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Niniejsze wydanie „Krasnosielckich Zeszytów 
Historycznych” ukazało się drukiem dzięki pasji 
i wielkiej pracy wykonanej przez autorów arty-
kułów zamieszczonych w nim – dziękujemy.  

Możliwość wydrukowania niniejszego zeszytu 
zawdzięczamy Starostwu Powiatowemu w Ma-
kowie Mazowieckim, które w ramach realizacji 
umowy pt. „Opracowanie i druk czterech nume-
rów „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” 
w roku 2020 przekazało na ten cel 1,5 tys. zł, 
oraz środkom finansowym otrzymanym 
z Samorządu Województwa Mazowieckiego  
w ramach XXI edycji Nagrody Marszałka Wo-
jewództwa Mazowickiego dla Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej.  

Koszt druku KZH 43–46 w nakładzie 1 tys. 
egz. wyniósł 4 000,50 zł. Zeszyt ten zostanie 
bezpłatnie rozkolportowany wśród pasjonatów 
historii i to jest ważny sukces TPZK i tych, któ-
rzy je wspierają. 
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Na skraju Kurpiowszczyzny. 
Parafia pw. św. Floriana  

w Jednorożcu 

Maria Weronika KMOCH

Jesienią 2020 r. nakładem Stowarzyszenia „Przyjaciele Ziemi 
Jednorożeckiej” ukazała się książka pt. Na skraju Kurpiowszczyzny. Parafia 
pw. św. Floriana w Jednorożcu.  

Materiały na temat mojej rodzinnej parafii gromadziłam w latach 2015–
2020. Działałam w ramach projektu realizowanego w roku akademickim 
2015/2016 w ramach stypendium za wybitne osiągnięcia w różnych sferach 
działalności edukacyjnej dla szczególnie uzdolnionych studentów 
zamieszkałych na terenie powiatu przasnyskiego. Potem badania 
prowadziłam z własnych środków. Inspiracją do wydania publikacji 
i sfinalizowania przedsięwzięcia stał się grant, który Stowarzyszenie 
„Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” otrzymało od Lokalnej Grupy Działania 
„Kurpsie Razem” w listopadzie 2019 r. Projekt polegał na wydaniu 
publikacji promującej region i jego dziedzictwo. Po roku intensywnych 
działań mamy sukces – #monografiaparafiijednorożec jest dostępna. 

Książka liczy 600 stron. Znajdziemy tu 11 tabel, 21 wykresów oraz 332 
materiały ikonograficzne: 315 zdjęć, 9 map i 8 rycin. Publikacja została 
podzielona na 5 rozdziałów. Pierwszy zawiera rys historyczny regionu, 
informacje o warunkach życia mieszkańców i opis struktury wyznaniowo-
narodowościowej parafii. W drugim rozdziale, zatytułowanym Świątynia, 
znajdziemy opisy trzech kościołów, które stały w Jednorożcu począwszy od 
1862 r., informacje o ich wyposażeniu i otoczeniu, a także o uposażeniu 
kapłanów i beneficjum parafialnym. Rozdział trzeci – Człowiek – 
koncentruje się na postaciach, które zapisały się w historii parafii – 
duszpasterzach posługujących w Jednorożcu, księżach i osobach 
konsekrowanych pochodzących z parafii, świeckich (organista, kościelny, 
brastewny, gospodyni, radni parafialni, katechetki itp.). W rozdziale 
czwartym – Wspólnota – zaprezentowano sytuację Kościoła w Polsce na 
przykładzie parafii Jednorożec w kolejnych okresach historycznych, różne 
przejawy życia religijnego, w tym organizacje społeczno-religijne, ważne 
wydarzenia w życiu parafian (odpusty, misje itp.) i inne. Rozdział piąty 
(Wokół wspólnoty) to m.in. informacje o współpracy parafii z różnymi 
organami, refleksja nt. miejsca wiary w życiu miejscowych czy wątek 
przydrożnych sakraliów.  

Parafia Jednorożec powstała na bazie filii parafii Chorzele, dlatego 
w publikacji znalazł się opis okresu do 1916 r., gdy kształtowały się 
podstawy późniejszej samodzielności Jednorożca jako jednostki kościelnej, 

szczególnie od 1889 r. Wszystko to oparte na źródłach z wielu archiwów, 
źródłach wydanych drukiem i dostępnych online, prasie, badaniach 
terenowych, kronikach, spisanych wspomnieniach, relacjach ustnych, 
wreszcie – literaturze przedmiotu. Książkę wieńczy aneks z wybranymi 
materiałami. Jest też streszczenie po angielsku.  

W publikacji prostuję to, co błędnie powtarzano przez lata, odkrywam 
nieznane karty z historii Jednorożca i okolic, upamiętniam osoby zasłużone 
dla regionu, sprawdzam, na ile tradycje kurpiowskie były i są obecne w 
dziejach parafii położonej na zachodnim skraju Puszczy Zielonej, na terenie 
pogranicznym. Mam nadzieję, że publikacja wzbudzi szacunek do 
przeszłości i naszego dziedzictwa, pomoże w popularyzacja historii lokalnej 
czy zainspiruje powstanie opracowań historii innych parafii. Jestem 
przekonana, że zaciekawi nie tylko mieszkańców i mieszkanki parafii 
Jednorożec, ale też terenów sąsiednich, bo wiele wniosków na temat 
przeszłości może być podobnych – przecież 5–10 km dalej świat nie 
wyglądał zupełnie inaczej; ludzie żyli podobnie, wierzyli w to samo, cieszyli 
się i martwili podobnymi sprawami.  

By nabyć książkę, należy się kontaktować z SPZJ mailowo (spzj@wp.pl), 
przez fanpage na Facebooku (www.facebook.com/ 
przyjacieleziemijednorozeckiej) albo Messenger (Barbara Nizielska, prezes 
SPZJ; Milena Furman – wiceprezes SPZJ).  

Maria Weronika Kmoch 

Maria Weronika Kmoch (*1992) – historyczka, regionalistka, 
działaczka społeczna. Absolwentka studiów historycznych (Uniwersytet 
Warszawski). Badaczka historii i dziedzictwa Kurpiowszczyzny oraz 
Przasnyskiego, a szczególnie rodzinnej gminy Jednorożec. Prowadzi 
bloga pt. „Kurpianka w wielkim świecie”. Aktywna członkini towarzystw 
regionalnych i naukowych, autorka wielu artykułów i dwóch książek, 
m.in. Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec (2015).
Wielokrotnie wyróżniana za działalność naukową, regionalną, społeczną. 
Nauczycielka historii w liceum w Warszawie. 

Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” powstało w 2007 
r. z inicjatywy społeczników z gminy Jednorożec w powiecie
przasnyskim. Działalność organizacji obejmuje wydawanie publikacji 
książkowych, materiałów promocyjnych oraz kwartalnika lokalnego 
„Głos Gminy Jednorożec” oraz inicjatywy pobudzające środowisko 
lokalne (festyny, wystawy plenerowe, konkursy wiedzy i artystyczne, 
kino letnie, wycieczki, rajdy rowerowe, dożynki, imprezy integracyjne, 
koncerty charytatywne i uroczystości historyczne, stypendia dla 
uczniów). To działania zgodne z celami statutowymi. Należą do nich 
m.in. aktywizowanie i integrowanie środowiska lokalnego, promowanie
gminy Jednorożec, jej mieszkańców i regionu kurpiowskiego, wspieranie 
rozwoju kulturalnego i oświatowego, popularyzowanie form aktywnego 
wypoczynku oraz inne działania służące rozwojowi Ziemi 
Jednorożeckiej. 
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Nauczanie kościelne  
i katechizacja  

w parafii Jednorożec 

Maria Weronika KMOCH

Artykuł ma na celu przedstawienie zagadnienia katechizacji wiernych 
w Jednorożcu i okolicach od okresu przedzaborowego do czasów współ-
czesnych. Uświadamia m.in. zależność nauczania religii od sytuacji poli-
tycznej w kraju. Materiały na ten temat zostały zgromadzone przez au-
torkę w latach 2015–2020 podczas pracy nad monografią parafii Jedno-
rożec. Ukazała się jesienią 2020 r. nakładem Stowarzyszenia „Przyjacie-
le Ziemi Jednorożeckiej” jako książka pt. Na skraju Kurpiowszczyzny. 
Parafia pw. św. Floriana w Jednorożcu. 

Dawnej w nauczaniu Kościoła rozróżniano homilię, kazanie i naukę 
katechetyczną. Homilia to wyjaśnienie perykopy ewangelicznej za po-
mocą przykładów, by była zrozumiała także dla słuchacza o niższym 
poziomie wykształcenia lub niewykształconego. Kazanie natomiast było 
treściowo połączone z dorocznymi świętami i odpustami. Polegało na 
przedstawieniu wiernym danej prawdy wiary, a ze względu na to, że 
wymaga skupienia i rozumienia niektórych treści, uważano, że raczej 
kierować je należy do słuchaczy bardziej wykształconych1. Po zbudo-
waniu pierwszej kaplicy w Jednorożcu ustalono, że pracujący tu wika-
riusz miał mówić homilię tylko w większe uroczyste Święta2. Związane 
było to z zarządzeniami biskupów płockich, którzy nawoływali do tego, 
by kazania były wygłaszane jedynie w święta i uroczystości odpustowe, 
zaś w zwykłe niedziele duchowni mieli prowadzić naukę katechizmu3. 
„Dzisiaj w przepowiadaniu niedzielnym powszechnie panuje homilia, to 
jest nawiązywanie do przeczytanych wyjątków Pisma Świętego”4.  

Dawniej w ramach nauczania katechetycznego w zwykle niedziele 
duszpasterz wyjaśniał tzw. długi pacierz (Ojcze Nasz, Zdrowaś Maryjo, 
Credo, przykazania, dobre uczynki miłosierne co do ciała i duszy, grze-
chy oraz akty wiary, nadziei i miłości). W jednorożeckiej kaplicy wika-
riusz we wszystkie niedziele roku miał uczyć wiernych pacierza i Zasad 
S. Wiary i moralności sposobem katechetycznym. Nauki obejmowały 
wyjaśnianie perykop ewangelicznych. Po około dwóch latach duszpa-
sterz miał rozpoczynać cykl nauczania katechizmu od nowa. Katechiza-
cja dzieci odbywała się we wszystkie niedziele i święta przed nieszpo-
rami lub zaraz po nich5.  

Katechizację dzieci łączono z przepowiadaniem dla dorosłych. Nauki 
prowadzone były też przed sumą. Wówczas to – jak zanotował kore-
spondent obserwujący sytuację w powiatach przasnyskim, ciechanow-
skim i makowskim – zgromadza się bardzo wielu starszych, a nawet 
wiekowych ludzi, którzy z całym natężeniem umysłu słuchają nauk 
i prawd głoszonych ich dzieciom i wnukom. Niestety jednak w II poł. 

1 D. Olszewski, Kultura i życie religijne społeczeństwa polskiego w XIX 
wieku, Lublin 2014, s. 190–191. 
2 ADP, Ordynacja z 1875, s. 3; M.M. Grzybowski, Stan diecezji płockiej 
na podstawie relacji „Ad limina” biskupa Antoniego Juliana Nowowiej-
skiego z 1910 r., „Studia Płockie”, 7 (1979), s. 220; D. Olszewski, Z za-
gadnień religijności w diecezji płockiej w XIX wieku, „Studia Płockie”, 
3 (1975), s. 340. 
3 D. Olszewski, Z zagadnień religijności w diecezji płockiej w XIX wie-
ku, „Studia Płockie”, 3 (1975), s. 340–341. 
4 W. Jemielity, Życie religijne w parafiach Puszczy Kurpiowskiej, „Ze-
szyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 21 (2007), 
s. 38. 
5 Archiwum Diecezjalne w Płocku [dalej: ADP], Akta parafii Chorzele, 
Dokumenty różne z wieku XVIII, Ordynacya Nabożeństw i posług Reli-
gijnych dla Parafian Chorzelskich w Kaplicy we wsi Jednorożcu, 
13 XI/25 XI 1875 [b.n.k.] [anup] [dalej: Ordynacja z 1875], s. 3; M.M. 
Grzybowski, Stan diecezji płockiej…, s. 220; D. Olszewski, Kultura 
i życie religijne…, s. 206; tenże, Z zagadnień religijności…, s. 340. 

XIX w. wielokrotnie nie stosowano się do zarządzeń biskupich, a du-
chowni, zamiast nauczać katechizmu, głosili kazania z pamięci lub czy-
tane z gotowych zbiorów, zawierające nierzadko niezrozumiałe dla ludu 
sformułowania6. 

Nauka religii odbywała się również w szkole elementarnej, która ist-
niała w Jednorożcu jako koedukacyjna placówka parafialna. Jednorożec 
w świetle danych z wizytacji z 1781 r. był największą wsią w parafii 
Chorzele, stąd zasadność stworzenia tu szkoły elementarnej. Uczono 
w niej podstaw czytania i pisania, pacierza, śpiewu kościelnego oraz ka-
techizmu. Zgodnie z reformą Komisji Edukacji Narodowej religia nau-
czana w szkołach miała chronić młodzież przed szerzącym się libertyni-
zmem i niedowiarstwem. Przyznano, że religia i prawdziwa pobożność 
(...) jest najistotniejszą częścią edukacji. Religia miała być nauczana 
przez 3 lata w szkole7. Z kolei w parafii Krasnosielc, do której należały 
Budy Przysieki i Stegna, nie istniała szkoła elementarna. 

Gdy omawiane tereny znalazły się pod władzą pruską, administrację 
szkołami elementarnymi pozostawiono w gestii parafii, stanowiły one 
bowiem najniższy szczebel administracyjny. Troskę o szkoły nałożono 
na barki proboszcza, który wchodził w skład Komisji Szkolnej, od 1808 
r. Dozoru Szkolnego. Proboszcz był opiekunem szkoły i zajmował się
ściąganiem od parafian obowiązkowej składki szkolnej8. 

Po zawieszeniu działalności szkół w latach 1808–1809 szkoły w para-
fii chorzelskiej otwarto dzięki staraniom ks. Ignacego Łaszkiewicza 
(proboszcza w latach 1801–1823)9. Uczono tu pisania, czytania i ra-
chunków oraz katechizmu. W 1815 r. prefekt powiatu przasnyskiego 
F.S. Zieliński zanotował, że duchowni na terenie powiatu oprócz znajo-
mości obrzędów religijnych innej nie posiadają – o ich chęci do oświe-
cenia ludu można powiedzieć, że wcale sobie nie zadają tej pracy, aby 
w ten więcej wpajać nad pierwsze zasady wiary10. Należy jednak zro-
zumieć, że księża mieli ograniczone możliwości działania; poza szkołą 
w Chorzelach mieszkańcy parafii nie chcieli dawać podwody, więc 
w szkółce w Jednorożcu proboszcz prowadził katechizm najwyżej 4 razy 
w roku.  

W świetle wizytacji z 1817 r. do placówki w Jednorożcu uczęszczały 
dzieci z Jednorożca, Kobylaków-Wólki, Małowidza, Połoni, Ulatowa-
Czerniaków, Ulatowa-Pogorzeli i Ulatowa-Słabogóry11. W 1819 r. uczy-
ło się tu 25 dzieci, rok później – 39 dzieci. Trudno mówić o czymś wię-
cej niż tylko przekazaniu podstawowych prawd wiary. W roku szkolnym 
1819/1820 w całej parafii już 1 IV 1820 r. dzieci zostały zabrane przez 
rodziców do prac gospodarskich, więc nauki zaprzestano. W wizytacjach 

6 [Cyt. za:] D. Olszewski, Kultura i życie religijne…, s. 210; tenże, Z za-
gadnień religijności…, s. 341. 
7 1781. Wizytacja generalna diecezji płockiej. Chorzele, [w:] Źródła do 
dziejów Ziemi Jednorożeckiej, t. 1, red. W. Łukaszewski, wyd. 2 popr. 
i uzup., Jednorożec 2012, s. 10, 12; R. Czekalski, Rys historyczny lekcji 
religii katolickiej w Polsce, „Studia Katechetyczne”, 7 (2010), s. 106–
107; T. Wojciechowska, Jednorożec. Historia wsi, Jednorożec 2015, 
s. 22.  
8 W. Jemielity, Duchowieństwo katolickie w szkolnictwie elementarnym 
Królestwa Polskiego, „Studia Podlaskie”, 11 (2001), s. 52–53. 
9 Parafia św. Mikołaja w Chorzelach 1551–2001, oprac. M. Przytocka 
przy współudziale Z. Morawskiego, Ostrołęka 2003, s. 102. 
10 Obraz statystyczny powiatu przasnyskiego sporządzony w roku 1815 
przez podprefekta tegoż powiatu F.S. Zielińskiego w Przasnyszu, oprac. 
A. Kociszewski, Ciechanów 1991, s. 45. 
11 ADP, Acta Visitationis [dalej: AV], sygn. 407, k. 37; R. Walesz-
czak, Chorzele. Zarys dziejów, Chorzele 1992, s. 94. 
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z lat 1824–1842 nie zanotowano istnienia w Jednorożcu szkółki para-
fialnej12. W 1821 r. namiestnik Królestwa Polskiego Józef Zajączek 
zniósł bowiem obowiązkowe dla chłopów składki na szkoły, co przy-
czyniło się do ich zamykania13. 

W parafii Krasnosielc natomiast, do której należały Stegna i Budy 
Przysieki, w 1817 r. zapisano: Była szkoła zaprowadzona i nauczyciel 
przez rząd do uczenia dzieci przeznaczony, lecz ta w czasie ustawicznych 
wojsk rosyjskich przechodów ustała i dotychczas nie egzystuje14. W 
1819 r. notowano szkółkę parafialną z nauczycielem Jakubem Obojskim. 
Uczyło się w niej ok. 130 dzieci, ale na zajęcia – i to tylko zimą – 
uczęszczało 40 osób; latem regularnie chodziły do szkoły tylko 4 osoby. 
Spowodowane było to pomocą rodzicom w gospodarstwie czy zatrud-
nieniem do pasionki. W 1820 r. nauczycielem był Wojciech Biernacki. 
Zimą chodziło do szkoły 37 dzieci obojga płci, a na terenie całej parafii 
zdatnych do nauki było 158 osób. Zapewne wśród uczęszczających do 
krasnosielckiej szkółki parafialnej nie było mieszkańców wspomnianych 
wsi, które w przyszłości należeć będą do parafii Jednorożec – byli zbyt 
biedni, by posłać dzieci na naukę. Już w 1824 r. szkółka nie istniała. 
Dopiero w 1840 r. zanotowano, że Krasińscy przeznaczyli budynek na 
szkołę, a rodzice posyłający swoje dzieci na nauki opłacali nauczycie-
la15.  

Po powstaniu styczniowym szkoły wyłączono spod opieki parafii 
i przekazano je pod zarząd gmin powstałych w 1867 r. Zapowiedzią ru-
syfikacji był wymóg stosowania specjalnych podręczników do nauki re-
ligii. W roku szkolnym 1872/1873 władze carskie wprowadziły w szko-
łach początkowych Kraju Przywiślańskiego nowe programy nauczania 
w j. rosyjskim. Na mocy zarządzenia z 5 III 1885 r. cały proces naucza-
nia został zrusyfikowany. Po polsku można było nauczać tylko j. pol-
skiego (2 h tygodniowo) i religii16. Tak funkcjonowała jednorożska po-
wszechna jednoklasowa szkoła, założona w 1884 r. Program nauki, po-
dzielony na cztery okresy, obejmował w oddziale wstępnym i pierw-
szym w zakresie religii nauczane ustnie: prawosławne modlitwy poranne 

                                                           
12 ADP, AV, sygn. 316, k. 17v, 18, 62v, 80, 92v, 122v, 131, 195, 277v. 
13 W. Jemielity, Duchowieństwo katolickie w szkolnictwie elementar-
nym…, s. 52. 
14 Krasnosielc, [w:] Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku, 
z. 11…, s. 71. 
15 ADP, AV, sygn. 316, k. 24–24v, 68v, 87, 95, 137v, 159, 171, 224. 
16 D. Olszewski, Kultura i życie religijne…, s. 218–219. 

i wieczorne przed lekcją i po niej (w j. rosyjskim)17, symbole wiary, 10 
przykazań i część katechizmu wedle Krótkiego katechizmu ks. R. Filo-
chowskiego, wprowadzonego jako obowiązujący w diecezji płockiej 
w 1886 r. W oddziale drugim i trzecim w ramach religii objaśniano mo-
dlitwy, symbole wiary, przykazania, nauczano pozostałej części katechi-
zmu oraz uczono historii Starego i Nowego Testamentu18.  

Ksiądz F. Olszewicz, proboszcz parafii Chorzele posługujący też 
w Jednorożcu, zapisał w 1890 r. o próbach uzyskania pozwolenia na na-
ukę religii. Mimo jednak tego, że mieszkańcy Jednorożca podawali 
prośbę do władzy administracyjnej o pozwolenie, żeby księdzu jednoroż-
skiemu wolno było chodzić do szkółki na naukę religii, religia nie była 
nauczana w szkole, która znajdowała się w centrum wsi na tzw. Po-
świętnym19. W 1892 r. rząd złagodził swoje stanowisko i zezwolił, by 
w szkołach gminnych i wiejskich zajęcia z religii prowadziło ducho-
wieństwo katolickie, dopuszczone do wykładu przez dyrekcję (po poro-
zumieniu z władzą gubernialną). Jednak, jak czytamy w dokumentach 
wizytacji parafii Przasnysz, chociaż w Jednorożcu była szkoła elemen-

                                                           
17 Przed lekcjami i po nich dzieci odmawiały modlitwę, w której wymie-
niały cara. W 1897 r. zniesiono obowiązkowe uczestnictwo w prawo-
sławnych nabożeństwach uczniów innych wyznań – zastąpić je miała 
modlitwa odmawiana w szkołach osobno przez przedstawicieli poszcze-
gólnych religii. Było to ustępstwo na rzecz nie-prawosławnych i stano-
wiło o kursie tolerancji i pojednania, którym Mikołaj II chciał odróżnić 
się od ojca. Zniósł tym samym ustalenia obowiązujące od 1870 r. Wobec 
sprzeciwu kuratora warszawskiego okręgu szkolnego Waleriana Ligina 
w sierpniu tego roku ustalono, że katolicy mogą modlić się w swoim 
gronie i zgodnie z własnym obrządkiem, ale w j. rosyjskim. W listopa-
dzie 1897 r. pozwolono ostatecznie katolikom modlić się w j. polskim. 
W. Jemielity, Sytuacja Kościoła katolickiego w Królestwie Polskim po 
Rewolucji 1905 r., „Prawo Kanoniczne”, 48 (2005), 1–2, s. 157–184, 
s. 170; M. Rolf, Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo 
Polskie i cesarstwo rosyjskie (1864–1915), Warszawa 2016, s. 176–185. 
18 Obraz statystyczny powiatu przasnyskiego A.N. Leontiewa z 1889 r., 
tłum. i oprac. J. Kociszewska, Ciechanów 1992, s. 152, 159–162. 
19 Towarzystwo Naukowe Płockie, Rękopisy Marii Macieszyny, sygn. 
R.457, k. 19; Materiały do dziejów szkolnictwa na Mazowszu. Wypisy 
z archiwaliów diecezjalnych XIX wieku, zebrał i do druku przyg. M.M. 
Grzybowski, t. 1, Warszawa–Łowicz 1995, s. 154; relacja Władysława 
Piotraka z Jednorożca (2019). 

Szkoła w Jednorożcu, 1935/1936 r. Zbiory Henryka Maćkowiaka 
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tarna, to z powodu braku pozwolenia rządowego nie prowadzono zajęć 
z religii. Po 1905 r. duchowni mogli już swobodnie uczyć religii w szko-
łach elementarnych20. 

Jednocześnie katechizację prowadzono przy kościele zbudowanym 
w Jednorożcu w 1862 r. Wedle ustaleń z 1875 r. obowiązkiem wikariu-
sza chorzelskiego przebywającego w Jednorożcu było nauczanie kate-
chizmu przez 3 lata. Ksiądz rozpoczynał nauki na początku maja i pro-
wadził je do połowy czerwca także w niedziele i święta. Gromadził 
wszystkie dzieci z pobliskich wsi i uczył je każdego dnia pacierza. 
W pierwszym roku nauki dzieci poznawały podstawy wiary, w drugim 
przygotowywały się do sakramentu pokuty, zaś w trzecim – do I komu-
nii. W świetle wizytacji z 1906 r. dzieci były pouczone w katechizmie 
bardzo dobrze. W 1911/1912 r. w nauce wzięło udział ok. 150 
uczniów21.  

Po I wojnie światowej i zbudowaniu nowego kościoła, plebanii i orga-
nistówki, w której zorganizowano szkołę, rozpoczęto prowadzenie edu-
kacji religijnej. Zajął się tym ks. K. Lewandowski. Jego dzieło konty-
nuowali ks. W. Woźniak i ks. S. Bernatowicz. „Od strony prawnej reli-
gia miała przysługujące jej miejsce wśród innych przedmiotów naucza-
nia. Umieszczano ją na pierwszym miejscu w wykazie wszystkich 
przedmiotów”. Przywileje Kościoła w szkolnictwie zostały rozszerzone 
w stosunku do zapisów konkordatowych z 1925 r. i konstytucyjnych 
(konstytucja marcowa z 1921 r. i kwietniowa z 1935 r.). W okresie mię-
dzywojennym nauczano religii 2 godziny tygodniowo. Katechizacja 
„obejmowała dzieci i młodzież do lat 18 (…). Do pozytywnych przeja-
wów szkolnej katechezy należy zaliczyć: włączenie się duchowieństwa 
w reorganizację szkolnictwa, troskę o katechizację w szkołach po-
wszechnych i średnich, szukanie rozwiązań z racji pojawiających się 
trudności organizacyjnych oraz nauczanie religii według zatwierdzonego 
przez Episkopat programu”22. 

Początkowo religii w szkole w Jednorożcu nauczał jedynie proboszcz. 
Od 1935 r. pomagała mu nauczycielka Kazimiera Popowiczówna. Do 
1930 r. szkoła była dwuklasowa, następnie podniesiono jej stopień orga-
nizacyjny do pięcioklasowej. W wyniku reformy jędrzejowiczowskiej 
zyskała status powszechnej III stopnia z 7 oddziałami. Od roku szkolne-
go 1936/1337 w nowym murowanym budynku naukę rozpoczęła cała 
społeczność szkolna23. Co jakiś czas odbywały się wizytacje szkół pod 
kątem nauczania religii. W okresie międzywojennym wizytatorami 
w parafii Jednorożec byli: od 1933 r. ks. Franciszek Flaczyński (1881–
1942), proboszcz z Baranowa, w roku szkolnym 1937/1938 oraz 
1938/1939 ks. Julian Przygódzki (1901–1941), proboszcz z Parciak24. 

