorektora, a w 2016 r. został wy-
brany rektorem Uniwersytetu Śląskiego5. 

Przedstawiony szkic nie obrazuje dorobku naukowego i społecznego 
tego dzielnego naukowca, wychowanego nad Orzycem. To w skromnej 
krasnosieleckiej szkole, pod okiem niezwykle ofiarnych nauczycieli, 

rozpoczęła się jego nauko-
wa kariera. 

W drugiej połowie XX 
w. z krasnosieleckiej gmi-
ny w poszukiwaniu pracy 
i chleba wiele osób wywę-
drowało na Śląsk. Przy-
chodzą mi na myśl moi 
dwaj koledzy z lat dziecię-
cych z Nowego Sielca: Ta-
deusz i Zdzisław Piotrowi-
czowie. Obaj niestety zgi-
nęli w jednym z wypadków 
w kopalni. Nie mieli więc 
takiej szansy jak Andrzej 
Kowalczyk. On po latach 
wytężonej pracy doszedł do 
wysokiej pozycji w pol-
skiej nauce i dziś przynosi 
chwałę krasnosieleckiej 
ziemi. Jest jedną z ważnych 
postaci w woj. śląskim. 
Często wypowiada się w 
mediach w ważnych kwe-
stiach społecznych, zwią-
zanych z uniwersytetem i 
Ziemią Śląską, co można 
łatwo znaleźć w Internecie. 

 
Apolinary Zapisek 

 

                                                 
5 Andrzej Kowalczyk (hydrogeolog): https://bit.ly/3i0yFuI (dostęp 7 VI 
2020 r.). 

Rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. Andrzej Kowalczyk. 
Materiały Uniwersytetu Śląskiego. 
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Generał dywizji Janusz Bojarski 
 
Urodzony w Krasno-

sielcu 24 VI 1956 r. Ja-
nusz Bojarski był waż-
nym generałem nie tylko 
w siłach zbrojnych RP, 
ale również w NATO.  

To absolwent Wyższej 
Szkoły Oficerskiej 
Wojsk Łączności 
w Zegrzu, studiów po-
dyplomowych na Aka-
demii Obrony Narodo-
wej i Narodowym Uni-
wersytecie Obrony (Na-
tional Defence Universi-
ty) w Waszyngtonie 
(które ukończył z wy-
różnieniem), studiów 
dziennikarskich na Uni-
wersytecie Warszaw-
skim, a także wielu za-
granicznych kursów 
i szkoleń.  

Od września 2004 r. 

był zastępcą szefa Wojskowych Służb Informacyjnych ds. informacyj-
nych i współpracy międzynarodowej, a w latach 2005–2006 przez kilka 
miesięcy czasowo pełnił obowiązki szefa WSI. W 2000 r. został wyzna-
czony na attaché wojskowego w Waszyngtonie, a w latach 1993–1997 
był zastępcą attaché w Paryżu. Kierował także oddziałem kontaktów za-
granicznych WSI i biurem ataszatów wojskowych MON. W latach 
osiemdziesiątych XX w. służył w jednostce Wojsk Obrony Powietrznej 
Kraju i pracował w naczelnej redakcji programów wojskowych Polskie-
go Radia. Na stopień generała brygady został mianowany przez prezy-
denta Aleksandra Kwaśniewskiego 15 VIII 2004 r.,  a 10 XI 2010 r. pre-
zydent Bronisław Komorowski awansował go do stopnia generała dywi-
zji. 

W 2013 r. Bojarski został wybrany przez Komitet Wojskowy sojuszu 
na komendanta Akademii Obrony NATO (NATO Defence College) 
w Rzymie. Wcześniej był polskim przedstawicielem wojskowym przy 
komitetach wojskowych NATO i UE, a także kierował Departamentem 
Kadr MON. Stanowisko objął w 2014 r. jako pierwszy Polak. W roz-
mowie z dziennikarzem serwisu polska-zbrojna.pl Generał powiedział 
m.in.: Wybór na to stanowisko traktuję jako ogromne uznanie dla pozy-
cji Polski wewnątrz Sojuszu. Członkowie Komitetu głosowali na mnie, 
ale przede wszystkim głosowali na Polskę, na kraj, który jest postrzega-
ny jako państwo mogące przejąć odpowiedzialność za tak ważną uczel-
nię jak NDC. Komitet Wojskowy NATO przeprowadził konkurs na no-
wego komendanta NDC. Polak okazał się być lepszy od czterech innych 
kandydatów i powierzono mu to stanowisko na trzy lata.  

Kadencja Bojarskiego w NATO Defence College miała zakończyć się 
latem 2017 r. Jednak, podobnie jak wielu innych polskich generałów, 

został odwołany w 2016 r. przez Ministra 
Obrony Narodowej Antoniego Macierewicza. 
Istnieją prawne wątpliwości, czy minister 
miał prawo go odwołać, bo został wybrany 
przez Komitet Woskowy Sojuszu. Generał 
pozostaje w rezerwie kadrowej ministra do 
czasu kolejnych decyzji, choć praktycznie 
przeszedł w stan spoczynku. A przecież był w 
pełni sił twórczych i mógł jeszcze zrobić wie-
le dobrego zarówno w sojuszu, do którego 
należymy, jak i w polskiej armii. Czy jest na 
świecie drugi taki kraj, który w ten sposób 
traktuje swoich synów? Starożytni mieli na 
podobne sytuacje zawołanie: O tempera, 
o mores!.  

 
 
Przedstawiony powyżej znaczący dorobek 

intelektualny czterej rodacy wywodzący się 
z krasnosieleckiej gminy zawdzięczają przede 
wszystkim swoim ponad przeciętnym zdolno-
ścią i tytanicznej pracy. Swoją wysoką zawo-
dową i społeczną pozycję osiągnęli już 
w czasach III RP. Średnie i wyższe wykształ-
cenie i wcześniejsze stopnie kariery zawodo-
wej osiągnęli w czasach PRL, państwa nie 
w pełni suwerennego, ale uznawanego i sza-
nowanego przez społeczność międzynarodo-
wą. To było nasze polskie państwo z licznymi 
wadami, ale i zaletami, przez nas – mających 
różne poglądy Polaków – zbudowane, a nie 
„czarna dziura” czy okupacja sowiecka jak 
głoszą w imię partykularnych interesów nie-
którzy rzekomi patrioci, chcący zrobić karierę 
polityczną lub zasłużyć na fałszywe  komba-
tanctwo. 

 
Apolinary Zapisek  

 
 

 

Gen. dyw. Janusz Bojarski. Źródło: 
www.nato.int (dostęp 7 VI 2020 r.). 

Źródło: www.nato.int (dostęp 7 VI 2020 r.). 
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Rys historyczny  

parafii Sypniewo 

Roman ZAKRZEWSKI 
Wprowadzenie 
Sześć lat temu zbierałem materiały do wygłoszenia odczytu na 100-

lecie parafii Sypniewo. Kronikarze, genealodzy, pamiętnikarze – wszel-
kiej maści badacze przeszłości – są zawsze pełni niepokoju,  czy udało 
się zebrać wystarczającą ilość informacji, czy jeszcze dalej szukać, szpe-
rać. Łapią w końcu za pióro z myślą: przyjdą następni, dopiszą, uzupeł-
nią. Miałem i mam te same wątpliwości, bo historia nigdy się nie koń-
czy! Dziś do powstałego w 2014 r. tekstu chciałbym wnieść kilka uwag 
i refleksji. 

Potwierdzają się nasze przypusz-
czenia o kościele na grodzisku w Syp-
niewie. W Archiwum Diecezjalnym 
w Płocku odnaleźliśmy dokument po 
łacinie – Parochia in Grodzisko – ko-
ściół pw. św. Laurentego (św. Waw-
rzyńca).  

Ks. T. Żebrowski w Dziejach Ma-
zowsza pisał, iż kościół na sypniew-
skim grodzisku powstał za panowania 
Kazimierza Odnowiciela, jak klasztor 
w Tyńcu (1040 r.)1. Przypomnijmy, że 
diecezja w Płocku powstała w 1075 r. 
Misjonarze benedyktyńscy św. Bru-
nona w Kwerfurtu (patrona diecezji 
łomżyńskiej) zbudowali kościół pw. 
św. Wawrzyńca.  

Przejrzałem wiele kronik, opisów 
historii parafii – nigdzie nie spotkałem 
się z takim ewenementem jak w Syp-
niewie. Dozór Kościelny wykupił 
grunta pod kościół, zabudowania go-
spodarcze, ziemię pod cmentarz i pola 
uprawne, zbudował kościół. Dopiero 
wtedy poprosili o audiencję u biskupa 
Antoniego Juliana Nowowiejskiego 
w Płocku. Przedstawili swoje dzieło, 
prosząc o utworzenie parafii i przy-
słanie proboszcza. 

Wiemy, iż nad lewym bocznym ołtarzem pierwotnego kościoła był ob-
raz św. Franciszka z Asyżu malowany przez artystę, malarza Łukasze-
wicza. Przed dwoma laty otrzymałem telefon – dzwoniła redaktor z Lu-
belszczyzny, która odtwarzała historię i szukała istniejących jeszcze ob-
razów ziomka z Janowa Lubelskiego, Wincentego Łukaszewicza ze 
słynnego rodu malarzy, aktywnego od XVIII do XX w. Szperając w In-
ternecie, trafiła na mój opis historii parafii Sypniewo. Wspomniany ob-
raz zaginął w czasie wojny, ale w kronice parafii jest zdjęcie parafian 
z ks. Stanisławem Chełmińskim przed dziełem, nim zawieszono je 
w świątyni. 

Przedstawiając historię parafii, mówiłem, iż w 1944 r. część naczyń li-
turgicznych i aparatów kościelnych wywieziono do kościoła w Krasno-
sielcu. Jedynie kilka z nich wróciło. Czy w dokumentach krasnosielec-
kiej parafii jest jakiś tego zapis?  

W sypniewskim kościele, od kiedy pamiętam, a byłem ministrantem 
od 5 roku życia, stoi „tron” z herbem Krasińskich – Ślepowron. Czy to 
dar Krasnosielca sprzed ponad 100 laty, czy może po II wojnie świato-
wej? Dokumenty milczą. To kolejna zagadka do rozwiązania. 

Roman Zakrzewski 

1 T. Żebrowski, Kościół (X–XIII w.), [w:] Dzieje Mazowsza, t. 1, red. H. 
Samsonowicz, Pułtusk 2006, s. 183. 

Treść odczytu  
wygłoszonego podczas uroczystości 
100-lecia parafii Sypniewo  
przez Romana Zakrzewskiego 

Jego Eminencjo Księże Biskupie, szanowni kapłani, drodzy goście, 
kochani parafianie!  

Sto lat to w historii społeczności sypniewskiej – zaledwie niewielka 
cząstka udokumentowanych naszych dziejów. Początki pierwszych osad 
w tej okolicy sięgają VI w. Najstarszy gród obronny był strażnicą osła-
niającą nasze plemiona przed najazdami Bałtów. Wraz z rozległym 
cmentarzyskiem uważany jest za najlepiej zachowany kompleks osadni-
czy wczesnego średniowiecza na wschód od Łaby. To na tym przygro-
dowym cmentarzu dwudziestowieczni archeolodzy odkryli pochówki 
chrześcijańskie, a ich zdumienie było ogromne, gdyż groby są z I poł. XI 
w., sprzed powstania diecezji płockiej w 1075 r. Dzisiaj już wiemy, że to 
zakon benedyktynów z misji Brunona z Kwerfurtu postawił przy naszym 
grodzie kościół pw. św. Wawrzyńca. Stało się to za panowania Kazimie-
rza Odnowiciela. Przecieramy oczy ze zdumienia planami Bożymi, bo to 
przecież św. Brunon z Kwerfurtu patronuje naszej obecnej diecezji łom-
żyńskiej (a upłynęło prawie 1000 lat). To z naszej ziemi, chrześcijań-
skiej już ziemi, rusza osadnictwo na cały obszar puszczy książęcej, a po-
tem dalej – za Wiznę, na Podlasie, Wołyń, Polesie i Ruś.  

Przedstawiciele samorządów: wojewódzkiego, powiatowego i gminnego na mszy św. dziękczynnej cele-
browanej w 100-lecie parafii Sypniewo przez J.E. bp. łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego. 
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Nasze szlacheckie rody mazowieckie mają tu swoje korzenie. W XIII 

w. stajemy się centrum dóbr prepozytów płockich, nasze wsie są wy-
mieniane w dokumencie erekcyjnym parafii sieluńskiej – dokumencie 
bp. Ścibora. Burzliwe wydarzenia nie omijała naszych ziem – wielo-
krotne najazdy Litwinów, ale z Jagiellonami wspólna walka pod Grun-
waldem. Najazdy Szwedów niszczą resztki grodu i wsie. W XVIII w. 
zbudowano kościół w Jarzyłach i powstała kaplica w Glinkach, a obok 
mogiła powstańców listopadowych. Spuścizna naszych przodków, ich 
wkład w tworzenie cywilizacji następnych pokoleń był tak wielki, iż dał 
nam siłę przetrwania zaborów i przygotował dobry grunt do wielkiego 
dzieła tworzenia sprzed 100 lat.  

 

Jest 1914 r. Dozór kościelny – to jakby obecna rada parafialna – obra-
ny został przez społeczność na okres 6 lat, a przedstawiał się następują-
co: 

1) Władysław Mamiński – gospodarz z Glinek Rafał, 
2) Józef Batogowski – gospodarz z Sypniewa, 
3) Jan Majkowski –gospodarz z Majk, 
4) Józef Beczak – gospodarz z Dylewa. 
Mieszkańcy wsi Sypniewo dla utworzenia beneficjum ofiarowali 11 

morgów ziemi pod budowę kościoła, plebanii, domów dla organisty 
i kościelnego, budynków gospodarczych – wszystko z ziemią orną, łąką 
i sadem – oraz jedną morgę na cmentarz grzebalny. Plac pod budowę 
kościoła, plebanii i budynków gospodarczych został kupiony przez do-
zór kościelny. Ludzie zamieszkujący na tym placu zgodzili się na odda-

nie ziemi dla parafii, jeżeli dozór kupi im inne 
place i przestawi nań ich zabudowania. Tak też 
się stało.  

Kościół, wzniesiony kosztem i staraniem pa-
rafian, budował cieśla Franciszek Rataj 
z Grabówka z drewna w krzyżaki obite deska-
mi sosnowymi długości 18 m, szer. 10 m, wy-
sokości 5,2 m. Składał się z prezbiterium, 
dwóch ołtarzy bocznych, zakrystii i zachowan-
ka, tzw. skarbca oraz chóru. Miał podłogę z de-
sek sosnowych, w połowie solidnie zrobioną; 
posiadał 6 okien – u góry szkła kolorowe. 
Drzwi było pięcioro. Dach kościoła z blachy 
ocynkowanej z rynnami był uwieńczony dwo-
ma krzyżami roboty kowalskiej na złoconych 
kulach.  

Dozór kościelny został przyjęty przez bisku-
pa płockiego, przedstawiając Jego Eminencji 
swoje dzieło i prosząc o utworzenie parafii 
i przysłanie proboszcza. Arcypasterz diecezji 
płockiej bp Antoni Julian Nowowiejski dekre-
tem nr 1264 z 22 VII 1914 r. erygował parafię 
Sypniewo, włączając do niej część wsi parafii 
Gąsewo i Sieluń. Termin, od którego parafia 
urzędowo istnieje, naznaczony został na 20 IX 
1914 r.  

Parafianie z Sypniewa z kapłanem przy obrazie św. Franciszek z Asyżu, ok. 1914 r . 

Ks. Stanisław Chełmiński z parafiankami, z prawej strony Mama autora artykułu, ok. 1930 r. 
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Pierwsza Najświętsza Ofiara w kościele sypniewskim została odpra-
wiona przez nowo mianowanego proboszcza ks. Stanisława Chełmiń-
skiego w niedzielę 20 IX 1914 r. W dniu tym również, na mocy upo-
ważnienia arcypasterza, pobenedykował proboszcz kościół oraz miej-
sce na spoczynek wieczny dla zmarłych. Kościół był pw. Ducha Świę-
tego. Tytuł kościoła obchodzi się w pierwszy dzień Zielonych Świąt. 
Patronem parafii jest obrany przez parafian 18 X 1914 r. św. Jan 
Chrzciciel, którego święto obchodzono 24 czerwca.  

Za ołtarzem głównym zawieszony był obraz w złoconych ramach 
przedstawiający patrona parafii św. Jana Chrzciciela, malowany przez 
warszawską malarkę L. Mirosławską, ofiarowany przez Jana Majkow-
skiego z Majk oraz Franciszka i Ignacego Bartczaków z Dylewa. Ob-
raz zachował się do naszych czasów. Nad lewym bocznym ołtarzem 
był obraz św. Franciszka z Asyżu malowany przez artystę Łukaszewi-
cza. Nad prawym bocznym ołtarzem obraz św. Anny malowany przez 
L. Mirosławską ofiarowane przez Annę Pepłowską z Majk i Annę Ra-
kowską z Pienic (oba obrazy zaginęły podczas ostatniej wojny). 
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP 8 XII 1914 r. ks. Kle-
mens Sawicki, proboszcz różański, wicedziekan makowski z upoważ-
nienia arcypasterza diecezji konsekrował 3 dzwony. Ofiarował je Jan 
Stepnowski z Chełch. Były to: Jan – Janie, niech twój dźwięk głosi 
chwałę Bogu, a pokój ludziom dobrej woli, Tomasz – Tomaszu, tony 
twe niech dźwięczą w sercach naszych, budzą myśl o wiecznym króle-
stwie Bożym i Maryjanna – Maryjanno, budź nas ze skowronkiem, 
a nieś po naszych łanach cześć i chwałę Maryi. Sygnaturka, ufundo-
wana przez Polikarpa Rawa z Sypniewa wzywała nasze matki, by cho-
wały dzieci Bogu na chwałę, społeczności na chlubę. Społeczność 
ufundowała: kielichy i pateny (Julianna Budna ze Sławkowa, Włady-
sław Mamiński z Mamina), 3 monstrancję złoconą (Antoni i Aleksan-
der Mamińscy z Mamina), puszkę na komunikanty złoconą (Józef i 
Anastazja Gutowscy z Mamina), żyrandol z kryształami na 18 świec 
(Jan Zakrzewski i Ksawery Borucki z Mamina), 12 lichtarzy platero-
wanych (Aleksander Żebrowski z Chełch), krzyż procesjonalny orna-
mentowany (Jan Majkowski i Feliks Chełchowski z Majk), chorągwie, 
proporce, baldachimy, dywany, ornaty, kapy, konfesjonały, chrzcielni-
cę. To dziesiątki przedmiotów ufundowanych przez konkretnych para-
fian i społeczności wiejskie.  

Na życzenie i za pozwoleniem jego eminencji bp. Antoniego Juliana 
Nowowiejskiego, arcypasterza diecezji płockiej, we wrześniu 1918 r. 
proboszcz ks. Stanisław Chełmiński erygował w kościele sypniewskim 
stacje Drogi Krzyżowej – 14 obrazów malowanych przez artystkę Mi-
rosławską z odczuciem i zrozumieniem zarówno Ewangelii, jak też hi-
storii i topografii Palestyny odtwarzającymi w duszy każdego chrześci-
janina Viam Domini. Obrazy te oprawione były w dębowe ramy z na-
zwiskami ofiarodawców. Te dzieła sztuki odnowiono i są ozdobą na-
szej obecnej świątyni.  