Jednak nie wszystkie dzieci uczęszczały do szkoły, co równało się 
z katechizacją szkolną. Pomimo tego, że szkołę ceniono, a nauczyciele 
cieszyli się wielkim szacunkiem u mieszkańców, większość uczniów 
kończyła edukację na piątej klasie. Tylko nieliczni przeszli pełną sied-
mioletnią edukację. Do łączonej klasy szóstej i siódmej w Jednorożcu 
dojeżdżali z całej gminy ci, którzy chcieli odbyć pełen kurs i dzięki temu 
móc uczyć się dalej. W roku szkolnym 1935/1936 szkołę ukończyło je-
denastu uczniów, a w roku 1938/1939 dwunastu. Wiele dzieci nie rozpo-
częło edukacji lub przerwało ją z powodu braku pieniędzy na ubranie, 
obuwie, przybory i książki czy też konieczności pomocy rodzicom w 
gospodarstwie (szczególnie jesienią i wiosną). Najwięcej dzieci uczęsz-

                                                           
20 Materiały do dziejów szkolnictwa na Mazowszu…, s. 292; W. Jemieli-
ty, Sytuacja Kościoła katolickiego…, s. 170. 
21 ADP, Ordynacja z 1875, s. 3; Archiwum parafialne w Jednorożcu [da-
lej: AP], Kuria Biskupia. Akta parafii Jednorożec [dalej: APJ] Od r. 
1912 – do r. 1958 [dalej: 1912–1958], Kwestionariusz wizytacji bisku-
piej [dalej: KWB], 1912, s. 12 [anup]; Wizyta pasterska dokonana roku 
P. 1906 od d. 18 kwietnia do d. 29 maja w Dekanach Ciechanowskim, 
Przasnyskim i Ostrołęckim, „Miesięcznik Pasterski Płocki” [dalej: 
MPP], 1 (1906), 5, s. 137; M.M. Grzybowski, Stan diecezji płockiej…, 
s. 220. 
22 R. Czekalski, Rys historyczny lekcji religii…, s. 111, 117; W. Mysłek, 
Kościół katolicki w Polsce w latach 1918–1939. Zarys historyczny, War-
szawa 1966, s. 43–44. 
23 Archiwum Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego 
w Warszawie, Związek Nauczycielstwa Polskiego [1905–1939], sygn. 
861 [anup] [b.n.k.]; T. Wojciechowska, Jednorożec…, s. 95–100. 
24 Rozporządzenia diecezjalne. Wizytatorzy nauczania religii w szkołach 
powszechnych, MPP, 28 (1933), 11, s. 463; Wizytatorzy nauczania reli-
gii w szkołach powszechnych w roku szkol. 1937/38, MPP, 33 (1938), 2–
3, s. 96; Wizytatorzy nauczania religii w szkołach powszechnych w roku 
szkolnym 1938/39, MPP, 33 (1938), 11, s. 516. 

czało do szkoły zimą25. To sprawiało, że konieczna była katechizacja 
przy kościele. 

Katecheza parafialna przygotowywała głównie do przyjęcia przez 
dzieci sakramentu Eucharystii. Przykładowo w 1926 r. katechizację 
ukończyło 27 dzieci, rok później – 14, zaś w 1928 r. – 25 osób26. Z kolei 
nauki dla młodzieży przygotowywały głównie do sakramentu małżeń-
stwa. Zgodnie z zaleceniami bp. płockiego, nauki miały rozpoczynać się 
jesienią i być prowadzone oddzielnie dla młodzieży żeńskiej i męskiej27. 
Katechizację na szerszą skalę pragnął wprowadzić ks. S. Bernatowicz. 
Po objęciu parafii latem 1929 r. ogłosił, że zarządza nauki wyższego ka-
techizmu dla dzieci starszych. Miały się odbywać w niedziele i święta 
przed nieszporami w okresie od Wielkanocy do uroczystości Wszystkich 
Świętych w sali parafialnej w budynku plebanii. Jednak nie udało się ze-
brać wystarczającej liczby młodych na nauki, więc proboszcz na począt-
ku stycznia 1930 r. ogłosił spotkania w styczniowe niedziele. Nauki mia-
ły być prowadzone podczas sumy. Kolejne nauki zaplanowano w listo-
padzie 1930 r., ale plany znów się nie powiodły i wzorem poprzedniego 
roku spotkania prowadzone były w styczniowe niedziele 1931 r. W 1934 
r. na nauki katechizmowe uczęszczała młodzież będąca na sumie nie-
dzielnej – w 1936 r. i 1937 r. było to corocznie ok. 100 młodych osób28. 

O katechizacji dzieci przedszkolnych w diecezji mówiło się niewiele, 
co spowodowane było słabo rozwiniętą siecią przedszkoli. W Jednoroż-
cu taka placówka, prowadzona przez Koło Gospodyń Wiejskich, po-
wstała przed 1933 r.29. Katechizacja istniała w ramach organizacji dla 
dzieci i młodzieży (Stowarzyszenie Pacholąt Najświętszego Sakramentu 
oraz młodzieżowe kolumny Akcji Katolickiej). Natomiast katecheza dla 
dorosłych przybierała inne formy: kazań katechizmowych, troski dusz-
pastersko-katechetycznej o grupy społeczne, spotkań okolicznościowych 
czy formacji osób należących do rożnych organizacji religijno-
społecznych. W 1936 r. nakazano, by kazania katechizmowe prowadzić 
w taki sposób, aby całość nauki chrześcijańskiej przedstawić wiernym 
w ciągu 5 lat. Do takich kazań zaliczano również nauki o tematyce spo-
łeczno-etycznej30.  

Nauczanie religii ustało na czas II wojny światowej. W ramach tajnego 
nauczania, organizowanego na terenie parafii samorzutnie od 1941 r.31, 
nie prowadzono osobnych zajęć z religii, ale na pewno starano się prze-
kazać dzieciom wartości katolickie. 

We wrześniu 1945 r. komunistyczny Tymczasowy Rząd Jedności Na-
rodowej wydał oświadczenie, którym informował, że konkordat ze Sto-
licą Apostolską, zawarty w 1925 r., przestał obowiązywać32. Od tego 
czasu, ze względu na brak zainteresowania obu stron kwestią uporząd-
kowania stosunków, nie podejmowano dialogu na linii Stolica Apostol-
ska-rząd PRL. Do roku szkolnego 1948/1949 katechizację prowadzono 
w szkołach na zasadach przedwojennych, ale nowe władze zaczęły stop-
niowo eliminować nauczanie religii ze szkół publicznych. Religia stała 
się faktycznie przedmiotem nadobowiązkowym. Okólnik ministra 
oświaty z 13 IX 1945 r. nakazywał usunięcie oceny religii ze świadectw 
szkolnych oraz stanowił, że w lekcjach religii mogą uczestniczyć tylko 
ci uczniowie, których rodzice wyrażą taką wolę. Po wyborach w 1947 r. 
w szkołach podstawowych zmniejszono liczbę godzin religii do jednej 
tygodniowo. Wydano też okólnik zakazujący zwolnienie dzieci z zajęć 
szkolnych na naukę przygotowującą do pierwszej spowiedzi i komunii 
św. Działania te były związane z szeroko prowadzoną przez komunistów 
akcją laicyzacji i ateizacji polskiego społeczeństwa. Jednocześnie nadal 
występowały takie formy kultu, jak wspólne uczestnictwo w nabożeń-

                                                           
25 T. Wojciechowska, Jednorożec…, s. 98–99. 
26 AP, APJ 1912–1958, Statystyka parafii [1925–1928] [anup].  
27 R. Czekalski, Szkolne i parafialne nauczanie religii w II Rzeczpospoli-
tej na przykładzie diecezji płockiej, Sandomierz 2012, s. 41. 
28 AP, APJ 1912–1958, Statystyka parafii, 1934, s. 1 [anup]; AP, Kroni-
ka ks. S. Bernatowicza, s. 1–3, 5 [anup]; AP, [Teczka bez tytułu 4], Sta-
tystyka parafii, 1936, s. 1 [anup]; tamże, Statystyka parafii, 1937, s. 1 
[anup]. 
29 Muzeum Historyczne w Przasnyszu, A. Urlich, Wspomnienia stegneń-
skiej kurpianki poprawione i uzupełnione, Warszawa 2004, sygn. Mźr 
282, s. 6; R. Czekalski, Szkolne i parafialne nauczanie religii…, s. 23. 
30 R. Czekalski, Szkolne i parafialne nauczanie religii…, s. 46–47. 
31 T. Wojciechowska, Jednorożec…, s. 127. 
32 Zob. Uchwała Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej z 12 IX 
1945 r. w sprawie konkordatu, [w:] M. Fąka, Państwowe prawo wyzna-
niowe Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Warszawa 1978, s. 26. 
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stwach niedzielnych i świątecznych, modlitwa przed lekcjami i po ich 
zakończeniu czy rekolekcje i spowiedź dla dzieci szkolnych33. 

W latach 1949–1950 obradowała Komisja Mieszana, w skład której 
weszli przedstawiciele rządu oraz episkopatu Polski. W kwestii naucza-
nia religii porozumiano się 14 IV 1950 r., stwierdzając m.in., że rząd nie 
zamierza ograniczać obecnego stanu nauczania religii w szkołach. Jed-
nak w końcu 1951 r. religia została usunięta z większości szkół. W tej 
sytuacji w parafiach podjęto trud katechizacji synchronizowanej. „Celem 
tego etapu nauczania było ukształtowanie i utrwalenie światopoglądu 
i życia katolickiego. Katecheza synchronizowana polegała na ścisłej ko-
relacji pomiędzy niedzielnym kazaniem a prowadzonym w tygodniu na-
uczaniem religijnym”34. 

Po II wojnie światowej administrator parafii Jednorożec ks. S. Morko 
katechizował dzieci w szkole w Jednorożcu trzy razy w tygodniu w wy-
miarze 19 godzin. Zajęcia prowadził w trzech najwyższych klasach je-
sienią – naraz w kilku grupach. Śpiewu kościelnego i modlitw uczył 
z książeczek do nabożeństwa. Mówił np. jednej z grup, by śpiewała pie-
śni, gdyż musiał poświęcić nieco czasu innej klasie. Uczył też religii 

                                                           
33 H. Misztal, Polskie prawo wyznaniowe, cz. 1: Zagadnienia wstępne. 
Rys historyczny, Lublin 1996, s. 269–272; M. Celmer, Władze państwo-
we wobec Kościoła…, s. 113–121; J. Doppke, Katechizacja w Polsce 
1945–1990, Pelplin 1998, s. 56–63; J.F. Godlewski, Kościół Rzymskoka-
tolicki w Polsce wobec sekularyzacji życia publicznego (1944–1975), 
Warszawa 1978, s. 149; T. Wojciechowska, Jednorożec…, s. 229. 
34 R. Czekalski, Rys historyczny lekcji religii…, s. 118–119; T. Wojcie-
chowska, Jednorożec…, s. 229. 

w szkole w Drążdżewie Nowym, gdzie często 
zatrzymywał się na herbatę u nauczycielki Zo-
fii Wandy Dominik z Walendziaków (1936–
2015)35. „W pracy duszpasterskiej chętnie ko-
rzystał z dostępnych środków audiowizual-
nych, co podkreśliła w obszernym artykule 
Maria Nazzari ze „Słowa Powszechnego” 
uczestnicząca w maju 1963 r. w lekcji religii 
przeprowadzonej w kl. IV, pisząc: Zauważy-
łam, (…) że dzieci biorą bardzo żywy udział 
w lekcjach religii, i dalej wyjaśniła: Ksiądz 
proboszcz Stefan Morko zdradza mi dwie ta-
jemnice tego zainteresowania. A są nimi pro-
jektor i magnetofon. Dwa razy w tygodniu 
ksiądz proboszcz wyświetla film. Kupując 
wciąż nowe filmy, zgromadził ich już ok. 200. 
W ten sposób film pomaga dzieciom 
w koncentracji uwagi, jest pomocą i rozryw-
ką”36. Rozwiązania te ks. S. Morko stosował 
zarówno w Drążdżewie, jak i w Jednorożcu. 

W Jednorożcu przygotowanie do komunii 
św. prowadziła też Czesława Mordwa (1935–
2018), pomagająca proboszczowi w kancelarii 
i gospodyni w obejściu plebańskim. Zastępo-
wała proboszcza, kiedy np. wyjeżdżał 

z parafii. Zdarzało się, że spotkania odbywały się w kościele. Także 
starsze dziewczęta z klas V–VII uczyły katechizmu. Wyznaczał je pro-
boszcz. Nauki dla dzieci organizowano w wakacje37. 

Konstytucja PRL, uchwalona 22 VII 1952 r., nie odnosiła się do pro-
blemu nauczania religii. W praktyce oznaczało to zniesienie obowiązku 
katechezy w szkołach publicznych. Brak religii w szkołach powodował 
działania rodziców, którzy zabiegali u władz państwowych o jej przy-
wrócenie. Duchowieństwo na terenie diecezji płockiej aktywnie zaanga-
żowało się w organizowanie katechizacji w kościołach zgodnie z zale-
ceniami z listu pasterskiego bp. T.P. Zakrzewskiego dotyczącego nowe-
go cyklu i metody katechizacji, w którym określił nowy, czteroletni cykl 
nauczania katechizmowego w parafii. 

Władze komunistyczne prowadziły działania mające na celu odcią-
gnięcie dzieci i młodzieży od uczęszczania na lekcje religii. W szkołach 
podstawowych, w których nauka religii była jeszcze prowadzona, zosta-
ła ona przesunięta na ostatnie godziny lekcyjne. Zarządzenie to weszło 
w życie 1 IX 1954 r. W roku szkolnym 1954/1955 komuniści wyelimi-
nowali modlitwy przed lekcjami. Zostały one zastąpione systemem po-
rannych apeli, które miały stanowić jedyną dozwoloną formę rozpoczy-
nania zajęć we wszystkich szkołach, niezależnie od ich typu38. W 1956 
r. wydano szereg aktów, prowadzących do eliminacji nauczania religii 
ze szkół, m.in. usunięcie nauczycieli religii ze składu rady pedagogicz-
nej czy wymóg prowadzenia oddzielnych dzienników zajęć z religii. 
Jednocześnie w grudniu 1956 r. władze zapewniły o pełnej swobodzie 
i gwarancjach dobrowolności pobierania nauki religii w szkołach pod-
stawowych i średnich dla dzieci, których rodzice wyrażą takie życzenie. 
Stwierdzono poza tym, że władze szkolne dołożą starań, aby umożliwić 
dzieciom i młodzieży swobodny udział w praktykach religijnych poza 
szkołą. Niezależnie jednak od zarządzeń władz oświatowych decydujące 
znaczenie w ograniczaniu nauczania religii w szkołach miały praktyki 
władz lokalnych. Zapewne były one inspirowane tajnymi lub niepubli-
kowanymi instrukcjami wydawanymi przez organy centralne39.  

                                                           
35 ADP, Teczka osobista: ks. Stefan Morko +17 VIII 1974 r., sygn. 215, 
k. 49; AP, APJ 1912–1958, Kwestionariusz wizytacyjny, 1949, s. 3 
[anup]; relacja Stanisławy Ferenc z Ulatowa-Pogorzeli (2019); M. i S. 
Rutkowscy, Prawdziwe opowieści o Ks. Stefanie Władysławie Morko, 
„Krasnosielcki Zeszyt Historyczny” [dalej: KZH], 2 (2011), 5, s. 7. 
36 T. Kruk, Ksiądz Stefan Morko jakiego znałem. W 35. rocznicę śmierci, 
KZH, 2 (2011), 5, s. 4. 
37 AP, APJ 1912–1958, Sprawozdanie duszpasterskie, 1948, s. 3 [anup]; 
tamże, Kwestionariusz wizytacyjny, 1949, s. 3 [anup]; relacja Aliny Ma-
luchnik i Janiny Popiołek z Jednorożca (2019). 
38 M. Celmer, Polityka władz komunistycznych wobec nauczania religii 
na terenie diecezji płockiej w latach 1950–1956, R TNP, 7 (2015), s. 74–
75, 78. 
39 A. Mezglewski, Nauczanie religii w Polsce Ludowej, „Studia z Prawa 
Wyznaniowego”, 1 (2000), s. 23, 25, 32–33. 

Kościół w Jednorożcu w latach pięćdziesiątych XX w. Zbiory Muzeum Historycznego 
w Przasnyszu 

Organistówka w Jednorożcu – jeden z punktów katechetycznych na te-
renie parafii. Fot. M.W. Kmoch, 2020 r. 
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Uzyskanie pozwolenia na nauczanie religii w szkole było uzależnione 

od postawy danego kapłana wobec PRL. Wydaje się, że w Jednorożcu 
nie było z tym większych problemów. Zapewne także dlatego, że od 
1953 r. administratorem był tu ks. J. Wójcik, który należał do ruchu 
„księży patriotów”, następnie „Caritas” czy Stowarzyszenia „PAX” 
i generalnie był pozytywnie ustosunkowany do władz świeckich. Po-
twierdzają to dane, wedle których w lutym 1956 r. w powiecie przasny-

skim nauczanie religii odbywało się tylko w pięciu szkołach podstawo-
wych (Bogate, Dzierzgowo, Jednorożec, Lipa w parafii Święte Miejsce, 
Węgra). Jednak nie było regułą to, że nauczanie religii prowadzono bez-
bezproblemowo tylko w parafiach „księży patriotów” – w dwóch 
z wymienionych parafii (Dzierzgowo i Święte Miejsce) proboszczami 
nie były osoby związane z tym ruchem40. 

Rugowanie religii ze szkół zostało chwilowo zatrzymane przez wyda-
rzenia polityczne, szczególnie wypadki czerwcowe w Poznaniu. To 
sprawiło, że komuniści poszli na ustępstwa i m.in. uwolnili kardynała 
S. Wyszyńskiego, od 3 lat internowanego. Religia wróciła do szkół 
w październiku 1956 r., ale jako przedmiot nadobowiązkowy dla dzieci, 
których rodzice wyrażali wolę, by dziecko uczestniczyło w takich zaję-
ciach. Odbywały się po lekcjach z przedmiotów objętych programem 
nauczania, co zakładało postulowaną przez władzę dobrowolność, a nie 
obowiązkowość kształcenia religijnego. W drugim kwartale 1960 r. SB 
w Przasnyszu zanotowała wypadki ją niepokojące. W niektórych 
wsiach, w tym w Jednorożcu, po lekcjach nauczyciele chcąc uniknąć 
odpowiedzialności wychodzą z klas, a dzieci odmawiają same modlitwy. 
Stwierdzono też fakty wzajemnego odwiedzania się nauczycieli z księż-
mi. Był to przejaw nierozerwalnej przyjaźni nauczycieli z klerem41.  

                                                           
40 AAN, GKK, sygn. 265, k. 65–66; M. Celmer, Polityka władz komuni-
stycznych…, s. 85. 
41 AP, Kronika ks. J. Wójcika, s. 31 [anup]; IPN BU 0206/146/8, k. 113. 

Nauka religii w kościele w Jednorożcu. Źródło: Archiwum Państwowe 
w Warszawie Oddział w Pułtusku, Urząd Wojewódzki w Ostrołęce 
[1948–1974] 1975–1998 [1999–2000], sygn. 1953, k. 8. 
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Jesienią 1956 r. nauczanie religii na te-
renie diecezji odbywało się zazwyczaj 
poza szkołami – w kościołach, kaplicach, 
niekiedy w punktach katechetycznych, 
które mieściły się w domach prywat-
nych. Sytuacja pogarszała się do 1958 r. 
Działalność punktów katechetycznych 
została zakazana przez władze państwo-
we42. W kościele ks. J. Wójcik prowadził 
katechizację w miesiącach letnich – raz 
w tygodniu w niedziele. Nauczanie reli-
gii uzupełniane było przez organistę 
i zelatorki Żywego Różańca w poszcze-
gólnych wioskach. W szkole zaś pro-
boszcz prowadził katechizację w wymia-
rze 17 h tygodniowo. Ksiądz J. Wójcik 
planował przygotowanie niewielkiej sali, 
gdzie zimą będzie ciepło i wygodnie43.  

Całkowita likwidacja nauczania religii 
w szkołach publicznych nastąpiła na mo-
cy ustawy z 15 VII 1961 r. o rozwoju 
systemu oświaty i wychowania. Naucza-
nie katechetyczne miało odbywać się od 
tej pory w punktach katechetycznych, 
których działalność nadzorowali inspek-
torzy oświaty. Zarządzenie w sprawie 
ich prowadzenia przekazano ustnie du-
chowieństwu polskiemu 22 VIII 1961 r. 
Uzupełniała je odpowiednia instrukcja 
ministra oświaty. Nowe przepisy wpro-
wadzały wiele ograniczeń w zakresie na-
uczania religii. Do 2 X 1961 r., czyli w wymaganym czasie, jedynie 
dwóch księży z powiatu przasnyskiego podpisało umowę 
z przewodniczącym Prezydium PRN w Przasnyszu na prowadzenie 
punktów katechetycznych. Byli to ks. J. Wójcik z Jednorożca i ks. A. 
Policewicz z Węgry44.  

Warunki prowadzenia punktów katechetycznych zostały tak posta-
wione, by ich wypełnienie było wręcz niemożliwe. „W praktyce zatem 
udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu katechetycznego zawsze 
zależeć miało od woli władz polityczno-partyjnych. Jednym z celów, 
jakie miały zostać osiągnięte za pomocą powyższych przepisów, miało 
być ponadto uzależnienie duchowieństwa od władz partyjnych oraz 
ograniczenie władzy biskupów diecezjalnych nad nauczaniem kateche-
tycznym. Wśród wymogów, jakie musieli spełnić potencjalni katecheci, 
nie było bowiem warunku, aby legitymowali się oni misją kanoniczną 
wystawioną przez właściwe władze diecezjalne”45.  

                                                           
42 M. Celmer, Polityka władz komunistycznych…, s. 82, 86; J. Doppke, 
Katechizacja w Polsce…, s. 98. 
43 Archiwum Kurii Diecezjalnej w Płocku [dalej: AKDP], Akta parafii 
Jednorożec [dalej: APJc] 1949–1991, Kwestionariusz wizytacyjny, 
1954, s. 3 [anup]; Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział w Pułtu-
sku, Urząd Wojewódzki w Ostrołęce [1948–1974] 1975–1998 [1999–
2000], sygn. 1953, k. 8. 
44 Punkty katechetyczne mogły być tworzone jedynie w kościołach pu-
blicznych lub innych pomieszczeniach parafialnych. Później dozwolono 
ich organizację w pomieszczeniach prywatnych. Z tytułu prowadzenia 
punktów i kierowania nimi duchownym wypłacano odpowiednią kwotę. 
Inspektor oświaty kontrolował punkty przez coroczne sprawozdania 
z ich działalności oraz wizytacje. W razie stwierdzenia naruszenia prze-
pisów punkt zamykano. Zajęcia katechetyczne mogły być prowadzone 
jedynie przez duchownych świeckich, mających stosowne zezwolenie 
inspektoratu oświaty. W uzasadnionych przypadkach religii mogli nau-
czać świeccy. Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie Biuro Udostęp-
niania [dalej: IPN BU] 0206/146/8, k. 40; A. Mezglewski, Nauczanie re-
ligii w Polsce Ludowej…, s. 28–30. 
45 Budynki parafialne, w których miały zostać zorganizowane punkty ka-
techetyczne, nie były przystosowane i nie mogły pomieścić wszystkich 
dzieci. Decyzję wydano w końcu sierpnia, a punkty należało zorganizo-
wać przed początkiem roku szkolnego, wybierając miejsca w niewielkiej 
odległości od szkoły, by dzieci mogły uczęszczać na katechezę. Władze 
państwowe postawiły bardzo wysokie wymagania sanitarne i higienicz-
ne, zakazały też pobierania jakichkolwiek opłat od rodziców i opieku-
nów dzieci na cele przystosowania budynków parafialnych dla celów ka-

                                                                                                          
techizacji. Nawet te parafie, które dysponowały odpowiednimi środkami 
finansowymi, miały ogromne trudności z zaopatrzeniem punktów 
w wymagany sprzęt sanitarny i przeciwpożarowy. J. Doppke, Katechi-
zacja w Polsce…, s. 105; A. Mezglewski, Nauczanie religii w Polsce 
Ludowej…, s. 30–31. 

Ks. Jan Krynicki (1979–1983). Źródło: S. Pajka, 
Słownik biograficzny Kurpiowszczyzny XX wieku, 
Kadzidło 2008. 

Ks. Stefan Władysław Morko (1945–1953). 
Źródło: T. Kruk, Jubileusz 100-lecia parafii 
pod wezwaniem św. Izydora w Drążdżewie 
1911–2011. Przedstawienie w 3 aktach, 
„Wieści znad Orzyca”, 2012, 1 (57), s. 8. 

Świadectwo ukończenia katechezy przez Wiesława Kmocha, 1976 r. 
Zbiory Marii Weroniki Kmoch 
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Wedle stanu z 1963 r. w powiecie przasnyskim umowę o nauczaniu 
religii z władzami państwowymi podpisał tylko jeden kapłan – ks. 
J. Wójcik z Jednorożca. Prowadził dwa punkty katechetyczne 
(w Budach Rządowych i w Ulatowie-Pogorzeli) i pobierał wynagrodze-
nie w wysokości 1000 zł. Generalnie zajęcia odbywały się w domach 
prywatnych – proboszcz wynajmował pomieszczenia od gospodarzy, 
którzy zgłosili chęć udostępnienia lokalu. Do punktów ksiądz dojeżdżał 
wozem lub autobusem. W Ulatowie-Pogorzeli katechizacja prowadzona 
była m.in. u Gadomskich (na pewno w 1969 r.), Stanisławy z Bieńkow-
skich (*1942) i Benedykta (*1931) Kobylińskich (2 lata), Teresy z Ba-
kułów (*1934) i Władysława (1935–1995) Kossakowskich (przez 2 la-
ta), Zofii z Gołębiewskich (*1941) i Stanisława (1939–2005) Pietrzaków 
(w latach 1966–1967), Roczniów i Tworkowskich. Religii nauczano też 
m.in. u Jana Czarkowskiego, Józefa Koziatka, Genowefy z Mąków 
(1929–2018) i Józefa (1934–2003) Brzozowych w Budach Rządowych 
oraz u Stanisława Jaśkiewicza (1926–2003) i Stanisława Płocharczyka 
(*1934) w Nakle. W drugiej połowie lat sześćdziesiątych XX w., kiedy 
przez 4 lata lekcje prowadzono w domu Stefana (1929–2012) i Stefanii 
z Mydłów (*1933) Królów, organista Jan Budny nauczał w kuchni. Nie-
które ławki przynoszone na lekcje przez gospo-
dynię pochodziły z budynku świetlicy oraz 
przedwojennej szkoły w Budach Rządowych. 
Kiedy punkt ulokowano w domu Krystyny 
i Kazimierza Przetaków w Budach Prywatnych, 
religii nauczał proboszcz z parafii pw. św. Izy-
dora w Drążdżewie. Lekcje odbywały się też w 
domach Gaciochów i Sierpińskich w Budach 
Prywatnych. Na zajęcia przychodziły dzieci z 
kilku wsi (Budy Prywatne w parafii Drążdżewo 
oraz Nakieł i Budy Rządowe w parafii Jednoro-
żec). W Drążdżewie Nowym katechizację w do-
domu Kaczyńskich, Murachów i Rumińskich 
prowadził proboszcz z Drążdżewa. Z kolei dzie-
ci z Ulatowa-Słabogóry uczęszczały na kateche-
zę do Małowidza – zajęcia odbywały się m.in. w 
domu Skałów w centrum wsi i prowadził je pro-
boszcz z Chorzel. Katechizację w Jednorożcu 
prowadzono w organistówce, czasem w plebanii 
(domu parafialnym).  

Wedle danych z 1969 r. katechizacja objęła ok. 40 dzieci z przedszko-
la i 655–670 ze szkoły podstawowej. Grupa młodzieży pozaszkolnej 
uczęszczającej na religię liczyła ok. 100 osób. W punkcie w Jednorożcu 
uczyło się 545 dzieci, w Budach Rządowych 62, a w Ulatowie-Pogorzeli 
48 dzieci. Jedynie w Budach Rządowych religii uczył organista, w pozo-
stałych punktach zajęcia prowadził proboszcz. Zaznaczono, że wyposa-
żenie sal katechetycznych w punktach poza wsią parafialną było średnie. 
Co roku proboszcz musiał składać sprawozdania z działalności punktów 
katechetycznych Wydziałowi Oświaty i Kultury Prezydium PRN 
w Przasnyszu. Na koniec roku szkolnego w mieszkaniu, gdzie wynaj-

mowano salę na religię, odprawiana była msza św. Dekorowano je kwia-
tami doniczkowymi i ciętymi, które przynieśli mieszkańcy46. 

Punkty katechetyczne w Nakle i Ulatowie-Pogorzeli wizytował 
w 1969 r. bp B. Sikorski. Na spotkania w obu miejscach przybyło po ok. 
300 osób. Komitety rodzicielskie podejmowały Biskupa i kapłanów to-
warzyszących kawą. (…) Przeprowadzony egzamin wykazał dostateczną 
znajomość prawd wiary. Młodsze dzieci winny jednak lepiej znać pa-
cierz. Śpiew w obu punktach wypadł dobrze. Z dziećmi uczącymi się 
w Jednorożcu spotkałem się przed nabożeństwem ingresowym. Przybyło 
ich wiele wraz z rodzicami. Tutaj egzamin dał wynik zadawalający. (…) 
Na wywiadówki organizowane trzy razy w roku przychodzą wszyscy ro-
dzice. (…) Raz w tygodniu w punkcie katechetycznym odbywają się spo-
tkania z przedszkolakami – zanotował biskup47.  

                                                           
46 AKDP, APJc 1949–1991, KWB, 1969, s. 7 [anup]; AP, Pisma z urzę-
dów państwowych [od 15 XII 1945 r. do], sygn. 15/V, Pismo Prezydium 
PRN w Przasnyszu, 9 XII 1964, 174/64 [b.n.k.] [anup]; relacja Anny Te-
resy Dąbek z Bud Rządowych, Katarzyny Goś-Wilgi z Jednorożca, Ja-
dwigi Grzyb z Nakła, Wiesława Kmocha z Jednorożca, Stanisławy Ko-
bylińskiej z Ulatowa-Pogorzeli, Stefanii Król z Bud Rządowych, 
Edwarda Niestępskiego z Ulatowa-Słabogóry, Teresy Pietrzak z Ulato-
wa-Pogorzeli, Władysława Płocharczyka z Nakła i Jacka Przetaka z Jed-
norożca (2020); M. Celmer, Władze państwowe wobec Kościoła…, 
s. 412; M. Kaczyńska, Takim był ksiądz proboszcz Stefan Morko, KZH, 
2 (2011), 5, s. 16. 
47 AP, Księga wizytacji biskupich w parafii Jednorożec [1949–1979], 
Dekret wizytacyjny [dalej: DW], 1969, s. 4–5 [anup]. 

Dzienniki lekcji religii z lat sześćdziesiątych XX w. w zbiorach archi-
wum parafialnego w Jednorożcu 

Dzienniki Katechetycznych Kół Opiekuńczych Rodziców w Ulatowie-
Pogorzeli i Budach Rządowych w zbiorach archiwum parafialnego 
w Jednorożcu 

Plan lekcji religii w roku szkolnym 1988/1989 ze zbiorów archiwum parafialnego w Jednorożcu 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43-46, listopad 2020 r. strona 9Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43–46, listopad 2020 r. 



 

Katechizacja zorganizowana była na wzór szkolny: prowadzono 
dzienniki szkolne, na zakończenie roku szkolnego dzieci otrzymywały 
świadectwa itp. Zajęcia zaplanowano w taki sposób, by nie kolidowały 
z lekcjami w szkole. Uczniowie szkół podstawowych uczęszczali za re-
ligię przed zajęciami szkolnymi lub po nich, młodzież wieczorami, zaś 
ci, którzy nie mogli uczęszczać na katechezę w tygodniu, przychodzili 
na lekcje w niedziele po mszy48. 

W parafii Jednorożec założono Katechetyczne Koła Opiekuńcze Ro-
dziców przy punktach katechetycznych – w Budach Rządowych 3 IV 
1968 r. i w Ulatowie-Pogorzeli 6 IV 1968 r. Na spotkania założycielskie 
przybyło wielu rodziców. Omówiono sprawę zakupu ławek do obu 
punktów – członkowie postanowili opodatkować się po 80 zł w Budach 
Rządowych i 50 zł w Ulatowie-Pogorzeli. Wybrano również członków 
kół. W Budach Rządowych byli to: Józef Brzozowy (1934–2003), Ka-
zimierz Kowalczyk (1937–2006), Stefania Król z Mydłów (*1933), Sta-
nisława Piotrak z Kurzaców, Kazimierz Płoski (1932–2004), Eugeniusz 
Tabaka (1928–1985) i Julia Zapadka (1922–1999) z Bud Rządowych 
oraz Stanisław Jaśkiewicz (1926–2003), Stanisław Płocharczyk (*1934) 
i Stanisław Tabaka z Nakła. Z kolei w Ulatowie-Pogorzeli do koła zosta-
li wybrani: Teresa Kossakowska z Bakułów (*1934), Marceli Kossa-
kowski (1905–?), Wiesław Maćkowski (1930–2002), Jadwiga Pniewska 
(1927–2008), Wanda Radomska, Marianna Szewczak i Janina Wiszowa-
ta z Romanów (*1926). Przewodniczącymi kół wybrano Kazimierza 
Płoskiego w Budach Rządowych oraz Wandę Radomską w Ulatowie-
Pogorzeli. Spotkania odbywały się co kilka miesięcy oraz na zakończe-
nie roku szkolnego. Omawiano kwestie związane z katechizacją dzieci i 
życiem religijnym parafii. Przykładowo w czerwcu 1969 r. na spotkaniu 
w Budach Rządowych wybrano delegata ze wsi oraz przedstawicieli 
dzieci do przywitania biskupa podczas planowanej wizytacji pasterskiej. 
Na zebraniach proboszcz informował rodziców o postępach uczniów w 
nauce i zachowaniu.  

W listopadzie 1968 r. ks. J. Wójcik zanotował, że poziom religijności 
dzieci w parafii polepszył się, co było skutkiem pozytywnej pracy Koła 
Opiekuńczego w obu ośrodkach. W 1970 r. problemem w punktach było 
oglądanie przez małe dzieci programów telewizyjnych dla starszych, 
opuszczanie religii i mszy niedzielnych oraz złe zachowanie niektórych 
dzieci podczas katechezy i nabożeństw. Koła katechetyczne zobowiązały 
się pomóc w niwelowaniu tych problemów. Powtarzały się one przez ca-
ły okres działania koła, co uwidaczniają zapisy w sprawozdaniach. Nie 
wiadomo, jak długo działały koła i czy stan moralny dzieci skupionych 
wokół punktów katechetycznych w Budach Rządowych i Ulatowie-
Pogorzeli się poprawił, bowiem notatki urywają się jesienią 1976 r.49. 

                                                           
48 J. Doppke, Katechizacja w Polsce…, s. 106–107. 
49 AP, Katechetyczne Koło Opiekuńcze Rodziców przy punkcie kateche-
tycznym w Budach Rządowych [1968–1976][b.n.s.][anup]; tamże, Kate-
chetyczne Koło Opiekuńcze Rodziców przy punkcie katechetycznym 
w Ulatowie-Pogorzeli [1968–1976] [b.n.s.] [anup]. 

W 1974 r. zanotowano, że w 3 punktach katechetycznych w parafii 
uczyło się łącznie ok. 500 dzieci szkolnych. Frekwencja na zajęciach 
była dobra. Proboszcz uczył przez 19 godzin tygodniowo, a organista 4, 
dwa lata później obaj mieli o godzinę więcej. W 1979 r. punkty kateche-
tyczne były dobrze wyposażone w sprzęty i pomoce dydaktyczne50. 

Na początku lat siedemdziesiątych polityka dotycząca punktów kate-
chetycznych została złagodzona, głównie na skutek oporu ze strony du-
chowieństwa katolickiego. Odpowiednie zarządzenie zostało uchylone 
w 1981 r. W zarządzeniu z 23 X 1981 r. Minister Oświaty i Wychowa-
nia stwierdził, że katecheza parafialna jest wewnętrzną sprawą Kościo-
ła. W sytuacjach wyjątkowych dopuszczono też możliwość odpłatnego 
wynajmowania pomieszczeń szkolnych na potrzeby katechizacji51. 
W Jednorożcu katechizację w latach osiemdziesiątych XX w. prowadził 
wikariusz. Kiedy pojawił się problem ze znalezieniem pomieszczenia na 
katechizację dzieci w Nakle i nikt, kto mógłby udostępnić lokal, się nie 
zgłosił, ks. M. Mech zakupił barakowóz. Katechizację prowadził tu pro-
boszcz52. 

Religia powróciła do szkół w roku szkolnym 1990/1991. Po 1990 r. 
„stała się przedmiotem fakultatywnym, nauczanym w wymiarze 2 go-
dzin tygodniowo, nauczyciele religii stali się pełnoprawnymi członkami 
rad pedagogicznych, zatrudnionymi na podstawie misji kanonicznej, 
wydanej przez właściwego biskupa miejsca. Księża katecheci przez 
pierwsze siedem lat nie pobierali wynagrodzeń za wykonywaną pracę. 
(…) Uczniowie uzyskali możliwość korzystania z 3 dni wolnych od na-
uki w szkole w celu uczestniczenia w rekolekcjach wielkopostnych. 
W szkole mogła być prowadzona modlitwa oraz była akceptacja na za-
wieszenie krzyży”53. 

W parafii Jednorożec religii nauczano we wszystkich szkołach na te-
renie parafii: w Jednorożcu, Drążdżewie Nowym (budynek z drugiej po-
łowy lat pięćdziesiątych XX w.), Nakle (budynek zbudowany w latach 
1961–1962) i Ulatowie-Pogorzeli (budynek z 1967 r.). W Drążdżewie 
Nowym szkoła znajdowała się w części wsi należącej do parafii Drąż-
dżewo, ale katechetka tam pracująca – Bożena Rumińska – uczyła dzieci 
z całej wsi, a więc także z części należącej do parafii Jednorożec. W Na-
kle w latach 1990–2001 katechezę prowadziła Jolanta Gacioch. Z dniem 
1 IX 2001 r. szkołę zlikwidowano, a uczniowie z Nakła i Bud Rządo-
wych uczęszczali na zajęcia, także te z religii, do jednorożeckiej pod-
stawówki. Dzieci z Ulatowa-Słabogóry uczyły się w szkole w Małowi-
dzu (budynek z 1964 r.), gdzie od 1990 r. katechetką była Marianna 
Kowalczyk. W 2007 r. szkołę zamknięto, a uczniowie i uczennice zaczę-
li uczęszczać do Publicznej Szkoły Podstawowej im. A. Chętnika w Jed-
norożcu. W latach 1990–2018 w jednorożeckiej podstawówce religii na-
uczała katechetka Regina Rekosz, w latach 2003–2005 także Małgorzata 
Ladzińska. W roku szkolnym 1990/1991 w szkole zajęcia prowadził ks. 
M. Mech. W roku szkolnym 1991/1992 religii zaczął nauczać proboszcz 
ks. S. Muzal, zastąpiony w roku szkolnym 2000/2001 przez ks. A. Kro-
na. Z kolei w jednorożeckim gimnazjum, powstałym w ramach reformy 
edukacji w 1999 r., religii nauczali wszyscy wikariusze – od ks. Janusza 
Strzelczyka począwszy. W latach 1999–2019 katechetką w gimnazjum 
była Elżbieta Jachimowska. Po likwidacji gimnazjum i reaktywacji 
ośmioletniej szkoły podstawowej nauczyciele religii z gimnazjum prze-
szli do szkoły podstawowej. W Liceum Ogólnokształcącym w Jednoroż-
cu, powołanym w 1998 r., religii naucza(ł) wikariusz. Katechezę 
w przedszkolu samorządowym w Jednorożcu do roku 2018 prowadziła 
R. Rekosz, zaś od 2012 r. Anna Mikołajewska54.  

 

                                                           
50 AKDP, APJc 1949–1991, KWD, 1974, s. 2 [anup]; tamże, KWD, 
1975, s. 2 [anup]; AP, Księga wizytacji biskupich w parafii Jednorożec 
[1949–1979], DW, 1979, s. 4 [anup]. 
51 A. Mezglewski, Nauczanie religii w Polsce Ludowej…, s. 33–34. 
52 AKDP, APJc 1949–1991, Protokół tradycyjny, 1991, s. 5–7 [anup]; 
T. Kruk, Jubileusz 100-lecia parafii pw. św. Izydora w Drążdżewie 
1911–2011, cz. 1, KZH, 2 (2011), 6, s. 26. 
53 R. Czekalski, Rys historyczny lekcji religii…, s. 123. 
54 Relacja Edwarda Niestępskiego z Ulatowa-Słabogóry (2020); U. Bo-
jarska, Małowidz, [w:] Zapiski Ziemi Jednorożeckiej, red. M. Dworni-
czak i in., Jednorożec 2011, s. 40; S. Płocharczyk, Nakieł, [w:] tamże, 
s. 42; T. Wojciechowska, Jednorożec…, s. 244, 246–250, 284; taż, Ula-
towo-Pogorzel, [w:] Zapiski Ziemi Jednorożeckiej…, s. 59. 
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Katecheci i katechetki  
w Jednorożcu 
 
W nawiasach podano lata pracy w Jednoroż-
cu lub na terenie parafii. 
 
Księża z parafii Chorzele  
posługujący w Jednorożcu  
1. ks. Franciszek Kamiński (1864–1869) 
2. ks. Paweł Florian Łaguna (1862–1879) 
3. ks. Wincenty Hilary Gutkowski (1870–

1871) 
4. ks. Walenty Tercjak (1876–1880) 
5. ks. Józef Janczewski (1879–1887) 
6. ks. Franciszek Olszewicz (1882–1888) 
7. ks. Konstanty Brzóska (1888) 
8. ks. Hipolit Wawrzyniec Brzóska (1888–

1891) 
9. ks. Bernard Pierzchalski (1888–1892) 
10. ks. Ignacy Połubiński (1892–1911) 
11. ks. Józef Ciesielski (1911–1915) 
 
Proboszczowie i administratorzy 
parafii Jednorożec od 1916 r. 
1. ks. Konstanty Lewandowski (1916–1924) 
2. ks. Wacław Woźniak (1924–1929) 
3. ks. Julian Tyszka (1929) 
4. ks. Stefan Bernatowicz (1929–1945) 
5. ks. Stefan Władysław Morko (1945–1953) 
6. ks. Józef Wójcik (1953–1979) 
7. ks. Jan Krynicki (1979–1983) 
8. ks. Marian Piotr Mech (1983–1991) 
9. ks. Stanisław Muzal (1991–2000) 
10. ks. Andrzej Kron (od 2000) 
 
Wikariusze parafii Jednorożec 
1. ks. Witold Chełchowski (1983–1984) 
2. ks. Adam Bogacki (1984–1986) 
3. ks. Zbigniew Kołakowski (1986–1988) 
4. ks. Zbigniew Józef Załęcki (1988–1991) 
5. ks. Wojciech Goryszewski (1991–1992) 
6. ks. Jarosław Gołaszewski (1992–1993) 
7. ks. Robert Piotr Pękała (1993–1994) 
8. ks. Ryszard Żebrowski (1994–1996) 
9. ks. Artur Szurawski (1996–1999) 
10. ks. Janusz Strzelczyk (1999) 
11. ks. Zbigniew Andrzej Prusiński (1999–

2000) 
12. ks. Marek Średnicki (2000–2004) 
13. ks. Łukasz Grabowski (2004–2006) 
14. ks. Andrzej Gromadzki (2006–2008) 
15. ks. Tomasz Kurek (2008–2012) 
16. ks. Tomasz Czarnowski (2012–2015) 
17. ks. Zbigniew Kierzkowski (2015–2016) 
18. ks. Grzegorz Deluga (od 2016) 

 
Organiści 
1. Kazimierz Ambroziak (1963–1964) 
2. Jan Budny (1964–1969). 
3. Józef Kocięda (1969–1972)  
4. Tadeusz Antoni Ziółkowski (1972–1982). 
 
Katecheci i katechetki 
Poniżej natomiast zaprezentowano jedynie nazwiska tych osób świec-
kich, które prowadząc katechezę, pracowały na terenie parafii. Warto 
dopowiedzieć, że po 1990 r. w szkole w Małowidzu, gdzie uczyły się 
dzieci z Ulatowa-Słabogóry, katechezę prowadziła Marianna Kowal-
czyk55. 
 

                                                           
55 Relacja Henryki Kaszczyj (2020). 

 
1. Kazimiera Popowiczówna (od ok. 1936 r.) 
2. Apolonia Kulesza (1945–1953). 
3. Jolanta Ewa Gacioch (1991–2001).  
4. Regina Rekosz (1990–2018)  
5. Bożena Rumińska (1994–2017)  
6. Małgorzata Ladzińska (2003–2005) 
7. Elżbieta Jachimowska (1999–nadal) 
8. Anna Mikołajewska (od 2012 r.)56. 

 
Maria Weronika Kmoch 

 

                                                           
56 Sylwetki katechetów i katechetek świeckich i duchownych zob. M.W. 
Kmoch, Na skraju Kurpiowszczyzny. Parafia pw. św. Floriana w Jedno-
rożcu, Jednorożcu 2020, s. 179–207, 231–238. 
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Ostaszewscy  
herbu Ostoja  

z Bagienic 
 

 

Ryszard OSTASZEWSKI

Na początku parę słów o naszym herbie rodowym Ostoja (występują-
cym również jako Hostoja, Mościc, Ostojczyk). Według Herbarza ry-
cerstwa polskiego z XVI wieku to herb rodowy przedstawiający w polu 
czerwonym miecz o głowni srebrnej i jelcu złotym między dwoma zło-
tymi półksiężycami zwróconymi barkami ku sobie. W klejnocie widzi-
my pięć piór strusich. Oryginalnie w klejnocie między dwoma księży-
cami złotymi znajdowała się głowa smoka z szyją czarna, ziejąca 
ogniem czerwonym. W polu czerwonym, między dwoma półksiężycami 
złotymi barkami ku sobie w pas, widać było takiż krzyż ćwiekowy; labry 
zaś były czarne, podbite złotem. 

Heraldyk Kacper Niesiecki przytoczył legendę o początku herbu Osto-
ja, wiążąc jego powstanie z walecznym i sprytnym pułkownikiem Osto-
ją: Za panowania Bolesława Śmiałego (1058–1078) króla polskiego, gdy 
albowiem nieprzyjaciel wtargnął w granice polskie, wysłany przeciwko 
nim pułkownik, imieniem OSTOJA, w niewielkim ludzi do boju poczcie 
języka wziąwszy o zbliżającym się nieprzyjacielu, cicho się pod obóz po-
demknął i straż wyciął tak, że żaden z nich albo miecza, albo pętów nie 
uszedł. Jeden z pojmanych szukając łaski w swej niedoli u pomienionego 
Ostoi przyrzekł mu pod przysięgą, że mu miał dopomóc do większego 
zwycięstwa. Darowany tedy wolnością, prosto do swego obozu przypadł, 
tam nie wspominając o porażce swoich, jeszcze do tego nakłonił hetma-
na swego, że nowe posiłki straży pierwszej i daleko liczniejsze wysłał. O 
tych upewniony Ostoja, tak ich ze wszystkich oskoczył, że żaden szabli 
jego nie uszedł., dopiero z drugimi pobliższymi chorągwiami złączywszy 

się, nocą na obóz nieprzyjacielski uderzył, gdzie przestraszeni wszyscy, 
jedni pod miecz dostali, drudzy do pobliższych lasów, życie salwując, od 
goniących się i szukających poginęli. Za to tedy dzieło Ostoja i herbem 
tym nadany, i w znaczne dobra opatrzony. 

Rodzina notowana na Ziemi Ciechanowskiej już na początku XV w. 
wzięła nazwisko od wsi Ostaszew, później Ostaszewo Wielkie z jej dzia-
łami: Panki, Bagno, Czerznie, Włostki i innymi w miarę powiększania 
się dóbr. Obecnie Ostaszewo leży w gminie Gzy w powiecie pułtuskim 
i należy do parafii Szyszki. 

Najstarszym źródłem do poznania historii rodu są akta kancelarii ksią-
żąt mazowieckich zawierające przywilej księcia Bolesława IV z 1446 r. 
zwalniający poddanych Ścibora z Ostaszewa (urodził się na przełomie 
XIV i XV w.) z prac przy odnawianiu grodu oraz przywilej księcia Janu-
sza II z 1473 r. przenoszący Ostaszewo na prawo chełmińskie.  

Po Ściborze dobra odziedziczył Paweł z Ostaszewa, notowany w roku 
1474, po nim jego syn Ścibor, występujący w aktach w 1512 roku, zaś 
po tym Ściborze znów syn Paweł Ostaszewski, pojawiający się w do-
kumentach z lat 1552–1570. 

Paweł Ostaszewski ożenił się z Anną Gołocką i z tego związku urodzi-
ło się kilkoro dzieci, m.in. nasz przodek Jan, w roku 1601 notowany ja-
ko właściciel części majątku w Ostaszewie Wielkim. 

Syn Jana, Mikołaj, towarzysz pancerny, odznaczył się chlubnie w wy-
prawach w latach 1616–1618, lecz ciężko ranny w bitwie pod Moskwą 
i niezdolny do dalszej służby osiadł na swojej części w Ostaszewie 
Wielkim. Bogato ożeniony, nabył wieś Panki i od tej wsi otrzymał przy-
domek „Panek” odróżniający go od innych licznych Ostaszewskich.  

Mikołaj „Panek” miał trzech synów, z których najstarszy Paweł An-
drzej w roku 1648 podpisał elekcję jako łowczy ciechanowski. Stale 
wierny królowi Janowi Kazimierzowi podczas potopu szwedzkiego, po-
niósł znaczne straty majątkowe od nieprzyjaciół, którzy dwukrotnie 
ogniem i mieczem zniszczyli jego dziedziczną wieś Ostaszewo-Panki. 

Wojciech, syn Pawła Andrzeja, był dworzaninem królewskim i skarb-
nikiem ciechanowskim w latach 1691–1698. Miał pięciu synów, z któ-
rych dwóch poległo w wojnie szwedzkiej, a jeden zginął od pioruna. 

Jeden z pozostałych przy życiu synów Wojciecha, Franciszek, został 
w Ostaszewie-Pankach. Miał dwóch synów, z których Józef ożenił się 
z Anną Skrzetuską i osiadł na Wołyniu w majątku żony. Jego syn Mi-
chał sprzedał swoje posiadłości wołyńskie i przesiedlił się do Galicji, 
w której posiadał wieś Jabłonkę, i nabył dodatkowo Iwonicz, Klimków-
kę, Sieniawę i Wzdów. Michał – dwukrotnie żonaty – miał trzech sy-
nów, z których najstarszy Sebastian pozostał na majątku ojca. Sebastian 
miał syna Teofila ożenionego z hrabianką Załuską, córką Karola i Anieli 
z książąt Ogińskich. Z tego związku w 1860 r. urodził się Adam hr. 
Ostaszewski znany wynalazca, poliglota (znał 22 języki) i jednocześnie 
ekscentryk zaprzeczający teorii kopernikańskiej. 

Z tej linii po Michale Ostaszewskim pochodzi nasza daleka kuzynka, 
popularna aktorka Maja Ostaszewska.  

Z mazowieckiej linii rodu w dokumentach notowani są m.in.: 
- Maciej – poseł na sejm elekcyjny w 1573 r., 
- Nereusz – szambelan królewski i poseł na Sejm Czteroletni, 
- Tomasz – kanonik chełmski i warszawski, od 1809 r. biskup płocki 
i od 1815 r. senator Królestwa Polskiego, 
- Walenty – podporucznik 6. pułku ułanów wojsk Księstwa Warszaw-
skiego, w 1812 r. odznaczony za waleczność Srebrnym Krzyżem Orderu 
Virtuti Militari, 
- Feliks – podporucznik pułku grenadierów gwardii, w 1831 r. odzna-
czony Złotym Krzyżem Orderu Virtuti Militari. 

Zdjęcie autora  

lub  

zdjęcia autorów 
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Drugi syn Wojciecha, nasz przodek Jan, opu-
ścił Ostaszewo-Panki i osiadł prawdopodobnie 
w Bogurzynie koło Ciechanowa. 

Paweł, syn Jana, posiadający majątki ziem-
skie na Bogurzynie i Targoniach, w podeszłym 
wieku poślubił młodą Katarzynę. Z tego związ-
ku w dniu 10 XII1772 r. w Bogurzynie urodził 
się jedyny syn Szymon, który osierocony 
w dzieciństwie przez ojca Pawła, był wycho-
wywany przez matkę. Paweł cały majątek zapi-
sał Katarzynie, która ponownie wyszła za mąż 
(II voto Purzycka) i z tego związku miała wiele 
dzieci. 

Szymon Ostaszewski (†10 XII 1832 r.) opu-
ścił dom rodzinny w Bogurzynie i w dniu 18 
VII 1798 r. (zapis w księdze metrykalnej parafii 
Krasnosielc w Archiwum Diecezjalnym 
w Płocku) poślubił jedynaczkę na szlacheckiej 
wsi Bagienice. Osiadł w Bagienicach. Świad-
kami na ślubie byli Walenty Ostaszewski i Jan 
Budny. 

Z tego związku urodziło się dwóch synów: 
Jan (1799–?) – właściciel części majątku 

w Bagienicach, po nim został syn Józef (30 XII 
1822–22 XI 1871), którego potomstwo w miarę 
powiększania się rodziny opuszczało Bagienice, 
przenosząc się do Ciechanowa, Opinogóry, 
Kielc. Tylko jeden syn Józefa – Franciszek 
(1856–1 X 1930) ożeniony z Marianną Budną 
(1858–15 X 1944) pozostał we wsi Bagienice 
Tryłogi. 

Wojciech (15 VI 1800–26 XII1864) – właści-
ciel części majątku na Bagienicach, Biernatach 
i Grabowie – po raz pierwszy ożenił się z Ma-
rianną Bagińską. Związek zawarli5 VII 1820 r. 
W dniu 29 XI 1823 r. urodził się im syn Alek-
sander (dalsze losy żony i syna są nieznane). 

Po drugiej żonie Elżbiecie Mossakowskiej 
Wojciech miał trzech synów:  

1.  Pawła (1847–1879) –proboszcza parafii 
Pawłowo w pow. przasnyskim, 

2.  Stanisława (13 VIII 1855–?), który wye-
migrował do USA i tylko jeden jego syn Win-
centy (1879–8 X 1961) wrócił do kraju, ożenił 

Fot. 1. Przasnysz, ok. 1944 r. Wincenty Ostaszewski (1879–1961) z wnuczkami Stefanią i Da-
nutą. 
 

Fot. 2. Jan Ostaszewski (1851–1915) i Rozalia Ostaszewska z Rawów (1854–1920). 

Fot. 3. Bolesław Ostaszewski (1879–1943) i Emilia Ostaszewska z Grabowskich (1892–1959). 
Fot. 4. Rok 1938. Jan Ostaszewski (1916–
1987) podczas służby wojskowej w Warsza-
wie. 
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się ze Stefanią Chrzanowską (1888–22 IV 1916) i osiadł w Przasnyszu. 
Wincenty (fot. 1) miał czworo dzieci: 
- Czesław (16 XII 1907–?) – wyjechał do USA i jego dalszy los niezna-
ny; 
- Stefan (1910–6 XII 1956) – dwukrotnie żonaty: z pierwszego małżeń-
stwa córki Krystyna (1936–?) i Bożena (1938–?), z drugiego małżeństwa 
Maria (*31 III 1947, po mężu Płonka), Bożena (*17 VI 1950, po mężu 
Chylińska) i Jerzy (*15 IV 1953), który ożenił się z Danutą Łukasiak –
mają troje dzieci i mieszkają w Przasnyszu. 
- Tomasz (29 XII 1912–22 III 1984) – miał dwie córki: Stefania (16 IV 
1940, po mężu Parzuchowska) i Danuta (3 XII 1942–9 II 2002, po mężu 
Grądziel). 
- Zenobia (4 I 1923–19 III 2010) wyszła za mąż za Tadeusza Sobola 
(16 IV 1913–28 VIII 2000) mieszkali w Przasnyszu i mieli troje dzieci: 
Leszka (1948–1995), Elżbietę (*7 V 1950, po mężu Owczarek) i Ewę 
(*11 VIII 1951, po mężu Piekarska). 

3.  Jana (1852–5 IV 1915) – spadkobiercę po ojcu Wojciechu, oże-
nionym z Rozalią Rawą (1854–6 XI 1920) (fot. 2), córką właściciela 
folwarku Bagienice-Tryłogi, miał z nią trzynaścioro dzieci, z których 
pięcioro zmarło w dzieciństwie. 