W 1919 r. parafianie zbudowali kościelną cegielnię z myślą 
o budowie w przyszłości kościoła murowanego, ale i przeznaczając 
produkcję na bieżące wydatki. W 1931 r. proboszczem został ks. Hie-
ronim Czynsz, w 1936 r. ks. Władysław Ciechorski.  

Rozpoczęła się II wojna światowa. Żandarmi niemieccy usunęli pro-
boszcza z plebanii i urządzili w niej posterunek. Jesienią 1944 r. woj-
ska Armii Czerwonej zatrzymały się na linii Narwi. Niemcy wysiedlili 
ludność, rozebrali całkowicie kościół, wszystkie domy mieszkalne 
i budynki gospodarcze – robili umocnienia bunkrów na prawobrzeżnej 
Narwi. Parafianie schowali naczynia liturgiczne i aparaty kościelne, 
częściowo zakopując w ziemi, częściowo wywożąc do kościoła w Kra-
snosielcu – zostały w wielkim procencie utracone i poniszczone. Na 
plebanii stacjonowały wojska niemieckie. Rosjanie bombardowali 
wieś. Bomba zmiotła część wschodnią budynku plebanii i zerwała 
dach w całości.  

Po przejściu frontu proboszcz urządził kaplicę w remizie strażackiej 
w Maminie i tam u gospodarza zamieszkał. W dniu 29 V 1945 r. dusz-
pasterzowanie w Sypniewie rozpoczął ks. Roman Tarwacki. Ten nie-
spełna 30-letni kapłan przybył z Baranowa. Wspominał: Jadę rowerem 
do Sypniewa. Przed wsią grupa ludzi z wieńcem z zieleni. To na mnie 
czekają. Oddałem rower. Wita mnie stary radny, parafianin Feliks 
Żbikowski chlebem i solą, krótkim przemówieniem. Dzieci mówią wier-
sze, otaczają mnie wieńcem i z pieśnią „Serdeczna Matko” na ustach 
na cmentarz przykościelny pod misyjny krzyż wiodą. Łzy wszystkim ci-
snęły się do oczu. Wieczorem zebraliśmy się na nabożeństwo majowe 
w ganku plebanii. W czwartek Boże Ciało – nabożeństwo w Maminie. 
Po południu zebranie parafialne na cmentarzu kościelnym. Zapropo-
nowałem pobudowanie kaplicy tymczasowej w murach plebanii. Ter-Ks. Roman Tarwacki, budowniczy obecnego kościoła, ok. 1974 r. 

 

Rusztowania powstającego kościoła, ok. 1972 r. 
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min wykonania –niedziela po oktawie Bożego Ciała. Prosi-
łem o gromadzenie budulca drzewnego na kościół, który 
przed zimą będziemy chcieli postawić. Robota nad urządze-
niem kaplicy szła w tempie szalonym. Usunięto gruz z daw-
nych pokoi. Trzech murarzy stanęło z kielniami. Uzbierano 
kantówki na belki i krokwie, deski do obicia – i papą pokryto 
dach nad owymi dwoma pokojami. Rolę sufitu spełniały zie-
lone gałęzie z drzew, ułożone na belkach. Jakaż to była ra-
dość, kiedy w ustaloną niedzielę odprawiłem we własnej ka-
plicy mszę świętą i Pan Jezus pozostał w tabernakulum 
wśród ludzi zniszczonych, głodnych, zmęczonych wojną – ja-
ko prawdziwy przyjaciel.  

To wtedy, z rąk ks. Romana Tarwackiego, otrzymałem sa-
krament chrztu świętego.  

Zapał i ofiarność parafian trwa nadal. 1 października 
1945 r. rozpoczęto zestawianie kościoła pod kierunkiem do-
skonałego cieśli pana Bolesława Szlachetka z Sypniewa. Co 
dzień ponad 20 mężczyzn jako pomoc szarwarkowa, duch 
wspaniały, zapał nadzwyczajny, robota się pali, wspólny stół 
– kołchoźna kuchnia, obiad dostaje każdy, by miał siły do 
pracy. Do plebanii wprowadziłem się na Wszystkich Świę-
tych, a do kościoła na Boże Narodzenie. Ks. Roman 
Tarwacki zorganizował od początku cegielnię i wiosną 1946 
r. rozpoczęła się produkcja cegły na kościół murowany. Po 
5 latach zgromadzono ok. 500 tys. sztuk cegły i rozpoczęła 
się bardzo długa droga do uzyskania zezwolenia na budowę 
kościoła. W 1950 r. ks. Roman Tarwacki, przeniesiony do 
parafii Sieluń, zbudował kościół w Żebrach i odbudował 
w Sieluniu. W Sypniewie przez 13 lat proboszczem był ks. 
Czesław Rutkowski. W dniu 13 VIII 1963 r. wrócił do nas 
ks. Roman Tarwacki. Szybko wyremontował budynki para-
fialne. W roku milienium chrztu Polski sprowadził dwa no-
we dzwony – Jan i Maryja, zaś w 1969 r. organy firmy Fa-
biana Jarzymowskiego z Koszalińskiego. Największą zaś 
inwestycją duchową w parafii było założenie Różańca Ro-
dzinnego. Różaniec odmawiało 93% rodzin. Matka Boża 
użyźniła serca sypniewskich parafian. Starania o uzyskanie 
pozwolenia na budowę kościoła były nadal prowadzone na 
wszystkich frontach, przeróżnymi drogami.  

W dniu 4 X 1970 r. przy starym kościele, na cokole z gła-
zów granitowych, postawiliśmy figurę Matki Najświętszej. 
Jej – Matce Bożej, Królowej Różańca Świętego – powierzy-
liśmy w opiekę budowę nowego kościoła. Pismem z 2 IV 
1971 r. prezydium WRN w Warszawie poinformowało nas 
o zatwierdzeniu projektu kościoła w Sypniewie wykonanego 
przez prof. Barbarę Brukalską. Tak więc po 25 latach starań 2 V 1971 r. 
ks. rektor dr Marceli Molski z Płocka dokonał poświęcenia kamienia 
węgielnego pod nasz kościół. Rozpoczął się wielki czas budowy pod 

nadzorem inż. Kędzierskiego z Ostrołęki. W 1974 r. Sprowadziliśmy 
dzwon „Józef”, a 8 XII 1974 r. ks. biskup Bogdan Sikorski poświęcił 
murowaną świątynię pw. św. Maksymiliana Kolbego, mówiąc o niej 

m.in.: średniozamożna parafia, licząca 
1880 dusz, zbudowała w 95% z własnych 
ofiar kościół, co świadczy o ogromnej wie-
rze i ofiarności wspólnoty parafialnej.  

W dniu 19 VII 1976 r. umarł ks. prałat 
Roman Tarwacki – niepowetowana strata i 
ogromny żal w całej parafii. Proboszczem 
został ks. Jan Domurad – godny następca 
zmarłego, kontynuujący wielkie dzieło bu-
budowy. Wyposażył kościół wg projektu 
artysty-plastyka Barbary Pawłowskiej 
i architekta Zbigniewa Pawelskiego 
z Warszawy. Zainstalowano się m.in. wi-
traże. 

W dniu 25 III 1992 r. parafia Sypniewo 
została włączona do diecezji łomżyńskiej. 
W dniu 23 XI 1995 r. umarł ks. Jan Domu-
rad – to kolejna ogromna strata i rozpacz 
parafian. Proboszczem został obecny ks. 
Edward Kaczmarczyk. W dniu 8 IX 1999 
r. ks. bp Tadeusz Zawistowski poświęcił 
nowo wybudowaną kaplicę w Starych 
Glinkach. Z kolei 20 XI 2011 r. umarł ks. 
Ryszard Dębek – diecezjalny kapelan 
krwiodawców i klubu „Nadzieja” w Syp-
niewie, rezydent wielce pomocny parafii.  

Pielgrzymka na Jasną Górę – dziękczynienie za budowę kościoła, 21 V 1975 r. 

Pierwsza Komunia, 6 VI 1976 r. Widoczni ks. Roman Tarwacki i ks. Jan Domurad. 
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Staramy się przez te ostatnie lata kontynuować dzieła poprzednich 

pokoleń. W ciągu 100 lat z parafii Sypniewo wyszło 9 kapłanów (2 z 
nich znajduje się z nami w tej świątyni – ks. Antoni Mamiński i ks. Ja-
cek Majkowski) i 6 osób stanu zakonnego. Nie sposób w kilkunastu 
minutach powiedzieć o wszystkim, co się wydarzyło. Podsumowaniem 
tych 100 minionych lat niech będzie fragment wystąpienia ks. Jana 
Domurada, naszego proboszcza, podczas kanonicznej wizytacji paster-
skiej J. Eks. ks. Bp. ordynariusza Bogdana Mariana Suskiego w tej 
świątyni 21 IX 1976 r.: Parafia Sypniewo należy do młodych w diece-
zji, jeszcze na dorobku i jeszcze gorliwa gorliwością, na jaką tylko 
młodość zdobyć się potrafi. Na każdym kroku odnajduję zaś z mło-
dzieńczego mniemania tamtych pierwszych dni, które nakazało części 
parafii Gąsewo (i Sieluń) zbudować pierwszy kościół, jeszcze przed 
przybyciem tu kapłana. Odnajduję coś z porywu tamtych miesięcy po-
wojennych, który nakazał parafianom zbudować prowizoryczną świą-
tynię, zanim zbudowali swoje domostwa. W czasie budowy kościoła za-
chorował ks. prałat Tarwacki – wtedy kierownictwo przejęła Rada Pa-
rafialna, podobnie było po jego śmierci. Te fakty przypominają mi sło-
wa relacji Wańkowicza z bitwy o Monte Cassino, powtarzające się jak 
refren w momentach, kiedy padł dowódca, a następny stopniem dawał 
głos: „Żeby wiedzieli w tej ciemności, że nic się nie zmieniło, że jest, 
kto dowodzi, że atak idzie...”.  

Nasz drogi Gościu, ks. bp. łomżyński: przyjmij nas, Ojcze, takich, 
jakimi jesteśmy. Błogosław wszystkie prace przodków i nasze. Błogo-
sław szlachetne zamiary i nadzieje.  

 
Roman Zakrzewski 

Sypniewo, 22 VI 2014 r. 
 
 

Kościół w Sypniewie. Źródło: Google Street View (dostęp 19 V 2020 r.). 

Na górze: Plebania z 1862 r. Została uszkodzona w czasie ostatniej II 
wojny światowej, wyremontowana w latach sześćdziesiątych XX w. 
Przeniesiona została do Sypniewa z Gąsewa, tu złożona i wyremonto-
wana w latach osiemdziesiątych XX w. Mieściła się tu biblioteka gmin-
na i przez jakiś czas Mazowieckie Centrum Przedsiębiorczości. Po rewi-
talizacji tego tzw. „Modrzewiowego Dworku” od czerwca 2020 r. działa 
tu Klub Seniora. Źródło: https://bit.ly/3exCkhs (dostęp 24 VI 2020 r.). 
Na dole: Plebania w Sypniewie z 1924 r. Uszkodzona w 1942 r., odbu-
dowana częściowo w 1945 r., a potem w 1980 r. Źródło: 
https://bit.ly/3i0ReiD (dostęp 24 VI 2020 r.). 
Źródło informacji: B. Kielak, Tradycja Mazowsza: powiat makowski. 
Przewodnik subiektywny, Warszawa 2012: https://bit.ly/3docStx (dostęp 
22 VI 2020 r.). 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 42, czerwiec 2020 roku strona 126 r.



 

Władze państwowe  
wobec Kościoła Rzymskokatolickiego  

diecezji płockiej  
w latach 1945–1970 

 
Mariusz CELMER 

 
Ukazała się książka Władze państwowe 

wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji 
płockiej w latach 1945–1970, ISBN 978-83-
7730-401-3, format B5, oprawa miękka ze 
skrzydełkami, ss. 756, Kraków-Płock 2020. 

 
Wydawnictwo Avalon w Krakowie we współpracy z Muzeum Mazo-

wieckim w Płocku wydało moją książkę Władze państwowe wobec Ko-
ścioła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945–1970. 
Książka przedstawia działania, mechanizmy i metody jakie zostały za-
stosowane przez władze komunistyczne w walce z Kościołem katolic-
kim w latach 1945–1970 na terenie diecezji płockiej. Działania te miały 
zarówno charakter jawny, jak i ukryty (tajny, operacyjny), prowadzony 
przez komunistyczny aparat represji. Działania aparatu państwowego 
odnosiły się do wszelkich płaszczyzn i dziedzin funkcjonowania Ko-
ścioła: duszpasterskiej, misyjnej, organizacyjnej, katechetycznej, dydak-
tycznej, charytatywnej, opiekuńczej, budownictwa sakralnego itp. 
Książka przedstawia mechanizmy i metody walki z Kościołem jakie zo-
stały zastosowane przez władze komunistyczne.  

Władze komunistyczne w latach 1945–1970 prowadziły politykę wy-
znaniową wobec Kościoła rzymsko-katolickiego na obszarze diecezji 
płockiej, która polegała na ograniczaniu i eliminowaniu jego wpływu na 
wiernych. Różnymi metodami starano się osłabić pozycję Kościoła Ka-
tolickiego i jego rolę w przestrzeni publicznej. Wobec duchowieństwa 
oraz wiernych zastosowano różnego rodzaju formy represji, szykan 
i dyskryminacji. Z analizy materiałów źródłowych wykorzystanych 
w książce wynika, iż działania władz PRL wobec Kościoła Katolickiego 
na terenie diecezji płockiej stanowiły odzwierciedlenie analogicznych 
działań prowadzonych przez władze państwowe wobec Kościoła w in-
nych regionach Polski (diecezjach, województwach). Książka stanowi 
niezwykle cenny wkład i wypełnia lukę w historiografii najnowszych 
dziejów Kościoła Katolickiego w Polsce. Publikacja ma układ chrono-
logiczno-problemowy i składa się ze wstępu, trzech rozdziałów, zakoń-
czenia, aneksów, bibliografii itp.  

Materiał źródłowy dotyczący działań władz komunistycznych wobec 
Kościoła Rzymskokatolickiego na terenie diecezji płockiej, który wyko-
rzystałem, jest przeogromny. Pisząc książkę, analizie poddałem ok. 30 
tys. stron dokumentów. Wykorzystałem źródła archiwalne z 10 archi-
wów: Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwów Instytutu Pa-
mięci Narodowej w Warszawie i Bydgoszczy, Archiwum Państwowego 
w Warszawie i jego oddziałów w Milanówku, Mławie i Pułtusku oraz 
Archiwum Państwowego, Archiwum Diecezjalnego i Archiwum Kurii 
Diecezjalnej w Płocku.  

Wiele stron książki poświęciłem przedstawieniu informacji dotyczą-
cych działań władz komunistycznych wobec Kościoła w naszym regio-
nie na terenie powiatów: przasnyskiego, pułtuskiego, wyszkowskiego, 
mławskiego, ale także ostrołęckiego (parafie Goworowo i Kunin) 
i makowskiego. W czasie kwerendy archiwalnej dotarłem do wielu wąt-
ków dotyczących duchowieństwa i parafii z terenu Makowa Mazowiec-
kiego oraz powiatu makowskiego (w tym parafii Drążdżewo i Krasno-
sielc), chociażby do problemów związanych z budownictwem sakral-
nym. Warto wspomnieć o budowie nowych kościołów w Sypniewie 
i Szwelicach, na które władze PRL przez wiele lat nie chciały wydać po-
zwolenia, ale również represjach wobec duchowieństwa, współpracy 
z aparatem bezpieczeństwa, postaw duchowieństwa wobec wydarzeń 
i rzeczywistości społeczno-politycznej oraz wielu innych. 

Poniżej prezentuję fragment książki dotyczący postaw ideowo-
politycznych duchowieństwa z terenu powiatu makowskiego wobec 
władz państwowych z przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. XX 
stulecia (w publikacji s. 49–51). 

 

Charakterystyki dotyczące poszczególnych duchownych były dokład-
nie tworzone przez przedstawicieli różnych szczebli i rodzajów władzy, 
w tym przede wszystkim lokalnych władz administracyjnych.  

W 1949 i 1950 roku Starostwo Powiatowe w Makowie Mazowieckim 
dokonało sporządzenia charakterystyk księży z podległego mu terenu, 
w których dość szczegółowo określano postawy duchownych wobec ist-
niejącego ustroju politycznego Polski Ludowej. Według nich stosunek 
poszczególnych kapłanów do występującego systemu politycznego był 
następujący:  

ks. Franciszek Gościniak, proboszcz i dziekan w Makowie Mazowiec-
kim – Dotychczas można wnioskować, że zajmuje on stanowisko bierne 
do obecnego ustroju, nie zaobserwowano ażeby otaczał się specjalnym 
elementem. (…) Z organizacji świeckich żadnych nie popiera. (…) moż-
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na go zaliczyć ze względu na bierne stanowisko do księży nierozpozna-
nych1;  

ks. Stanisław Bobiński, proboszcz parafii Krasnosielc – pochodzenie 
socjalne szlacheckie, światopoglądu reakcyjnego. (…) Z obecnych or-
ganizacji społecznych nie popiera żadnych, a nawet jest do wszystkich 
wrogo nastawiony. (…) Poza tym kazania jego cechowane nienawiścią 
do obecnego ustroju (…) należy go bezwarunkowo zaliczyć do księży za-
cofanych, stosunek jego do Rządu i ustroju Polski Ludowej jest wrogi. 
(...) na kazaniach porusza tematy polityczne komentując je ujemnie2;  

ks. Romuald Biedrzycki, administrator parafii Szwelice – pochodzenie 
socjalne szlacheckie, światopoglądu reakcyjnego. Przy obchodzie wy-
święcania dzwonów w parafii, eliminuje od wspomnianego obrządku 
członków PZPR i SL, jak wynika z tego ściśle trzyma się zaleceń Waty-
kanu, chce odizolować ludzi partyjnych praktykujących od religii i w tym 
punkcie odbija się właśnie zła działalność publiczna (…) wśród parafian 
uważany jest za księdza popularnego, natomiast u ludzi postępowych 
uważany jest za jednostkę szkodliwą przeciwko rozwojowi Polski Ludo-
wej. Stosunek jego do obecnego ustroju jest wrogi, w swych kazaniach 
i postępkach wykazuje jawne zacofanie w stosunku do Polski Ludowej. 
Spalony przez działania wojenne drewniany kościół jego parafii, w wy-
wodach komentuje jako akt zemsty i zniszczenia wojsk sowieckich3;  

ks. Józef Gosik, administrator parafii Szelków – Jego stosunek do 
obecnego ustroju nie jest pozytywny, na co wskazują jego kazania wy-
głaszane w duchu zacofania i wychwalające pieczołowicie Watykan i z 
tych to względów można zaliczyć go do jednostek szkodliwych. (…) do 
deklaracji Rządu z dn. 20.3.49 r. zajął stanowisko bierne, wypowiedzi 
wrogich na ten temat nie stwierdzono4;  

ks. Stanisław Biedrzycki, administrator parafii Płoniawy – z dotych-
czasowych obserwacji można wnioskować, że zajął on stanowisko bierne 
do obecnego ustroju, ale mimo to można zaliczyć go do księży światopo-
glądu demokratycznego5;  