Najstarszy syn Jana, Władysław (*7 II 1876 Bagienice †7 III 1961 
Ostrołęka) (fot. 5), opuścił Bagienice za młodu i pracował w parowo-
zowni Ostrołęka, dochodząc do stanowiska naczelnika. Ożeniony 
z Czesławą Zielińską (27 III 1982–13 X 1971) – po nich zostało troje 
dzieci: 
- Ryszard (3 I V 1916–24 XII 1996) – lekarz chirurg. Podczas okupacji 
niemieckiej przyjął pseudonim „Sanus”; był zastępcą szefa służby sani-
tarnej w Obwodzie Ostrołęckim AK. Od 1 VI 1945 r. do 1950 r. był dy-
rektorem szpitala w Ostrołęce. Po przeniesieniu do Warszawy był or-
dynatorem chirurgii w Centralnym Szpitalu Wojskowym. Jest Honoro-
wym Obywatelem Ostrołęki, a jego imieniem jest nazwana jedna z ulic 
w Ostrołęce. Ożenił się z Krystyną Korbą i mają troje dzieci: Krystynę 
(*27 IV 1950, po mężu Scott) mieszkającą w Anglii, Włodzimierza Ry-
szarda (*18 IX 1951) i Andrzeja (*9 XI 1954) mieszkającego we Fran-
cji. 

- Janina (23 IX 1918–2 IV  2008) – więźniarka obozów Ravensbrück 
i Buchenwald. Wyszła za mąż za Kazimierza Karaszewskiego (26 IV 
1918–30 IV 1998), który podczas wojny był pilotem Dywizjonu 317 
i 309 w Wielkiej Brytanii. Mieli dwie córki: Marię (3 VII 1951–1 IX 
2006, po mężu Gałkowska) i Jolantę (*19 IX 1954) mieszkającą w domu 
rodzinnym w Ostrołęce. 
- Jadwiga (7 I 1921–25 VI 2013) – w swoim domu prowadziła po wojnie 
skład apteczny, a potem drogerię. Przez wiele lat była ławnikiem sądu 
w Ostrołęce. Wyszła za mąż za Józefa Zimnocha (7 X 1925–11 V 1993). 
Wychowali córkę Sławomirę mieszkającą w Ostrołęce. 

Fot. 5. Ok. 1905 r., parowozownia Ostrołęka. Władysław Ostaszewski w środku (w kapeluszu). 

Fot. 6. Bagienice, październik 1943 r. Nad trumną Bolesława Osta-
szewskiego jego najbliższa rodzina: w dolnym rzędzie od lewej syn Jan 
Ostaszewski, żona Emilia Ostaszewska, syn Henryk Ostaszewski, 
w górnym rzędzie córka Teresa Ostaszewska (po mężu Olkowska), syn 
Romuald Ostaszewski, córka Lucyna Ostaszewska (po mężu Majkow-
ska). 
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Bolesław (*25 IX 1879 Bagienice †17 X 1943 Bagienice) (fot. 6) 
pozostał w Bagienicach i był właścicielem części podzielonego między 
spadkobierców majątku. Ożenił się z Emilią Grabowską (1892–30 VI 
1959) (fot. 3), z którą miał pięcioro dzieci. 
- najstarszy syn Jan (*25 VII 1916 Bagienice †11 VI 1987 Wołomin) –
urzędnik kolejowy ożeniony ze Stefanią Jakacką (*5 XII 1921 Rzekuń 
†27 I 1994 Warszawa). Po nich pozostali synowie: Ryszard (*12 II 
1951), Stefan (*19 V 1953), Sławomir (*13 VIII 1954) i Jacek (*10 IX 
1962), 
- Henryk (*6 IX 1918 Bagienice †19 I 1946 Bagienice) – dobrze zapo-
wiadający się gospodarz umarł w wieku 28 lat i był to ostatni Ostaszew-
ski właściciel tej posiadłości, 
- Romuald (*20 V 1926 Bagienice †22 II 1993 Warszawa) – st. radca 
w Ministerstwie Komunikacji; ożenił się z Heleną Majewską (*21 V 
1930), z którą miał dwoje dzieci: Włodzimierza (*20 VI 1951) i Barbarę 
(*24 XI 1956, po mężu Banasiak), 

- Teresa (*9 XI 1927 Bagienice †30 VII 2013 Maków Mazowiecki) po-
została w Bagienicach, wyszła za mąż za Tadeusza Olkowskiego (16 XI 
1915–6 VII 1996). Mieli córkę Zofię Hannę, która wyszła za mąż za Ja-
na Olkowskiego. Teresa  jako ostatnia z domu Ostaszewska pozostała na 
majątku przodków. Obecnie już trzecie pokolenie Olkowskich bardzo 
sprawnie zarządza majątkiem, znacznie go powiększając, 
- Lucyna (*3 VI 1929 Bagienice †21 IX 1996) wyszła za mąż za Edwar-
da Majkowskiego (13 III 1928–9 IV 2005) i przeniosła się na gospodar-
stwo męża w pobliskich Majkach. Pozostała po nich córka Maryla (po 
mężu Chełchowska) i syn Waldemar. 

 

Honorata (1881–3 VII 1925) zmarła w panieństwie. 
Anastazja (1883–29 III 1917) wyszła za mąż za Antoniego Gra-

bowskiego, nie pozostawiła potomstwa. 
Marianna (1886–1918) wyszła za mąż za Piotra Dzierżanowskiego 

i osiadła w USA. Mieli jedną córkę Kazimierę, która wyszła za mąż za 
Stefana Palasińskiego. 

Stefan (19 II 1891–2 V 1981) – urzędnik kolejowy w Ostrołęce 
ożeniony z Jadwigą Rawą (1898–1982) mieli dwie córki:  
- Irena (po mężu Bielawska) mieszkała z rodziną w Warszawie, 
- Alina (*9 VII 1926, po mężu Skupińska) mieszka w Ostrołęce – dwo-
je dzieci: Danuta (*15 I 1957) i Mariusz (11 I 1960–11 XI 2014). 

Julian (*10 II 1894 Bagienice †8 II 1978 Ostrołęka) – kupiec, któ-
ry prowadził własny sklep żelazny. W marcu 1930 r. wybrany na bur-
mistrza Ostrołęki, pełnił tą funkcję do 1934 r. W dniu 2 IX 1939 r. roz-
kazem dowódcy 42. pułku piechoty powołany na stanowisko burmi-
strza komisarycznego Ostrołęki. Był działaczem społecznym w szere-
gach OSP. W latach 1959–1967 był prezesem OSP w Ostrołęce, a po-
tem jej honorowym członkiem. Ożenił się z Jadwigą Stachańską (1905–
1932). Mieli troje dzieci:  
- Witold (20 II 1926–15 I 1993) – właściciel rozlewni wód gazowanych 
w Ostrołęce. Ożenił się z Anną Marią Posłuszną (20 V 1925–28 IV 
1986) i mieli córki: Elżbietę (*9 VI 1956, po mężu Bębecka – mieszka 
w USA), Barbarę Ostaszewską-Ośkę (* 7 XI 1957), Annę (*19 VII 
1962, po mężu Sołowiey – mieszka w USA), 
- Karol (19 IX 1927–1 XII 1990) – właściciel „Hotelu Mazowieckie-
go”. Ożenił się z Jadwigą Cwaliną, a ich syn Paweł (*16 IV 1969) wraz 
z synową Gabrielą dalej prowadzą ten hotel.- Regina (30 VIII 1931–7 
X 1999) wraz z mężem Leszkiem Krawczyńskim prowadzili po ojcu 
sklep z farbami. Ich syn Piotr mieszka w Anglii. Fot. 8. Bagienice 19 V 1984 r. Seniorzy rodu (od lewej): Jan Ostaszew-

ski i Ryszard Ostaszewski. 

Fot. 7. Bagienice, 19 V 1984 r. 
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Julian ożenił się powtórnie – z Felicją Rzemek (1909–?) mieli troje 
dzieci: 
- Barbara (*24 VIII 1935) wyszła za mąż za Ryszarda Grabowskiego, 
mieli dzieci: Krzysztofa i Ewę (po mężu Muszyńską), 
- Zbigniew (*8 X 1936) – po raz pierwszy żonaty z Krystyną (córka An-
na), druga żona to Alicja, a dzieci: Adam Julian (*22 I 1985) i Agata Jo-
anna (*13 III 1986), 
- Hanna (*15 I 1940) wyszła za mąż za Tadeusza Jabłońskiego, mają 
troje dzieci: Katarzynę Jabłońską-Świerczyńską, Joannę i Dariusza. 

Czesława (7 XI 1897–8 VIII 1964) wyszła za mąż za Feliksa Na-
piórkowskiego (1890–1955). Mieli jedną córkę Halinę, która wyszła za 
mąż za Sławomira Kubata i zamieszkała w Gdańsku. 

 

Pielęgnując pamięć rodu Ostaszewskich, organizujemy zjazdy rodzin-
ne. Pierwszy z nich odbył się w dniach 19–20 V 1984 r. w Bagienicach 
w gospodarstwie rodziny Olkowskich (dawnej posiadłości Ostaszew-
skich). Jego organizatorami byli seniorzy rodu – Jan Ostaszewski (mój 
ojciec) i Ryszard Ostaszewski (mój stryj). Uczestników upamiętnia fot. 
nr 7 i 8. 

Kolejny zjazd rodu Ostaszewskich, w którym uczestniczyło blisko 100 
osób, odbył się 16 V 2015 r. w Krasnosielcu. Spotkanie rozpoczęło się 
mszą w zabytkowym miejscowym kościele parafialnym. Należy zazna-
czyć, że w tym kościele od końca XVIII w. nasi przodkowie uczestni-
czyli we wszystkich uroczystościach i jeszcze do lat osiemdziesiątych 
XX w. mieli swoje honorowe miejsce w ławie przy ołtarzu. 

Po mszy na stopniach kościoła zrobione zostało pamiątkowe zdjęcie 
uczestników (fot. 9). Następnie rodzina udała się na miejscowy cmen-
tarz do grobu rodzinnego Ostaszewskich i Olkowskich (fot. 10). 
W imieniu uczestników zjazdu senior rodu Zbigniew Ostaszewski 
i Włodzimierz R. Ostaszewski złożyli kwiaty na grobie przodków, 
a Ryszard Ostaszewski zapalił znicz. Minutą ciszy uczczono pamięć 
przodków. 

Oficjalna część zjazdu odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury 
w Krasnosielcu, gdzie na jednej ze ścian było umieszczone ogromne 
drzewo genealogiczne rodu Ostaszewskich herbu Ostoja. Po zajęciu 
miejsc przy stołach zebranych gości powitał Włodzimierz R. Ostaszew-
ski, który przedstawił program spotkania. Po wspólnym obiedzie Ry-
szard Ostaszewski przedstawił historię rodu Ostaszewskich herbu Osto-
ja. Janusz Ostaszewski uzupełnił to wystąpienie, zwracając szczególną 
uwagę na linię wywodzącą się od Jana Ostaszewskiego, syna Szymona. 
Następnie został wyświetlony film z poprzedniego zjazdu nakręcony 
w 1984 r. przez Zbigniewa Ostaszewskiego. Zobaczyliśmy wielu już 
nieżyjących członków naszej rodziny. Wróciły wspomnienia, wielu za-
kręciła się łezka w oku. Po filmie Włodzimierz R. Ostaszewski podzię-

kował wszystkim za tak liczny udział w zjeździe i wyraził szczególne 
podziękowania rodzinie Olkowskich z Bagienic, których zaangażowanie 
miało istotny wpływ na organizację zjazdu. Na tym zakończyła się część 
oficjalna zjazdu, ale spotkanie trwało nadal. Zaczęły się rozmowy przy 
stołach, wymiany adresów i telefonów. Najszybciej zintegrowały się 
dzieci, które świetnie się bawiły na placu zabaw. 

 
 

Ryszard Ostaszewski 
 ryszard.ostaszewski@waw.pl 

Fot. 9. Krasnosielc, 16 V 2015 r. Fot. Artur Kaczmarczyk. 

Fot. 10. Grobowiec rodziny Ostaszewskich i Olkowskich na cmentarzu 
parafialnym w Krasnosielcu. 
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Jak Władysław Gomułka 

został odsunięty od władzy 
Przełomowe plenum. Omówienie VIII plenum  

Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej  

(6–7 II 1971 r.) 

Kacper BAKUŁA

Od Redakcji 
 
Autor artykułu jest studentem II roku studiów licencjackich z historii na 
Uniwersytecie Warszawskim. Tematykę opracowania zgłębił w związku 
z pisaniem pracy rocznej z XX w. Została ona wykonana pod kierun-
kiem dr. hab. Marcina Zaremby – pracownika Zakładu Historii XX w. 
Wydziału Historii UW. Na potrzeby publikacji artykuł został poszerzony 
o ikonografię. Zawiera również uzupełnienia, które mają na celu przy-
bliżyć dramatyczne wydarzenia na Wybrzeżu na początku lat siedem-
dziesiątych XX w. 
 

Sławomir Rutkowski 
 
 
 
 

Wprowadzenie 
 
Władysław Gomułka doszedł do władzy w partii komunistycznej 

w 1956 r. w efekcie krwawych zajść robotniczych w Poznaniu. 
W pierwszym okresie rządów był traktowany jak bohater narodowy. 
Zapoczątkował odwilż w życiu politycznym czyli tzw. małą stabilizację, 
która znacząco różniła się od mrocznych lat stalinizmu, terroru i repre-
sji. Chciał realizować polską wersję komunizmu. 

Rządy towarzysza Wiesława przypadły na trudny okres światowych 
zbrojeń – wszak istniała groźba wybuchu wojny światowej z powodu 
kryzysu kubańskiego w 1962 r. W kraju natomiast Wojsko Polskie, 
przeszkolone do marszu na zachód, było szybko dozbrajane. Z kolei dla 
większości obywateli lata sześćdziesiąte charakteryzowały się oszczęd-
nym trybem życia. Społeczeństwo za rządów Gomułki szybko ubożało, 
pensje były niewystarczające, a sytuację pogarszały regularne podwyżki 
cen. Ostatni z tego typu zabiegów był przeprowadzony tuż przed świę-
tami Bożego Narodzenia 1970 r. Protesty społeczne i krwawe ich stłu-
mienie przez władzę, szczególnie w Trójmieście, spowodowały odsu-
niecie od władzy ekipę Gomułki, i dały początek reformatorskim dzia-
łaniom ekipy Gierka. 

Nowym pierwszym sekretarzem został Edward Gierek, którego rzą-
dy charakteryzowały się odmienną od poprzednika polityką gospodar-
czą. W miejsce ascetycznego stylu życia przyszedł konsumpcjonizm, 
budowa socjalnej infrastruktury w miastach, a także życie na kredyt. 
Gierek za pieniądze Zachodu miał budować w Polsce fabryki, a następ-
nie spłacać zaciągnięte zobowiązania poprzez dystrybucję produktów 
tychże zakładów. Jednakże dziesięcioletnie rządy katowickiego gospo-
darza przyczyniły się do zapaści gospodarczej, strajków na Wybrzeżu, 
powstania „Solidarności” i kolejnej zmiany władzy. 

Poniższy artykuł ukazuje wydarzenia pierwszych chwil rządów 
Edwarda Gierka, w którym doszło do rozrachunku z ekipą Władysława 
Gomułki. Podczas VIII zgromadzenia plenarnego Komitetu Centralnego 
PZPR w dniach 6–7 II 1971 r. ustalono oficjalną wersję wydarzeń 
z Wybrzeża i poddano sądowi partyjnemu oskarżonych o przelew krwi 
robotniczej. Winnych odsunięto od funkcji partyjnych, a w niedługim 
czasie wykluczono z szeregów PZPR.  

Niespokojny Grudzień 
 
Grudzień roku 1970 był bardzo ważnym miesiącem w polskiej historii. 

Jego początek nie zapowiadał rychłego upadku Władysława Gomułki, 
ale wręcz przeciwnie, jego życiowy sukces. Po 25 latach od zakończenia 
wojny Republika Federalna Niemiec uznała granice na Odrze i Nysie 
Łużyckiej1.  

Kilka dni później, 12 grudnia w sobotni wieczór, speaker Programu 
Pierwszego Polskiego Radia odczytał komunikat o tzw. regulacji cen2. 
Obniżeniu uległy ceny artykułów gospodarstwa domowego i różnych 
rodzajów tkanin. Następnie prezenter ogłosił podwyżki cen żywności, 
wyższe średnio o kilkanaście procent3. Te zmiany były efektem reformy 
gospodarczej, którą w celu pobudzenia gospodarki zaproponował Bole-
sław Jaszczuk4.  

                                                 
1 J. Eisler, Grudzień 1970, „Biuletyn IPN”, 12 (2010), 121, s. 2.  
2 Komunikat Polskiej Agencji Prasowej odczytany na antenie Polskiego 

Radia [program radiowy], Warszawa, Program Pierwszy Polskiego 
Radia [nadano 12 XII 1970 r.].  

3 J. Eisler, Rok 1970, [w:] Kierownictwo PZPR w czasie kryzysów 1956, 
1968 i 1970, red. B. Stefańczak, Warszawa 2000, s. 84.  

4 J. Eisler, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje, Warszawa 
2012, s. 81.  

Władysław Gomułka ps. Wiesław. Źródło:  https://bit.ly/3nmwVyT 
(dostęp 26 IX 2020 r.). 
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Władze postanowiły konty-
nuować operację cenową wbrew 
różnym opiniom organizacji par-
tyjnych, które z rozgoryczeniem 
przyjęły do wiadomości list Biu-
ra Politycznego z uzasadnieniem 
wprowadzenia nowej polityki 
cenowej. W prywatnej rozmowie 
z Mieczysławem Rakowskim 
9 XII 1970 r. Artur Starewicz, 
jako bliski współpracownik Go-
mułki, przeczuwał poważne kon-
sekwencje podwyżek5. Służba 
Bezpieczeństwa domniemywała, 
że dojdzie do rozruchów 
w stoczniach trójmiejskich, za-
tem przygotowywała się do prze-
ciwdziałania wystąpieniom6.  

W poniedziałek 14 grudnia 
o godzinie 6.00 pierwsi stocz-
niowcy nie stawili się do pracy, 
a część z nich ją przerwała7. Już 
późnym popołudniem za wiaduk-
tem Błędnik w Gdańsku doszło 
do pierwszej konfrontacji z Zmo-
toryzowanymi Odwodami Milicji 
Obywatelskiej i milicją8. Nato-
miast we wtorek pojawiły się 
pierwsze ofiary śmiertelne9. Jed-
nocześnie wojsko zaczęło ścią-
gać do Gdańska liczne oddziały 
wojskowe z Elbląga, Lęborka i z 
Warszawy10.  

Po wprowadzeniu wojska do Trójmiasta, a następnie wydaniu zezwo-
lenia na otwarcie ognia z broni palnej do robotników, rozwój wydarzeń 
doprowadził do gwałtownej wymiany kadrowej na najwyższych szcze-
blach partyjnych i państwowych. Grudniowe obrady VII plenum KC 
PZPR zakończyły uliczne walki. Był to także kres długich, czternasto-
letnich rządów Władysława Gomułki, Józefa Cyrankiewicza i osób 
z nimi związanych11. Dokonano zmiany pierwszego sekretarza z zamia-
rem przeprowadzenia gruntownej rewizji w partii12.  

 
 

Zwołanie plenum 
 

W lutym 1971 r. odbyło się VIII plenum KC PZPR, które miało zna-
leźć odpowiedź na pytania, co się tak naprawdę wydarzyło w Trójmie-
ście oraz kto był winny przelania robotniczej krwi. Obradowano 
w dniach 6–7 lutego. W plenum wzięło udział 97 członków KC, w tym 
42 z nich wraz z Edwardem Gierkiem wygłosiło swoje przemówienia, 
5 złożyło oświadczenia, a reszta, tj. 54 obecnych, zgłosiło swoje mowy 
do protokołu. Pierwszego dnia referaty przestawiło 27 członków KC, 
drugiego – 16, w tym nowy pierwszy sekretarz. Jego przemówienie było 
wyjątkowe, gdyż zawierało zarys programu działania partii i państwa na 
najbliższe lata. 

Już sama ilość dyskutantów daje nam wrażenie, że plenum było nie-
zwykle istotnym wydarzeniem politycznym. Każdy uczestnik chciał wy-
głosić swoje wystąpienie, lecz brak czasu spowodował, że nie wszyscy 
mieli okazję wyrazić swoje przemyślenia na forum. Posiedzenie plenar-
ne zostało zaprotokołowane i wydane w skróconej wersji w zeszycie 
„Nowych Dróg”. Wersja ta została ocenzurowana szczególnie w wystą-

                                                 
5 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1969–1971, Warszawa 2001, 

s. 270.  
6 S. Cenckiewicz, Grudzień 1970, „Biuletyn IPN”, 12 (2010), 121, s. 10–

11.  
7 Tamże.  
8 J. Eisler, Grudzień 1970…, s. 141.  
9 Tamże, s. 215.  
10 Tamże, s. 206–207.  
11 Tamże, s. 417.  
12 J. Eisler, „Polskie miesiące”, czyli kryzys(y) w PRL, Warszawa 2008, 

s. 44.  

pieniu Ryszarda Strzeleckiego13. Dyskusja miała być tajna, lecz odtaj-
niono ją, by pokazać społeczeństwu postęp prac nad wyjaśnianiem tra-
gedii grudniowej.  

Przed spotkaniem plenarnym uczestniczący w nim członkowie KC za-
poznali się z dokumentem Biura Politycznego (BP) Ocena wydarzeń 
grudniowych i wynikające z niej wnioski. Na czele zespołu odpowie-
dzialnego za ten materiał stał Jan Szydlak. Referat powstał w celu ze-
brania ustaleń dotyczących Grudnia i miał stanowić bazę do dyskusji 
oraz przeciwdziałać podobnym wypadkom w przyszłości. Członkowie 
KC mieli niewiele czasu na zapoznanie się z oceną BP, które najwidocz-
niej chciało bezzwłocznie podejść do sprawy i jasno postawić tezy bez 
możliwości polemiki ze strony niektórych członków partii14. Już na sa-
mym początku dokumentu wskazano cel, jaki został wyznaczony KC, 
a mianowicie gruntowna analiza przyczyn i tła zajść grudniowych15.  

 
 

Przyczyny polityczne Grudnia 1970 r. 
 

Według autorów referatu strajk w Trójmieście był finałowym elemen-
tem wieloletniej złej polityki, która wynikała z błędnego zarządzania 
krajem. Władysław Gomułka podejmował decyzje sam, bez zwoływania 
posiedzeń Sekretariatu KC i BP. Ignorował kolektyw partyjny, w tym 
specjalistów z różnych dziedzin. Unikał ekspertyz, które były kosztow-
ne, co było spowodowane jego oszczędnością w zarządzaniu państwem. 
Był człowiekiem zbyt pewnym siebie. Towarzysze partyjni mówili na-
wet, że tracił kontakt z rzeczywistością, wydając coraz to bardziej błęd-
ne decyzje. Autorytarnym rządom jednego człowieka towarzyszył także 
brak dialogu z obywatelami. Konsultacje społeczne były coraz rzadziej 
przeprowadzane, a z czasem stały się jedynie ogłoszeniem powziętych 
decyzji. Gomułka często stawiał Powiatowe Organizacje Partyjne przed 
faktem dokonanym, ponieważ według niego nie było celu dyskusji nad 
wprowadzonymi zmianami16.  

                                                 
13 Tenże, Grudzień 1970…, s. 456. 
14 VIII Plenum KC PZPR (6–7 luty 1971), Warszawa 1971, s. 141.  
15 Tamże, s. 42.  
16 Tamże.  

Ciało Janka Wiśniewskiego (Zbyszka Godlewskiego) niesione przez demonstrantów w Gdyni, grudzień 1970 
r. Fot. Edmund Pepliński. Źródło: https://bit.ly/2GpAF1A (dostęp 26 IX 2020 r.). 
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Partia w okresie tragicznych wydarzeń przeżywała kryzys zaufania. 
Wielu członków zwątpiło w politykę partyjną. Z jednej strony działali 
pod presją tłumu, a z drugiej – pod presją kierownictwa17. Wspomniane 
wcześniej błędne decyzje tow. Wiesława spowodowały obniżenie auto-
rytetu partii, ponieważ od 1963 r. nie przeprowadzała szkoleń ideolo-
gicznych. Zebrania BP i Sekretariatu KC były zwoływane niesystema-
tycznie, co zaburzyło poprawną pracę partii nad ważnymi problemami. 
Gdy już dochodziło do zebrania, to spotkania służyły tylko i wyłącznie 
wysłuchaniu wielogodzinnego monologu towarzysza Wiesława, który 
był znany z tego typu wystąpień. Biuro Polityczne w swojej ocenie 
chciało przekazać obecnym na plenum członkom KC, że dotychczasowy 
wybór włodarzy różnych jednostek organizacyjnych przebiegał niepra-
widłowo, a w dodatku często te stanowiska były piastowane przez osoby 
niekompetentne18.  

Nie tylko I sekretarz był obwiniany o zaistniałą sytuację. Wraz z nim 
byli oskarżono Zenona Kliszkę i Bolesława Jaszczuka. Pierwszy z nich 
był odpowiedzialny za politykę kadrową w partii. Dzięki informacjom 
Kliszki o przebiegu strajku w Gdańsku powstało u W.  Gomułki prze-
świadczenie o potrzebie użycia broni, by tę kontrrewolucję zwalczyć19. 
Z kolei B. Jaszczuk do 20 XII 1970 r. był członkiem Sekretariatu KC 
odpowiedzialnym za gospodarkę i ekonomię20. Brał czynny udział 
w przygotowywaniu podwyżki cen. Decyzje podjęte przez te osoby fi-
nalnie doprowadziły W. Gomułkę do utraty władzy.  

Dokument BP opisywał przyczyny wystąpień robotniczych. Jednocze-
śnie niewiele miejsca poświęcono omówieniu decyzji ścisłego kierow-
nictwa partyjnego. W referacie zauważono, że społeczeństwo polskie 
w ostatnich latach coraz bardziej dynamicznie zaczęło się rozwijać. 
Przybywało robotników i inteligencji, która urodziła się i wychowywała 
w powojennej Polsce. Dokument zdał się już na samym początku bronić 
młodych obywateli, gdyż założył, że oni są związani z ideologią socjali-
styczną. Twórcy referatu byli zdania, że podziały międzyklasowe w spo-
łeczeństwie zniknęły, a to pomogło budowie państwa socjalistycznego21.  

Po analizie socjologicznej autorzy materiału przeszli do zagadnienia 
związanego z działalnością wywrotową w społeczeństwie. W dokumen-
cie roił się od stwierdzeń charakterystycznych dla partyjnej nowomowy. 
Zwracano np. uwagę na zagrożenia płynące ze strony Zachodu, m.in. 
atakując Radio Wolna Europa, które sieje niewiarę w socjalizm i judzi 
do wystąpień przeciw władzy ludowej22. Komuniści w ten sposób zrzuci-
li odpowiedzialność za protesty grudniowe na obcą, antysocjalistyczną 
siłę wywrotową. Robotnicy mieli ulec zachodniej propagandzie, lecz to 
nie oznaczało, że naród wystąpił przeciw władzy.  

 
 

Gospodarcze przyczyny wydarzeń 
grudniowych 

 
Wśród głównych przyczyn kryzysu grudniowego autorzy Oceny… po-

dali podwyżkę cen, która została ogłoszona 12 grudnia. Zwrócili uwagę 
na złą kondycję materialną klasy robotniczej w Polsce23. Od lat w Polsce 
Ludowej panowało poczucie stagnacji, przejawiające się minimalnym 
wzrostem gospodarczym i brakiem wzrostu cen realnych24. Decyzje 
ekonomiczne były wydawane z dużym opóźnieniem w stosunku do in-
nych państw europejskich25. Robotnicy czuli frustrację;  rosło też napię-
cie z powodu pogłębiającej się beznadziei ostatnich lat rządów Gomułki. 
Grudniowa regulacja cenowa mocno uderzyła w najbiedniejsze grupy 
społeczne, które miały problem z bieżącymi wydatkami, szczególnie gdy 
nie było podwyżek pensji. Doprowadziło to do buntu, który według au-
torów raportu był wymierzony w złą politykę gospodarczą oraz błędne 
decyzje administracyjne26.  

                                                 
17 J. Tejchma, Odszedł Gomułka, przyszedł Gierek. Notatki z lat 1971–

1973, Toruń 2006, s. 19.  
18 Tamże, s. 52. 
19 J. Eisler, Grudzień 1970…, s. 178.  
20 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze i obsadzie 

personalnej Centralnego Aparatu PZPR 1948–1990, red. K. Persak, 
Warszawa 2000, s. 105.  

21 VIII Plenum…, s. 48. 
22 Tamże, s. 49.  
23 Tamże, s. 43.  
24 Tamże, s. 50.  
25 Tamże, s. 53.  
26 Tamże, s. 43.  

Według BP inwestycje gospodarcze prowadzone były prawidłowo, 
jednak ten rozwój nie przekładał się na odczuwalną poprawę sytuacji by-
towej27. Naród znał realia życia codziennego, które znacznie odbiegały 
od oficjalnych statystyk, mających na celu budowanie u ówczesnej elity 
partyjnej poczucia stabilności gospodarczej i spełnienia założonych 
rozwiązań ekonomicznych. BP zaznaczało, że tempo wzrostu dochodu 
narodowego w ostatnich 5 latach było jednym z najwolniejszych w pań-
stwach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej28. Załamanie rozwoju 
gospodarki powodował zmniejszenie się szybkości wzrostu inwestycji 
końca lat sześćdziesiątych XX w.29. Nietrudno sobie wyobrazić, że dłu-
gotrwały kryzys spowodował paraliż produkcji, a co z tym związane, 
obniżenie jakości wytwarzanych dóbr na terenie kraju. Niedostatecznie 
wykorzystany został potencjał maszyn i fabryk, nie doceniano potęgi 
polskich surowców naturalnych, a programy wsparcia rolników były 
nieefektywne30. Elementem, przez którzy został zahamowany rozwój 
Polski, byli też zwykli obywatele, którzy, czując beznadziejną sytuację, 
postanowili się przeciwstawić błędnym decyzjom wąskiej grupy partyj-
nej.  

 
 

Charakterystyka dyskusji 
 

VIII plenum KC PZPR było nadzwyczajnym, ważnym i niezwykle 
emocjonującym wydarzeniem. Jego rangę podkreślił kierownik Wydzia-
łu Kultury KC, Wincenty Kraśko, który wspomniał o potrzebie wymie-
rzenia sprawiedliwości31.  

Po zapoznaniu z referatem członkowie KC przeszli do dyskusji, która 
rozpoczęła się od przemówienia J. Szydlaka. Był on katowickim działa-
czem komunistycznym, związanym z Edwardem Gierkiem, a także no-
wym członkiem BP, szefem Wydziału Propagandy i Komisji Ideolo-
gicznej i byłym I sekretarzem KW w Poznaniu32. Niespełna setka obec-
nych miała odpowiedzieć na pytanie, dlaczego partia otworzyła ogień do 
robotników.  

Większość uczestników było zaskoczonych brutalnymi wydarzeniami. 
O szoku, jaki przeżyli członkowie partii, świadczą słowa wicepremiera 
i członka KC, Józefa Kępy: Partia nasza przeżyła głęboki wstrząs33. 
W podobnym tonie wypowiedział się I sekretarz KW w Szczecinie Eu-
geniusz Ołubek34. Natomiast redaktor naczelny „Trybuny Ludu” Stani-
sław Mojkowski stwierdził, że wydarzenia grudniowe na Wybrzeżu 
wstrząsnęły do głębi całym społeczeństwem, ale szczególnie głęboko po-
ruszyły aktyw i członków partii35. Partia, która żądała wyjaśnienia dra-
matycznych decyzji, była bardziej zszokowana niż reszta społeczeństwa. 
Członkowie partii byli również wściekli na błędne rozkazy, żądając 
wymierzenia kary za tragiczne skutki decyzji kierownictwa.  

Emocje w związku z Grudniem wyrazili obecni na plenum wojskowi. 
O osobistych przeżyciach opowiadał komendant główny MO, gen. bryg. 
Tadeusz Pietrzak, kiedy zaznaczył, że wielu żołnierzy, milicjantów 
i agentów SB z powodu udziału w przeciwdziałaniu zamieszkom dozna-
ło urazu psychicznego. Bronił wszystkich funkcjonariuszy służb, którzy 
użyli ostrej amunicji, wskazując, że działali pod naciskiem byłego I se-
kretarza36. Zaznaczył, że żołnierze ci niedawno zaczęli służbę, albowiem 
pochodzili z jesiennego poboru i byli świeżo po przysiędze37. Czuli się 
zaniepokojeni wydawaniem bojowej amunicji; niewielu było gotowych 
na otwarcie ognia do rodaków. Na słabnące morale wpływały zachęty 
stoczniowców, aby milicjanci przyłączali się do protestu38. Minister 
obrony narodowej gen. broni Wojciech Jaruzelski wypowiedział się 
o pacyfikacji strajku jako najgłębszym w historii Polski Ludowej wstrzą-
sie39. Jednocześnie pochwalił godną postawę dowódców WP, gdyż wy-
dawali rozkazy z klasowym wyczuciem40. Według ministra dowódcy za-

                                                 
27 Tamże, s. 64.  
28 Tamże, s. 65.  
29 Tamże, s. 66.  
30 Tamże, s. 68.  
31 VIII Plenum…, s. 113.  
32 W. Janowski, A. Kochański, Informator o strukturze…, s. 68.  
33 Tamże, s. 86.  
34 Tamże, s. 290.  
35 Tamże, s. 285.  
36 Tamże.  
37 Tamże, s. 143.  
38 J. Eisler, Grudzień 1970…, s. 226. 
39 VIII plenum…, s. 217.  
40 Tamże, s. 218.  
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pobiegli większemu przelewowi krwi. Generał Jan Czapla zwrócił uwa-
gę na bolesną rzeczywistość użycia sił wojskowych41 w związku z niepo-
dejmowaniem politycznych i ekonomicznych działań podczas rozwiąza-
nia kryzysu przez partię. Żołnierz Wojska Polskiego wykonał swój roz-
kaz prawidłowo, ale, jak zaznaczył generał, skutki tych decyzji nega-
tywnie wpłynęły na niego samego42. Słowa wojskowych pokazują pew-
ną część nastrojów, które panowały w wojsku. Dowódcy WP tłumaczyli, 
że rozkazy zostały wykonane prawidłowo, ale o złą treść należy obar-
czać tylko i wyłącznie byłego I sekretarza.  

Dość ważnym głosem były opinie robotników i chłopów obecnych na 
plenum. Przez pracowników z głębi kraju pacyfikacja strajków została 
zapamiętana jako dramat. Na ten temat wypowiedział się Wacław Stani-
szewski z Fabryki Samochodów Osobowych w Warszawie. Dla niego 
wypadki te stanowiły wstrząs taki sam jak podwyżka cen, która została 
przyjęta z wielkim rozgoryczeniem43. Wszyscy zawiedli się polityką 
W. Gomułki, co uwidoczniło się w słowach: W naszej fabryce tow. Go-
mułka cieszył się od wielu lat ogromnym zaufaniem. (…) Lecz teraz bez-
powrotnie zmarnował swój autorytet i poważnie pomniejszył w oczach 
ludzi pracy cały swój niewątpliwy wielki dorobek44. Gorycz związana 
z błędnie podjętymi decyzjami przekreśliła dotychczasowe uznanie i 
szacunek do W. Gomułki, jakim się cieszył w 1956 r. Robotnicy będący 
członkami KC byli niezwykle przejęci pacyfikacją strajków; solidary-
zowali się ze stoczniowcami. 

Pacyfikacja protestów na Wybrzeżu u osób wykształconych spowo-
dowała traumę. Wpłynęło to na słowa rektora Politechniki Wrocławskiej 
Tadeusza Porębskiego, który w imieniu zgromadzonych na sali stwier-
dził, że wszyscy przeżywali wydarzenia ostatnich tygodni i zadawali so-
bie pytanie, w jaki sposób można zapobiec ich powtórzeniu45. Podobne 
spostrzeżenie miał dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych, 
Ryszard Frelek: Stwierdzamy, że wydarzenia grudniowe były głębokim 
wstrząsem (…) dla społeczeństwa i dla partii46.  

 
 

Sąd nad winnymi 
 

Wraz z rozwijającą się dyskusją nad dokumentem przygotowanym 
przez BP emocje także wzięły górę w wewnętrznych sprzeczkach mię-
dzy nową a starą ekipą rządzącą. Wielu z nich przestało panować nad 
sobą. Dochodziło nawet do ataków ad personam47.  

Częstym celem agresji słownej był B. Jaszczuk, który powtarzał, że 
płaca realna wzrosła w niewielkim zakresie, a nawet zapewniał, że było 
to planowane. Założył, że nie ma potrzeby zwiększenia zarobków, gdyż 
każdy członek rodziny zarabiał wystarczającą ilość pieniędzy48. W swo-
jej mowie skupił się na przedstawianiu osiągnięć V zjazdu PZPR z 1968 
r., przyznając się jednocześnie do stawianych mu zarzutów złego zarzą-
dzania gospodarką. Jednocześnie bronił się, że osiągnięcie założonych 
celów było planowane na lata siedemdziesiąte XX w.  

Te tłumaczenia zostały zanegowane przez Franciszka Kaima, który 
powiedział, że w przypadku Jaszczuka doszło do centralizacji decyzji 
gospodarczych w ręku jednej osoby49. Były sekretarz gospodarczy sa-
modzielnie sprawował nadzór nad kilkoma jednostkami organizacyjny-
mi i najwidoczniej – według Kaima – nie umiał ich kontrolować.  

Jeszcze bardziej radykalny w słowach był Władysław Kruczek, gdyż 
poświęcił dużą część swojego przemówienia krytyce kolegi partyjnego: 
Wysłuchałem przed chwilą przemówienia tow. Jaszczuka i powiem: to 
niepartyjne, nieodpowiedzialne i nikomu nic nie dające przemówienie50. 
Jako jeden z winowajców kryzysu grudniowego wygłosił oderwaną od 
rzeczywistości obronę swoich działań. Kruczek potwierdził tezę BP, ja-
koby Jaszczuk nie przejmował się problemami gospodarczymi: Wszyst-
kie te problemy (…) tow. Jaszczuk za pomocą suwaka logarytmicznego 
odrzucał51. 

                                                 
41 Tamże, s. 233.  
42 Tamże, s. 226.  
43 Tamże, s. 118.  
44 Tamże, s. 119.  
45 Tamże, s. 303.  
46 Tamże, s. 243.  
47 J. Eisler, Grudzień 1970…, s. 460.  
48 VIII plenum…, s. 94.  
49 Tamże, s. 91.  
50 Tamże, s. 127.  
51 Tamże, s. 128.  

 Do grona innych błędnych decyzji wyliczonych przez członków ple-
num możemy zaliczyć oskarżenia, które zostały wysunięte przez Jana 
Mitręgę, dotyczące zamykania kopalń i przemysłu naftowego52. Rów-
nież nowy premier Piotr Jaroszewicz zarzucił Jaszczukowi zbytnią dro-
biazgowość w sprawach gospodarczych i wykorzystywaniu stanowiska 
Gomułki do osiągnięcia swoich celów53.  

Drugą osobą współodpowiedzialną za katastrofę grudniową był 
Z. Kliszko. Zabrał on głos pod koniec dyskusji. Zarzucił on BP, że wy-
darzenia z Wybrzeża zostały pokazane niezbyt zgodnie z rzeczywisto-
ścią54. Do dramatu zabitych stoczniowców się nie odniósł, ponieważ dla 
niego ważna była kwestia zniszczeń materialnych, które zostały dokona-
ne przez robotników: Dlaczego doszło do spalenia gmachu (…) kiedy 
jeszcze milicja (...) nie używała broni55? Uważał, że ochrona budynków 
partyjnych była ważniejsza od życia ludzkiego.  

Wypowiedzi Jaszczuka i Kliszki łączyło jedno: oderwanie od rzeczy-
wistości. W ich wypowiedziach brakowało współczucia dla ofiar. Pierw-
szy z nich nawet nie wspomniał o nich, jakby nie przejął się dramatem 
osobistym wielu osób. Sam Z. Kliszko na końcu stwierdził, że nie jest 
gotowy do samokrytyki oraz że nie będzie podejmował polemiki z mate-
riałami BP56.  

Najwięcej uwagi zajęła poświęcono krytyce W. Gomułki, który był 
główną postacią starego kierownictwa. Większość zgromadzonych na 
plenum działaczy partyjnych widziała błędy w kierowaniu partią przez 
tow. Wiesława. Już na samym początku dyskusji J. Kępa zauważył, że 
tow. Gomułka nie przestrzegał zasad kolegialności, w sposób autokra-
tyczny podejmował decyzje57. Jest to potwierdzenie słów BP, które do-
szło do podobnego wniosku. Byłego I sekretarza o zapędy autokratyczne 
oskarżał również Henryk Szafrański: Na tym gruncie rósł autorytet 
przywódców, jednocześnie rosła osobista, nie kontrolowana przez partię 
władza I sekretarza, która (…) doprowadziła do (…) zerwania więzi 
kierownictwa z klasą robotniczą58. Zarówno Szafrański, jak i Kępa po-
twierdzali tezę BP o autorytarności rządów Gomułki, które były szko-
dliwe dla partii.  

Krytyka czołowych działaczy KC pokazuje nam, jak bardzo dyskutan-
ci byli sfrustrowani i niezadowoleni. Plenum było sądem nad dawnym 
kierownictwem, co dostrzegamy na podstawie powyższych przykładów, 
aczkolwiek wielu aparatczyków oszczędnie podchodziło w swoich refe-
ratach do osądu, tłumacząc, że nie należy obwiniać za sytuację wyżej 
opisaną trójkę, lecz generalnie władzę partyjną.  

Równolegle z sądem nad Gomułką i jego współpracownikami uczest-
nicy plenum wyrażali szerokie poparcie dla nowego kierownictwa. Ro-
bili to zarówno starzy komuniści, tacy jak Bolesław Rumiński, który 
głosił ideę pomocy Gierkowi59, jak też R. Frelek, który widział w VII 
plenum szansę wielkiej naprawy60. Kazimierz Rusinek wprost powie-
dział, że E. Gierek odzyskał serca robotników61. Poparcie dla nowego 
pierwszego sekretarza było wszechobecne.  

Uczestnicy dyskusji zastanawiali się, w którym momencie mogło dość 
do kryzysu w funkcjonowaniu PZPR. Według Tadeusza Białkowskiego 
zepsucie w partii nastąpiło po V zjeździe. Białkowski na poparcie tezy 
podał fakt, że w partii zapanował egoizm oraz kierownictwo stosowało 
błędne metody zarządzając nią62. Edward Gierek w wystąpieniu pro-
gramowym zaznaczył brak realizacji postanowień tego zjazdu. Również 
I sekretarz bydgoskiego KW Józef Majchrzak przypomniał, że na ostat-
nim V zjeździe składał różne propozycje dotyczące poprawy działalno-
ści PZPR i dostrzegł nieprawidłowości, które w niej nastąpiły. Jego sło-
wa zostały odebrane przez kierownictwo jako szkodliwa antypartyjna 
krytyka63. Według niego partia straciła klasowe podejście i zrozumienie 
społecznych spraw, w tym podwyżek płac i życia obywateli64. Po wielu 
latach ascetyzmu społeczeństwo oczekiwało bardziej ludzkiego podej-
ścia do spraw bytowych.  

                                                 
52 Tamże, s. 100.  
53 Tamże, s. 160.  
54 Tamże, s. 191.  
55 Tamże.  
56 Tamże, s. 193.  
57 Tamże, s. 87.  
58 Tamże, s. 193.  
59 Tamże, s. 110.  
60 Tamże, s. 245.  
61 Tamże, s. 319.  
62 Tamże, s. 122.  
63 Tamże, s. 150.  
64 Tamże, s. 151.  

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43-46, listopad 2020 r. strona 20 Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43–46, listopad 2020 r. 



Równocześnie w ramach dyskusji nad referatem BP członkowie KC 
zastanawiali się, jakie kroki uczynić ma partia, aby odzyskać zaufanie 
obywateli oraz w jaki sposób należy odnowić życie wewnątrzpartyjne. 
Główną myślą obecną wśród członków, był głoszony powrót do centra-
lizmu demokratycznego – kolektywnego podejmowania istotnych decy-
zji. To właśnie hasło zostało zarzucone przez W. Gomułkę – nie słuchał 
inicjatyw i oddolnych działań członków PZPR. Do momentu VIII ple-
num I sekretarz ogłaszał podjęcie decyzji na posiedzeniach BP65.  

Hasło powrotu do demokracji wewnątrzpartyjnej głosił bliski współ-
pracownik E. Gierka, Zdzisław Grudzień, który zaproponował umacnia-
nie oddolnych inicjatyw66. Widział błędy dokonane przez byłe kierow-
nictwo i bardzo mu zależało na przeprowadzeniu głębokiej rewizji me-
tod działań partii, szczególnie w podejmowaniu decyzji i słuchaniu po-
trzeb ludu. Natomiast wcześniej wspomniany T. Białkowski zapropo-
nował nieskrępowaną, płynną wymianę informacji na wszelkich szcze-
blach władzy partyjnej67. Chciał odnowić kolektywną współpracę i wy-
mianę poglądów na różnych szczeblach władzy, tak by stosunkowo 
szybko wykryć nieprawidłowości w przyszłości. Podobnego zdania był 
redaktor „Nowych Dróg”, Tadeusz Jaroszewski. Zgłosił on uwagę, że 
prawidłowe decyzje muszą być oparte na rzetelnej informacji (…) ich 
wprowadzenie zaś musi być poprzedzone szeroką dyskusją z wszystkimi 
zainteresowanymi68.  

Słowa działaczy partyjnych pokazują nam, jak bardzo w partii brako-
wało swobodnej wymiany poglądów. Posiedzeń BP w ostatnich latach 
rządów Gomułki było coraz mniej, gdyż od 1 I do 19 XII 1970 r. odbyło 
się ich tylko 669.  

Powyższe problemy, jak i pomysł na ich naprawienie, w swoim wy-
stąpieniu programowym powtórzył nowy I sekretarz. Przemowa 
E. Gierka była ukoronowaniem trwającego dwa dni posiedzenia plenar-
nego, a także wskazówką dla dalszego rozwoju Polski.    

                                                 
65 J. Rolicki, Edward Gierek. Życie i narodziny legendy, Warszawa 

2014, s. 222.  
66 VIII plenum…, s. 135.  
67 Tamże, s. 125.  
68 Tamże, s. 138.  
69 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne…, s. 300.  

 

Wystąpienie programowe  
Edwarda Gierka 

 
Po wydarzeniach grudniowych władzę w partii objął E. Gierek, który 

rozliczył się z poprzednią ekipą rządzącą. Był on powiewem zachodniej 
świeżości – 22 lata swojego życia, w tym okres wojny, spędził na emi-
gracji70. Po powrocie z Belgii w 1948 r. wstąpił do PPR. Był za młody, 
by być związany ze stalinowskim systemem władzy71. Przez lata działał 
w katowickich strukturach PZPR jako I sekretarz Komitetu Wojewódz-
kiego. Gierek postanowił wykorzystać nastroje w państwie, by dokonać 
zmian w partii i rozliczyć rządy W. Gomułki. Dlatego nadawał się ideal-
nie na stanowisko nowego przywódcy partii komunistycznej.  

Jego przemówienie na omawianym plenum nie odbiegało od narracji 
zawartej w Ocenie wydarzeń grudniowych oraz prowadzonej w plenum 
dyskusji nad tym materiałem. Katowicki gospodarz swoje wystąpienie 
otworzył określeniem przyczyn tragedii grudniowej. Wśród nich wy-
mienił podwyżkę cen podstawowych artykułów spożywczych, która od-
była się bez rekompensaty pieniężnej dla rodzin o najmniejszych docho-
dach72. Gierek chciał jak najszybciej rozwiązać problem braku towaru 
w sklepach, spadającej produkcji produktów konsumpcyjnych i nieod-
czuwalnego wzrostu zarobków oraz liczby mieszkań73. Zależało mu na 
stabilizacji nastrojów społecznych, a co jest z tym związane, wzmocnie-
nia rządów partii.  

Pierwszy sekretarz bronił robotników, gdyż w jego mniemaniu prawi-
dłowo zareagowali na podwyżki dokonane przez ekipę Gomułki. Uwa-
żał nawet, że klasa robotnicza stawiała opór wrogim siłom, które podsu-
wały im antysocjalistyczne hasła. Gierek wraz z dyskutantami zarzucił 
byłemu kierownictwu odseparowanie od obywateli, a także nadmierną 
wrażliwość na krytykę aparatu partyjnego przez szeregowych członków.  

                                                 
70 J. Eisler, Siedmiu wspaniałych. Poczet pierwszych sekretarzy KC 

PZPR, Warszawa 2014, s. 262.  
71 P. Gajdziński, Gierek. Człowiek z węgla, Poznań 2013, s. 63.  
72 VIII Plenum…, s. 12.  
73 Tamże, s. 15.  

Pierwsze polskie Fiaty 126p wzbudzały niebywałe zainteresowanie przechodniów. Ostrów Wielkopolski, 1973 r. Źródło: https://bit.ly/36u8qK0 
(dostęp 26 IX 2020 r.). 
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Wiązało się z to trudnym charakterem W. Gomułki i jego narcystycz-
nym zaślepieniem oraz ignorancją, która doprowadziła do osłabienia re-
lacji partii z robotnikami i jej członkami74.  

Pierwszy sekretarz w swoim przemówieniu określił rozwój Polski Lu-
dowej na najbliższe lata nowej dekady. Zaczął od kwestii finansowej. 
Założył przyśpieszenie wzrostu zarobków wedle odpowiednich kwalifi-
kacji75. Stanowiło to szansę na rzeczywistą poprawę stopy życiowej 
i warunków bytowych milionów obywateli Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej. Miało temu towarzyszyć dobre zaopatrzenie sklepów w tanie 
artykuły spożywcze i przemysłowe76. Natomiast budownictwo mieszka-
niowe miało być rozwijane i dostosowane do potrzeb wyżu demogra-
ficznego77.  

Nowy I sekretarz postanowił się wypowiedzieć w kwestiach technicz-
nych i technologicznych. Ważnym aspektem w programie był rozwój 
motoryzacji. Nowe autobusy mają dostarczać pracowników do zakładów 
pracy, a nowe samochody ciężarowe transportować towar do sklepów78. 
Było to ważne zadanie w okresie wysokiego popytu na usługi, które wy-
nikało z rosnącej liczby ludności.  

Poza wspomnianym wyżej rozwojem motoryzacji dla celów logistycz-
nych I sekretarz chciał, by w najbliższych latach powstał tani małolitra-
żowy samochód osobowy79. Czynnikiem wiodącym do rozwoju motory-
zacji miała być rewolucja naukowo-techniczna wraz z rozwojem prze-
mysłu i wsi, gdyż należało najpierw zadbać o zaplecze technologiczne 
i materiałowe80. Nie poprzestano na samej budowie nowego samochodu 
osobowego, przyszłego Fiata 126p. Zaplanowano też budowę sieci auto-
strad i szeregu dróg tranzytowych, aby ułatwić transport ludzi, usług 
i towarów81. 

E. Gierek docenił działalność młodzieży, która prężnie działała w od-
budowie zniszczonych miast. Wezwał ją do budowy mieszkań i osiedli. 
Urodzili się podczas powojennego wyżu demograficznego, teraz wcho-
dzili w dorosłe życie i mogli przyczynić się do realizacji planowanych 
inwestycji. Gierek poświęcił fragment wystąpienia kobietom, które do-
tychczas były pomijane w życiu zawodowym82. Przywódcy PZPR zale-
żało na aktywizacji tej grupy, albowiem kobiety mogły na równi z męż-
czyznami funkcjonować na rynku pracy oraz poprawiać swoją sytuację 
życiową.  

Pod koniec wystąpienia programowego E. Gierek poświęcił nieco 
uwagi poprawie funkcjonowania demokracji socjalistycznej i wewnątrz-
partyjnej. Miało to służyć odbudowie nadwyrężonego zaufania. Kato-
wicki gospodarz zaakcentował potrzebę większego zaangażowania oby-
wateli w życie polityczne, co miałoby zapobiec powtórzeniu się trój-
miejskiej rewolty. Kontaktom robotników z władzami partyjnymi po-
winna służyć reforma Centralnej Rady Związków Zawodowych, która 
według Gierka miała troszczyć się o środowisko pracy obywateli, wa-
runki socjalne i brać udział w mediacjach przeprowadzonych w zakła-
dach pracy83.  

Gierek zalecił, aby sejm stanowił prawo, które powinno coraz lepiej 
odpowiadać potrzebom życia84. Chciał stworzyć namiastkę prawdziwej 
demokracji, w której władza ustawodawcza kontrolowałaby rząd, szcze-
gólnie w sprawach gospodarczych85. Przekaz o autokratycznych rządach 
Gomułki został wzmocniony słowami M. Rakowskiego, który w swoich 
Dziennikach nazwał posłów kukiełkami86. Towarzysz Wiesław nie liczył 
się z zdaniem władzy ustawodawczej, z kolei w planach Edwarda Gierka 
posłowie mieliby częściej korzystać ze swoich praw, w tym interpelacji, 
by uniknąć podejmowania pochopnych decyzji przez rząd.  

W tym okresie pracowano nad głębszą likwidacją autorytaryzmu 
w partii, zatem Gierek postanowił wykorzystać zdanie ekspertów. Ich 
opinia miała zacząć odgrywać coraz większą rolę w podejmowaniu de-
cyzji87. Kierownictwo PZPR chciało zrobić wrażenie, że decyzje były 

                                                 
74 Tamże, s. 14. 
75 Tamże, s. 21.  
76 Tamże, s. 20.  
77 Tamże, s. 22.  
78 Tamże, s. 28.  
79 Tamże.  
80 Tamże, s. 26–27.  
81 Tamże, s. 28.  
82 Tamże, s. 24. 
83 Tamże, s. 32. 
84 Tamże, s. 33.  
85 Tamże, s. 40.  
86 M.F. Rakowski, Dzienniki polityczne…, s. 284.  
87 VIII Plenum…, s. 37.  

starannie przygotowane, przemyślane i zostały ogłoszone po konsultacji 
z doświadczonymi osobami.  

Struktura wewnętrzna partii miała ulec wzmocnieniu poprzez konty-
nuowanie nieustannej ideologizacji, umiejętnym kierowaniem polityką 
kadrową oraz zacieśnieniem współpracy z obywatelami88. Te wytyczne 
miały na celu podratowanie działalności PZPR, by zapobiec w przyszło-
ści tragicznym wydarzeniom. Współpraca z robotnikami mogła się ob-
jawiać w postaci zwiększonej wrażliwości członków partii na ich po-
trzeby89. Również aparat partyjny miał regularnie dyskutować o stanie 
wewnętrznym PZPR, by wykryć ewentualne nieścisłości i je wspólnie 
naprawić90.  

Krytyka W. Gomułki miała na celu ukazanie, jak bardzo jego sposób 
rządzenia był zacofany i odrealniony od potrzeb obywateli i szerego-
wych członków partyjnych. Gierek ze swoimi propozycjami na rozwią-
zanie wielu problemów trafił w punkt. Przedstawił propozycję poprawy 
życia milionów Polaków. Jednocześnie nawoływał do wstrzymania się 
od pochopnego sądu nad tow. Wiesławem, gdyż odpowiedzialność za 
dotychczasową sytuację w partii ponosili wszyscy w różnym stopniu. 
Zalecił odczekać, by emocje opadły91.  