                                                 
1 Archiwum Państwowe w Pułtusku, Starostwo Powiatowe w Makowie 
Mazowieckim 1945–1950, sygn. 31, k. 81.  
2 Tamże, k. 82.   
3 Tamże, k. 83.  
4 Tamże, k. 84.   
5 Tamże, k. 88.   

ks. Stanisław Muszyński, administrator parafii Czerwonka – pocho-
dzenie socjalne chłopskie światopoglądu demokratycznego. (…) Sądząc 
z obserwacji i zachowania się jego, można stwierdzić że stosunek jego 
do Rządu i ustroju Polski Ludowej jest pozytywny6;  

ks. Czesław Przygódzki, proboszcz parafii Gąsewo – Sądząc z obser-
wacji i zajmowanego przez niego biernego stanowiska do obecnego 
ustroju, można stwierdzić że przyjął postawę wyczekującą, wypowiedzi 
wrogich obecnemu ustrojowi przez wspomnianego księdza nie stwier-
dzono7;  

ks. Stanisław Puchaczewski, proboszcz parafii Różan – pochodzenie 
socjalne chłopskie światopoglądu reakcyjnego. (…) Będąc z początku 
nastawienia wrogiego, obecny stosunek jego do Rządu i ustroju Polski 
Ludowej nie zmienił się, nie występuje jaskrawo przeciw wytycznym 
Rządu lecz osobisty pogląd nie uległ zmianie i w dalszym ciągu jest wro-
gi8;  

ks. Stefan Morko, proboszcz parafii Drążdżewo – pochodzenie socjal-
ne robotnicze światopoglądu demokratycznego, działalność publiczna 
pozytywna. (…) Należy do księży postępowych i jest pozytywnie ustosun-
kowany do Rządu i ustroju Polski Ludowej. (…) tym samym zasługuje na 
poparcie9;  

ks. Roman Tarwacki – proboszcz parafii Sypniewo – pochodzenie so-
cjalne chłopskie, światopoglądu reakcyjnego, działalność publiczna 
wroga przez występowanie na kazaniach komentując je ujemnie prze-
ciwko obecnemu ustrojowi. (…) Z powodu że na kazaniach występował 
wrogo uważany jest za jednostkę szkodliwą, niezasługującą na popar-
cie10;  

ks. Aleksander Brzuzy, proboszcz parafii Sieluń – pochodzenie socjal-
ne chłopskie światopoglądu reakcyjnego. (…) Jego stosunek do Rządu 
i ustroju Polski Ludowej można wnioskować z jego rozmów że jest wro-
gi11;  

ks. Dominik Wilczyński, proboszcz parafii Karniewo – pochodzenie 
socjalne chłopskie, światopoglądu reakcyjnego, chociaż działalność pu-
                                                 
6 Tamże, k. 89. 
7 Tamże, k. 90. 
8 Tamże, k. 95. 
9 Tamże, k. 96. 
10 Tamże, k. 97. 
11 Tamże, k. 98.  
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bliczna u niego wyraża się jedynie przez głoszenie kazań na tematy czy-
sto religijne, ale po rozmowach jego można wnioskować i zauważyć po-
mimo to, że jest cichy zamaskowanego i ukrytego wroga. Na temat 
oświadczenia Rządu z dn. 20.3.49 r. wypowiedział się, że to jest ogień 
i woda i jedno z drugim nigdy się nie zgodzi. (…) Jak wskazują fakty nie 
należy do księży postępowych i jest wrogo ustosunkowany do Rządu 
i ustroju Polski Ludowej. (…) Do pewnego stopnia można go uważać za 
jednostkę szkodliwą niezasługującą na poparcie. (…) Do miejscowej 
Rady Narodowej stosunek jego bierny12. 

 
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego (PUBP) w Makowie 

Mazowieckim w lutym 1950 r. prowadził dziewięć spraw ewidencyj-
nych dotyczących duchowieństwa z podległego mu powiatu13. Na prze-
łomie lat 1949/1950 funkcjonariusze tegoż urzędu dokonali zwerbowa-
nia do współpracy agenta o ps. „X”, który następnie otrzymał ps. „Ze-
non”. Wymienionego agenta charakteryzowano następująco: Agent „Ze-
non” ur. dn. 9 I 1904 r., pochodzenie chłopskie /syn 4-ro hektarowego 
gospodarza/, wykształcenie Seminarium Duchowne. Wykonywany zawód 
ks. Jest dość na wysokim poziomie. W roku 1948 często do w/w zacho-
dziła banda NZW, której udzielał pomocy materialnej w postaci pienię-
dzy i wyżywienia. Obecnie przebywa w otoczeniu reakcyjnej części kleru 
i może rozpracowywać ich wrogą działalność godzącą w obecną rze-
czywistość będąc naszym agentem. Na współpracę z org. bezp. zgodził 
się chętnie i jest pozytywnie ustosunkowany do Nowego Zarządu Zrze-
szenia „Caritas”. W/w jest miłośnikiem myślistwa. (…) Agent „Zenon” 
w dalszym ciągu podaje wypowiedzi wśród księży odnośnie Zrzeszenia 
„Caritas” i zjazdu Krajowego ks. patriotów, oraz jakie otrzymują na-
stawienia odgórnych władz kościelnych. Pracuje chętnie i na spotkania 
wychodzi punktualnie i ma dalsze możliwości rozpracowania wrogiej 
działalności reakcyjnej części kleru14.  

W kwietniu 1950 r. agent „Zenon” podał informacje o odbytej konfe-
rencji dekanalnej dekanatu przasnyskiego z udziałem bp. płockiego Ta-
deusza Pawła Zakrzewskiego. Stwierdził on, że w czasie konferencji bp 
Zakrzewski oświadczył, iż księża w żadnym przypadku nie mogą brać 
udziału w zjazdach o charakterze politycznym organizowanych przez 
władze państwowe oraz, żeby nie popierali nowego „Caritasu” i nie an-
gażowali się w jego działalność. Ponadto bp Zakrzewski poddał krytyce 
działalność „księży-patriotów”, odczytując trzy listy, które otrzymał na 
ten temat od osób świeckich15.  

W maju 1950 r. źródło o ps. „Skrzynka” podało informacje dotyczące 
kazania, jakie wygłosił ks. Wiktor Kryweńczyk z parafii Szwelice do 
mieszkańców wsi Czarnostowo w czasie nabożeństwa majowego16.  

Z kolei jesienią 1951 r. PUBP w Makowie Mazowieckim skompleto-
wał tzw. materiał kompromitujący na ks. Stanisława Bobińskiego, pro-
boszcza parafii Krasnosielc za wrogie wystąpienie, a następnie skierował 
go do decyzji szefa Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publiczne-
go w Warszawie17.  

W 1952 r. makowska „bezpieka” poddała ściślejszej inwigilacji ks. 
Dominika Wilczyńskiego, proboszcza parafii Karniewo, oraz ks. Józefa 
Gosika z parafii Szelków. Księdza Wilczyńskiego charakteryzowano, że 
z ambony występuje przeciw obecnemu ustrojowi, wspomina patriotów, 
którzy poginęli w okresie okupacji spod znaku AK, nawołuje wiernych 
aby nie dali odciągnąć się od wiary. W ramach jego inwigilacji zapla-
nowano podjęcie następujących działań: ustalenie osób, które pracowały 
u księdza, przeprowadzenie o nich wywiadów, przygotowanie kandydata 
do współpracy pochodzącego ze środowiska służby kościelnej lub osoby 
z otoczenie ks. Wilczyńskiego, która miała u niego największe zaufanie. 
Natomiast księdza Józefa Gosika określano następująco: Po wyzwoleniu 
jest podejrzenie, że utrzymywał kontakty z bandą, która grasowała na 
tut. powiecie, kazania głosił o treści anty-demokratycznej, na co po-

                                                 
12 Tamże, k. 100. 
13 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (AIPN), 
0206/70, k. 17.  
14 Tamże, k. 21–22; tamże, k. 6, 9. Na podstawie danych zawartych 
w niniejszym dokumencie oraz analizy innych dokumentów ustalono, że 
agent o ps. „Zenon” to ks. Stefan Morko, proboszcz parafii Drążdżewo 
(dekanat przasnyski) w powiecie makowskim. Zob. także dane biogra-
ficzne: Stefan Władysław Morko 1904–1974, [w:] M.M. Grzybowski, 
Duchowieństwo diecezji płockiej. Wiek XX, t. 1, cz. 1, Płock 2007, 
s. 370–371. 
15 AIPN, 0206/70, k. 46.  
16 Tamże, k. 59.  
17 Tamże, k. 212–213.  

twierdzają meldunki i doniesienia, spekulant, posiada cechy kapitali-
styczne, zbierał adresy od ludzi, którzy posiadają rodziny w Ameryce, 
wróg obecnego ustroju, kontakty utrzymuje z kułactwem i czł. org. N.D. 
[Narodowej Demokracji – przyp. M.C.] (…) cieszy się zaufaniem u pa-
rafian, umie zamalować ludziom oczy. Stara się za wielką siłę zabrać 
dzieci od obecnej rzeczywistości18.  

We wrześniu 1954 r. PUBP w Makowie Mazowieckim przejął na kon-
takt informatora o ps. „Prusik”, byłego organistę, który powrócił z wię-
zienia19.  

W 1954 r. przez okres trzech miesięcy została przerwana współpraca 
informatora „Zenona” (ks. Stefana Morko) z PUBP w Makowie Mazo-
wieckim ze względu na jego chorobę i pobyt w sanatorium20.  

W kwietniu 1955 r. aktywnemu rozpracowaniu przez makowską „bez-
piekę” został poddany ks. Stanisław Biedrzycki, proboszcz parafii Pło-
niawy. Powodem inwigilacji ks. Biedrzyckiego miały być jego wrogie 
wypowiedzi do informatora o ps. „Sosna”, któremu miał powiedzieć 
m.in., że na wypadek wojny osoby podejrzane o wrogą działalność będą 
osadzone w obozach i następnie rozstrzelane, jak oficerowie w Katy-
niu21.  

W 1955 r. obserwacji agenturalnej poddano także następujących księ-
ży: ks. Karola Korzyba z parafii Karniewo, ks. Stanisława Puchaczew-
skiego z parafii Różan, ks. Tadeusza Pierzchałę z parafii Krasnosielc, ks. 
Romana Tarwackiego z parafii Sieluń oraz ks. Franciszka Gościniaka, 
dziekana dekanatu makowskiego22.  

W tym samym roku makowska „bezpieka” założyła siedem spraw 
ewidencyjno-obserwacyjnych na najbardziej reakcyjną część kleru. 
„Bezpieka” w Makowie Mazowieckim nie posiadała agentury we 
wszystkich prowadzonych sprawach. Rozpoczęto również wtedy proce-
durę zawerbowania czterech kandydatów do współpracy spośród księży, 
w tym jednego przekazano do werbunku Wydziałowi VI Wojewódzkie-
go Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Warszawie23.  

 

Książka Władze państwowe wobec Kościoła 
Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w la-
tach 1945–1970 dostępna jest w sprzedaży 
na stronach internetowych Wydawnictwa 
Avalon oraz w ponad dwudziestu ogólno-
polskich księgarniach internetowych: 
https://bit.ly/3fHHGag. 

 
Mariusz Celmer 

 
MARIUSZ CELMER (ur. w 1977 r. w Makowie Mazowieckim) – dr 

nauk humanistycznych, historyk. Absolwent Instytutu Historii Katolic-
kiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Nauczyciel 
historii i wiedzy o społeczeństwie w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Marii Skłodowskiej-Curie w Makowie Mazowieckim. Jego zaintereso-
wania naukowe koncentrują się wokół historii Polski XX w. i takich 
kwestii jak dzieje komunistycznego aparatu represji, historia Kościoła 
Katolickiego, dzieje Mazowsza. Autor kilkunastu artykułów opubliko-
wan ych w czasopismach naukowych, m.in. w „Notatkach Płockich”, 
„Roczniku Towarzystwa Naukowego Płockiego”, „Studiach Mazowiec-
kich”, „Zeszytach Historycznych WiN-u”.  

 
Sławomir Rutkowski 

                                                 
18 Tamże, k. 262, 267, 273.   
19 Tamże, 01283/1000, s. 600.   
20 Tamże, 0206/69, t. 1, k. 214.  
21 Tamże, 01283/1001, s. 104.  
22 Tamże, 0206/69, t. 2, k. 48–49.  
23 Tamże, k. 73. Spośród siedmiu spraw ewidencyjno-obserwacyjnych, 
jakie zostały wszczęte przez makowską „bezpiekę” w 1955 r., sześć do-
tyczyło następujących księży: ks. Romana Tarwackiego (założona 28 
X), ks. Karola Korzyba (założona 5 X), ks. Czesława Przygódzkiego 
z parafii Gąsewo (założona 22 XI), ks. Witolda Białego z parafii Szweli-
ce (założona 6 XII), ks. Stanisława Puchaczewskiego (założona 19 IX) 
i ks. Franciszka Gościniaka (założona 15 IX). Zob. AIPN, 0201/50, t. 8, 
k. 164. 
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Dzieje  
Makowa Mazowieckiego 

 
 
 

 
Jan RUTKOWSKI 

 
Mamy wielką satysfakcję, że po trwającej trzy i pół roku pracy zdoła-

liśmy przygotować i opublikować kompleksową syntezę Dziejów Ma-
kowa Mazowieckiego. Pierwszy tom (581 stron) wydrukowaliśmy w ma-
ju 2020 r. w ilości 1000 egzemplarzy w przasnyskiej Drukarni J.J. Ma-
ciejewscy. Książka jest już dostępna dla pasjonatów historii i nie tylko. 
Jak do tego doszło? 

Już w grudniu 2016 r. Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Liceum im. 
Marii Curie Skłodowskiej uznał za potrzebę powstanie monografii Ma-
kowa Mazowieckiego. Kompleksowe opracowanieopisujące dzieje Ma-
kowa od najdawniejszych czasów aż do lat współczesnych do tej pory 
nie istniało. Pomyśleliśmy, że byłoby uhonorowaniem i początkiem ob-
chodów 600-lecia nadania praw miejskich miastu Maków. Przeszłość 
Makowa opisywana była dotychczas w wielu publikacjach. Godzi się 
wspomnieć o:  
− publikowanej tuż przed wybuchem II wojny światowej Monografii 

m. Makowa Maz. miejscowego nauczyciela Izaaka Wesołka, 
− wydanej w 1984 r. przez Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych 

im. St. Herbsta z inicjatywy ówczesnego Towarzystwa Miłośników 
Makowa książki Maków Mazowiecki i ziemia makowska, 

− pracy będącej rezultatem naukowych badań i dysertacji doktorskiej 
Dariusza Budelewskiego pt. Powiat Maków Mazowiecki w latach 
drugiej Rzeczypospolitej, wydanej w 2015 r. 

− publikacji książkowej Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Puł-
tusk i Maków Mazowiecki prof. J. Szczepańskiego z 1993 r. 

 
Stowarzyszenie jako organizacja pożytku publicznego, posiadając do-

świadczenie, możliwości organizacyjne, a także częściowo finansowe 
podjęła się odpowiedzialnego i bardzo trudnego zadania jako wydawca 
planowanej publikacji. W dotychczasowej, już czternastoletniej działal-
ności, stowarzyszenie było wydawcą takich publikacji jak:  
− Tu wszędzie jest moja ojczyzna – zbiór prac literackich uczniów 

szkół powiatu makowskiego z konkursu zorganizowanego przez 
stowarzyszenie (wydana w roku 2009); 

− Ocalić od zapomnienia – powiat makowski (wydana wspólnie ze 
Starostwem z roku 2008); 

− Osiągnięcia naukowe Marii Curie Skłodowskiej i prof. Kazimierza 
Żórawskiego oraz ich związki z ziemią makowską (wydano w 2011 
r.); 

− Księga jubileuszowa 70-lecia szkoły LO im. Marii Curie Skłodow-
skiej w Makowie Mazowieckim (wydano w 2016 r. na VI Zjazd ab-
solwentów LO). 

 
Zarząd stowarzyszenia powołał roboczy zespół redakcyjny przygoto-

wujący i gromadzący materiały do opracowania publikacji monografii w 
składzie: Jan Rutkowski – prezes stowarzyszenia, Robert Kluczek – ów-
czesny dyrektor LO, Mariusz Celmer – nauczyciel historii, Andrzej 
Furmański – nauczyciel historii, Piotr Matejuk – historyk, regionalista. 
Zadaniem zespołu było: 

- wyszukiwanie i gromadzenie materiałów źródłowych, 
- zlecanie opracowania ustalonych okresów historycznych, 
- współpraca z Urzędem Miasta, Biblioteką Miejską, Starostwem 

i TMZM, 
- przekazywanie materiałów źródłowych do redaktorów publikacji. 
 
Przy pracach związanych z doborem zdjęć i ich opisem nieocenioną 

rolę mieli znani, doświadczeni i profesjonalni fotografowie, reporterzy 
Grażyna Myślińska i Sławomir Olzacki. Bardzo dziękujemy za udostęp-
nienie unikalnych zdjęć ze swoich niezwykle ciekawych zbiorów Micha-

łowi Chrzanowskiemu i Alfredowi Kohn. Zdjęcie na okładce wykonane 
przez fotografa niemieckiego jako kartka pocztowa pokazująca rynek 
makowski w dzień targowy z okazale prezentującymi się Polnische 
Volkswagen udostępnił nam Michał Chrzanowski. 

Zarząd stowarzyszenia podejmował i nadal podejmuje starania o dofi-
nansowanie publikacji z różnych źródeł takich jak Urząd Miasta, Staro-
stwo, banki, gminy powiatu makowskiego, absolwenci LO, TMZM oraz 
różni sponsorzy. 

Nawiązaliśmy kontakt z historykami mającymi w swym dorobku nau-
kowym wiele publikacji dotyczących północnego Mazowsza, w tym 
Makowa i ziemi makowskiej, tj. z doc. dr. Aleksandrem Kociszewskim 
(Ciechanowskie Towarzystwo Naukowe) i prof. zw. dr. hab. Januszem 
Szczepańskim (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, wy-
kładowca Akademii Humanistycznej w Pułtusku). Redakcji naukowej 
publikacji podjął się prof. Janusz Szczepański, który zorganizował ze-
spół redaktorów poszczególnych rozdziałów i zaproponował poniższy 
podział tematyczny poszczególnych rozdziałów: 
− Słowo do czytelników –Tadeusz Ciak, Burmistrz Miasta Maków Ma-

zowiecki, 
− Wstęp – prof. Janusz Szczepański, 
− Rozdział I – Dzieje Makowa w czasach Piastów Mazowieckich – prof. 

Janusz Grabowski, 
− Rozdział II – Maków Mazowiecki w latach 1526–1795 – prof. Rado-

sław Lolo, 
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− Rozdział III – Pod pruskim panowaniem i w epoce napoleońskiej – 
doc. Aleksander Kociszewski, 

− Rozdział IV – W okresie Królestwa Polskiego 1815–1865 – prof. Ja-
nusz Szczepański, 

− Rozdział V – W latach 1866–1918 – prof. Adam Dobroński, 
− Rozdział VI – W okresie drugiej Rzeczypospolitej – prof. Janusz 

Szczepański, 
− Rozdział VII – W czasach II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji 

– prof. Janusz Szczepański. 
 

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Liceum im. Marii Curie Skłodowskiej 
podjął starania, aby w tomie I znalazł się temat początków osadnictwa 
na prawym brzegu Orzyca oraz początków miasta w świetle źródeł ar-
cheologicznych i historycznych. To zadanie zleciliśmy Łukaszowi Karo-
lowi w ramach współpracy naszego stowarzyszenia ze Stowarzyszeniem 
Historycznym „Protektor” (Agata Karol, Michał Chrzanowski, Łukasz 
Karol). Tekst pt. Archeologiczny zarys dziejów Makowa Mazowieckiego 
i ziemi makowsko-różańskiej został napisany przez Łukasza Karola 
i przekazany redakcji tomu. Redaktor naukowy uznał, że praca ta nie 
będzie zamieszczona w monografii. Posiadając tą pracę wraz z prawami 
autorskimi, chcielibyśmy ją zaprezentować lub opublikować w całości 
(32 strony) np. w następnym „Krasnosielckim Zeszycie Historycznym”. 

W trakcie przygotowywania materiałów dotyczących okresu do roku 
1945 oraz od 1945 r. do czasów współczesnych okazało się, że zebrane 
materiały są tak obszerne, wartościowe i interesujące, że trudno będzie 
je zredagować wraz z dobranymi zdjęciami w jednej książce. Postano-
wiono wspólnie z prof. Szczepańskim stworzyć II tom, obejmujący lata 
1945 do 2020. Prof. Janusz Szczepański zaproponował przygotowanie II 
tomu ośmiu autorom w następującej tematyce: 
− Rozdz. I – Życie polityczne miasta w I dekadzie Polski Ludowej 

1945–1956 – prof. zw. dr hab. Romuald Turkowski, 
− Rozdz. II – Życie polityczne w latach 1957–1989 – dr. Krzysztof Wi-

śniewski, 

− Rozdz. III – Życie gospodarcze w latach 1945–1989 – mgr. inż. Jan 
Rutkowski, 

− Rozdz. IV – Ochrona zdrowia, weterynaria, apteki – dr Piotr Matejuk, 
− Rozdz. V – Oświata w Makowie w Makowie Maz. w latach 1945–

1989 – mgr Robert Kluczek, 
− Rozdz. VI – Życie kulturalne w latach 1945–2020 – mgr Katarzyna 

Olzacka; kontynuuje mgr Sławomir Olzacki, 
− Rozdz.VII – Życie religijne w mieście w latach 1948–2019 – dr Ma-

riusz Celmer, 
− Rozdz.VIII – Maków w latach III Rzeczypospolitej – dr Dariusz Bude-

lewski. 
 

Wszystkie teksty ww. rozdziałów będą w lipcu br. przekazane do re-
daktora naukowego II tomu, którym zgodził się być prof. zw. dr hab. 
Romuald Turkowski. Miało to miejsce po przyjęciu przez redakcję 20 V 
2020 r. rezygnacji prof. Janusza Szczepańskiego, który zaplanował zaj-
mować się przyjętymi innymi zleceniami. Praca nad II tomem wraz 
z doborem materiałów zdjęciowych w kolorze będzie ukończona do 
września 2020 r.. Przygotowanie do druku planujemy zakończyć w li-
stopadzie, tak aby druk II tomu o objętości ok. 550 stron w ilości 1000 
egz. w Drukarni J.J.Maciejewscy został zakończony w grudniu 2020 r. 

Pierwszy tom Dziejów Makowa Mazowieckiego już można pozyskać 
w trzech miejscach w Makowie: 

- w liceum, ul. Kopernika 2 (w bibliotece lub w sekretariacie), 
- w Bibliotece Miejskiej przy Urzędzie Miasta, ul. Moniuszki 6, 
- w Starostwie Powiatowym w Wydziale Promocji, ul. Rynek 1. 
Stowarzyszenie prowadzi również formę wysyłkową po uzyskaniu od 

nabywcy podanego adresu wysyłki oraz po otrzymaniu darowizny na 
rzecz Stowarzyszenia w kwocie minimum 60 zł. Numer konta Stowarzy-
szenia: 91 1240 5325 1111 0000 5051 3853 z dopisem „darowizna’. 

 
 

Jan Rutkowski 
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Interesujący rozdział w tomie 
I Dziejów Makowa Mazowieckie-
go napisał prof. Janusz Grabow-
ski. Prof. Grabowski znany jest 
z licznych występów telewizyj-
nych, w których w sposób bardzo 
ciekawy opowiada o okresie śre-
dniowiecza w Polsce. W ostatnim 
wykładzie na początku czerwca 
2020 r. w TVP Historia przedsta-
wił zagadnienia związane z bitwą 
pod Grunwaldem. Prof. Grabow-
ski z pełnym profesjonalizmem 
zaprezentował również historię 
grodu znad Orzyca w XIV i XV 
w. Oto kilka fragmentów za-
czerpniętych z rozdziału Dzieje 
Makowa w czasach Piastów ma-
zowieckich. „(…) nazwa Makowa 
pochodzi od nazwy osobowej 
Mak lub od wyrazu pospolitego 
mak. Nie znamy dokładnej daty 
włączenia terenów obecnego Ma-
kowa i ziemi makowskiej w skład 
państwa gnieźnieńskiego Piastów. 
Nastąpiło to według najnowszych 
badań w drugiej połowie X w., 
chociaż teren dorzecza środkowej 
Wisły był na pewno już wcześniej 
kontrolowany w jakiś sposób przez dynastię piastowską”. Profesor sta-
wia ciekawą tezę odnośnie lokacji miejskiej: „...zauważmy, że miasto 
średniowieczne, obdarzone prawem niemieckim, stanowiło w rzeczywi-
stości produkt długotrwałych przemian zarówno ekonomicznych, jak i 
ustrojowo-prawnych. Ten proces dotyczył również Makowa, który zo-
stał miastem wcześniej niż otrzymał przywilej na pełne prawo miejskie, 
chełmińskie. Nastąpiło to po 1397, a przed 1417 r.”. Zwieńczeniem dzia-
łań na rzecz miejskości Makowa. jak pisze prof. Grabowski, była wizyta 
w Makowie księcia Janusza I 15 VI 1421 r. i nadanie miastu prawa 
chełmińskiego potwierdzającego i rozszerzającego dotychczasowe 
przywileje. Dyplom Janusza I dla Makowa został sporządzony według 
obowiązującego w kancelarii książęcej formularza, używanego przy lo-
kacji miast na prawie chełmińskim. Podobny formularz wystąpił w do-
kumentach Janusza I, nadających prawo chełmińskie dla Różana z 30 
VII 1403 r., Łomży z 15 VI 1418 r., Grójca z 15 V 1419 r., a później dla 
Janowa z 18 VII 1421 r. Prof. Grabowski w tym rozdziale opisuje m.in. 
ustrój i organizację miasta, rozwój kultury, oświaty i szkolnictwa czy 
kwestie herbu miasta.  

Autorem rozdziału Maków w latach 1866–1918 jest prof. Adam Do-
broński. To historyk regionalista, w przeszłości parlamentarzysta i samo-
rządowiec. W swoim rozdziale charakteryzuje rolę Makowa od czasu 
upadku powstania styczniowego aż do odzyskania niepodległości przez 
Polskę po zakończeniu I wojny światowej. W podrozdziale Próby zmia-
ny oblicza miasta pisze: „...wielu makowskich Żydów nielegalnie wyje-
chało za Ocean na wieść o wybuchu wojny rosyjsko-japońskiej, ogło-
szonym poborze do wojska carskiego, a także o pogromach antysemic-
kich w Cesarstwie Rosyjskim. W 1905 r. z Makowa z najbliższą rodziną 
wyjechał do Nowego Jorku 5-letni wówczas Chaim Rickover, określany 
mianem „ojca atomowej marynarki wojennej”. Na przełomie wieku XIX 
i XX na emigrację zarobkową do Stanów Zjednoczonych decydowało 
się też wielu makowian wraz z rodzinami wyznania rzymskokatolickie-
go. Wyjeżdżali oni za Ocean przez porty w Bremie lub Hamburgu. 
Wśród nich były rodziny: Jaźwińskich, Deleżyńskich, Włoczkowskich, 
Zajączkowskich, a także Rutkowskich. Na początku XX w. na wschod-
nim wybrzeżu USA osiedlili się Wojciech i Marianna Rutkowscy, Stani-
sław i Wanda Rutkowscy oraz bratanek Stanisława Rutkowskiego, też 
Stanisław Rutkowski z żoną Pelagią”. Wspomnieć tu należy, że w roku 
2010 dzięki współpracy dyrekcji LO im. Marii Curie-Skłodowskiej 
w Makowie Mazowieckim i samorządu makowskiego ulica przylegająca 
do terenu LO została nazwana imieniem admirała Rickovera. W rozdzia-
le prof. Dobrońskiego oprócz ciekawych wątków historycznych poja-
wiają się dotąd niepublikowane zdjęcia miasta, z którymi z pewnością 
warto się zapoznać.  

Godnym polecenia rozdziałem monografii tomu I Dzieje Makowa Ma-
zowieckiego jest rozdział napisany przez prof. Janusza Szczepańskiego. 
Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami redaktor naczelny tego wydania 
opisał Maków w okresie II Rzeczypospolitej. Prof. Szczepański znany 
jest z wielu publikacji naukowych, dotyczących historii społeczno-
politycznej Polski i Europy Środkowo-Wschodniej w XIX–XX w. 
W swoim rozdziale dogłębnie analizuje życie społeczno-polityczne, spo-
łeczno-gospodarcze, społeczno-kulturalne i religijne miasta w latach 
1918–1939. Z wielkim znawstwem i przy wykorzystaniu bogatego mate-
riału źródłowego przeanalizował wojnę polsko-bolszewicką na terenie 
Makowa i powiatu makowskiego. Prof. Szczepański zamieścił interesu-
jącą relacje obrońców Makowa z 9 VIII 1920 r. Oto relacja chor. Fran-
ciszka Czarnego, dowódcy 7 kompanii II batalionu 205 pułku piechoty, 
który wspominał: w Makowie kompania pod moim dowództwem otrzy-
mała rozkaz odwrotu. Byliśmy właściwie zmieszani z bolszewikami, któ-
rzy krzyczeli po polsku: „...poddajcie się i bijcie oficerów burżujów!”. 
Dowódca batalionu por. Tracz dał mi rozkaz uderzenia z częścią mojej 
kompanii na nieprzyjaciela, wychodzącego z lasu i zachodzącego nam 
z boku. Po rozbiciu nieprzyjaciela i dołączeniu do oddziału prowadzo-
nego przez dowódcę batalionu żołnierze zameldowali mi, że por. Tracz, 
ciągnąc karabin maszynowy, został trafiony śmiertelnie w głowę. Wraz 
z nim zginęło jeszcze kilku żołnierzy. Równie dramatyczne sytuacje mia-
ły miejsce przy odbiciu Makowa z rąk bolszewików 20 VIII 1920 r. Au-
tor wspomniał też o udziale makowian w kontrofensywie polskiej znad 
rzeki Wkry. Pisał o Stanisławie Kluczku, późniejszym kierowniku Pu-
blicznej Szkoły Powszechnej im. Stanisława Konarskiego, który zgłosił 
się do armii ochotniczej i za męstwo w walkach nad Wkrą w połowie 
sierpnia 1920 r. został odznaczony Krzyżem Walecznych. Opisał też 
mniej chlubne postawy makowian, którzy ściśle współpracowali z bol-
szewikami w okresie ich krótkiej okupacji naszego powiatu. Przykładem 
takiej postawy były utworzone dwa komitety rewolucyjno-wojskowe – 
tzw. rewkomy. Rewkomem powiatowym kierował socjalista Teodor Jan 
Piotrowski, zatrudniony wcześniej jako zastępca sekretarza Wydziału 
Sejmiku Powiatowego, a rewkomem miejskim Fajwel Blum pochodzący 
z biednej miejscowej rodziny, który zdezerterował z Wojska Polskiego.  

Podsumowując, mamy nadzieję, że odniesienie się do trzech okresów 
historycznych z przeszłości Makowa Mazowieckiego, których opraco-
wanie pióra prof.prof. Grabowskiego, Dobrońskiego i Szczepańskiego 
znaleźć można w Dziejach Makowa Mazowieckiego, wzbudziły Państwa 
zainteresowanie. Zachęcam do sięgnięcia po tę nową, jak nam –
redaktorom – się wydaje, ciekawą książkę historyczną. 

 
 

Robert Kluczek. Jan Rutkowski 
 

Zebranie organizacyjne zespołu redakcyjnego monografii Makowa. Od lewej: Piotr Matejuk, Mariusz Celmer, Da-
riusz Budelewski, Katarzyna Olzacka, Robert Kluczek, prof. Janusz Szczepański i Jan Rutkowski, 31 V 2017 r. Fot. 
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Adam MIECZNIKOWSKI 
 

 

Słowo wstępu 
 

Historia społeczności żydowskiej w Makowie Mazowieckim, 
przedstawiona w niniejszym artykule, została napisana przez uczennice 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Władysława Broniewskiego w Makowie 
Mazowieckim w roku 1999, a były nimi: Anna Miecznikowska, 
Agnieszka Bury i Joanna Szymańska. Cieszę się, że mogłem wtedy 
wesprzeć ich inicjatywę zarówno w gromadzeniu, jak i opracowywaniu 
zebranego materiału. 

W roku 2013 egzemplarz powstałej pracy został przekazany córce 
Davida Azreli – Naomi – podczas jej wizyty w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Marii Curie-Skłodowskiej w Makowie 
Mazowieckim. Pan David Azrieli, twórca funduszu stypendialnego 
w makowskim liceum, na kilka miesięcy przed swoją śmiercią 
wystosował do mnie list, w którym dziękował za możliwość zapoznania 
się z tą pracą. Stwierdził w nim, że jej lektura przeniosła go w świat 
dzieciństwa i młodości. 

Adam Miecznikowski 
 

Adam Miecznikowski mieszka w Jankowie pod Makowem. Pracuje 
w Placówce Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Makowie Mazowieckim. Był współzałożycielem i felietonistą 
„Expressu Makowskiego” oraz Klubu Literackiego „Awangarda” przy 
Miejskim Domu Kultury w Makowie Mazowieckim. Pisze poezję. Jego 
wiersze ukazywały się w „Tygodniku Ciechanowskim”, „Expressie 
Makowskim”, periodyku „Mucha”, zbiorach wierszy po konkursie 
literackim „O wstęgę Orzyca”. W wydanym w 2020 r. pierwszym tomie 
Dziejów Makowa Mazowieckiego pod redakcją prof. Janusza 
Szczepańskiego, zamieszczony został jego wiersz Holokaust, który jest 
również wstępem do niniejszej pracy. 

Na potrzeby tej publikacji zachowano pierwotny układ chronologii 
tekstu i ikonografii. Dokonano jednocześnie aktualizację niektórych 
fotografii, artykułów prasowych oraz informacji. 

 
Maria Weronika Kmoch, Sławomir Rutkowski 

 
HOLOCAUST 

 
Na tych uliczkach jeszcze słychać 
Żydowskich kupców głośne krzyki, 
W skwarne południe wciąż oddycham 
Zapachem czosnku, kawy, ryby. 
 
Jeszcze po kocich łbach przechodząc 
Słyszę furmanek stukot chłopskich, 
Pod świętym Janem chcę odpocząć, 
Spojrzeć w Orzyca głębię nocy. 

 
Tam, gdzie kirkuty – asfalt leży, 
W wybitych szybach Żydów cienie. 
Na tej ulicy nikt nie wierzy, 
Że zamienili się w kamienie. 
 
Dziś tam, gdzie Student miał swój kramik, 
Gdzie się schodzono do bożnicy, 
Jakby wyrzucił w wodę kamyk – 
– Nikt nie pamięta tej ulicy. 

Adam Miecznikowski 

 
Według Tacyta istnieje kilka hipotez dotyczących pochodzenia 

Żydów. Jedna z nich podaje, że Judejczycy zbiegli z Krety, a następnie 
osiedlili się na terenach Libii. Nazwa tego narodu pochodzi od słynnej 
na Krecie góry Idy, której okoliczni mieszkańcy, Idejczycy, rozszerzoną 
po barbarzyńsku nazwę Judejczyków otrzymali. Wielu pisarzy uważa, że 
w Egipcie wybuchła zaraza świerzbu. Wtedy król Egiptu Bokchoris 
zwrócił się do wyroczni Hammona z prośbą o środek zaradczy na tę 
zarazę. Hammon nakazał mu by pozbył się ze swego kraju Judejczyków 
rasę ludzi jako przez bogów znienawidzoną. Wtedy Bokchoris wysłał 
ich na pustynię. Jeden z wygnańców, pocieszając ludzi, powiedział im, 
by nie oczekiwali pomocy ze strony bogów bądź innych ludzi, tylko 
zaufali sobie. Pełni nadziei ludzie wyruszyli przed siebie. Podczas 
wędrówki zaczęli odczuwać pragnienie, a wokół nie było żadnej wody. 
Po sześciu dniach wędrówki nie byli w stanie dalej iść. W pewnej chwili 
Mojżesz ujrzał stado dzikich osłów, podążających w stronę gaju. I tak, 
jak po zarosłym trawą gruncie wnioskował, obfite żyły wodne odkrył. To 
było dla nich ulgą; po sześciu dniach nieprzerwanego marszu 
w siódmym wzięli w posiadanie ziemię, której mieszkańców wypędzili 
i tamże miasto założyli oraz dom boży poświęcili1. Mojżesz ustanowił 
dla swojego ludu nowe prawa, na takiej zasadzie że bezbożne tam 
wszystko, co u nas jest święte, a na odwrót – dozwolone jest u nich to, 
co u nas za zakałę uchodzi2.  

Tacyt uważał, że zwyczaje religijne Żydów, tzn. składanie swojemu 
bogu Jahwe ofiary z baranka i wołu wywodzą się stąd, że Żydzi robili 
tak na przekór Egipcjanom, u których byli w niewoli. Nakaz religijny 
zakazywał im spożywania mięsa wieprzowego ze względu na plagę 
świerzbu, która kiedyś była częstą chorobą. Żydzi stosowali także posty 
na znak długiego głodu, natomiast na znak pospiesznego 
przygotowywania posiłku przed ucieczką z Egiptu pieką, tzw. chleb 
judejski sporządzany bez kwasu. 
                                                                 
1 Tacyt, Dzieje, [w:] Wybór pism, tłum. i oprac. S. Hammer, Wrocław 
2004, s. 277–278. 
2 Tamże, s. 278. 
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Plemiona żydowskie w czasach starożytnych zamieszkiwały Judeę, 
która była prowincją rzymską. Żydzi w roku 66 n.e. wzniecili powstanie 
przeciwko władzy Cesarstwa Rzymskiego. Od 18 kwietnia do 11 
września 70 r. Jerozolima została oblężona i zdobyta przez legion 
rzymski Tytusa (60 tys. rzymskich żołnierzy). Miasto zostało zburzone, 
a Świątynia spalona. 