 
 

List byłego I sekretarza  
do nowych władz partyjnych 

 
Towarzysz Wiesław 27 III 1971 r. wysłał do kierownictwa BP rozbu-

dowany list, w którym odniósł się do poruszanych na plenum kwestii92. 
Pismo miało charakter emocjonalny. Gomułka przedstawiał siebie jako 
niewinną osobę, określiwszy zarzuty i oskarżenia kierowane wobec nie-
go jako niesłuszne. Jednocześnie zarzucił członkom KC przeinaczanie 
faktów93.  

Towarzysz Wiesław atakował BP, ponieważ w postaci Oceny wyda-
rzeń grudniowych… dostarczyli państwom kapitalistycznym kompromi-
tujących go materiałów. Gomułka wolał, by problemy w partii nie prze-
dostawały się poza jej struktury oraz żeby ona sama zajęła się nimi bez 
zbędnego rozgłosu94. Tłumaczyło to chociażby izolację medialną Trój-
miasta od reszty kraju, gdyż kierownictwo partyjne liczyło, że strajk za-
kończy się bez większego rozgłosu.  

Były I sekretarz zaprzeczał złej sytuacji materialnej robotników. Skry-
tykował równocześnie medialną agitację, która miała na celu oczernienie 
jego ekipy rządzącej. Miał złe zdanie o stoczniowcach, określił ich za-
narchizowanym tłumem95. Nie poparł idei powstania nowych związków 
zawodowych, gdyż widział w CRZZ siłę, która mogłaby zagrozić wła-
dzy kolektywu partyjnego. Gomułka starał się poprzeć swoje argumenty 
faktem, że w państwie nie było tak źle, jak przedstawiła to ekipa Gierka. 
Tłumaczył, że za jego rządów robotnicy jedli coraz więcej mięsa, a do 
użytku oddano dużą liczbę mieszkań96.  

Podsumowując swoje 14-letnie rządy, Gomułka nazwał nowych dzia-
łaczy na centralnych stanowiskach karierowiczami97. Drwił z młodszych 
członków partii, zarzucając im niekompetencję i skłonności do szybkie-
go zarobku. Negatywny stosunek do nowych władz przejawiał poprzez 
przedstawienie swoich krytycznych argumentów. Argumentował, że w 
Polsce za jego rządów żyło się dobrze. Zwrócił uwagę na swoje duże 
osiągnięcia w budowie Polski Ludowej, szczególną uwagę na rozwój 
Ziem Odzyskanych98.  

Gomułka skrytykował wystąpienie Gierka oraz jego plany gospodar-
cze. Zapewne wynikło to z braku zrozumienia realiów życia konsump-
cyjnego. Zauważamy jego niechęć do pożyczek, które – jego zdaniem – 
miałyby uzależnić finansowo i gospodarczo Polskę od innych państw99.   

                                                 
88 Tamże, s. 37.  
89 Tamże, s. 39.  
90 Tamże, s. 38.  
91 Tamże, s. 18.  
92 List Władysława Gomułki z 6 II 1971 do I sekretarza KC PZPR 

Edwarda Gierka, [w:] Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum KC 
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93 Tamże.  
94 Tamże, s. 192. 
95 Tamże.  
96 Tamże, s. 194. 
97 Tamże, s. 208.  
98 Tamże, s. 215.  
99 Tamże, s. 196.  
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Towarzysz Wiesław już na początku lat siedemdziesiątych XX w. wi-
dział problem w spłacie przyszłych kredytów konsumpcyjnych. Potępił 
odbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie, ponieważ uważał ją za 
zbyt kosztowną i świadczącą o burżuazyjnym dziedzictwie, do jakiego 
Polska Ludowa nie powinna się odwoływać100.  

 
 

Odpowiedź Biura Politycznego 
 
Odpowiedź BP dla dawnego włodarza PZPR była bolesna101. Już na 

wstępie BP dystansowała się od niektórych punktów listu Gomułki, gdyż 
zawierał według nich kłamliwe tezy.  

Pismo zostało podzielone na 3 części: 
1) Odwołanie do oceny polityki gospodarczej Gomułki.  
2) Odwołanie do oceny stylu pracy kierownictwa.  
3) Odwołanie do oceny przyczyn Grudnia.  

W pierwszej części BP negowało argumenty tow. Wiesława, które 
miały świadczyć o rozwoju Polski w ostatnich latach. Odpowiedziało, że 
wzrost dochodów był znikomy oraz bardzo zróżnicowany102. Dowiadu-
jemy się, że największe dysproporcje w zarobkach występowały u gór-
ników, a najmniejsze u pracowników Poczty Polskiej103. Dyskusja 
o wypłatach robotników była w partii tematem tabu, ponieważ Gomułka 
zakazał rozmowy o tym, by ukryć niewygodne dla jego władzy fakty104. 
Byłoby to sprzeczne z programem powszechnej oszczędności życia, któ-
rą sam propagował. Równocześnie zwrócono mu uwagę, że był skupio-
ny na swoich poglądach i miał wyimaginowane cele przy jednoczesnym 
braku poszanowania zdania innych105.  

W części drugiej politbiuro odniosło się do polemiki z przemówieniem 
Edwarda Gierka. W odpowiedzi autorzy listu rozszerzyli krytykę rządów 
tow. Wiesława do bierności w zwoływaniu posiedzeń BP w marcu roku 
1968. Zarzucili mu jednoosobowe podejmowanie decyzji bez konsulta-
cji106. Określili jego rządy jako autorytarne. Połączono je z jego prze-
chwałkami o byciu represjonowanym przez hitlerowców107. Podczas gdy 
oficjalnie BP starało się łagodnie oceniać byłego I sekretarza, to w liście 
do niego postąpiono z nim dosadniej, nazywając go naiwnym i egocen-
trystą108.  
W trzeciej części BP odniosło się do gomułkowskiej oceny wydarzeń 
grudniowych, nazywając ją ironicznie słuszną. Tutaj również komuniści 
chcieli podkreślić odrealnienie Gomułki i stwierdzić, że jego tezy były 
niezgodne z prawdą historyczną109. Członkowie BP przypomnieli mu 
o ekonomicznym, a nie politycznym i antypartyjnym aspekcie wystą-
pień. Partia uznała, że dyskusja z Władysławem Gomułką nie ma dal-
szego sensu110. Według twórców odpowiedzi na list Gomułki wszystkie 
nieścisłości zostały już wyjaśnione na plenum oraz w tejże odpowiedzi.  

 

                                                 
100 Tamże, s. 216.  
101 Odpowiedź Biura Politycznego KC PZPR z 15 czerwca 1971 r. na list 

Władysława Gomułki z 27 marca 1971 r., [w:] Tajne dokumenty…, s. 
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102 Tamże, s. 286.  
103 Tamże, s. 287.  
104 Tamże, s. 288.  
105 Tamże, s. 289–290.  
106 Tamże, s. 297.  
107 Tamże, s. 299.  
108 Tamże, s. 298.  
109 Tamże, s. 302. 
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Podsumowanie i wnioski 
 
Po zakończonej dyskusji członkowie PZPR, którzy byli zaangażowani 

w dawny aparat partyjny, złożyli oświadczenia (R. Strzeleckie, S. Trep-
czyński, B. Jaszczuk, J. Korczak i M. Spychalski). Ten ostatni w swoim 
oświadczeniu przyznał się do współodpowiedzialności za decyzje podję-
te w kierownictwie111. Natomiast Trepczyński i Korczak skupili się na 
krytyce działaczy związanych z Gomułką, Kliszkiem i Jaszczukiem, któ-
rych napiętnowali, określając ich decyzje jako błędne112.  

Na koniec posiedzenia plenarnego podjęto uchwały. Obecni zaapro-
bowali przemówienie programowe E. Gierka. Plenum wyraziło akcepta-
cje dla nowoczesnej polityki i jednocześnie ogłosiło uchwały związane 
z wykluczeniem z KC następujących osób: W. Gomułki, Z. Kliszki, 
B. Jaszczuka113. Pozostali oni przez krótki czas w PZPR, ale nie mili 
wpływu na władzę.  

Dobrowolnie KC opuścili: Antoni Walaszek, który był osobą blisko 
związaną z Jaszczukiem, Stanisław Kociołek jako współodpowiedzialny 
za wydanie pozwolenia na otwarcie ognia do strajkujących i Ignacy Lo-
ga-Sowiński114. Choć byli oni nieobecni na plenum, to listownie poin-
formowali BP o zamiarze rezygnacji i odejścia z kierownictwa. Te decy-
zje były wstępem do odmładzania kadr, czemu sprzyjał Gierek.  

Ósme plenum charakteryzowało się emocjonującymi przemowami 
i oskarżeniami skierowanymi w dawne kierownictwo. Mowy były zróż-
nicowane. Było to pierwsze posiedzenie, z którego możemy się wiele 
dowiedzieć o emocjach członków KC. Plenum było wyjątkowe też z te-
go powodu, że wielu uczestników w nieskrępowany sposób opowiadało 
o potrzebach, problemach i propozycjach.  

W ciągu dwóch dni dokonano rozrachunku pacyfikacji wystąpień ro-
botniczych115. Dla Z. Kliszki i W. Gomułki te wystąpienia były kontr-
rewolucją i chuligańskimi występkami. Natomiast odmienne stanowisko 
zajęli Henryk Kamińczak i Arkadiusz Łaszewicz. Pierwszy z nich sta-
nowczo zaprzeczył powyższym stwierdzeniom, natomiast drugi głośno 
zastanawiał się, dlaczego partia robotnicza strzelała do robotników116. 
Wszak to były pokojowe wystąpienia strajkowe, wymierzone w nieu-
miejętną politykę oderwanego od rzeczywistości tow. Wiesława117.  

Podczas omawianego posiedzenia zostały narzucone ramy rozwojowe 
dla Polski Ludowej. Edward Gierek w przemówieniu programowym 
ogłosił wieloletni plan rozwoju państwa ludowego.  

Omawiane plenum było teoretycznym sądem nad dawnym przywódcą. 
jednocześnie działacze partyjni już tuż po zakończeniu obrad wątpili w 
ukazanie prawdy na temat wydarzeń grudniowych118. Mimo powołania 
komisji W. Kruczka do badania zajść grudniowych jej praca była utrud-
niona – częste było wzajemne przerzucanie odpowiedzialności za zaj-
ścia119. Żadne wyroki nie zapadły, a komisja dość szybko przestała dzia-
łać. Partia, zamiast przejmować się brutalną przeszłością, postanowiła 
wejść w nową dekadę. Skupiła się na licznych inwestycjach gospodar-
czych. Nastąpiło zerwanie z ascetycznymi rządami tow. Wiesława, po-
jawił się chwilowy skok cywilizacyjny, a propaganda ówczesnych lat 
ogłosiła Polskę potęgą gospodarczą. W czasie rządów Gierka powstało 
wiele inwestycji, które nam towarzyszą do dnia dzisiejszego. 

Po kilku latach władza ówcześnie popularnego Gierka straciła akcep-
tację, głównie ze względu zaciągniętych kredytów. W połowie lat sie-
demdziesiątych XX w. system komunistyczny miał coraz więcej prze-
ciwników. Kolejny wielki bunt, który zmieni Polskę, miał się ponownie 
narodzić w Stoczni Gdańskiej im. Lenina w Gdańsku.  

 
Kacper Bakuła 

kacper.bakula@zoho.eu 
 

                                                 
111VIII Plenum…, s. 222.  
112 Tamże, s. 222.  
113 Tamże, s. 366–367.  
114 Tamże, s. 367.  
115 J. Eisler, S. Trepczyński, Grudzień 70. Wewnątrz Białego Domu, 

Warszawa 1991, s. 168.  
116 VIII plenum…, s. 105.  
117 Tamże, s. 174.  
118 J. Tejchma, Odszedł Gomułka…, s. 27.  
119 B. Seidler, Kto kazał strzelać? Grudzień ’70, Warszawa 1991, s. 159.  
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Losy rodziny Kirjewów 
 
 

 
 

 

Tadeusz SUSKI
 

Mija 100 lat od wojny polsko-bolszewickiej i „Cudu nad Wisłą”. Były 
to znamienne wydarzenia, które wywarły znaczący wpływ na przyszłe 
dziesięciolecia nie tylko Polski, ale również całej Europy. Polskie woj-
sko w 1920 r. uratowało Europę przed gangreną komunizmu. Po znisz-
czeniu Polski i utworzeniu z niej republiki sowieckiej bolszewicy pla-
nowali uderzyć na Niemcy i kolejne państwa Europy Zachodniej. Ich 
plany zsowietyzowania Europy pokrzyżował „Cud nad Wisłą”. 

Niewielu z nas wie, że pozytywną i znaczącą rolę w walce z bolszewi-
kami odegrali wtedy Kozacy dońscy. Tragiczny los tego narodu opisał 
Józef Mackiewicz w swojej książce Kontra – warto ją przeczytać1. Ko-
zacy dońscy u boku Armii gen. Hallera walczyli przeciwko bolszewi-
kom i w 1920 r., cofając się na zachód, przeszli z tą armią cały szlak 
z Ukrainy do Polski.  

Zanim do tego doszło, to dwa lata wcześniej, w kilka miesięcy po 
przejęciu władzy przez bolszewików w Rosji – 16 V 1918 r. antybol-
szewickie Koło Ocalenia Donu powstałe z kozackiej starszyzny wybrało 
na swojego atamana Piotra Krasowa. Podległe mu jednostki kozackie 
walczyły na południowym odcinku frontu w Rosji u boku białej armii 
Denikina przeciwko bolszewikom. Szala zwycięstwa w wojnie domo-
wej przechyliła się jednak w Rosji na stronę bolszewików. Zajęli oni 
stepy dońskie i Kubań. Kozacy zostali wtedy przymusowo wcieleni do 
bolszewickiej Armii Czerwonej. Podczas wojny polsko-bolszewickiej w 
maju 1920 r., gdy nadarzyła się stosowna okazja, cała 3. Brygada Koza-
ków Dońskich przeszła na stronę polską. Walczyła ona u boku 3. Armii 
Polskiej pod dowództwem gen. Z. Zielińskiego i latem 1920 r., cofając 
się na zachód, przeszła z tą armią szlak z Ukrainy do Polski2. Po poko-
naniu bolszewików Kozacy dońscy znaleźli się w trudnej sytuacji. Ich 
ojczyzna opanowana została przez bolszewików i wcielona do Związku 
Radzieckiego. Powrót w rodzinne strony był dla nich wręcz niemożli-
wy, ponieważ czekała ich tam śmierć ze strony dotychczasowych wro-
gów. Większość z nich zdecydowała się nie wracać.  

W koszarach różańskich (w Kaszewcu) została internowana rota lub 
kilka rot, a może nawet cały pułk Kozaków dońskich. Stałą bazą, gdzie 
pierwotnie zamieszkiwali kozacy dońscy, były koszary i forty, skąd 
okoliczni gospodarze z pobliskich wiosek zatrudniali ich do pracy. Mu-
sieli się wtedy co jakiś czas meldować u swojego dowódcy Jarosława 
Kowalewskiego w Różanie3. Z czasem nauczyli się języka polskiego 
i pozakładali rodziny, żeniąc się z miejscowymi Polkami. Co najmniej 
kilkunastu z nich pozostało w okolicach Różana i Krasnosielca4. Wśród 
kozackich oficerów, którzy w 1921 r. przebywali w obozie internowa-

                                                           
1 J. Mackiewicz, Kontra, Londyn 1986. 
2 Na polską stronę przeszły wtedy dodatkowo trzy inne pułki kozackie, 
łącznie ok. 6 tys. Kozaków. J. Gdański, Kozacy, Rosjanie i Ukraińcy po 
polskiej stronie w wojnie 1920 r.: https://bit.ly/2GlLHFf (dostęp 20 VII 
2020 r.).  
3 Relacja Teresy Żużniew, synowej Mieczysława Żużniewa z 2020 r. 
Mieczysław Żużniew, będący kozakiem dońskim, pracując w folwarku 
w Krasnosielcu należącym do dóbr hrabiów Krasińskich, musiał się co 
jakiś czas meldować u swojego dowódcy w koszarach w Różanie (Ka-
szewcu). 
4 Kozakami dońskimi, którzy osiedlili się w Różanie i parafii Różan, by-
li: kpt. Paweł Kuzinberdyn, Michał Komissarenko, Wasyl (Wacław) Sa-
pożnikow, Michał Soin, Gabriel Kirjeew (Kirjew), Andrzej Lewiczew, 
Piotr Sieliwanow, Piotr Czernyszew; w Sieluniu i parafii Sieluń: Kapiton 
Gorbaczow (vel Stefan Gorbaczewski), Szymon Karabelnikow; Wasyl 
Kozakin (Glinki Stare); w Krasnosielcu – Mieczysław Żużniew i Teodor 
Iwanow; w Drążdżewie Nowym – Aleksander Aleksiejew. Akta ślubów 
parafii: Sieluń, Różan, Krasnosielc i Drążdżewo z lat 1921–1930. 

nych w koszarach w Kaszewcu, byli m. in. kpt. Konstanty Stakopionow 
i Paweł Kuzynberdyn oraz por. Andrzej Markin. W dniu 31 VII 1921 r. 
jeden z nich, 27-letni kpt. Paweł Kuzynberdyn, urodzony w dońskiej 
prowincji w stanicy Mitakińskiej, zawarł związek małżeński z 21-letnią 
panną z Kaszewca, Antoniną Kapraszewską5.  

Jednemu z kozaków dońskich, którzy osiedli w Różanie – Gabrielowi 
Kirjeewowi (i jego rodzinie), poświęcony jest ten artykuł. 

                                                           
5 Akta ślubów parafii Różan, 1921/57. 

Akt ślubu Gabriela Kirjeew z Emilią z Parcińskich Zienkiewicz. Akta 
ślubów parafii Różan, 1922/37. 
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   Gawryła Kirjeew (Gabriel Kirjew) urodził 
się w 1894 r. w dońskiej prowincji, 
w miejscowości Astajskaja Stanica, ok. 80 ki-
lometrów od Rostowa. Jego rodzicami byli 
Stefan i Łucja z Agijenków Kirjeewowie. 
Mieszkał razem z rodzicami i dwoma starszy-
mi braćmi Aleksym i Jakowem w miasteczku 
Sulin (po jego zajęciu bolszewicy zmienili na-
zwę na Czerwony Sulin)6. Rodzice Gabriela 
byli właścicielami kamienicy przy ul. Koło-
dzieckaja 4 w Sulinie, w której mieszkała cała 
ich rodzina. Posiadali też dom i gospodarstwo 
rolne w miejscowości Astajskaja Stanica. Gdy 
wybuchła I wojna światowa, Gabriel Kirjew 
i jego dwaj bracia powołani zostali do wojska. 
Służyli w armii carskiej. Przez pewien czas 
bezpośrednim dowódcą oddziału kozackiego, 
w którym służył Gabriel Kirjew, był jego star-
szy brat Aleksy. Później przeszedł do innego 
oddziału. Po wybuchu rewolucji i dojściu bol-
szewików do władzy bracia Kirjew walczyli 
razem z białymi przeciwko bolszewikom.  

Gdy doszło do wojny polsko-bolszewickiej 
Gabriel Kirjew i jego oddział walczył u boku 
armii gen Hallera. Przeszedł szlak z Ukrainy 
do Polski, wspierając wojsko polskie w walce 
z bolszewikami. W 1920 r. kozacka rota Ga-
briela Kirjewa znalazła się w okolicach Róża-
na. Po zakończeniu wojny z bolszewikami on 
sam i jego koledzy z oddziału zamieszkiwali 
w charakterze osób internowanych w kosza-
rach wojskowych w Kaszewcu koło Różana7. 
Gabriel Kirjew pracował w wojskowym szpi-
talu umiejscowionym w koszarach. Niektórzy z jego kolegów byli za-
trudnieni w folwarkach lub u bogatszych gospodarzy w pobliskich wio-
skach. W polskim sztabie dowódczym internowanych kozaków dońskich 
w Różanie w 1921 r. pracował m.in. pochodzący z Warszawy podchorą-
ży Jan Ciurakowski. We wrześniu 1921 r. Jan Ciurakowski zawarł zwią-
zek małżeński z Franciszką Parcińską z Różana8. Kilka miesięcy później 
Gabriel Kirjew został jego szwagrem.  

W dniu 26 II 1922 r. Gabriel Kirjew zawarł związek małżeński z mło-
dą 25-letnią wdową, mieszkanką Różana – Emilią z Parcińskich Zien-
kiewicz, siostrą ww. Franciszki. Emilia była córką Leopolda i Wiktorii 
z Mrozowskich Parcińskich. W lutym 1922 r. (gdy brali ślub) ojciec 
Emilii już nie żył. Jej pierwszy mąż Marian Zienkiewicz zmarł dwa lata 
wcześniej, w lutym 1920 r. Ślubu udzielił młodej parze ówczesny pro-
boszcz różański ks. Klemens Sawicki. Jak sprecyzowano i zapisano 
w sporządzonym akcie, Gabriel Kirjew był w chwili ślubu 23- letnim 
kawalerem urodzonym w Dońskiej Prowincji, a w Koszarach na posłu-
gach w szpitalu będącym. Młodzi małżonkowie poznali się wcześniej 
w koszarach. Po śmierci męża Emilia Zienkiewicz przychodziła tam do 
pracy w szwalni. Pracowała w koszarach, jednocześnie ucząc się 
zawodu krawieckego. Przebywał tam w tym czasie Gabriel Kirjew, 
który posługiwał w szpitalu wojskowym.  

Miałem zaszczyt i przyjemność odwiedzić razem z przyjaciółmi 
w Dobrym Mieście za Olsztynem Irenę z Kirjewów Węgrzyn, córkę 
Gabriela i Emilii Kirjewów, która chętnie podzieliła się swoimi 
wspomnieniami o rodzicach i przeżyciach rodzinnych. Irena Węgrzyn 
ucieszyła się z naszej wizyty, ponieważ darzy dużym sentymentem 
Różan – miejsce swojego dzieciństwa i lat młodości. Jak sama mówi, 
żartując z siebie, w jej żyłach płynie po połowie krew polska i kozacka.  

Wspominając swoją mamę Emilię, pani Irena przekazała informacje 
o jej przeżyciach z okresu I wojny światowej. Otóż gdy trwała już 
I wojna światowa, Emilia Parcińska zakochała się w Marianie 
Zienkiewiczu, kawalerze z Różana. W maju 1915 r. linia frontu 
walczących ze sobą wojsk niemieckich i rosyjskich przesunęła się 

                                                           
6 Krasnyj Sulin – miasto w Rosji w obwodzie rostowskim, w Donieckim 
Zagłębiu Węglowym nad rzeką Kondriuczją, prawym dopływem Dońca. 
Liczba mieszkańców w 2014 r. wynosiła 39,5 tys. Do 1926 r. miejsco-
wość nosiła nazwę Sulin, Krasnyj Sulin: https://bit.ly/3l6DGTp (dostęp 
3 X 2020 r.). 
 7 Relacja Ireny z Kirjewów Węgrzyn, córki Gabriela z 2020 r. 
8 Akta ślubów parafii Różan, 1921/70. 

w pobliże Różana. Dało się słyszeć w mieście huk dział walczących 
stron. Wśród mieszkańców zapanował niepokój. Rosjanie traktowali 
wtedy ludność polską jako poddanych. Wobec groźby zajęcia tych 
terenów przez Niemców nakazywali Polakom wycofywanie się na 
wschód. Emilia Parcińska i Marian Zienkiewicz zdecydowali, że wyjadą 
do Rosji. Przed wyjazdem chcieli jednak wziąć ślub. Nie było czasu na 
zastanawianie się. Zgłosili się do proboszcza, prosząc by udzielił im 
sakramentu. Zamierzali wyjechać jeszcze tego samego dnia. Ksiądz 
Klemens Sawicki, ówczesny proboszcz różański, odpowiedział im, że 
dopóki nie zgłosi się do niego ojciec Emilii, Leopold Parciński 
(z którym się przyjaźnił), nie udzieli im ślubu. Emilia pobiegła po ojca, 
który, podpierając się laską, przyszedł do księdza. Wtedy ks Sawicki 
w obecności rodziców udzielił im ślubu9. Emilia ubrana była w białą 
suknię swojej siostry, w której brała ślub kilka miesięcy wcześniej. Po 
uroczystości tego samego dnia młodzi małżonkowie Emilia i Marian 
Zienkiewiczowie wyjechali do Rosji razem z rodzicami Mariana. Wikto-
ria Zienkiewicz była dyplomowaną akuszerką10. Natomiast rodzice 
Emilii, Leopold i Wiktoria Parcińscy, nie zdecydowali się na wyjazd. 
Postanowili zostać w Różanie. 

Po długiej tułaczce wraz z wieloma innymi uciekinierami Emilia 
i Marian Zienkiewiczowie z Wiktorią Zienkiewicz (matką Mariana) i jej 
mężem Bronisławem dotarli aż do Odessy11 nad Morzem Czarnym. Tam 
też w 1917 r. Emilii i Marianowi Zienkiewiczom urodzili się bliźniacy. 
Jeden z chłopców po dwóch tygodniach zmarł, a drugi – Zygmunt – żył 
7 lat. W Odessie Marian razem ze swoim ojcem pracowali jako murarze 
w jednym z tamtejszych dworów. Po wybuchu rewolucji w Rosji pod 
koniec1918 r. lub na początku 1919 r. Emilia i Marian Zienkiewiczowie 
z synkiem Zygmuntem i teściami wrócili do Polski. Mieszkali 
w Różanie. Mąż Emilii Marian pracował jako murarz. Zaraz po 
powrocie do Polski, w 1919 r., Emilii i Marianowi przyszła na świat 
córka Feliksa. Marian Zienkiewicz zmarł na zapalenie płuc w lutym 
1920 r. Po śmierci męża Emilia została sama z dwójką dzieci – 3-letnim 
synkiem Zygmuntem i roczną córeczką Feliksą. W lutym 1922 r., jako 

                                                           
9 Nie zachował się akt ślubu. Prawdopodobnie ks. Sawicki nie zdążył go 
sporządzić. 
10 Relacja Ireny Węgrzyn z 2020 r.  
11 Odessa – miasto i stolica obwodu odeskiego Ukrainy położone nad 
Morzem Czarnym, trzecie co do wielkości miasto Ukrainy. Przed wybu-
chem I wojny światowej Odessa była czwartym najważniejszym mia-
stem Imperium Rosyjskiego, po Petersburgu, Moskwie i Warszawie. 
Odessa: https://bit.ly/3cSLiGd (dostęp 3 X 2020 r.). 

Rodzina Kirjewów ok. 1933 r. Od góry z lewej: Gabriel Kirjew, nieco niżej żona Emilia z Par-
cińskich Kirjew, poniżej ich trzej synowie – od lewej: Szczepan, Wacław (w środku) i Piotr (na 
kolanach u babci Wiktorii Parcińskiej), niżej (pod Piotrem) córka Helena i obok niej Irena Ciu-
rak vel Ciurakowska (córka Franciszki). Obok babci, Franciszka z Parcińskich Ciurak vel Ciu-
rakowska (siostra Emilii) z trójką swoich dzieci – Jadwigą (na kolanach), przy nich niżej Irena 
i obok niej Janek. Pierwsza z prawej Feliksa Zienkiewicz (córka Emilii z pierwszego małżeń-
stwa). 
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25-letnia wdowa, zawarła zwiazek małżeński 
z Gabrielem Kirjewem. Matka Emilii 
początkowo niechętnie patrzyła na potencjalny 
związek jej córki z Kirjewem, jednak kiedy 
Gabriel, który był wyznania prawosławnego, 
przeszedł na katolicyzm wyraziła zgodę na 
ślub. 