Żydzi pozbawieni Świątyni skupili swoje życie wokół synagogi 
i Tory, która jest nie tylko ich świętą księgą, ale i całym dziedzictwem 
religijnym. Na język polski słowo to tłumaczone jest jako Prawo, 
Zakon, Pouczenie i w ścisłym znaczeniu odnosi się do Pięcioksięgu 
Mojżesza. Jednocześnie terminu Tora używa się do określenia całej 
Biblii hebrajskiej, tj. Starego Testamentu. Obok Tory spisanej istnieje 
Tora ustna, dawniej przekazywana jako tradycja ustna, później spisana 
w III w., tworząca Talmud. Podstawą Talmudu są wersety Miszny, 
składającej się z 63 traktatów zgrupowanych w 6 działach. Regulują one 
wszystkie dziedziny życia społeczności żydowskiej. Drugą warstwą 
Talmudu jest Gemara, która stanowi komentarze i dalsze wyjaśnienia do 
Miszny. Gemara została spisana w języku aramejskim równolegle 
w Palestynie i Babilonii. Skutkiem tego powstały dwa Talmudy: 
Palestyński zwany Jerozolimskim i Babiloński. Jednak nie wszyscy 
Żydzi uznali tradycje ustne za święte i w połowie VIII w. uformował się 
na Bliskim Wschodzie ruch, który odrzucił autorytet Talmudu i pozostał 
przy Starym Testamencie jako podstawowej wykładni judaizmu. Odłam 
ten, zwany karaizmem, skupia się do dziś w gminach w Izraelu, Litwie 
i Polsce.  

Klęska powstania żydowskiego spowodowała zagładę Jerozolimy. 
Z całego miasta pozostały tylko trzy wieże i odcinek muru po stronie 
zachodniej, pozostawione dla ochrony siedziby legionu rzymskiego, 
który miał stacjonować w tym miejscu. W Jerozolimie wzięto 97 tys. 
jeńców, zginęło 1 mln 100 tys. ludzi, choć inne źródła, np. Tacyt, podają 
600 tys. zabitych. Całe miasto zostało zniszczone. Żydzi zostali 
wypędzeni. Był to koniec państwowości Izraela. Ten stan trwał przez 
długie wieki. 

W 132 r. rzymski cesarz Hadrian postanowił odbudować Jerozolimę 
jako miasto hellenistyczne ze świątynią Jowisza i nazwą Colonia Aelia 
Capitolina. Dodatkowo zakazano Żydom obrzędu obrzezania, karząc za 
to śmiercią. Spowodowało to wybuch powstania zrozpaczonych Żydów 
pod wodzą Bar-Kochby. Trwało ono przez trzy lata (132–135). 
Stoczono 54 walki z Rzymianami. Powstanie upadło. Rzymianie 
zburzyli 50 twierdz i 985 miast i wsi, zginęło 580 tys. ludzi. Cena 
niewolnika żydowskiego spadła do ceny konia. Wprowadzono bardzo 
ostre ustawy antyżydowskie, zakazując Żydom pojawiać się w obrębie 
Jerozolimy. Kraj opustoszał. Powstanie zostało stłumione, 
a Judejczyków zmuszono do opuszczenia Judei. Jerozolima została 
doszczętnie zniszczona, a na jej miejscu założono rzymskie miasto 
o nazwie Aelia Capitolina. Plac, na którym stała świątynia, oraz jej 
otoczenie, został zaorany. Rzymianie zmienili nazwę kraju z Judei na 
Syria Palestina (Syria palestyńska, czyli filistyńska). Rzymski cesarz 
Hadrian po stłumieniu żydowskiego powstania postanowił zniszczyć 
całe żydostwo. Zakazano święcenia soboty i żydowskich świąt, 
zakazano obrzezania. Karą za modły i głoszenie z Tory była śmierć. 

W 362 r. cesarz rzymski Julian zezwolił Żydom na osiedlanie się 
w mieście Aelia Capitolina (Jerozolima). 

W 395 r. skończył się okres władzy Rzymian nad Palestyną, która 
przeszła w sferę wpływów Bizantyńczyków. 

W 613 r. Żydzi poparli Persów atakujących Palestynę. W wyniku 
tego, w latach 614–617 mogli sprawować władzę w Jerozolimie. W 629 
r. armia bizantyńska cesarza Herakliusza odbiła Jerozolimę. 
Równocześnie Żydzi zostali wypędzeni z miasta. 

Żydzi musieli emigrować (diaspora)3 głównie do krajów basenu 
Morza Śródziemnego oraz dawnych prowincji rzymskich leżących 
w Europie. Żydzi, którzy emigrowali poprzez Egipt do Hiszpanii, 
zostali nazwani Żydami Sefardyjskimi, natomiast Żydzi, którzy 
emigrowali poprzez Turcję, Grecję i Włochy do Europy Środkowej, 
Aszkenazyjskimi. Osiedlali się oni na terenach słowiańskich na wschód 
od Łaby, które nazwali mianem biblijnej krainy Kanaan ze względu na 
to, że zamieszkujące te tereny plemiona Słowian sprzedawali swoje 
dzieci w niewolę, zaś prawdziwi Kanaanejczycy, których podbili Żydzi, 
byli ich niewolnikami. 

I widział Izrael, jak ciągle powtarzają się jego cierpienia, jak mnożą 
się zakazy, wzmagają prześladowania, jak wielka staje się niewola, jak 
z powodu panującego zła nieszczęście goni nieszczęście, jak mnożą się 

                                                                 
3 Rozproszenie jakiejś narodowości wśród innej.  

akty wypędzenia, i nie mógł już dłużej wytrzymać z powodu tych, którzy 
go nienawidzili. Wyszedł więc na drogę, patrzył i pytał o ścieżki tego 
świata, która jest słuszną, którą powinien pójść, aby znaleźć wreszcie 
spokój. Wtedy z nieba spadła kartka: Idźcie do Polski! 

Poszli więc do Polski i ofiarowali królowi całą górę złota, a król 
przyjął ich z wielkimi honorami. Bóg ulitował się nad nimi i pozwolił 
im zaznać łaski od króla i książąt. (...) 

Są też i tacy, którzy, którzy wieżą, że również nazwa kraju pochodzi 
ze świętego źródła, z języka Izraela. Gdy Izrael bowiem tam dotarł, 
powiedział: po-lin, co oznacza: tu przenocuj! (tu odpocznij). I mieli na 
myśli, tu chcemy przenocować, zanim Bóg znowu pozwoli zebrać się 
rozproszonemu ludowi Izraela4. 

Informacje o żydowskiej społeczności zamieszkałej na terenie 
naszego miasta najłatwiej zaczerpnąć z ogólnie dostępnych publikacji 
i książek poświęconych tej problematyce: Janusza Szczepańskiego 
Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk i Maków 
Mazowiecki5, Izaaka Wesołka Monografia miasta Makowa Maz.6, pracy 
zbiorowej Maków Mazowiecki i ziemia makowska7, jak również 
wydanych w Izraelu Encyclopaedia Judaica, Kronika Gmin, Księga 
Pamiątkowa Gminy Maków Mazowiecki8. Historia to zdarzenia, miejsca 
i ludzie, dlatego chcemy w tej pracy skupić się na losach ludzi 
zamieszkujących nasze miasto, na faktach i zdarzeniach często 
nieznanych, ale tworzących historię tego miejsca, nierozerwalnie 
związaną z historią dwóch narodów. Wszystko w celu ocalenia od 
zapomnienia drobnych zdarzeń, które składają się na wielką historię. 
Ocalić od zapomnienia sztetl Makow. 
 

 

                                                                 
4 H. Hauman, Historia Żydów w Europie Środkowej i Wschodniej, 
Warszawa 2000, s. 22.  
5 J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk 
i Maków Mazowiecki, Warszawa 1993. 
6 I. Wesołek, Monografia miasta Makowa Maz., Maków Mazowiecki 
1938. 
7 Maków Mazowiecki i ziemia makowska, red. A. Słoniowa, Warszawa 
1984. 
8 Dostępna online: https://bit.ly/2UUU0vJ (dostęp 17 VI 2020 r.). 

Bruno Schulz, Czterech chasydów na tle miasta, przed 1933 r., 
ołówek/papier. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie. 
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Makowski kahał 
 
Na terenie Mazowsza w poł. XIV w. powstawały pierwsze gminy 

żydowskie w Polsce. Ich tworzenie było związane z napływem Żydów 
na te tereny, przez które biegły główne szlaki handlowe. Mieściły się 
one początkowo na terenach nadwiślańskich, a następnie w okolicach 
Narwi i Bugu. Pojawienie się Żydów na obszarach regionu makowsko-
różańskiego najprawdopodobniej było związane z ich napływem na 
tereny Polski. W poł. XIV w. byli oni prześladowani na Śląsku i w 
Europie Zachodniej. Schronieniem dla rodzin żydowskich stało się 
Królestwo Polskie, na którym mieli zapewnioną opiekę, jednak i tu 
w roku 1483 byli prześladowani9. 

W języku jidysz, którym posługiwali się polscy Żydzi, małe 
miasteczka zamieszkałe przez ludność żydowską nazywano sztetl. 
Niewątpliwie takim miasteczkiem ze znacznym odsetkiem ludności 
żydowskiej był Maków. Jak wyglądał sztetl Maków, jaką miał 
atmosferę, dziś możemy się tylko domyślać. Na pewno charakter 
i wygląd podobne były do tysięcy takich miejsc w Rzeczypospolitej. 

 „Drewniane domy stłoczone w zupełnym nieładzie wokół rynku (…) 
przeludnione niczym slumsy wielkich miast (…) Ulice (…) pokręcone 
jak znak zapytania i wtrącone w nawias. Kończą się ślepymi uliczkami 
(…) Gubią się wśród wyjazdów do bram, tylnych podwórek lub polnych 
dróg. (…) [Pośrodku – przyp. red.] leży rynek ze sklepami, stoiskami, 
ławami i jatkami. Codziennie – z wyjątkiem zimy – przyjeżdżają chłopi 
i wiejskie kobiety z okolic oddalonych o wiele mil, przywożąc 
zwierzęta, warzywa, ryby i dziczyznę. W zamian kupują miejskie 
wyroby sprowadzane przez Żydów – kapelusze, pantofle, buty 
z cholewkami (…). 

Ścisk jest tak wielki, że aż kipi. Żydzi z oddaniem robią geszefty – to 
ich życie. Taki Żyd czuje się jak ryba w wodzie (…) A jak mówią 
Żydzi, zaprawdę jest napisane – w Niebie jest targ. A to (…) oznacza, 
że raj dla Żydów to targ! (…) Żydzi targują, biegają, handlują, ani przez 
sekundę nie stoją spokojnie. (…) Wrzawa, ścisk. Tam (…) leci jeden 
Żyd, drugi, trzeci. Latają także dwójkami, bardzo spoceni, mycki 
zsunięte na kark – tu podpytać, tam podpytać, machnąć ręką tam, 
pokręcić kciukiem, possać brodę. Każda twarz płonie, nikt nie ma czasu, 
a każda minuta kosztuje srebrnego rubla10. 

Żydzi w miastach zakładali autonomiczne gminy, którymi rządziły 
kahały, czyli ciała kolegialne składające się ze starszyzny żydowskiej 
wybieranej najczęściej spośród najbogatszych Żydów zamieszkujących 
gminę. Do zadań kahału należało zakładanie szkół, organizowanie 
pogrzebów, sprawowanie nadzoru nad cmentarzami, bożnicą, synagogą, 
kontrolowaniem łaźni, rytualnego uboju i sprzedażą mięsa, oraz 
czuwanie nad porządkiem i bezpieczeństwem członków gminy. Do 

                                                                 
9 J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej…, s. 7–8. 
10 H. Hauman, Historia Żydów…, s. 69–70. 

zadań kahału należało również pomoc ubogim Żydom, sprawował on 
funkcje charytatywne, organizował szpitale, a także nadzorował podatki 
płacone przez społeczność żydowską, tzn. zajmował się przydzielaniem 
kwot na poszczególne rodziny. 

Najważniejszą osobą w kahale był rabin, który stał na czele 
autonomicznego sądu kahalnego, w którym rozstrzygano sprawy 
ludności żydowskiej. Innymi ważnymi urzędnikami byli: 
- kaznodzieja gminy - wykładał Pismo Święte w soboty, był 
duchownym sędzią i najważniejszym moralnym autorytetem dla Żydów; 
- pisarz kahału - prowadzący jego księgi, czyli pinkasy; 
- rektor jesziwy - kierujący wyższą uczelnią talmudyczną; 
- szkolnicy, którzy usługiwali starszyźnie kahalnej i sądom żydowskim. 

Najważniejszymi instytucjami w żydowskiej gminie były: synagoga, 
cmentarz i łaźnia. 

Pierwsze wzmianki o istnieniu kahału żydowskiego w Makowie 
pochodzą z drugiej połowy XVI w. Mieścił się on w północnej części 
miasta. Przy ul. Zielony Rynek stała bożnica, czyli Bet-Hamidrasz, obok 
łaźnia dla kobiet, czyli mykwa oraz przytułek dla starców. Po drugiej 
stronie Orzyca na terenie dzisiejszego zalewu mieścił się żydowski 
cmentarz, czyli kirkut11. Istniały jeszcze dwa kirkuty. Jeden 
zlokalizowany był na terenie obecnego dworca autobusowego (przy 
ul. Przasnyskiej), zaś drugi przy ul. Ciechanowskiej, gdzie zbudowana 
była masarnia, a teraz znajdują się magazyny.  

Według danych z 1791 r. miasto liczyło 1456 chrześcijan i 1168 
Żydów. W mieście mieściło się 98 domów polskich i 69 żydowskich. 
Według danych z 1811 r. katolików w Makowie było 1946, natomiast 
Żydów 2056. Pod koniec XIX w. w Makowie mieszkało 240 rodzin 
żydowskich. Ich nazwiska można odnaleźć w Archiwum Państwowym 
w Pułtusku oraz w Internecie na stronach Jewish Records Indexing-
Poland. 

Żydzi trudnili się w szczególności handlem, rzemiosłem, szewstwem, 
młynarstwem, krawiectwem, kuśnierstwem, piekarstwem i złotnictwem. 
Mieli własne sklepy, warsztaty rzemieślnicze i browary. 

Kahał makowski miał wielu wspaniałych rabinów. W 1816 r. został 
nim Reb Ariel Zeib Zunz, jeden z najwybitniejszych rabinów w owym 
czasie. Pochodził z Ciechanowa, a funkcję tę pełnił od trzydziestu lat. 
Pod koniec swego życia był rabinem w Warszawie. Najważniejsi rabini 
w Makowie Mazowieckim to: Rab Natan, Abraham Awli Rose, Mosze 
Zwi Zinger, Eliezer Lipszyc. 

Główne źródła dochodów rabinów makowskich pochodziły 
z dochodów z krupki, czyli opłaty od rzezi bydła i drobiu oraz rocznych 
składek od członków gminy żydowskiej. 

Żydzi makowscy posiadali słynącą w całym kraju wyższą uczelnię 
talmudyczna – jesziwę. Jej absolwenci byli doskonałymi rabinami 
i nauczycielami12. 

Stosunki między społecznością żydowską i polską w Makowie były 
dobre, chociaż głównie ograniczały się do kontaktów handlowych. 
Owszem zdarzały się przypadki zatargów pomiędzy polskimi 
i żydowskimi mieszkańcami miasta, lecz nie różniły się od zatargów 
pomiędzy Polakami lub pomiędzy Żydami. Bardzo często zdarzało się, 
że dzieci polskie bawiły się z żydowskimi, a ich matki wspólnie 
spędzały wolny czas. 

Fajga Nadułek pisała po latach: Bardzo często jeździłam w żniwa na 
polu z Jadzią Wiecińska, tu też z Osowskim Janką Tańską obecnie 
Artyfikiewicz (…). Chodziłyśmy razem do rzeki. Dzięki im nauczyłam 
się pływać i zbierać jagody w lesie Chrzanowskim. Także mam dużo 
wspomnień. Żyliśmy wspólnie jak siostry. Mogłyśmy żyć razem, nie 
wyróżniając pochodzenia. Byli różni ludzie biedni i bogaci. Myślę że 
teraz też są bogatsi i biedniejsi. Wszystko zależało od zdolności 
człowieka nie od rasy13. Wspominała: Lubiałam życie w Polsce. 
Atmosfera, klimat, ludzie z którymi się wychowałam od dzieciństwa. 
Sąsiedzi, koleżanki, jak Tańska, Jadzia Wiecińska, Osowscy14. 

                                                                 
11 J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej…, s. 8–9. 
12 M.M. Grzybowski, Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX w., 
z. 11: Dekanat makowski, Płock 2003, s. 8; J. Szczepański, Dzieje 
społeczności żydowskiej..., s. 13, 37–38, 49; I. Wesołek, Monografia 
miasta Makowa…, s.112. 
13 List Fajgi Nadułek do Jadwigi Miecznikowskiej, Bat-Yam, 6 IX 1993 
r. (pisownia oryginalna). 
14 List Fajgi Nadułek do Jadwigi Miecznikowskiej, Bat-Yam, 25 III 
1996 r. (pisownia oryginalna). 

Bruno Schulz, Chasydzi przy studni, ok. 1936 r., tusz/kalka. Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 42, czerwiec 2020 roku r. strona 135



 

W Makowie funkcjonowało dużo cechów rzemieślniczych. 
Największym był żydowski cech szewców i cholewkarzy istniejący od 
1930 r. Podpisywały one umowy i wydawały świadectwa, starały się 
również o założenie szkoły dokształcającej dla młodzieży 
rzemieślniczej. Stworzyli również spółkę wraz z Polakami, która 
produkowała buty dla wojska. Żydzi posiadali też liczne zakłady 
przemysłowe. Największymi przedsiębiorcami na początku XX w. byli 
Zelman Orlik, Całka Wilenberg i Jankiel Rusiniak. Dużą rolę 
w łagodzeniu niezwykle ciężkiego położenia zubożałych warstw 
ludności żydowskiej odegrały jej organizacje społeczne. Były to 
Towarzystwo Niesienia Pomocy Biednym Żydom „Linas Hacedek”, 
Towarzystwo Ochrony Zdrowia „TOZ” oraz Towarzystwo Szerzenia 
Pracy Zawodowej i Rolnej wśród Żydów „Ort” organizowały one 
pomoc lekarską, pieniężną i materialną. W tym okresie Żydzi prowadzili 
ożywione życie społeczne i kulturalno-oświatowe. Posiadali dwie 
szkoły powszechne dla chłopców. Jedna utrzymywana była przez 
organizację „Szlomej Emunej Izrael”, do której należeli ortodoksi, 
druga przez organizacje syjonistyczno-ortodoksyjną „Mizrachi”. Istniało 
również przedszkole, założone przez Zarząd Miasta Makowa, dla dzieci 
żydowskich oraz organizacje kulturalne: Oddział Towarzystwa 
Kulturalno-Oświatowego „Tarbut”, Koło Przyjaciół Żydowskiego 
Instytutu Naukowego w Wilnie, Oddział Towarzystwa zjednoczenia 
Szkół Żydowskich, Biblioteka im. J.L. Pereca – żydowskiego pisarza. 
Większość z tych organizacji upadła w latach trzydziestych. 

Makowscy Żydzi aktywnie uczestniczyli również w życiu 
politycznym miasta. Mieli sporą reprezentację we władzach miasta, 
działały partie polityczne, głównie o zabarwieniu syjonistycznym 
i socjalistycznym, m.in. Bund. Pod koniec 1930 r. makowskich Żydów 
odwiedziła Golda Meir, która w latach siedemdziesiątych XX w. 
sprawowała funkcję premiera państwa Izrael. 

O dużym zaangażowaniu w życie Makowa jego żydowskich 
mieszkańców świadczy napisana przez nauczyciela Izaaka Wesołka 
monografia miasta wydana w roku 1938. Cały dochód z tej książki autor 
przeznaczył na Fundusz Obrony Narodowej, co świadczy również 
o dużym patriotyzmie. 
 
 

Zabytki żydowskie 
 

O obecności ludności żydowskiej w Makowie przypomina niewiele 
zachowanych zabytków kultury materialnej. Przetrwał dom modlitw, 
łaźnia rytualna, dom kahalny i młyn należący do żydowskiej rodziny 
Rajczyków. Zostały one przebudowane, odnowione i zamieszkane przez 
makowian bądź wykorzystywane w inny sposób. 
 
1. Synagoga 
 

Synagoga (z greki) to miejsce zebrań, zgromadzenie. Przepis 
talmudyczny nakazywał zakładanie synagog w miejscowościach, 
w których zamieszkiwało co najmniej 10 dorosłych Żydów. Wokół 
synagogi koncentrowało się życie społeczności żydowskiej. Budynek 
musiał składać się z obszernej sali modlitewnej dla mężczyzn, pośrodku 
której umieszczano na podwyższeniu bimę (podwyższenie z mównicą), 
a w ścianie wschodniej Aron Ha-kodesz (hebr. święta szafa, miejsce 
przechowywania świętych zwojów Tory). Z pozostałych stron sala 
główna była przeważnie otoczona przybudówkami, w których mieściły 
się modlitewnie dla kobiet (babińce) i pomieszczenia zarządu gminy. 
Przedsionek (polisz) służył jako miejsce posiedzeń sądów i urzędowania 
administracji kahalnej. Wejście do synagogi umieszczone było na 
przeciw Aron Ha-kodesz, gdyż modlący się musieli być zwróceni 
twarzą w kierunku Jerozolimy. Pomieszczenie dla kobiet, z osobnym 
wejściem, miało charakter nawy lub balkonu. 

Synagoga w Makowie stała przy obecnej ul. Zielony Rynek 
i początkowo była drewniana. Murowana została wzniesiona – jako 
nieliczna w Polsce – w stylu bizantyjskim. Jej budowę, za własne 
pieniądze, rozpoczął rabin Efraim Fiszel Salomon w roku 1855. Był to 
zarazem dom modlitw jak i szkoła, natomiast na piętrze mieściło się 
mieszkanie rabina. W jednym z dokumentów z 1820 r. zamieszczona 
jest informacja, że synagoga nie została ukończona, a tego przyczyny 
nie są znane. W makowskiej synagodze znajdował się świecznik 
podarowany w 1837 r., „Krzesło Eliasza” i modlitewnik ręcznie pisany 

na pergaminie. Po roku 1945 została ona przebudowana na dom 
mieszkalny15. 

Synagoga była miejscem, gdzie koncentrowało się życie religijne 
społeczności żydowskiej. Od 2018 r. budynek jest siedzibą Centrum 
Dialogu Kulturowego „Dom Wesołka”. Zabytkowa bożnica stał się 
miejscem spotkań, wydarzeń kulturalnych, oświatowych oraz 
artystycznych. Powstały pomieszczenia z przeznaczeniem na salę 
edukacyjno-konferencyjną, pomieszczenia biurowe z zapleczem 
socjalnym, sanitarnym, magazynowym i porządkowym. W budynku 
zachowały się cenne elementy dla tej architektury, np. cztery żeliwne 
kolumny wydzielające bimę. Pod tynkiem odkryto pozostałości 
polichromii, a pod podłogą elementy starej posadzki, co zostało 
wyeksponowane16. 

Święta żydowskie, jakie obchodzili Żydzi w Makowie, można 
podzielić na dwie kategorie: nakazane przez Torę oraz ustanowione 
później. Do pierwszych należą: 
a) Pesah (Pascha, Święto Przaśników, Święto Przejścia) – zaczyna się 
na wiosnę 15 dnia miesiąca nisan (marzec–kwiecień), trwa 7 dni 
w Izraelu, 8 w diasporze i obchodzone jest na pamiątkę wyjścia ludu 
Izraela z niewoli egipskiej. Jest to najważniejsze i największe święto 
żydowskie. W czasach istnienia świątyni składano ofiary z baranka, dziś 
zwyczaj ten zastąpił kawałek pieczonego mięsa podawany podczas 
uczty paschalnej zwanej seder (porządek). Pierwszego wieczoru Paschy 
każda rodzina zasiada do uczty sederowej, podczas której najmłodszy 
z biesiadników zadaje ojcu rodziny cztery pytania związane z historią 
ucieczki Żydów z Egiptu. Opowieść odczytywana podczas sederu nosi 
nazwę hagady i przez całe wieki była przepojona ideą wolności 
i nadzieją powrotu do ziemi przodków.  
b) Chag Hamacot, czyli Święto Przaśników, które rozpoczyna się po 
święcie Paschy. 
c) Szawuot (Święto Tygodni, Zielone Świątki) odbywa się w 6 dniu 
miesiąca siwan (maj–czerwiec), 50 dni po święcie Paschy i jest 
w Palestynie świętowaniem żniw, a także rocznicą nadania Tory na 
Synaju. Stąd zasadniczą częścią modłów w synagogach jest odczytanie 
dziesięciu przykazań.  
d) Sukkot (Święto Kuczek, Święto Namiotów) upamiętnia 40-letnią 
wędrówkę po pustyni po wyjściu z Egiptu, podczas której Żydzi 
mieszkali w namiotach. Święto rozpoczyna się 15 dnia miesiąca tiszri 
(wrzesień–październik), trwa 7 dni i zawiera w sobie elementy 
radosnego świętowania zbioru plonów. Przez 7 dni Izraelici mieszkają 
w specjalnie na tę okazję zbudowanych szałasach ozdobionych zielenią. 
W siódmym dniu odmawia się w synagodze modlitwy dziękczynne za 
dar Tory, a wieczorem w tanecznym korowodzie obnosi się zwoje Tory 
wokół synagogi. 
e) Rosz ha-Szana (Święto Nowego Roku, Święto Trąbek) obchodzone 
jest 1 i 2 dnia miesiąca tiszri i przypomina o stworzeniu świata i dniu 
sądu Bożego. Te najbardziej uroczyste dni kalendarza żydowskiego 
podkreślają duchową więź pomiędzy Bogiem a człowiekiem, zaś 
trąbienie w róg barani (szofar) rozpoczyna okres pokuty, którego 
kulminacją jest Jom Kippur (Dzień Pojednania, Sądny Dzień). 
W przeciwieństwie do innych świąt Rosz ha-Szana i Jom Kippur nie 
upamiętniają żadnego wydarzenia historycznego, lecz uznają Boga za 
króla wszechświata, a człowiek musi przed nim ugiąć swą wolę. Stąd 
dęcie w szofar jest wołaniem do Boga o miłosierdzie dla jego stworzeń. 
Po Rosz ha-Szana następuje 10 dni pokuty (Jamim Noraim), które 
stanowią przygotowanie do Jom Kippur. Każdy powinien wtedy starać 
się przez skruchę i żal za grzechy o przebaczenie. Dziesiątego tiszri 
nadchodzi wreszcie najbardziej dla Żydów uroczysty dzień w roku, 
dzień ścisłego postu – Jom Kippur. Jest to dzień, w którym każdy 
Izraelita może oczyścić się z grzechów i uzyskać odpuszczenie. 

Dla świąt Pesach, Szawuot i Sukkot cechą charakterystyczną była 
pielgrzymka do Jerozolimy, stąd ich nazwa Szalosz Regalim, czyli trzy 
święta pielgrzymie.  

                                                                 
15 „Express Makowski”, 1990, 28 (33), s. 7; tamże, 1990, 33 (38), s. 3–4. 
16 Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014–2020 - Osi 
Priorytetowej V - Gospodarka przyjazna środowisku, Działania 5.3 
Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014–2020. Cała wartość projektu 
wyniosła 1 623 097,37 zł. w tym dofinansowanie w wysokości 1 119 
937,18 zł. (dostęp 17 VI 2020 r.). Otwarcie Centrum Dialogu 
Kulturowego „Dom Wesołka”: https://bit.ly/2N8vQJO (dostęp 17 VI 
2020 r.). 
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Osobną sprawą jest szabat – cotygodniowy dzień odpoczynku, święty 
dzień wolny od pracy. Rozpoczyna się w piątek wieczorem zapalaniem 
przez gospodynię dwóch świec. Mężczyźni udają się do synagogi na 
modlitwy, a po powrocie odmawiają błogosławieństwo nad kielichem 
wina i chałami, po czym następuje uroczysty posiłek. Zakończenie 
szabatu w sobotę wieczorem czci się wąchaniem wonności oraz 
modlitwą nad winem i świecą. Szabat jest pamiątką dzieła stworzenia 
i odpoczynku Stwórcy w siódmym dniu. 

Święta dodane później, nie wymienione w Pięcioksięgu, to:  
a) Purim (Losy) – przypada na 14 dzień miesiąca adar (luty–marzec) 
i upamiętnia uratowanie od zagłady Żydów w Persji. Opisane w Księdze 
Estery. Przesyła się wtedy prezenty znajomym i ubogim, nieodłączne są 
zabawy, maskarady i uczty. Święto jest rodzajem karnawału 
żydowskiego. 
b) Chanuka (Święto Świateł) – jest radosnym świętem obchodzonym 
w miesiącu kislew (listopad–grudzień) na pamiątkę wyparcia 
z Jerozolimy wojsk syryjskich i oczyszczenia Świątyni w 164 r. p.n.e. 
Od 25 kislew przez 8 następnych dni zapala się kolejne lampy 
ośmioramiennego świecznika. 

Poza tymi świętami do ważnych i uroczyście obchodzonych obrzędów 
w życiu Żydów należy obrzezanie chłopca w 8 dniu po urodzeniu, zaś 
po ukończeniu 13 lat obrzęd zwany bar micwa (syn przykazania), po 
którym staje się on pełnoprawnym mężczyzną. Specjalne obrzędy wiążą 
się również z zaślubinami czy pogrzebem. Nie sposób wymienić tu 

wielu innych codziennych praktyk 
nakazywanych głównie przez ortodoksyjny 
judaizm. Należą do nich m.in. zasady 
nabożeństwa synagogalnego, modlitw, 
wymogi stroju, akcesoria modlitewne, 
praktyki obmywań rytualnych, ubój rytualny 
itp. 
 
2. ŁAŹNIA 

 
W Makowie Mazowieckim stara łaźnia 

żydowska znajdowała się na rogu obecnej ul. 
Kanałowej i Buźniczej. Na przełomie lat 
siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX 
w. została przeniesiona na brzeg rzeki, gdzie 
dochodziła do niej ul. Adamowska. W 1920 
r. wybudowano nową łaźnię, stojącą aż do 
dziś, przy ulicy Przasnyskiej.  

W latach 1940–1944 mieścił się tu obóz 
pracy założony przez wojska niemieckie. Po 
1945 r. łaźnia została odbudowana. Później 
mieścił się w niej warsztat naprawy 
samochodów, a w ostatnich latach została 
gruntownie wyremontowana i zaadaptowana 

na siłownię17. 
 

3. DOM KAHALNY 

 
Dom kahalny zbudowany został w 1873 r. staraniem kupca Hersza 

Chaima Bluma na rogu ul. Buźniczej i Kotlarskiego. Obecnie budynek 
ten znajduje się przy ul. Zielony Rynek. Podobnie jak łaźnia został 
zniszczony podczas wojny, a następnie przebudowany na dom 
mieszkalny18. 

                                                                 
17 „Express Makowski”, 1990, 33 (38), s. 3–4; tamże, 1990, 31 (36), s. 6. 
18 J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej..., s. 77. 

Bruno Schulz. Starzy chasydzi na ulicy miasteczka, ok. 1930, ołówek 
na papierze. Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza 
w Warszawie. 

Mordechaj Ciechanower w Różanie.  

Dom kahalny w Makowie Mazowieckim, fot. 1999 r. 
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Zagłada 
 

GETTO 
 

Los! Schweine Jude! Krzyk rozdziera rany, 
Po bruku ulic stukot końskich podków. 
O Jahwe! Czemuś swój naród wybrany 
Na drogę krwawą do ziemi obiecanej 
Skierował, zamiast zniszczyć go w zarodku. 

 
Tłum przed bożnicą patrzy martwym wzrokiem 
Jak junkier butny, niczym anioł śmierci 
Sznur hańby wiesza nad siwym prorokiem 
I czas odmierza swym żołdackim krokiem. 
Za murem getta stoją polskie dzieci. 
 
Już wisi! Popatrz! Jęk z tysięcy piersi. 
O Jahwe! Hańby oszczędź Żydom! 
Zerwał się sznur! Drugi raz powiesił! 
Zbladł Offizier – znów pękł! Wieszają po raz trzeci! 
Słońce w martwych oczach krwią się zapaliło. 

 
Przez Orzyc płynie młoda Ryfka w ciąży. 
O Jahwe! Tyś nas wiódł kiedyś przez morze! 
Krótki szczęk broni! Może jeszcze zdąży?! 
Padł strzał! Na wodzie ciemnej krwi zalążek. 
Tak blisko brzegu! Tak blisko mój Boże! 
 
Los! Schneller Jude! Mene, tekel, fares! 
Ktoś wciska złoto w chciwe ręce straży – 
– Herr Offizier zapina pugilares. 
Łzy w siwej brodzie, jak krwawe korale. 
Herr Gott makowskie getto śmiercią dziś obdarzył. 

 
Na wozy konne wchodzą jak popadnie. 
Bruk na ulicy niczym głowy dzieci 
Co spadły z wozów pod koła żelazne. 
(Żaden deszcz krwi ich nigdy nie wymaże!) 
Jęk płacz i lament z wiatrem w niebo leci. 
 
Tak słońce zgasło pośrodku południa 
I ciemność nastała niczym śmierci grot. 
Na chłopskich furmankach do ziemi obłudnej 
Ruszył Izrael. Był miesiąc przed grudniem. 
O Jahwe! Mój Boże! Herr Gott!!!!!! 

 
Adam Miecznikowski 

 
 

Spokój małego sztetla został zburzony w 1939 r. Zapowiedzią 
okrucieństw niemieckich okupantów był mord popełniony przez 
żołnierzy Wermachtu na 50 Żydach w pobliskim Krasnosielcu19. 

Makowskim Żydom Niemcy zaproponowali możliwość wyjazdu do 
pobliskiej radzieckiej strefy okupacyjnej. Z oferty tej skorzystały tylko 
jednostki, które na tych terenach miały rodzinę. Również na terenach 
okupowanych przez Związek Radziecki los Żydów jako obywateli 
polskich był taki sam jak ludności polskiej. 

Załman Drezner z Ostrołęki pisał o sobie: Jestem Izraelczykiem 
urodzonym w Polsce w 1925 roku. W 1940 roku – tym samym, 
w którym część Polaków z Jedwabnego wywieziono w głąb Związku 
Sowieckiego – zostałem z rodziną aresztowany przez NKWD i zesłany 
do obozu pracy w rejonie Archangielska, razem z wieloma Polakami 
(mieszkaliśmy nawet w jednej izbie razem z polską rodziną 
Racławskich z Suwałk). Jedynym naszym przewinieniem była odmowa 
zrzeczenia się obywatelstwa polskiego i przyjęcia sowieckiego20. 

Na okupowanych terenach Niemcy wprowadzili swoją administrację. 
W powiatach naczelną władzę sprawował Landrat, w miastach 

                                                                 
19 Zob. M. Bondarczuk, Piątego dnia. Rzecz o życiu i zagładzie Żydów 
krasnosielskich, Przasnysz 1995. 
20 List do redakcji dr. Załmana (Zenka) Dreznera, przed wojną 
mieszkańca Ostrołęki, z Kfar Saby w Izraelu, „Rzeczpospolita”, 13 I 
2001 r. 

burmistrz, w gminach wiejskich komisarz (Amtkommissar). Cała 
ludność żydowska zgromadzona została w getcie. Dochodziło tam do 
najbardziej okrutnego traktowania. 

Getto w Makowie hitlerowcy utworzyli pod koniec 1940 r. 
w północnej części miasta. Obejmowało ono ul. Franciszkańską 
i Zielony Rynek wraz z przyległymi uliczkami i zaułkami. Cały obszar 
ogrodzono płotem drewnianym czterometrowej wysokości, z drutem 
kolczastym u góry, natomiast okna i drzwi budynków wychodzących na 
aryjską stronę miasta zabito deskami. 

Przed wojną było w Makowie Maz. ok. 4500 Żydów. W latach 
okupacji przewinęło się przez getto ok. 12000 osób. Hitlerowcy 
dosiedlili tam ludność żydowską z wielu okolicznych miejscowości, 
m.in. z powiatów przasnyskiego, makowskiego, mławskiego 
i sierpeckiego. 

Urząd burmistrza miasta sprawował Niemiec Pitz, a szefem Kreisamtu 
był Panenberg. Nadzór nad gettem z ramienia schutzpolizei pełnili 
Steinmetz (komisarz) i Maks Pleczko, a ze strony żandarmerii von 
Boguszewsky.   

Żydzi skoncentrowani w gettach i obozach pracy przymusowej 
stanowili wielką armię robotników użytą w czasie II wojny światowej 
przez niemieckie władze okupacyjne do niewolniczej pracy. 
Obowiązkiem pracy od pierwszych tygodni wojny zostali objęci 
wszyscy zdolni do pracy, w tym także kobiety i dzieci od siódmego roku 
życia21. W obozach pracy panowały bardzo złe warunki. Mieściły się 
one w zabudowaniach zupełnie nieprzystosowanych do 
przetrzymywania w nich dużej liczby osób. W najlepszych przypadkach 
były to budynki szkolne, stodoły, a w Makowie – żydowska łaźnia 
rytualna (dzisiejsza siłownia). Zdarzały się również przypadki, że 
Żydów trzymano po prostu pod gołym niebem. 

Oto relacja mieszkańca getta makowskiego pracującego w obozie 
pracy w Różanie: To było w czasie holokaustu, tu w Różanie – 
rozpoczął swoją opowieść Mordechaj Ciechanower. – Odłączeni od 
rodziców, bici i poniżani, po długiej poniewierce i pobycie w takich 
miejscowościach jak Gąsewo, Karniewo, Czerwonka, Nowa Wieś, 
Biedrzyce Koziegłowy, Makowica, dotarliśmy do tego fortu bez żadnej 
nadziei. Byli wśród nas również chłopcy z Różana. Dla nich była to 
tragedia podwójna, wrócić do rodzinnego miasta, patrzeć na jego 
zniszczenie i być skazanym na życie w nim pod ziemią, jak krety. 

Nie pamiętam niestety, ich nazwisk. Było ich pięciu, a może sześciu. 
Byli mi bardzo bliscy, bo wszyscy wówczas byliśmy sobie bliscy 

i oddani. 

 

                                                                 
21 50 rocznica likwidacji getta żydowskiego w Makowie Mazowieckim: 
https://bit.ly/30Y6re5 (dostęp 19 VI 2020 r.). 