Emilia pochodziła z dobrej, szanowanej 
w Różanie rodziny Parcińskich. Jak wspomina 
pani Irena, jej wujek Stanisław Magnuszewski 
był kierownikiem szkoły powszechnej w Ró-
żanie. W „czerwonej szkole”12, do której 
uczęszczała zaraz po wojnie, sześcioro uczą-
cych w niej nauczycieli pochodziło z jej rodzi-
ny: wujek Magnuszewski (kierownik), jego 
żona i siostra (nauczycielki), ciocie Marysia i 
Hela Gajewskie oraz Genowefa Parcińska. Ro-
dzina Emilii była spokrewniona z rodzinami 
Solnickich i Machnowskich. Trzy siostry Emi-
lii wyszły za mąż za znanych mieszkańców 
Różana i nosiły nazwiska: Żeglińska, Kacz-
marczyk i Janczewska. Wujek Żegliński miał 
kamienicę przy ul. Kilińskiego. Prowadził fir-
mę betoniarską. Nauczył Gabriela Kirjewa be-
toniarstwa. Córka – Żeglińskiego, Czesława, 
która była nauczycielką, nauczyła Kijewa j. 
polskiego, bo nie potrafił się nim posługiwać. Ciocia Żeglińska prowa-
dziła sklep kolonialny. Żeglińscy mieli dwóch synów i córkę. Jeden z 
synów był weterynarzem. Zmarł w młodym wieku podczas okupacji; 
drugi był lekarzem chirurgiem, po wojnie zaś dyrektorem szpitala w Pia-
secznie. Drugi z wujków pani Ireny – Kaczmarczyk – mieszkał przy ul. 
Sienkiewicza. W jego domu mieściła się piekarnia. Kaczmarczykowie 
mieli córkę, która była nauczycielką. Nauczycielem był również jej mąż. 
Wujek Janczewski był natomiast właścicielem dużej kamienicy, która 
stała w rynku, u wylotu ul. Kilińskiego. Na parterze kamienicy rodzina 
Janczewskich prowadziła piekarnię13. 

Po ślubie Emilia i Gabriel Kirjewowie zamieszkali w domu przy ul. 
Fortowej 5. W sierpniu 1923 r. zmarł Zygmunt Zienkiewicz, 7- letni sy-
nek Emilii z pierwszego małżeństwa14. Gabriel Kirjew pracował w beto-
niarni u wujka Żeglińskiego. Po pewnym czasie wujek Żegliński przyjął 
go do spółki i zakład betoniarski prowadzili już razem. Z pracy tej 
utrzymywał swoją rodzinę. Emilia Kirjew zajmowała się domem 
i dziećmi. Doczekali się pięciorga dzieci – trzech synów i dwie córki. 
W 1922 r. urodził się im pierwszy syn Wacław, w 1924 r. drugi – 
Szczepan, a w 1930 r. najmłodszy z synów Piotr. W 1926 r. na świat 
przyszła starsza z córek Helena, a w 1933 r. młodsza, Irena. Razem z Fe-
licją, ur. w 1919 r. (córką Emilii z pierwszego małżeństwa), Kirjewowie 
mieli sześcioro dzieci.  

Gabriel Kirjew tęsknił za swoimi rodzinnymi stronami. Korespondo-
wał z rodziną w Rosji. Zamierzał ją odwiedzić. Ok. 1929 r. dostał list od 
swojej matki, która kategorycznie zakazała mu, by broń Boże nie przy-
jeżdżał nad Don, bo jeśli przyjedzie, to zginie. Z listu dowiedział się że 
bolszewicy zamordowali dwóch jego braci Aleksieja i Jakowa. Dowie-
dział się też że bolszewicy zabrali im kamienicę w Sulinie. Brak kontak-
tów z rodziną Gabriel Kirjew częściowo rekompensował bliskimi 
związkami z dwoma swoimi kolegami kozakami dońskimi, którzy po-
chodzili z jego stron i tak jak on zostali w Różanie i założyli tu swoje 
rodziny. Gabriel Kirjew przyjaźnił się z Wacławem Sapożnikowem15. 
Był on ojcem chrzestnym jego najmłodszej córki Ireny. Ta zaś od dziec-
ka przyjaźniła się z Heleną Sapożnikow, córką Wacława Sapożnikowa. 
Irena utrzymuje do dziś bliski kontakt z córką przyjaciółki, Anną, czyli 
wnuczką Wacława, mieszkającą w Grójcu. Gabriel Kirjew był także bli-

                                                           
12 Szkoła ta była tak określana ponieważ zbudowana była z czerwonej 
cegły. 
13 Relacja Ireny Węgrzyn z 2020 r. 
14 Akta zgonów parafii Różan, 1923/85. 
15 Wasyl (Wacław) Sapożnikow ur. się ok. 1893 r. w dońskiej prowincji, 
w stanicy urzymińskiej, w okręgu chapiorowskim. Był synem Spirydona 
i Natalii z Charkowskich małżonków Sapożników. Był z zawodu kraw-
cem. W czerwcu 1922 r. zawarł związek małżeński ze Stanisławą Bart-
niczak z Różana, córką Zygmunta i Heleny Bartniczaków.  

sko związany z Michałem Soinem16. Syn Michała, Wacław Soin, poda-
wał do chrztu Włodzimierza Bogackiego, syna Heleny z Kirjewów Bo-
gackiej. W pobliskim Paulinowie mieszkał też trzeci z kolegów Gabrie-
la, Piotr Czernyszew17. 

W 1939 r., tuż przed wybuchem wojny, Gabriel Kirjew wyjechał do 
Warszawy. W podwarszawskim Rembertowie prowadził wcześniej ja-
kieś roboty, za które zamiast pieniędzy otrzymał weksle. Wobec nie-
pewnych czasów chciał wymienić je na pieniądze. W Warszawie zastała 
go wojna. W stolicy mieszkały dwie siostry Emilii – Franciszka z Par-
cińskich Ciurakowska i Rozalia z Parcińskich Biedrzycka. Gabriel Kir-
jew, nie mogąc wrócić do Różana, z konieczności zamieszkał u nich. 

W pierwszych dniach września, gdy wybuchła wojna i do Różana 
zbliżał się front, mieszkańcy miasta i okolic masowo uciekali za wschód, 
za Narew. Niektórzy konnymi wozami z załadowanym na nie dobyt-
kiem, inni pieszo. Jak wspomina Irena Węgrzyn, która miała wtedy 5 lat, 
ale doskonale pamięta ucieczkę rodziny na wschód, mama z sześcior-
giem dzieci wędrowała sama pieszo, z tobołkami na plecach. Starsze 
z dzieci pomagały w niesieniu bagażu. Dotarli tak aż do miejscowości 
Wilczogęby18. Mała Irenka zapamiętała charakterystyczną nazwę wio-
ski. Tam zmęczona Emilia Kirjew zamierzała zakopać część bagaży 
w jakimś odpowiednim do tego miejscu, ponieważ ona sama i jej dzieci 
nie mieli dalej sił ich nieść. Jakiś miejscowy chłopak o imieniu Janek 
zobowiązał się, że przetrzyma te rzeczy u siebie w domu. Rodzina Emi-
lii zatrzymała się na dłuższy odpoczynek. Po przejściu frontu wrócili do 
Różana, pozostawiając część bagaży w Wilczogębach. 

Zastali miasto w ruinach. Ponieważ ich dom był zniszczony, zamiesz-
kali na krótko u Jurskiej, sąsiadki, która udostępniła im pokoik w swoim 
domu. Później przenieśli się na ul. Mostową i zamieszkali 
w opuszczonej kamienicy Żyda Uszlera. Mieszkało już tam kilka rodzin. 
Po pewnym czasie przeprowadzili się do kamienicy wujka Kazimierza 
Parcińskiego, który udostępnił im część domu. Mieściła się w rynku. 
Kazimierz Parciński prowadził w niej zakład masarski. Był to duży pię-
trowy budynek. Wkrótce zajęli go Niemcy. Wyrzucili z niego zarówno 

                                                           
16 Michał Soin ur. się ok. 1896 r. w dońskiej prowincji, w niedźwieckim 
okręgu. Był synem Jana i Matrony z Czerników małżonków Soin. Był 
z zawodu kowalem. W lutym 1921 r. zawarł związek małżeński z Cze-
sławą Kowalską z Różana, córką Władysława i Antoniny Kowalskich. 
17 Piotr Czernyszew ur. się ok. 1901 r. w dońskiej prowincji, w okręgu 
donieckim w stanicy kondruszewskiej. Był synem Jakuba i Pelagii 
z Swikołkinów małżonków Czernyszewów. W styczniu 1922 r. zawarł 
związek małżeński z Antoniną Murzynowską z Kaszewca, córką Alek-
sandra i Julii z Jóźwików małżonków Murzynowskich. Jak określono 
w jego akcie ślubu, był w momencie jego zawierania w Koszarach 
w Dońskich Kozakach żołnierzem internowanym tymczasowo będącym. 
Akta metrykalne parafii Różan z lat 1921–1922. 
18 Wilczogęby – wieś położona w pow. węgrowskim, nad Bugiem, leżą-
ca ok. 50 km na wschód od Różana. 

Gabriel i Emilia Kirjewowie z córką Ireną, Różan, lato 1945 r. 
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Kazimierza Parcińskiego, jak i rodzinę Kirjewów. Rodzina dostała 
mieszkanie w żydowskim budynku, położonym niedaleko kamienicy 
wujka, w którym przebywało już kilka rodzin. Mieszkali tam do końca 
wojny. Po wyrzuceniu go z własnego domu Kazimierz Parciński wyje-
chał z rodziną do Małk, do swojej teściowej.  

Kiedy rodzina Emilii mieszkała przy ul. Mostowej, pewnego pięknego 
dnia – jak wspomina pani Irena – pan Henryk Wasilewski krzyczy do 
mnie: Irka, Twój ojciec jest na moście! Pobiegliśmy wszyscy w stronę 
mostu. Rzeczywiście ojciec wrócił z Warszawy. Niedługo po powrocie 
Gabriel Kirjew został zatrudniony w miejskim magistracie w Różanie. 
Komisarzem, który kierował magistratem, był Niemiec. Mieszkał ze 
swoją rodziną na plebanii, z której usunął wcześniej proboszcza, ks. Sta-
nisława Puchaczewskiego19. Gabriel Kirjew pracował w charakterze 
gońca. Do jego obowiązków należało odbieranie korespondencji i prze-
syłek z poczty, w tym głównie listów i roznoszenie ich do adresatów. 
Całą korespondencję – zanim ją rozniósł do adresatów – miał obowiązek 
pokazać Niemcowi komisarzowi na plebanię. Jednak Kirjew po drodze 
wstępował do sklepu kolonialnego. Sklep ten mieścił się przy ul. Panny 
Marii. Prowadziły go cztery panie Bonisławskie – matka z trzema cór-
kami: Marią, Jadwigą i Anielą. Tam z ich pomocą przeglądał korespon-
dencję i wszystko, co było trefne, wrzucał do pieca.  

Ponieważ podczas okupacji Różan i okolice był wcielony do Rzeszy 
jako Rejencja Ciechanowska – część prowincji Prusy Nowowschodnie, 
nie wolno było tu zawierać związków małżeńskich. Za Narwią 10 km od 
Różana, w Pasiekach, przebiegała granica z Generalną Gubernią. Nie-
którzy z młodych ludzi pod osłoną nocy przekraczali nielegalnie tą gra-
nicę i w Generalnej Guberni brali ślub, następnie wracali do Różana. Po 
jakimś czasie przychodziły zawiadomienia z tamtych parafii adresowane 
do proboszcza różańskiego z informacją o zawartym związku małżeń-
skim. Między innymi tego typu listy Gabriel Kirjew wrzucał do pieca. 
Wśród trefnej korespondencji były też donosy Polaków na znajomych, 
dotyczące różnych spraw, w tym cynki na ukrywających się przed robo-
tami przymusowymi. Ryzykując własnym życiem, Gabriel Kirjew po-
magał w ten sposób wielu ludziom, ratując ich przed aresztowaniem 
i wtrąceniem do obozu, a nawet śmiercią. Po ww. selekcji zanosił kore-
spondencję na plebanię. Po przejrzeniu listów przez komisarza niemiec-
kiego zabierał je następnie do swojego domu. Adresaci zgłaszali się po 
listy. Listy, po które nikt się nie zgłosił, roznosiła kilkuletnia Irenka Kir-
jew. Za każdy zaniesiony list otrzymywała 10 fenigów.  

Niemieccy żandarmi i komisarz znali Irenkę. Często widywali na uli-
cach Różana tę pogodną dziewczynkę, podśpiewującą pod nosem, z li-
stami trzymanymi w dłoniach. Nie podejrzewali, że przenosi pod ubra-
niem zakazane polskie książki i zeszyty. Irenka uczęszczała wtedy na 
tajne komplety. Naukę prowadziła Maria Gajewska, jej ciocia. Dzieci 
zbierały się w niewielkich 2–3-osobowych grupkach w domu tzw. wiej-
skim (budynku gospodarczym) Gajewskich przy ul. Gdańskiej. Drugi 
dom, w którym mieszkała ich rodzina, mieścił się przy ul. Sienkiewicza 
przy „czerwonej szkole”, ale zarekwirowali go Niemcy. W dużym po-
mieszczeniu, gdzie odbywała się nauka, stał stół. Pod nim była piwnica. 
Podczas nauki jedna osoba obserwowała teren na zewnątrz. Gdy nad-
chodzili żandarmi, książki i przybory szkolne wrzucano szybko do piw-
nicy.  

Podczas okupacji dorośli i młodzież od 14 roku życia mieli obowiązek 
pracować. Młodych ludzi, a nawet dzieci, Niemcy wywozili na roboty 
przymusowe. W rodzinie Kirjewów najpierw wywieziona została przy-
rodnia siostra Ireny, Feliksa. Przed wojną Feliksa Zienkiewicz pracowa-
ła w sklepie – butiku w Warszawie. Sprzedawała w nim klientom kape-
lusze, woalki, rękawiczki. Była to lekka praca. Na roboty została skie-
rowana do ciężkiej pracy na wsi u niemieckiego gospodarza. Trudno by-
ło jej przyzwyczaić się. Od rana ciężko pracowała w oborze przy kro-
wach. Musiała je doglądać, doić, wyrzucać obornik. W takich ciężkich 
warunkach pracowała 5 lat – aż do końca wojny.  

Ok. 1942 r. na roboty przymusowe wywieziony został starszy brat Ire-
ny, Wacław. Miał wtedy 20 lat. Po przepracowaniu ok. 1 roku zdecydo-
wał się na ucieczkę. Wrócił w okolice Różana. Bał się jednak pokazy-
wać w mieście, więc ukrywał się przez pewien czas w Prabutach, leżą-
cych ok. 20 km od Różana, za Narwią. Przebywał też w Warszawie. Po 
pewnym czasie został złapany przez Niemców. Za karę wtrącono go do 
obozu w Działdowie, gdzie spędził rok. Po odbyciu kary został ponow-
nie wywieziony na roboty przymusowe do Prus Wschodnich. Uciekł po 
raz drugi. Ukrywał się w okolicach Augustowa. Tereny w okolicach Au-

                                                           
19 Po usunięciu z plebanii ks. Stanisław Puchaczewski zamieszkał w par-
terowym domu obok apteki Strupczewskich. 

gustowa i Suwałk były strefą neutralną i łatwiej było tam przetrwać. 
Wacław Kirjew zatrudnił się w stolarni w Augustowie. Wysyłał stamtąd 
paczki do rodziny w Różanie. Przesłał m.in. matce piękną szklaną szka-
tułkę. Innym razem, zimą, któregoś dnia lutego 1943 r., w paczce, która 
przyszła od niego, znaleziono rozłożone na elementy sanki. Starszy 
o cztery lata brat Piotr poskręcał je na śruby i 10-letnia Irenka poszła 
z nim do parku zjeżdżać z górki. Park ten Niemcy urządzili w południo-
wej części miasta. Między ul. Kilińskiego a Mostową były ogrody, nale-
żące do mieszańców Różana. Zostały im zabrane. Niemcy skierowali 
Żydów do pracy, którzy uporządkowali teren. Właśnie na wzgórzu zo-
stał urządzony park z pięknym widokiem na ciągnącą się w dole Narew. 
Było to dość strome zbocze, dlatego zabawa na sankach skończyła się 
dla dzieci niefortunnie. Sanki wjechały na lód zamarzniętej Narwi, który 
zarwał się pod dziećmi. Na szczęście nie był to główny nurt, tylko jej 
wylewy i dzieciom nic się nie stało. Przemoczone zaszły do mieszkają-
cych na ul. Mostowej Rusinków. Władysław Rusinek był ich wujkiem. 
Po otarciu się z wody i lodu i napiciu się czegoś ciepłego wrócili do do-
mu.  

W 1943 r. jako trzecia z rodziny na roboty przymusowe została wy-
wieziona Helena Kirjew. Wcześniej, zanim ją wywieziono, pracowała na 
plebanii w Różanie u Niemca, z zawodu geometry, który był kuzynem 
komisarza i również mieszkał na plebanii. Helena zatrudniona była tam 
do bawienia małego dziecka. Z jej pracy Niemiec nie był zadowolony. 
Uznał, że jest leniwa i za karę wysłał ją na sześć tygodni na roboty 
przymusowe do Prus Wschodnich, do zbierania ziemniaków. Helena 
uciekła. Wędrowała pieszo 2 tygodnie, zanim dotarła do Różana. Po 
pewnym czasie Niemcy złapali ją i ponownie wywieźli na roboty. 
Niemka, u której pracowała Helena, źle ją traktowała. Pewnego razu na-
kazała jej sprzątać strych. Rozgniewawszy się, że nie posprzątała go do-
kładnie, za karę sprawiła jej lanie. Po kolejnym pobiciu Helena uciekła. 
Przedostała się do Augustowa, gdzie odszukała brata Wacława. Pod ko-
niec lata 1944 r. wrócili do Różana. Ukrywali się w domu Szczepan-
kowskich usytuowanym na obrzeżach miasta, przy ul. Czystej. 

Irena Kirjew jako 10-letnia dziewczynka bardzo mocno przeżyła pew-
ne wydarzenie. Otóż kiedy starsza od niej o 8 lat siostra Helena ukrywa-
ła się za Narwią w lesie, rodzice wysłali Irenkę, by zaniosła jej żywność. 
Przykazali jej, by nikt, tj. żadna z jej koleżanek, nie dowiedziała się, do-
kąd i w jakim celu idzie. Zaprosiła swoje koleżanki na spacer (bo tak by-
ło bezpieczniej przejść obok stróżujących przy moście żandarmów) i ra-
zem poszły przez most za Narew. Gdy nazrywały kwiatów i miały wra-
cać, będąc na moście, Irenka sprowokowała kłótnię. Koleżanki rozzłosz-
czone na nią zostawiły ją samą i pobiegły w stronę Różana. Kiedy Iren-
ka została sama, odnalazła siostrę i po przekazaniu jej żywności powró-
ciła bezpiecznie do domu.  

W pobliżu mostu mieszkał kuzyn Emilii, Jan Parciński. Był on dróżni-
kiem mostowym. Dobrze znał się z żandarmami niemieckimi, którzy 
pilnowali mostu, bo nieraz zachodzili do niego ogrzać się i napić herba-
ty. Gabriel Kirjew często odwiedzał Jan Parcińskiego. Z kolei żona Ga-
briela Emilia chowała drób, m.in. kaczki, które przynosił żandarmom. 
Zaskarbili sobie tym ich przychylność i zostawili ich córkę Helenę 
w spokoju. Wiedząc, że dwukrotnie uciekła z robót przymusowych, nie 
wysłali jej tam po raz trzeci.  

Pod koniec lata 1944 r., kiedy zbliżał się front do Różana, niemal 
wszyscy z mieszkańców opuścili miasto, kierując się na zachód Kirje-
wowie wyjechali konnym wozem i zatrzymali się w Głażewach, a na-
stępnie kilka kilometrów dalej w Biedrzycach. Synów Gabriela – Wa-
cława i Szczepana – Niemcy zabrali do pracy w przyfrontowej kuchni. 
Później dowiedzieli się od życzliwego im Ukraińca, że Niemcy zamie-
rzają ich ubrać w wojskowe mundury i skierować do walki. By tego 
uniknąć, zaczęli się ukrywać. Po pewnym czasie, kiedy nasiliły się wal-
ki, rodzina Gabriela Kirjewa ruszyła dalej. Zatrzymali się w Krasnosiel-
cu i zamieszkali tam w jakimś pożydowskim budynku. W połowie 
stycznia ruszyli ponownie dalej na zachód. Front zastał ich pod Przasny-
szem. Po jego przejściu wrócili do Różana. 

Kiedy po pół roku nieobecności, w lutym 1945 r., wrócili do Różana, 
zastali zrujnowane miasto. Dom pożydowski, w którym mieszkali 
w czasie okupacji, został doszczętnie zniszczony. Zmuszeni byli zatrzy-
mać się gdzie indziej. Początkowo, przez krótki okres, mieszkali przy ul. 
3 Maja, w pobliżu domu Bandurskich. W jednej izbie tego domu żyły 
trzy rodziny. Po pewnym czasie Kirjewowie przenieśli się do piętrowej 
kamienicy wujka Parcińskiego. Mieszkali na piętrze, a na parterze mie-
ścił się posterunek milicji. Rodzina była świadkiem napadu i zajęcia po-
sterunku przez partyzantów z oddziału antykomunistycznego podziemia. 
Doszło do strzelaniny. Pani Irena wspominała, że bała się, by nie strze-
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lano w górę, bo wtedy kule mogłyby dosięgnąć kogoś z jej rodziny. Jed-
Jednak nic się nikomu nie stało. Później rodzina zamieszkała kątem u 
państwa Kępskich przy ul. Kilińskiego. Zajmowała tam dwa małe po-
mieszczenia. 

Różan był doszczętnie zniszczony. Gabriel Kirjew nie widział per-
spektyw dla rodziny. Na tzw. Ziemiach Odzyskanych zaczął szukać 
miejsca, gdzie mógłby w miarę znośnych warunkach zamieszkać z ro-
dziną. Z synem Szczepanem zdecydował się wyjechać do Dobrego Mia-
sta, leżącego 25 km od Olsztyna. Była tam opuszczona kamienica, 
w której zamierzali otworzyć zakład masarski. Nie mógł jednak namó-
wić do wyjazdu żony. Emilia Kirjew nie chciała opuścić swojego ro-
dzinnego miasta. Mimo ciężkich warunków, postanowiła zostać w Ró-
żanie. Zdecydowała się zbudować dom. Do Dobrego Miasta wyjechała 
zaś przyrodnia siostra Szczepana, Feliksa. Szczepan był masarzem. Na-
uczył się tego fachu już przed wojną od swojego wujka Kazimierza Par-
cińskiego, który był rzeźnikiem. W Dobrym Mieście w opuszczonej 
dwupiętrowej kamienicy otworzyli z ojcem sklep spożywczo-mięsny.  

Szczepan Kirjew we wrześniu 1946 r. zawarł związek małżeński 
z Heleną Rawską. Należał do antykomunistycznej, niepodległościowej 
organizacji Wolność i Niezawisłość (WIN)20. W 3 miesiące po ślubie, 
16 XII 1946 r., został aresztowany przez komunistów i wtrącony do 
więzienia. Przeprowadzono konfiskatę mienia. Ubowcy zajęli i odebrali 
rodzinie Kirjew całą kamienicę łącznie z warsztatem masarskim i skle-
pem. Rodzina Szczepana musiała się wyprowadzić. Zabrali wszystko, 
co przedstawiało jakąś wartość – całe wyposażenie warsztatu i sklepu, 
maszyny i akcesoria rzeźnicze, a nawet garnitur ślubny Szczepana.  

Szczepan Kirjew – jak w 1992 r. wspominał – został aresztowany 
przez funkcjonariuszy UB w Lidzbarku Warmińskim i przewieziony do 
UB w Olsztynie, gdzie wtrącono go do piwnicy więziennej. Przeżył 
bardzo ciężkie śledztwo połączone z biciem i torturami. Podczas wielo-
krotnych przesłuchiwań był bity po głowie i kopany: Przywiązano mnie 
do krzesełka, a kiedy traciłem przytomność polewano mnie zimną wodą. 
Przesłuchania odbywały się codziennie po 3-4 godziny, zaś bity byłem 
3-4 razy w tygodniu. Przesłuchaniu przyglądał się Światło21 z UB Olsz-
tyn. Myślałem, że ten koszmar nigdy się nie skończy. Trwało to ponad 
3 miesiące. Potem przewieziono mnie do Aresztu w Olsztynie. Siedzia-
łem w celi nr 193. Tam także za drobne wykroczenia w regulaminie by-
łem bity przez oddziałowych. Bicia nie były jednak tak częste jak 
w śledztwie.  

                                                           
20 Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość – polska cywilno-wojskowa orga-
nizacja konspiracyjna założona 2 IX 1945 r. w Warszawie. Jej trzon sta-
nowiły pozostałości rozwiązanej Delegatury Sił Zbrojnych na Kraj. WIN 
przejęła jej strukturę, kadry i majątek, a także częściowo oddziały leśne. 
WIN domagała się, by Armia Czerwona i NKWD opuściły obszar Pol-
ski. Organizacja sprzeciwiała się prześladowaniom politycznym i czy-
nionej przez wojska radzieckie dewastacji kraju. Organizacja odrzucała 
kształt granicy wschodniej ustalony w Jałcie. Zrzeszenie Wolność i Nie-
zawisłość: https://bit.ly/2SpRJqR (dostęp 3 X 2020 r.). 
21 Józef Światło (Izaak Fleschfarb) – ur. w 1915 r. szewc. W pierwszych 
latach po wojnie, jako przedwojenny komunista, szybko awansował. 
Będąc oficerem wojska polskiego w Armii Berlinga, współpracującym 
z NKWD, wszedł w kontakt z żołnierzami AK, a potem brał udział 
w ich aresztowaniach. Jako kapitan był w 1945 r. kolejno zastępcą ko-
mendanta UB w Warszawie i Olsztynie, a od jesieni 1946 r. w Krako-
wie. W 1949 r. był już podpułkownikiem. Został wysokim funkcjonariu-
szem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego – wicedyrektorem 
X Departamentu MBP. Miał duże wpływy w naczelnych władzach ko-
munistycznych. Na polecenie Bolesława Bieruta aresztował Władysława 
Gomułkę i Michała-Rolę Żymierskiego. Miał prawo do bezpośrednich 
rozmów telefonicznych z Ławrentijem Berią. W grudniu 1953 r. po 
aresztowaniu Berii, w obawie przed czystkami, uciekł do Berlina Za-
chodniego. Z Niemiec został przetransportowany samolotem do Stanów 
Zjednoczonych. Pracował w Radiu Wolna Europa, ujawniając w nim 
liczne zbrodnie komunistycznego resortu bezpieczeństwa. W Stanach 
Zjednoczonych zmienił nazwisko i został poddany operacji plastycznej. 
Zmarł w Stanach Zjednoczonych w 1994 r., Józef Światło: 
https://bit.ly/34mvDed (dostęp 3 X 2020 r.). 

Zaświadczenie dotyczące kary i pobytu w więzieniu Szczepana Kirje-
wa, wydane przez Wydziału Karny II Sądu Wojewódzkiego w Olszty-
nie. 