Likwidacja getta makowskiego. Zdjęcie ze zbiorów Simona Wiesental Centre Multimedia 
Learning Center. 
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Życie w fortach było bardzo ciężkie. Więźniowie spali na słomie, 
której nigdy nie wymieniano. Pełno w niej było wszy i innych insektów. 
Całe ich wyżywienie stanowiła jedna trzecia bochenka chleba dziennie. 
Rano i wieczorem, dodawano im wywar z liści słodzonych sacharyną, 
a w południe litr cienkiej zupy. 

Komendant tego obozu, wyjątkowo cyniczny i sadystyczny Niemiec, 
wydał rozkaz aby karmić więźniów wszelką padliną, która zostanie 
znaleziona w Różanie i okolicy. Kiedy padła gdzieś świnia czy koń 
w obozie było święto, bo zupa była bogatsza. 

Jednak to nie głód i ciężka praca były powodem ogromnego 
przygnębienia i stanu beznadziei więźniów. 

 

- Najbardziej bolało nas bezustanne poniżanie – wspomina Mordechaj 
Ciechanower – do tego stopnia, że ja numerowany więzień Oświęcimia, 
Brzezinki i Bergenbelzen nie odczuwam koszmaru krematorium tak 
boleśnie, jak tamte przeklęte czasy różańskie. Wychodziliśmy z fortu na 
powierzchnię ziemi o świcie, prowadzono nas na rynek i pozostałe ulice 
miasta żeby oczyścić je z gruzów, wracaliśmy do swoich nor o zmroku. 
I tak przez sześć dni w tygodniu. Rynek w Różanie był całkowicie 
zburzony. Tu tam stał tylko jakiś kikut, w którym można było rozpoznać 
resztki domu. Ruiny zostały rozebrane przez okolicznych mieszkańców, 
szukających skarbów i zdobywających w ten sposób materiały 
budowlane. 

Niedziela była dniem odpoczynku, ale dla więzionych w fortach 
Żydów był to dzień największego koszmaru. 

- Niemcy zapraszali do fortu mieszkańców okolicy. Siadali wszyscy na 
krzesłach, na górze, a w dole na dziedzińcu byliśmy my, aktorzy, 
mający ich zabawiać. Komendant obozu, sadysta, dyrygował 
przedstawieniem. Ustawiano nas parami, twarzami do siebie 
i nakazywano nam iskać sobie nawzajem wszy. Prawdę mówiąc 
byliśmy tak zawszeni, że nie mieliśmy kłopotu z ich wyłapywaniem. 
Zbieraliśmy je garściami. Czasami podchodzili do nas niektórzy, 
z przyglądających się temu przedstawieni i „pomagali” nam w wiskaniu. 

Zadzierali nam koszule i wołając – znaleźliśmy – bili nasze gołe ciała 
pasami i pejczami. Tak kończył się pierwszy akt. 

Potem spośród Żydów wybierano pięć ofiar. Ich zadaniem było dalsze 
zabawianie gości komendanta. Wybraną piątkę goniono dookoła placu 
wydając na przemian komendy padnij, powstań, padnij powstań, aż do 
utraty przytomności. Wtedy cucono ich wiadrami zimnej wody 
i zmuszano do skakania żabką. Nad skaczącymi stali nadzorcy. Jeśli 
ktoś skakał nie tak jak trzeba, biczowali go wykrzykując – skacz jak 
żaba, nie oszukuj! -a zgromadzona publiczność wybuchała śmiechem. 

Po skokach, przychodziła kolej na inne konkurencje. Zgłaszający się 
na ochotnika nadzorcy, ściągali Żydom spodnie i wymierzali po 
trzydzieści uderzeń kijem, a gdy któraś z ofiar mdlała cucili ją zimną 
wodą i kontynuowali bicie. Po tym wszystkim zmuszano ich aby 
maszerując w szeregu, śpiewali piosenkę o wszach. Napisaną w języku 
niemieckim dla ketem żydowskim. Było to dla poniżenia więźniów 
szczytem.  

Zdarzało się, że po takiach przedstawieniach wracałem obolały i cały 
siny i od zadanych mi ciosów, a nazajutrz musiałem jak gdyby nigdy nic 
stawić się do pracy. Każda taka niedziela pochłaniała swoje ofiary22. 

Żydów zatrudniano przeważnie przy robotach publicznych. W getcie 
panował głód. Uruchomiona kuchnia wydawała 100 posiłków dziennie, 
podczas gdy potrzeba było co najmniej 800. Istniała w getcie pomoc 
lekarska, jednakże bez możliwości uzyskania odpowiednich leków, brak 
było szpitala i ambulatorium. 

Podczas istnienia getta makowskiego Niemcy dokonali wielu mordów 
i egzekucji zarówno na Żydach, jak i Polakach. Warunki, w jakich żyli 
mieszkańcy getta i straszliwy głód, jaki tam panował, powodowały 
olbrzymią śmiertelność wśród Żydów. 

Polacy różnie reagowali na los, jaki spotka ich żydowskich sąsiadów. 
Najczęściej było to współczucie i wrażenie bezsilności. Należy 
pamiętać, że w Polsce, w przeciwieństwie do innych okupowanych 
krajów Niemcy wprowadzili karę śmierci dla osób pomagających 
Żydom. Mimo to wielu pomagało, dostarczając leki, żywność do getta 
czy ukrywając zbiegów. 

Rozmawialiśmy (...) o Polakach, którzy pomogli ukrywać Żydów 
podczas okupacji. Polacy którzy żyli we wioskach, to był inny element, 
niż w mieście. Ale także byli wyjątki, którzy czychali na innych. Nie na 
tyle że utrzymywał Żydów, ale zazdrość, jedendo drugiego sąsiada, ale 
nuż ten sąsiad, który utrzymuje Żyda, dorobi się do jakiejś fortuny. Ja 

                                                                 
22 A. Melnicka, Różańskie forty wspomnina Mordechaj Ciechanower: 
https://bit.ly/2YSdfHn (dostęp 19 VI 2020 r.). 

bardzo dobrze znam te dzieje. Przeszłam od Bolek do Zacisza. (...) 
Wyszłam z domu z siostrą bez grosza. Ukrywałam się 2 lata i 3 
miesiące. Natknęłam się na bardzo szlachetnych ludzi. Nikt mi się nie 
pytał czy mam pieniądze. Ale byli też wyjątki co chcieli wiedzieć, ale 
do Niemców mnie nie wydali23. 

W czasie wywózki Żydów do getta w Mławie hitlerowcy 
zamordowali ok. 50 osób, w tym kobiety i dzieci. Furmanki chłopskie, 
które miały zawieźć Żydów do getta w Mławie, otrzymały zakaz 
zatrzymywania się na ulicach getta w Makowie. Żydzi musieli 
wskakiwać na furmanki w ruchu, a kto tego nie uczynił był na miejscu 
zastrzelony. Całe mienie pożydowskie, zgromadzone w jednym miejscu, 
zostało przekazane do dyspozycji ludności niemieckiej miasta. W czasie 
likwidacji getta udało się niektórym Żydom uciec. 

Uciekinierzy z Makowa schronili się u znajomych Polaków z okolicy. 
Tych, których wywieziono do Mławy, podobnie jak do Pasiek 
z tamtejszych stacji kolejowych wywieziono do Oświęcimia i Treblinki. 

Pomimo skazania na zagładę Żydzi z Makowa organizowali zbrojny 
opór w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu24. „Grupa więźniów 
z Makowa Maz. pracująca w Sonderkommando współpracowała 
z obozowym ruchem oporu, przygotowując zbrojne powstanie. 
Sonderkommando w KL Auschwitz-Birkenau: Tym mianem oznaczano 
w obozie grupę więźniów, którzy zatrudnieni byli przy spalaniu ciał 
zamordowanych ludzi”25. Sonderkommando składało się prawie 
wyłącznie z Żydów, których co jakiś czas – głównie po większych 
akcjach zagłady – również zabijano. Określano ich terminem 
Geheimnisträger, tzn. wtajemniczeni, i izolowano od pozostałych 
więźniów w obozie. W obliczu nieuchronnej zagłady starali się oni 
zachować dla potomności obraz upadku ludzkości. W latach 1945–1962 
odnaleziono w pobliżu ruin krematoriów sześć rękopisów. Autorami 
byli żydowscy członkowie Sondekommando: Załmen Gradowski, 
Chaim Herman, Lejb (Langfus), Załmen Lewental, Marcel Nadjary oraz 
Nieznany Autor. Czterech z nich było członkami konspiracyjnej 
organizacji obozowej. Wszyscy zginęli w obozie. Ich relacje dotyczące 
prześladowań Żydów, egzystencji w gettach, deportacji do Auschwitz 
i niedoli obozowej stanowią wręcz bezcenne źródło naszej wiedzy oraz 
świadectwo gehenny XX w. „Jednym z przywódców powstania był Lejb 
Langfus – sędzia rabinacki i nauczyciel z Makowa Maz., który 
zamierzał stawić zbrojny opór hitlerowcom w makowskim getcie. Lejb 
Langfus spisał te dramatyczne , tragiczne losy społeczności żydowskiej 
Makowa Maz. Podczas hitlerowskiej okupacji w pamiętniku pt. „Der 
Gerusz” („Wysiedlenie”). 

Powstanie to wybuchło 7 października 1944 r. Brali w nim udział 
makowscy żydzi: Lejb Langfus, Mosze Bachrach, Mejer Fejkarczuk, 
Władek Frenkil, Mosze Fuks, Lejb Katz, Hersz Kurnuic, Ejbisz Lejb, 
Israel Lewkowicz, Josef Litwinowicz, Meir Piekarczyk, Towie Segał, 
Mosze Szostak, Hersz Taper”26. 

Stan Sonderkommando wynosił przed buntem 663 mężczyzn, 
natomiast dwa dni później 212. W trakcie buntu zginęło bądź zostało 
zabitych 451 członków z tej grupy. W styczniu 1945 r. w „marsz 
śmierci” włączonych zostało ok. 100 byłych członków 
Sonderkommando. 

Zginął sztetl Maków, miasteczko, gdzie Grynszpan wcale nie był 
bogatym bankierem a być może „krawcem mężczyźnianym”, 
Mendelson nie komponował muzyki marszowej, ale może był biednym 
szewcem mającym na utrzymaniu gromadkę dzieci. Razem ze 
Studentem, który nie studiował nic oprócz Tory i miał w Makowie 
sklepik, razem z Wesołkiem, który nie pisał wesołych książek, tylko 
jako pierwszy makowianin chciał ocalić przeszłość tego miejsca, zginęła 
część naszej tożsamości. 
 

                                                                 
23 List Fajgi Nadułek do Jadwigi Miecznikowskiej, Bat-Yam, 9 XII 1993 
r. (pisownia oryginalna). 
24 50 rocznica likwidacji getta żydowskiego w Makowie Mazowieckim: 
https://bit.ly/30Y6re5 (dostęp 19 VI 2020 r.). 
25 J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej..., s. 155–156. 
26 J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej..., s. 155–156. 
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NA RAMPIE W BIRKENAU 

 
na prawo? 

Na lewo? 
Dziś 
bez różnicy, 
po tylu latach 
nikt już nie pamięta: 

na prawo – baraki 
na lewo – łaźnia 

 
Wtedy w 43 
cóż za różnica! 
Po tylu dniach 
w bydlęcych wagonach: 

na prawo – nadzieja 
na lewo – rozpacz 

 
na prawo – ojciec z synem 

na lewo – matka z siostrami 
 

(nagranie na magnetofonowej taśmie, odtwarzającej z lewa na prawo, 
wspomnienia Mordechaja Ciechanowera podczas obiadu w jego domu w 
Izraelu; słychać stukanie łyżek o porcelanę talerzy, dudnienie 
chropowatego głosu z mistycznym ‘er’ i szum taśmy): 

 
Na prawo na życie. 

Na lewo do śmierci. 
Obejrzałem się za siebie 
i wiedziałem, że widzę je 
ostatni raz. 

 
Ziemia, jak taśma, wciąż kreci się wokół 
milionów 
spalonych 
Gwiazd 
Dawida 

Waldemar Kontewicz

 

Pamięć 
 

Symbolem pamięci jest lapidarium – pomnik na terenie obecnego 
dworca PKS. Został on zbudowany przez komunistyczne władze miasta 
na terenie dawnego cmentarza żydowskiego – kirkutu. Wzniesiono go 
w roku 1987 dla upamiętnienia ofiar Holocaustu. Jest utworzony z ok. 
250 macew, które wcześniej użyte były jako płyty chodnikowe, 
krawężniki, kamienie szlifierskie. 

Według obrządków chowania zmarłych w tradycji żydowskiej zmarły 
powinien pochowany być jak najszybciej, ale nie w szabat lub inne 
święto. Ciało obmywano w Tahara, ubierano w specjalne białe szaty 
i grzebano zawsze w pozycji poziomej. Zmarły spoczywał wzdłuż osi 
wschód-zachód, z twarzą zwróconą na wschód, tak by w chwili 
wzbudzenia mógł kierować się do Jerozolimy. Nad zasypanym grobem 
modlitwę (kadisz) odmawiał nie rabin, lecz syn. Nagrobek lokowano 
prawdopodobnie w nogach zmarłego, a napis zwykle od strony 
wschodniej. Napis wykuty był w języku hebrajskim i zawierał 
podstawowe informacje o zmarłym, jego imię, imię ojca, wymieniano 
też jego zalety i dobre uczynki. Od XVI w. w górnej części płyty 
pojawiły się płasko rzeźbione symbole. Ilustrują one pewne cechy 
zmarłego, zaś dla zwiedzających są wskazówką do odczytania jego 
pozycji, roli i zasług. 

Przedstawienia plastyczne nawiązują do: 
1. Narodowości żydowskiej: 
- gwiazda Dawida – symbol pojawiła się w XIX w. i podkreślała 
syjonistyczne poglądy zmarłego;  
- winne grono – lud Izraela. 
2. Pochodzenia: 
- dłonie w geście błogosławieństwa – na grobach kapłanów, męskich 
potomków arcykapłana Aarona;  
- dzban i misa – męski potomek rodu Lewiego. 
3. Płci: 
- świeczniki o nieparzystej liczbie ramion, lub ze złamanymi 
świecami – kobieta. 
4.Imienia: 
- lew - Arie, Lejb, Juda;  
– jeleń - Naftali, Cwi, Hirsz; 
- niedźwiedź - Dow, Ber;  

Ojcowie miasta. Mężowie Wielkiego Zgromadzenia, przed 1934 r., tusz 
na kalce, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie. 
 

Lapidarium. 
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– ptak - Cipora, Fejgl; 
- wilk - Zew, Wolf, Beniamin;  
– owca - Rachela, Rebeka; 
- gołąb - Taube, Jona;  
– kwiat róży - Szoszana, Rosa. 
5.Cnót: 
– puszka na pieniądze - dobroczynność;  
– korona - pobożność lub uczoność zmarłego;  
– księgi - uczoność, znajomość Tory i Talmudu;  
– owca - matczyna opiekuńczość;  
– dwa gołębie - zgodność małżeńska;  
– pelikan - rodzicielska troska i poświęcenie. 
6.Zawodu: 
- dłoń trzymająca gęsie pióro – zmarły był soferem (przepisującym 
Torę);  
– lancet rytualny – zmarły był mohelem (tj. dokonywał obrzezania 
chłopców);  
– zegar – zegarmistrz;  
– wąż Eskulapa – lekarz;  
– łańcuch – złotnik; 
- moździerz – aptekarz;  
– skrzypce – muzyk. 
7.Śmierci: 
– złamane drzewo, roślina, świeca, kolumna, tonący okręt, uskrzydlona 
klepsydra, owce zdążające do studni. 
8.Wieczności życia 
– wąż połykający własny ogon, niezłamane drzewo życia, motyl. 

 
Żydzi, którym udało się uciec z getta, byli często ukrywani przez 

polskie rodziny zamieszkujące jego okolice. Ukrywanie Żyda w domu 
groziło śmiercią jego i całej rodziny. Jednak mimo tego zagrożenia 
Polacy dawali schronieni swym żydowskim przyjaciołom. Wiele osób 
zginęło, ale także wiele przetrwało ten trudny okres. Ludzie, którzy 
przeżyli, po wojnie wyjechali do Izraela, ale mimo wszystko nie 
zapomnieli o swoich wybawicielach. Przykładem jest polska Żydówka 
Fajga Orłowska. 

Uciekła ona z getta do 
podmakowskiej wsi Budzyno-
Bolki. Państwo Parcińscy, którzy 
tam mieszkali jesienią 1942 r., 
zauważyli, że z kopca giną 
ziemniaki. Okazało się, że 
podkradają je uciekinierzy 
z makowskiego getta. Pani 
Parcińska zastała młodą Żydówkę 
w kopcu i wzięła ją do domu. 
Spała ona w jednym łóżku z jej 17-
letnią córką. Fajga mieszkała tam 
kilka miesięcy. Gdy sąsiedzi 
zaczęli coś podejrzewać, Fajga 
zdecydowała się uciekać. 
Uciekałam nie wiedząc w jakim 
kierunku idę. P. Osowscy siedzieli 

w bunkrze, wieczorami przychodziłam do nich i mnie karmili. W dzień 
siedziałam w bunkrach albo w pustych mieszkaniach przy cmentarzu. 
Mieszkanie było p. Dąbrowskich. Oni byli wysiedleni. Ale pewnego 
dnia przyszedł pan Dąbrowski coś wykopać z ziemi; słoninę i kości. (...) 
Nazajutrz przyszedł z synem. Rozpaliliśmy ogień. Gdy dwóch 
wojskowych przeszło drogą i widzieli dym z komina, weszli i zaczęli 
z nami rozmawiać. Jeden mówił po polsku. Ja prosiłam go żeby mi dali 
pracę. (...) Dali mi prać bieliznę i dzięki tym żołnierzom przeżyłam 
wojnę. Oni przenieśli się do Chrzanowa do folwarku p. Chrzanowskich. 
Ja pojechałam do Chrzanowa, jeszcze z jedną kobietą, która miała 
4 dzieci (...) mieszkałyśmy w bunkrze. Pod koniec przyszła pani (...) coś 
wykopać i mnie widziała. Nazajutrz zjawiła się żandarmeria i znów 
byłam w niebezpieczeństwie. Ale Niemcy stwierdzili że wzięli mnie 
z polskiego domu i wysłali mnie do ich kuchni pracować. Po dwóch 
tygodniach skończyła się wojna27. U innej rodziny w Budzyno-Bolkach 
został jej brat, który przed nadejściem frontu został rozstrzelany przez 
Niemców. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. wyjechała do Izraela. 
W roku 1990 Wojciech Henrykowski szukał kontaktów z makowskimi 

                                                                 
27 List Fajgi Nadułek do Jadwigi Miecznikowskiej, Bat-Yam, 25 III 1996 
r. (pisownia oryginalna). 

Żydami. Usłyszał historię o Fajdze Orłowskiej i w ten sposób Fajga i jej 
koleżanka, u której rodziców się ukrywała, nawiązały kontakt listowny. 

W roku 1996 Jadwiga Miecznikowska (z d. Parcińska) została 
zaproszona przez uratowaną Żydówkę i wyjechała do Izraela, gdzie 
w Instytucie Yad Vashem (Instytucie Pamięci Narodowej) została 
odznaczona Medalem Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata za 
pomoc w przeżyciu. Medalem odznaczone zostały rodziny Parcińskich 
i Bazydło. 

Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata (transliteracja z hebr. 
Kasidai Umot Olam) to najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne 
nadawane nie-Żydom. Termin Sprawiedliwy wśród Narodów Świata 
oznaczał pierwotnie, w żydowskiej tradycji, nie-Żydów, którzy byli 
dobrymi, bogobojnymi ludźmi. Medal i dyplom zostały powołane 
dekretem Knesetu w 1953. Na medalu widnieje właśnie pochodzący 
z Talmudu napis „Kto ratuje jedno życie – ratuje cały świat”. Kapituła 
Instytutu Pamięci Narodowej Yad Vashem przyznaje wyróżnienie 
osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów 
podczas II wojny światowej. Uprawnienie do składania wniosków 
o przyznanie tytułu „Sprawiedliwego” są sami uratowani albo ich 
bliscy. Poza medalem i dyplomem Sprawiedliwym przysługuje także 
prawo do zasadzenia własnego drzewa w parku otaczającym siedzibę 
instytutu. Osoba uznana za Sprawiedliwego jest odznaczana specjalnie 
wybitym medalem z jej imieniem i nazwiskiem, dyplomem honorowym 
i przywilejem wpisania nazwiska na Murze Honorowym w Ogrodzie 
Sprawiedliwych w Yad Vashem. Odznaczenia są nadawane w trakcie 
podniosłej ceremonii w Izraelu lub w kraju zamieszkania tej osoby, 
gdzie działają dyplomatyczni przedstawiciele Izraela. W ceremoniach 
tych uczestniczą przedstawiciele miejscowego rządu i są one zawsze 
relacjonowane przez media. Ustawa o Yad Vashem upoważnia Instytut 
Yad Vashem do nadania Sprawiedliwemu, w uznaniu jego zasług, 
honorowego obywatelstwa państwa Izrael, a jeśli już nie żyje, nadania 
mu pamiątkowego obywatelstwa. Każda osoba, którą uznano za 
Sprawiedliwego wśród Narodów Świata, jest uprawniona do otrzymania 
od Yad Vashem stosownego certyfikatu. Jeśli osoba ta nie żyje, jej 
krewny może wystąpić o nadanie jej pamiątkowego obywatelstwa. Do 
chwili obecnej (stan na 1 I 2004 r.) odznaczenie otrzymało 20205 kobiet 
i mężczyzn (5800 Polaków), licząc z członkami rodzin, którzy wzięli 
udział w 8000 udokumentowanych przypadkach ratowania Żydów. 
Polityką Yad Vashem jest kontynuowanie programu tak długo, jak 
długo wnoszone są prośby o przyznanie tego tytułu, wsparte mocnymi 
dowodami, spełniającymi wyznaczone kryteria. 

Awers medalu Jadwigi 
Miecznikowskiej. 

Uroczystość nadania tytułu Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.  
Od lewej: Fajga Nadołek (Orłowska), dyr. Yad Vashem dr Mordechaj 
Paldiel, Mordechaj Ciechanower, Jadwiga Miecznikowska (Parcińska), 
dr Zalman (Zenek) Drezner. 
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Powyżej Dolina Gmin w Yad Vashem. Na fot. widoczny napis 
„Maków”. Fot. Z. Drezner. 
Poniżej adm. Chaim Rikower. 

Wniosek Fajgi Nadułek (Ołowskiej) do Instytutu Yad Vashem 
o odznaczenie medalem Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata rodzin 
Parcińskich i Bazydło. Zbiory Jadwigi Miecznikowskiej. 
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Pamięć o miejscu urodzenia, o zagładzie, której ulegli nie tylko ludzie, 
ale cała materialna kultura, te maleńkie sztetle rozproszone po całej 
centralnej i wschodniej Europie, wciąż trwają w sercach Żydów. 
W Instytucie Yad Vashem jest miejsce nie tylko dla upamiętnienia 
ludzi, ale i miejsc. Znajduje się tam Dolina Gmin: na olbrzymich 
skalnych blokach wypisane są nazwy miast, miasteczek, wiosek, osad, 
w których istniały gminy żydowskie, a które uległy zagładzie w czasie 
II wojny światowej. Jest tam umieszczona również nazwa MAKÓW, 
obok Różana, Krasnosielca, Szelkowa. 

Od 1999 r. Maków odwiedzają młodzi Żydzi. Przywozi ich tutaj 
Mordechaj Ciechanower. Od lat przyjeżdża on do Polski z młodzieżą, 
która chce poznać miejsce urodzenia, ale i katorgi swoich przodków. 
Zwiedzają przeważnie Oświęcim, Treblinkę, a także Maków, Kraków 
i Warszawę. W Makowie spotkania te odbywają się w liceum 
ogólnokształcącym. Uczestniczą w nich licealiści zainteresowani inną 
kulturą, religią i historią swojego miasta. Wielu z nich przychodzi także 

aby sprawdzić swój 
angielski, gdyż 
spotkania odbywają się 
w języku angielskim28. 

W dniu 18 XI 2004 r. 
w makowskim kinie 
odbyła się premiera 
filmu „Jedno miasto 
dwie kultury” 
nakręconego przez 
członków Pracowni na 
Rzecz Matki Natury. 
Film opowiada 
o wzajemnych relacjach 
Żydów i Polaków 

zamieszkujących 
Maków. 

Wielu potomków 
makowskich Żydów 
stało się sławnymi na 
całym świecie. Gdy w 
1904 r. wybuchła wojna 

rosyjsko-japońska 
i ogłoszono pobór do 
wojska, wielu Żydów 
wyemigrowało do 
Stanów Zjednoczonych. 
Wśród makowskich 
rodzin wyjeżdżających 
do Ameryki znalazła się 
rodzina krawca Abrahama Rykowera. Jego syn admirał Hyman (Chaim) 
Georg Rickover (Rykower) urodzony w Makowie 27 I 1900 r. został 
konstruktorem pierwszej atomowej łodzi podwodnej USS Nautilus29. 

W roku 1980 prezydent Jimmy Carter odznaczył admirała Rykowera 
Medalem Wolności. Jego imieniem została nazwana łódź podwodna 
USS Hyman Rickover. Admirał Rykower zmarł 8 VII 1986 r. 
w Arlington w stanie Wirginia. W tym samym czasie wyjechała także 
rodzina Warnerów z Krasnosielca. Bracia Harry, Jack, Sam i Albert 
Warnerowie założyli słynną wytwórnię filmową Warner Brothers 
Hollywood30. 

Jednym z bardziej znanych w świecie Żydów makowskich jest Dawid 
Azrieli (Azrylewicz). Azrieli urodził się i mieszkał przed wojną 
w Makowie. W czasie II wojny światowej przez Związek Radziecki 
przedostał się do Palestyny, następnie osiedlił się w Kanadzie. Dziś jest 
znanym architektem i budowniczym. Pamięci swoich rodziców 
poświęcił wybudowane przez siebie najwyższe budynki w Izraelu: 
czterdziestodziewięciopiętrowy Azrieli Center Circual Tower o wys. 187 
m, czterdziestodześciopiętrowy Azrieli Center Triangual Tower o wys. 
169 m. oraz czterdziestodwupiętrowy Azrieli Center Square Tower 
o wys.154 m.  

Leon Blum – trzykrotny premier Francji – pochodził z rodziny 
Blumów mieszkających w Makowie31. Jednym z najwybitniejszych 
przywódców światowej organizacji syjonistycznej był Nachum 
Sokołow, który od roku 1876 mieszkał w Makowie. Studiował on 

w słynnej makowskiej jesziwie, ożenił się z Rywką Nechą Segał, córką 
kupca Chaima Jakóba Segała. Nachum Sokołow prowadził rozmowy 
z lordem Arthurem Jamesem Balfour na temat utworzenia w Palestynie 
państwa Izrael. Deklaracja lorda Balfour’a w Izbie Gmin była jedną 
z podstaw powstania Izraela. 

Dziś, po wielu latach, na nowo odkrywamy historię swojego miasta. 
Historię ciekawą, dla wielu nieznaną. Społeczność żydowska w mieście, 
pomimo swojej odrębności religijnej, kulturalnej, obyczajowej, stanowiła 
integralną część naszego miasta. Jeszcze dziś wiele zdarzeń, faktów 
czeka na swojego odkrywcę, na rzetelne opracowanie. My, makowianie, 
nie mamy się czego wstydzić. Mamy wielu ludzi, których korzenie 
zanurzone są w tej ziemi, a którzy mieli wpływ na bieg historii. Czy 
znajdzie się ktoś na miarę Izaaka Wesołka, kto udźwignie ciężar historii? 

                                                                 
28 A. Rusinek, Polsko-żydowskie dialogi po angielsku: 
https://bit.ly/3hGc5Ye (dostęp 19 VI 2020 r.). 
29 J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej..., s. 73. 
30 Tamże. 
31 I. Wesołek, Monografia miasta Makowa…, s. 31. 

Dawid Azrylewicz w Instytucie Yad Vashem. 

Hashalom Azreli Towers.  

Leon Blum, socjalistyczny polityk 
francuski, trzykrotny premier Francji w 
latach 1936–1937, 1938 i 1946–1947 
(przewodniczący rządu, funkcja zbliżona 
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Zamiast zakończenia 
 

Powiedz Polsce - wiersz autorstwa Zbigniewa Ważydrąg 
 
Słońce oślepia oczy. 
Pod Ścianą Płaczu 
mężczyzna chwyta moją rękę. 
Patrzy w oczy. Mówi wprost. 
- Ty z Rosji, Idisz? 
- Nie! Ja z Polski. Polak.  
Patrzy w oczy. Mówi wprost.  
Urodziłem się w Polsce  
siedemdziesiąt pięć lat temu  
w Makowie koło Warszawy. 
W czterdziestym roku znalazłem się w Rosji. 
Tam było wielu Polaków na Syberii.  
Przyjechałem do Izraela 
sześć miesięcy temu.  
Byłem w Polsce. 
Byłem w Makowie i w Pułtusku  
cztery lata temu. 
Wszystko się zmienia na świecie,  
tylko miejsce urodzenia zawsze święte.  

Powiedz Polsce, że ją kocham!  
Powiedz wszystkim, że ich błogosławię  
z tej ziemi 
Pod Ścianą Płaczu! 
Szalom. 

Adam Miecznikowski 

 

PS. Poniższe wiersze powstały w okresie wielkanocnym, który 
jednocześnie był czasem, gdy nasilała się pandemia koronawirusa, 
okresem kwarantanny, szczególnego w tym roku przeżywania 
Tajemnicy Zmartwychwstania. Ostatni z nich poświęcony jest siostrom 
szarytkom, które zaraziły się koronawirusem podczas posługi chorym 
i zmarły. W zasadzie nad tym „potokiem zdarzeń” można być zwykłym 
kamieniem lub – jak One – zakwitnąć pięknem Miłości. 

 
Adam Miecznikowski 

 
 Getsemani  

 
Klęczałem Panie, 
Przy odsuniętym kamieniu. 
Ranek. 
Nawet ptaki ucichły 
W gałęziach. 
Cisza. 
Tylko nagły powiew wiatru 
Zwichrzył moje włosy, 
Zostawił ślad na piasku 
Getsemani. 
Rabbuni 
Szepnęła Maria z Magdali. 
A Ty odpowiedziałeś 
Nie lękaj się. 
 

W ogrodzie 
 
Nie zatrzymuj mnie 
Mario. 
 

Jeszcze tylu płaczących 
Muszę pocieszyć, 
Głodnych nakarmić, 
Cierpiących uleczyć. 
Jeszcze odchodzących 
Potrzymać za rękę, 
Pożegnać. 
 

Zanim pójdę 
Do domu 
Ojca. 
 

Tylu jeszcze czeka 
Mario. 
 

Popatrz 
Świat płacze... 
 

Nie zatrzymuj mnie... 

Biegnij Mario 
 

Usta szeptały 
„Zabrano mojego Pana” 
A serce wiedziało 
Że dokonało się 
Wybawienie od 
Śmierci. 
 

Biegnij Mario, 
Biegnij do Uczniów. 
Niech nie trwożą się 
Ich serca. 
 

Niech uwierzą 
Że Miłość 
Zwycięża. 
 

Didymos 
 

Didymos, 
Pan był z nami. 
Jadł i pił 
I dzielił Chleb. 
 

Uwierz Didymos, 
Nie musisz rozumieć, 
Wkładać ręki 
Ani palca 
W Jego rany. 
 

On sam nas posłał. 
„Weźmijcie Ducha...” 
O Didymos! 
Uwierz! 
 

 „Pan mój...”  

W drodze 
 
Zostań z nami. 
Dzień się już nachylił. 
Odpocznij po trudzie. 
Droga daleka. 
 

Patrz sercem 
Kleofasie. 
Ten chleb 
To moje Ciało 
Za grzechy świata... 
 

Nie lękajcie się. 
Ja Jestem. 
 

*** 
 
Przyszedłeś Panie. 
Mimo zamkniętych drzwi, 
Zamkniętych oczu, 
Zamkniętego serca. 
 

Przyszedłeś do mnie, 
Abym zobaczył 
Twoje dłonie i stopy. 
Dotknął Twoich ran. 
 

Wybaw mnie Panie 
Od trudnych myśli, 
Od powietrza 
Głodu, ognia i wojny... 
 

Pan mój i Bóg mój. 
 

21 IV 2020 

Modlitwa 
 

Nakarm mnie Panie. 
Znużony jestem 
I lęk mnie ogarnia 
Gdy wokół mrok. 
 
Ty Panie 
Dałeś Chleb głodnym 
By sił nabrali. 
 
Nakarm mnie Panie 
Słowem które Jest 
Abym nie bał się 
Dalszej drogi. 
Pragnę Twego 
Miłosierdzia. 

 
24 IV 2020 

 

Kwiaty 
 
Odchodzą, gasną, 
Jak niezapominajki 
Nad potokiem zdarzeń. 
 
W ciszy wieczoru 
Składają dar życia 
U stóp Tego 
Który do końca  
Umiłował. 
 
Krętą ścieżką 
Wchodzą przez wąską 
Furtę. 

Szarytkom  
15 V 2020 
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Budynek łaźni żydowskiej w Makowie Mazowieckim – po lewej fot. 1999 r., po prawej 20 V 2020 r. Fot. A. Miecznikowski. 

Budynek synagogi w Makowie Mazowieckim – po lewej fot. 1999 r., po prawej 20 V 2020 r. Fot. A. Miecznikowski. 

Budynek przedwojennego młyna, własność żydowskiej rodziny – po lewej fot. 1999 r., po prawej 20 V 2020 r. Fot. A. Miecznikowski. 
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Fotografie z albumu 

Zofii Zielińskiej z domu Rybackiej 
 
 
 
 

Sławomir RUTKOWSKI 
Dzięki uprzejmości rodziny Zielińskich, a szczególnie Bartosza 

Zielińskiego, rozpoczynamy publikację fotografii z albumu Zofii 
Zielińskiej z Rybackich. 

Ponieważ duża część z tego zbioru jest nieopisana, proszę 
Czytelników i Czytelniczki o nadsyłanie informacji, które pomogą 
zidentyfikować osoby, wydarzenia i miejsca na fotografiach. 

 
Sławomir Rutkowski 

796 030 115 
rutkowski.plus@gmail.com 

1. Zofia Zielińska z Rybackich ok. 1957 
r. 

2. Marian Zieliński podczas służby 
wojskowej, ok. 1947 r. 

3. Mama Zofii Rybackiej – Władysława 
(na środku), ok. 1950 r. 

4. Pierwsza od prawej Zofia Zielińska. 

1 2 

3 4 
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5. NN. 6. NN. 7. NN. opis na odwrocie  
Foto Bałtyk, Warszawa Browarna 8. 8. NN. 
9. Zofia Zielińska ok. 1957 r. 10. NN.  
11. Kazimierz NN, opis na odwrocie Ku wspomnieniu sympatycznej koleżance, Kazik Zosi.  
Sławki 27 VII 1945 r. 12. Józef W., opis na odwrocie Krasnosielc, 26 V 1946 r. Na pamiątkę miłej i sympatycznej Zosieńce Józek W.. 13. Opis na 
rewersie: Ma Kochanej siostrze Hance.... Marian. 
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20. NN. 21. NN. 22. NN. 23. NN. 24. Marian Zieliński /na pierwszym  
planie/, podczas pobytu w wojsku, ok. 1948r., opis na rewersie: 167 Foto  
Rylski Kielce.   25. Siedzący pierwszy  z lewej Marian Zieliński ze 
współpracownikami ok. 1950 r. (Gąsewo Rzechowo Wlk.? Wspominano  
o pracach melioracyjnych na tamtym terenie. 26. NN., opis na rewersie  
Foto ZACHĘT.... Warszawa-Praga ul. Radzymińska. 27. NN. Być może 
wykopki. 28. NN. 29. NN. 30. Władysław NN, na rewersie:  
Na pamiątkę Zosi od Władzia. Daję fotografię tej co szczerze ufam jej.  

20 21 

24 

23 

22 
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30 29 

27 
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Wydawca: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej, 06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 40a, 
Nr konta TPZK: 29 8917 0001 0000 1544 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu  
Redaktor wydania: Sławomir Rutkowski kom. 796 030 115 rutkowski.plus@gmail.com oraz 

        Maria Weronika Kmoch mariakmoch@wp.pl 793 065 172 
Skład i korekta:  Sławomir Rutkowski oraz Maria Weronika Kmoch. 
Redakcja wydania zastrzega sobie prawo do skracania i adiustacji publikowanych tekstów, a także opatrywania ich własnymi 
tytułami. Poglądy wyrażane w artykułach są poglądami ich autorów a nie wydawcy. Wydawca może wykorzystywać 
powtórnie lub udostępniać materiały wcześniej opublikowane przez TPZK. 
Nakład: 1 000 egz. Druk: Drukarnia J.J. Maciejewscy, Przasnysz ul. Gdańska 1 

„Krasnosielcki Zeszyt Historyczny” ukazuje się dzięki pasji wielu osób.  
Jeśli chcesz wesprzeć te publikacje, dokonaj tego w następujący sposób: 

1. czytaj zeszyty,
2. napisz do nich artykuł,
3. wpłać środki finansowe na ich druk: Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej,

06-212 Krasnosielc, ul. Rynek 40a, tel. 796 030 115
Nr konta TPZK: 29 8917 0001 0000 1544 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Krasnosielcu

Zaproszenie 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej zaprasza na kolejne spotkanie 

sympatyków historii. W programie: 
1. omówienie tegorocznych wydań „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” oraz dyskusja.
2. omówienie badań genetycznych jako sposobu na poznanie osadnictwa na północnym
Mazowszu oraz własnych korzeni rodzinnych. 
3. wprowadzenie do historycznych publikacji książkowych, które ukazały się w 2020 r.

Zapraszamy 27 XII 2020 r. o 14:00 do gościnnej szkolnej sali sportowej w Drążdżewie. 
w imieniu TPZK 

Sławomir Rutkowski oraz Maria Weronika Kmoch 

Spotkanie  
sympatyków historii 

27 XII 2020 r.  
/niedziela/ godz. 14:00 

szkoła w Drążdżewie 

mailto:rutkowski.plus@gmail.com
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