Szczepan Kirjew ok. 1956 r. 
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Po 7 miesiącach aresztu wyrokiem Woj-
skowego Sądu Rejonowego w Olsztynie 
z dnia 28 VII 1947 r. Szczepan Kirjew został 
uznany za winnego tego, że w miesiącu paź-
dzierniku 1946 r. na terenie powiatu Lidzbark 
Warmiński wszedł w porozumienie z członka-
mi nielegalnej organizacji „WIN” mającej na 
celu przemocą zmienienie ustroju Państwa 
Polskiego. Został za to skazany na 15 lat wię-
zienia i utratę praw publicznych i honorowych 
na okres 5 lat. Jak wspominał, Zarówno przed 
wyrokiem, jak też po wyroku nie mogłem być 
przez nikogo odwiedzany, nie otrzymałem 
żadnej paczki żywnościowej, bo byłem „anty-
państwowy”. Po wyroku przebywał przez 
prawie jeden rok w areszcie w Olsztynie. Je-
sienią 1948 r. Szczepan Kirjew przewieziony 
został do Zakładu Karnego w Barczewie. Po-
informowano go tam, że w Barczewie przej-
dzie kwarantannę, a po niej zostanie przewie-
ziony do najcięższego więzienia w Rawiczu. 
Faktycznie, jeszcze w1948 r. zostałem prze-
niesiony do Zakładu Karnego w Rawiczu i tu-
taj znowu rozpoczął się koszmar i udręka mo-
jej osoby – zostałem umieszczony w pojedyn-
czej celi o wymiarach 1,20 x 4 m. Nie wiem 
dlaczego właśnie ja zostałem umieszczony 
w pojedynczej celi, odseparowany od wszyst-
kich kontaktów z innymi, bez możliwości kore-
spondencji, żadnych odwiedzin, paczek. Nie 
potrafię opisać moich przeżyć; nikt tego nie pojmie, bo tylko ten kto sie-
dział tam, w takich warunkach może wiedzieć co działo się z człowiekiem 
i w człowieku dzień i noc, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu. 
W celi oprócz mnie była tylko betonowa prycza. Cela była nieogrzewa-
na. Przez pierwszy rok pobytu w tej celi nie byłem ani razu wyprowa-
dzony na spacer. Dopiero po upływie roku raz w tygodniu zezwolono na 

10 minutowy spacer. W tej pojedynczej celi przebywałem ponad 3 lata. 
Nie tylko warunki odbywania kary były makabryczne, lecz także nie było 
właściwego pożywienia. Jeden raz dziennie otrzymywałem kaszę z dor-
szem i kapustę. Miałem wstrzymane wszelkie paczki i od czasu areszto-
wania do zwolnienia nigdy z nikim nie mogłem się widzieć.  

U góry od lewej: Irena z Kirjewów Węgrzyn, Stanisław Węgrzyn (mąż Ireny), Józefa Kirjew 
(żona Wacława), Helena z Kirjewów Bogacka, Władysław Bogacki (mąż Heleny), Sabina Wasi-
lewska (kuzynka). Na dole siedzą: Gabriel Kirjew z żoną Emilią oraz ich wnuk Włodzimierz 
(syn Heleny). Ok. 1952 r. 

Chrzciny Wiesława Bogackiego, syna Heleny z Kirjewów Bogackiej. Drugi z prawej siedzi na dole Gabriel Kirjew. Obok niego po lewej synowa 
Józefa Kirjew (żona Wacława) z dziećmi: Jerzym, Bożeną i Halinką, którą trzyma Irena z Kirjewów Węgrzyn. Nad Ireną jej matka Emilia Kirjew, 
a nad nią drugi z lewej Antoni Magnuszewski (wujek Ireny). Zdjęcie z 1953 r. 
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Warunki, w jakich przebywał (w tym brak właściwego wyżywienia), 
spowodowały, że Szczepan Kirjew zachorował na dychawicę oskrzelo-
wą. Była to ciężka, nieuleczalna choroba. W więzieniu w Rawiczu nie 
otrzymał żadnej pomocy medycznej. Jak pisał później, wydawało mi się, 
że moje dni są policzone. Pisałem prośbę o moje zwolnienie, moja matka 
też pisała i czułem, że przez chorobę i wycieńczenie umrę. Zostałem 
przeniesiony do Zakładu Karnego w Potulicach, bo w Rawiczu umarł-
bym, a władza więzienna nie chciała brać tej śmierci na swoje barki. 
Ponieważ pisałem do Rady Państwa, aby móc się leczyć uzyskałem prze-
rwę w karze i 20 lutego 1954 roku zostałem zwolniony z ZK Potulice. 
Później już nie wróciłem do zakładu karnego. Byłem wrakiem człowieka 
nieuleczalnie chorego, który 7 lat i 2 miesiące siedział niewinnie.  

Pobyt w więzieniu zaważył na życiu osobistym Szczepana Kirjewa, 
które nie układało się dobrze. Po rozstaniu z żoną, z którą miał jedną 

córkę, mieszkał samotnie. Kiedy wyszedł z więzie-
nia, miał kłopoty ze znalezieniem pracy. Osoby ta-
kie jak on, czyli więźniowie polityczni określani 
przez komunistów jako „wrogowie władzy ludo-
wej”, mieli do wyboru albo pracę w kopalni, albo 
w Państwowym Gospodarstwie Rolnym. Wybrał 
PGR. Pracował w PGR w Motłajnach koło Kętrzy-
na, gdzie otrzymał maleńkie mieszkanie. Po pew-
nym czasie przeniósł się do Pasłęka, gdzie za-
mieszkał w hotelu robotniczym. Zajmował się la-
strykarstwem. Pracował też jako zdun. Później był 
instruktorem w Ochotniczym Hufcu Pracy. Uczył 
młodzież lastrykarstwa i budowy pieców.  

Chorował na cukrzycę. Choroba ta zaważyła na 
jego życiu. Kilka lat przed śmiercią amputowano 
mu nogę. Następnie przez pół roku mieszkał 
w Dobrym Mieście u swojej siostry Ireny Wę-
grzyn, która się nim opiekowała.  

Szczepan Kirjew doczekał się wolnej Polski. 
W 1991 r. rozpoczął starania o uzyskanie odszko-
dowania za ponad siedmioletni pobyt w więzieniu. 
W staraniach tych pomagała mu jego siostra Irena. 
W piśmie z 8 VII 1992 r. – żądaniu odszkodowania 
za niesłuszne skazanie skierowanym do Sądu Wo-
jewódzkiego w Olsztynie – Szczepan Kirjew pisał: 
straciłem wszystko i wszystkich, pozostała w Do-

brym Mieście tylko moja siostra Irena Kirjew, która do dzisiaj udziela 
mi pomocy i dzięki której jeszcze żyję. Kiedyś miałem majątek. Byłem 
dość zamożny. Dzisiaj nie mam nic, jestem rencistą I grupy, mieszkam w 
bardzo trudnych warunkach. Choruję na miażdżycę i cukrzycę, miałem 
amputację nogi. W piśmie tym Szczepan Kirjew, odnosząc się do wa-
runków, w jakich przebywał w więzieniu w Rawiczu, wyraźnie podkre-
ślił, że byłem tak okrutnie traktowany i prześladowany, jak mi mówiono 
„bo byłem synem Dońskiego Kozaka”22. Dzięki determinacji Ireny Wę-
grzyn po 8 latach starań zostało przyznane mu odszkodowanie w wyso-

                                                           
22 Pismo Szczepana Kirjew, napisane podczas pobytu u siostry w Do-
brym Mieście z 8 VII 1992 r. do Wydziału Karnego II Sądu Wojewódz-
kiego w Olsztynie (własność – zbiory rodzinne Ireny Węgrzyn)  

Po lewej: Karta rzemieślnicza wystawiona na nazwisko Gabriela Kir-
jewa. U góry: Gabriel i Emilia Kirjewowie ok. 1972 r. 

Gabriel i Emilia Kirjewowie, po prawej ich syn Piotr (właściciel samochodu Trabant) ok. 
1972 r. 
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kości 100 tys. zł. Niestety, Szczepan Kirjew już się jego nie doczekał – 
zmarł w wieku 68 lat pod koniec 1992 r. Pieniądze z odszkodowania 
otrzymała córka Szczepana oraz adoptowany przez niego syn. 

Jeśli chodzi o Gabriela Kirjewa, to po aresztowaniu syna zlikwidował 
zakład i w grudniu 1946 r. wyjechał do Różana. Przebywała tam cały 
czas jego żona Emilia. W czasie jego nieobecności pobudowała dom. 
Emilia Kirjew sprzedała złotą biżuterię (kolczyki i zegarek), którą prze-
chowała przez okres wojny, i uzyskane pieniądze przeznaczyła na bu-
dowę domu. Materiał zbierany był z pozostawionych po Niemcach bun-
bunkrów. Były one wyłożone drewnianymi balami, które wykorzystano 
do budowy domu. Emilia Kirjew wynajmowała ludzi do pracy, którzy 
ręcznie piłowali drewniane bale. Kiedy jej mąż wrócił z Dobrego Mia-
sta do Różana, dom już był pobudowany. Nie był on jednak wykończo-
ny.  

Gabriel Kirjew wrócił do pracy w swoim zawodzie. Jego zakład beto-
niarski mieścił się w jednym z fortów różańskich. Gabriel Kirjew roz-
budował i wykończył dom. Pobudował też budynki gospodarcze. Po 
pewnym czasie uzyskał uprawnienia rzemieślnicze. W swoim zakładzie 
produkował betonowe kręgi, dachówki i pustaki. Zajmował się też ko-
paniem studni. Był odważny – nie bał się pracować pod ziemią. Wła-
snoręcznie, z pomocą swoich pracowników, wykopał na swojej działce 
studnię o głębokości ponad trzydziestu kręgów. Różan jest położony na 
wysokim wzgórzu i by dostać się do wody, trzeba było kopać bardzo 
głębokie studnie.  

Małżonkowie Gabriel i Emilia Kirjew byli bardzo gościnni i życzliwi 
w stosunku do sąsiadów i znajomych. Ich dom był otwarty dla gości. 
Był miejscem częstych spotkań towarzyskich. Gabriel Kirjew był czło-
wiekiem pogodnym, wesołym, o dowcipnym usposobieniu. Potrafił 
pięknie śpiewać. Pamiętano go z czasów okupacji, kiedy pomógł wielu 
ludziom. Był więc darzony przez jego znajomych szacunkiem i sympa-
tią. 

Pod koniec lat sześćdziesiatych XX w. Gabriel Kirjew zachorował na 
chorobę Bergera. W 1971 r. amputowano mu palec, a później nogę 
powyżej kolana. Nie mógł już wtedy pracować. Emilia dorabiała jako 
krawcowa. W 1972 r. Kirjewowie obchodzili uroczyście 50-lecie ślubu. 
Na uroczystość zaprosili całą swoją rodzinę. Gabriel Kirjew zmarł 
w maju 1973 r. w wieku 78 lat. Po śmierci męża Emila Kierjew, by nie 
mieszać sama, przyjmowała na stancję uczennice. Zajmowała się też 
krawiectwem. Zmarła w 1985 r. w wieku 89 lat. Została pochowana 
obok męża na cmentarzu parafialnym w Różanie.  

Wspomniana niejednokrotnie Feliksa Frąckiewicz urodziła się w 1919 
r. w Różanie. Była córką Mariana i Emilii Zienkiewiczów. Po śmierci 
ojca wychowywała się pod opieką matki i ojczyma, Gabriela Kirjewa. 
Była przyrodnią siostrą ich pięciorga dzieci. Zawarła związek małżeń-
ski z Mieczysławem Frąckiewiczem. Poznali się podczas okupacji 
w Prusach Wschodnich. Kiedy Feliksa przebywała na robotach przymu-
sowych, on był jeńcem wojennym. Po wojnie odszukał ją i zawarli 
związek małżeński. Po ślubie mieszkali w Dobrym Mieście. Mąż Felik-
sy był z zawodu kolejarzem. Zmarł w 1976 r. Z ich związku na świat 
przyszło czworo dzieci: trzy córki i syn. Dwie z córek zmarły w wieku 
niemowlęcym. Trzecia – Lidia Frąckiewicz – założyła rodzinę i docze-
kała się trójki dzieci. Zmarła w wieku 67 lat. Syn Feliksy Waldemar 
zginął w wypadku motorowym w wieku 18 lat.  

Feliksa Frąckiewicz zajmowała się domem i dziećmi. Później, po od-
chowaniu dzieci, zatrudniła się w aptece. Pracowała tam jako pomoc 
apteczna. Zmarła w 1994 r. w wieku 75 lat. Feliksa była bardzo dobrze 
traktowana w rodzinie. Wykazywała talent plastyczny. Pięknie wyszy-
wała i malowała. Pisywała wiersze. Pani Irena zachowała wiersze sio-
stry, które Feliksa napisała w czasie okupacji, będąc na robotach przy-
musowych. 

Najstarsze dziecko Gabriela i Emilii Kirjewów, Wacław, urodziło się 
w 1922 r. w Różanie. W 1956 r. Wacław zawarł związek małżeński 
z Józefą Węgrzyn (siostrą Stanisława, męża Ireny). Po ślubie mieszkali 
w pobliżu Kętrzyna. Wacław Kirjew był z zawodu budowlańcem. 
W dziesięć lat po ślubie zmarł nagle na zawał serca. Został pochowany 
w grobie rodzinnym na cmentarzu parafialnym w Różanie.  

Po śmierci męża Józefa Kirjew została z trójką nieletnich dzieci – sy-
nem Jerzym i córkami Bożeną i Haliną. Z pomocą pośpieszyła jej Irena 
Węgrzyn, siostra jej męża, która ściągnęła ją z dziećmi do Dobrego 
Miasta. Pomogła jej w uzyskaniu mieszkania spółdzielczego i znalezie-
niu pracy.  

Józefa Kirjew mieszka w Dobrym Mieście. Ma obecnie 96 lat. Opie-
kują się nią jej dorosłe dzieci – syn i córki, którzy pozakładali rodziny 
i mieszkają w Dobrym Mieście.  

Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej przez Irenę Kirjew, 1948 r. 
oraz świadectwo egzaminacyjne Ireny Węgrzyn z Kirjewów z 1960 r. 
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Najmłodszym z trzech synów Gabriela i Emilii Kirjewów był Piotr, 
który urodził się w 1930 r. w Różanie. Ożenił się z Reginą Oleksiak po-
chodzącą z Dąbrówki. Dwa tygodnie po ślubie został powołany do woj-
ska. Służył w nim 2 lata. Po powrocie z wojska osiedlili się z żoną 
w Dobrym Mieście. Piotr Kirjew był z zawodu masarzem. Pracował jak 
mistrz masarski w PSS w Dobrym Mieście. Zmarł w 2003 r. w wieku 75 
lat, a jego żona 6 lat wcześniej. Piotr i Regina Kirjew nie mieli dzieci.  

Starszą z dwóch córek Gabriela i Emilii Kirjewów była Helena. Uro-
dziła się w 1926 r. w Różanie. Zawarła związek małżeński z Władysła-
wem Bogackim. Po ślubie z uwagi na specyfikę zawodu męża często 
zmieniali miejsce zamieszkania. Władysław Bogacki był bowiem bu-
dowlańcem, technikiem budowy dróg i mostów. Przedsiębiorstwo, 
w którym był zatrudniony, prowadziło budowy niemal w całej Polsce. 
Po pewnym czasie Władysław Bogacki został skierowany do pracy przy 
budowie lotniska Rębiechowo do Gdańska. Rodzina zamieszkała wtedy 
na stałe w Gdańsku. Helena Bogacka zmarła w 2015 r. w wieku 89 lat. 
Helena i Władysław Bogaccy mieli czworo dzieci – trzech synów: Wło-
dzimierza, Wiesława i Marka oraz córkę Izabelę.  

Irena z Kirjewów Węgrzyn urodziła się w 1933 r. w Różanie. Była 
najmłodszym dzieckiem Gabriela i Emilii Kirjewów. Chodziła do 
ochronki (nazwa dawnego przedszkola) w Różanie. Jedzenie dzieci 
przynosiły ze sobą w koszyczkach. Idąc do ochronki, zachodziła często 
po drodze do piekarni wujka Janczewskiego po świeże bułeczki czy ro-
galiki. Piekarnia wujka mieściła się w rynku w pobliżu ul. Kilińskiego. 
Kiedy wybuchła wojna, uczyła się na tajnych kompletach. Z poświęce-
niem życia uczyła mnie ciocia Maria Gajewska, a mojego starszego 
brata Piotra uczyła druga ciocia Genowefa Parcińska – wspominała.  

W lutym 1945 r. Irenka zaczęła uczęszczać do szkoły powszechnej– 
tzw. „czerwonej” – mieszczącej się przy ul. Sienkiewicza. Połowę bu-
dynku zajmowało wojsko. Pierwszy rok szkolny trwał tylko trzy mie-
siące. Tak ukończyła trzecią klasę szkoły podstawowej. Jak wspomina, 
czwartą i piątką klasę przerabialiśmy wciągu jednego roku szkolnego. 
Dopiero klasę szóstą skończyłam normalnie i – mówiąc żartobliwie – 
chcąc mnie „doedukować” Rodzice ulokowali mnie w Warszawie u cio-
ci Franciszki Ciurakowskiej. W Warszawie Irena Kirjew ukończyła 
siedmioklasową Szkołę Podstawową im. Stefana Batorego. 

Okres rocznego pobytu w stolicy wspomina z przyjemnością. Wszy-
scy byli dla niej bardzo mili. Dziewczynę z prowincji traktowali na 
równi z sobą, a nawet się nią opiekowali. Stan zdrowia nie pozwolił jej 
jednak zostać dłużej w Warszawie. Tak zdecydował lekarz, wujek Ste-
fan Żegliński. Jak zdiagnozował, miała ona zaćmienie lewego szczytu 
płuc. Warszawa była w gruzach, a Irenka potrzebowała świeżego po-
wietrza. Wróciła do rodziców, do Różana.  

Bardzo chciała uczyć się w szkole handlowej, niestety nie było już 
miejsc. Mama ulokowała ją w Liceum Odzieżowym w Ostrołęce przy 
ul. 11 Listopada, gdzie ukończyła pierwszą klasę. Warunki w internacie 
były spartańskie. Uczennice otrzymywały tylko obiady. Na śniadanie 
i kolację była tylko czarna kawa. Pamięta, że pomagał jej wtedy Tade-
usz Daszewski z Różana, który przywoził jej żywność od rodziców 
z Różana. Trudne warunki spowodowały, że Zmówiliśmy się z koleżan-

kami i szukaliśmy innej szkoły o tym samym profilu – znalazłyśmy ją 
w Olsztynie. Koleżanki zamieszkały w internacie, a ja, ponieważ siostra 
mieszkała w Dobrym Mieście, dojeżdżałam do szkoły pociągiem. Dane 
mi było ukończyć dwie klasy Liceum Odzieżowego w ciągu roku. Szkołę 
skończyłam w czerwcu, a pierwszego lipca zaczęłam pracę. W 1950 r. 
Irena Kirjew nie miała wtedy jeszcze ukończonych 18 lat. W tym czasie 
brak było wykształconych ludzi. Zaproponowano jej pracę w Urzędzie 
Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Dobrym Mieście. 

Jej pierwszym pracodawcą był Henryk Modzelan z Różana, który 
przed wojną pracował na poczcie. Miała więcej propozycji pracy, 
a szczególnie do centrali Urzędu Bezpieczeństwa w Lidzbarku Warmiń-
skim, przed którą – jak wspomina – ledwie się obroniła. W Urzędzie 
Pocztowo-Telekomunikacyjnym w Dobrym Mieście została zatrudniona 
na stanowisku telefonistki z I kategorią zatrudnienia (mogła w związku 
z tym wcześniej – po 31,5 latach pracy – odejść na emeryturę). Praco-
wała na wielu różnych stanowiskach, tam, gdzie była potrzebna, ale 
pracę ukończyła na etacie starszej telefonistki. Z pracy kierowana była 
na różne kursy. Ukończyła nawet kurs obsługi radiowęzłów we Wro-
cławiu. 

Nie należała nigdy do żadnej partii ani organizacji młodzieżowych. 
Nie mogła się do nich zapisać, ponieważ byłoby to sprzeczne z jej świa-
topoglądem. Została wychowana w rodzinie, w której komunizm był 
głęboko pogardzany. Udzielała się za to społecznie. Była mężem zaufa-
nia, kuratorem sądowym w wydziale dla nieletnich (a później w wydzia-
le karnym), członkiem komitetów sklepowych i komisji przeciwalkoho-
lowej. Działała w kole wędkarskim, pełniąc w nim funkcje sekretarza. 
Od 1984 r., udzielając się społecznie, pełni bardzo ważną – jak podkre-
śla – funkcję przewodniczącej Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego w parafii p.w. Zbawiciela i Wszystkich Świę-
tych w Dobrym Mieście. Jest członkinią Zarządu Wojewódzkiego 
w Olsztynie tego towarzystwa. Od ponad 20 lat należy do Akcji Katolic-
kiej w Dobrym Mieście. 

Bezpośrednio po przyjęciu do pracy Irena Kirjew otrzymała mieszka-
nie (jeden pokój z łazienką) w tym samym budynku, w którym mieszka-
ła przyrodnia siostra Feliksa Frąckiewicz. By nie zostać skierowaną na 
placówkę jednoosobową, zdecydowała się na przyśpieszenie sformali-
zowania związku ze Stanisławem Węgrzynem. Ślub cywilny zawarli 10 
XII 1951 r., a kościelny 20 I 1952 r.  

Irena Kirjew poznała swojego przyszłego męża telefonicznie. Pocho-
dził z woj. krakowskiego. Studiował zootechnikę i w czasie studiów zo-
stał skierowany na praktykę do Państwowego Gospodarstwa Rolnego 
w Dobrym Mieście. Po ślubie pracował w PGR niedaleko Dobrego Mia-
sta. Do pracy dojeżdżał motocyklem „Junakiem”. Proponowano mu 

Irena z Kirjewów Węgrzyn przy tamie w Dobrym Mieście w 2015 r. 

Irena Kirjew ze słuchawkami i akcesoriami telefonicznymi ok. 1951 r. 
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funkcję dyrektora PGR – odmówił, ponieważ jej ob-
jęcie wiązało by się z przeprowadzeniem na wieś, 
a jego żona nie chciała wyprowadzać się z Dobrego 
Miasta. W PGR pracował na stanowisku głównego 
księgowego. Zmarł po ciężkiej chorobie w 1990 r.  

Irena i Stanisław Węgrzyn nie mieli dzieci. Po 
śmierci męża Irena Węgrzyn mieszkała sama. Obec-
nie pomagają jej dzieci brata Wacława (syn i córki), 
którzy mieszkają w Dobrym Mieście. Często ją od-
wiedzają. Nie czuje się wtedy taka samotna.  

W latach pięćdziesiątych Irena Węgrzyn starała się 
nawiązać kontakt z rodziną ojca. Napisała kilka li-
stów do rodziny, kierowanych do Sulin w Rosji. 
Wszystkie były cofane na adres zwrotny. Nie wie-
działa, dlaczego. Około 2000 r. Irena wyjechała 
z grupą znajomych z parafii na pielgrzymkę do 
Stoczka Klasztornego. Gdy odpoczywała ze swoją 
grupą, kręcił się koło nich jakiś młody ksiądz. Przy-
glądał się bacznie każdej z siedzących osób i jak do-
bry psycholog, patrząc na twarze, odgadywał, skąd 
dana osoba pochodzi. Kiedy popatrzył na Irenę, 
stwierdził na podstawie rysów jej twarzy i mowy, że 
nie jest czystej krwi Polką – akcent wprawdzie mazo-
wiecki, ale uroda wschodnia. Pani Irena przyznała, że 
w połowie (po matce) jest Polką, a w połowie (po oj-
cu) Rosjanką. Opowiedziała o pochodzeniu ojca i o 
tym, że starała się skontaktować z jego rodziną w Ro-
sji, ale listy, które wysyłała, wracały do niej. Ksiądz 
zaproponował jej pomoc, mówiąc, że jego rodzice mają wyjechać nie-
długo do Rostowa i mogą sprawdzić przyczynę cofania listów. 

W kilka miesięcy po tej rozmowie Irena otrzymała list od księdza. 
Młody kapłan pisał w nim, że zmianie uległa nazwa miejscowości Sulin. 
Bolszewicy zmienili ją na Krasnyj Sulin, stąd przyczyna cofania listów. 
Wdzięczna za pomoc, zaprosiła księdza do Dobrego Miasta. Ksiądz Er-
nest Yesayan – bo tak się nazywa – jest Ormianinem. Studiował 
w Seminarium Duchownym w Lublinie. Po ukończeniu studiów wrócił 

do swojego kraju, do Armenii. Obecnie jest już prałatem. Został przenie-
siony do Moskwy, gdzie pełni obowiązki w rzymsko-katolickiej Kate-
drze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej M arii Panny. Wielokrotnie 
gościł u pani Ireny Węgrzyn. Po kilku odwiedzinach i bliższym pozna-
niu stał się dla Ireny osobą bardzo bliską. Będąca osobą samotną kobieta 
traktuje go już jak swojego przybranego wnuka, a on ją jak swoją bab-
cię.  

Tadeusz Suski 
tskonserwatysta@gmail.com 

Irena Węgrzyn z Kiriewów z przybranym wnukiem, ks. Ernestem Yesayanem. Dobre 
Miasto, ok. 2005 r. 

Krasnyj Sulin k. Rostowa nad Donem, skąd pochodził Gabriel Kirjew. Google Maps, dostęp 25 X 2020 r. 
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Marynarze  
w bitwie warszawskiej 1920 r.  

 
 
 
 
 
 

prof. dr hab. Jerzy PRZYBYLSKI 
 

Od redakcji 
 
Wojna polsko-bolszewicka z 1920 r., choć uczestniczyły w niej niepo-

równywalnie mniejsze siły niż w niewiele wcześniej zakończonej Wiel-
kiej Wojnie, miała jednak dla polskiej państwowości kapitalne znacze-
nie. Była tą właściwą i ostateczną pieczęcią postawioną pod deklaracją 
niepodległości. Północne Mazowsze, w tym powiat makowski, były jed-
nym z jej najważniejszych teatrów działań. Obok piechoty, jazdy i arty-
lerii uczestniczyli – o czym nie aż tak wielu wie – również marynarze 
Wojska Polskiego. 

Poniższy artykuł stanowi drugi rozdział książki Marynarze w walce 
o niepodległość Polski 1918–1920 autorstwa Jerzego Przybylskiego, 
która ukazał się nakładem Domu Wydawniczego Bellona w 1999 r. 
Różni się od oryginału skromniejszym zasobem szkiców i map, zatem 
dociekliwych czytelników odsyłamy do oryginału. Przedruk jest niejako 
kontynuacją wątku marynarzy polskich w wojnie 1920 r., podjętego 
w poprzednim numerze za pomocą artykułu P. Rafalskiego, Dziedzice 
Krępscy z majątku Wieczfnia Kościelna w powiecie mławskim. Przyczy-
nek do biografii ppor. mar. Jerzego Krępskiego, oficera I Batalionu 
Morskiego (Pułku Morskiego) w latach 1919–1920 [KZH, 11 (2020), 42, 
s. 36–57]. 

Więcej o Autorze niniejszego tekstu możecie Państwo przeczytać 
w artykule Artura Grabowskiego Jestem synem Ziemi Makowskiej – 
rzecz o Jerzym Przybylskim, który ukazał się w KZH, 5 (2014), 19–21, 
s. 86–93 (dostępne m.in. na stronie www TPZK: https://bit.ly/3kCinbA). 

 
Sławomir Rutkowski, Maria Weronika Kmoch 

Batalion morski  
w Grupie Operacyjnej  
gen. Lucjana Żeligowskiego  
– w bitwie nad Bugiem i Narwią  

 
23 lipca 1920 r. dowódca Frontu Zachodniego M.N. Tuchaczewski – 

na podstawie dyrektywy naczelnego dowódcy Armii Czerwonej nr 4344 
z 22 lipca 1920 r. nakazującej mu zdobycie Warszawy do 12 sierpnia – 
wydał dyrektywę operacyjną nr 261/op. nakazującą podległym sobie 
wojskom wyjście do 3 sierpnia na linię: Ostrołęka–Ostrów Mazowiecki–
Kosów Lacki–Drohiczyn–Biała Podlaska–Włodawa1. Siły frontu. przed 
uderzeniem na Warszawę (10 sierpnia 1920 r.) liczyły: 136 292 żołnie-
rzy w linii, przy całkowitym stanie liczebnym frontu 558 019 ludzi. 
Wchodząca w skład frontu 15 Armia rosyjska 1 sierpnia posiadała w li-
nii (zdolnych do boju) 25 745 żołnierzy2. 

Działania tego Frontu, prowadzone pod koniec lipca i na początku 
sierpnia na kierunku północno-zachodnim, miały bardzo intensywny 
charakter. Szczególnie było to widoczne w strefie położonej między 
dolnym Bugiem a granicą Prus Wschodnich. Podkreślić należy, że były 
one ściśle zharmonizowane z zadaniami wspomnianej dyrektywy 
261/op. W toku walk odwrotowych, systematycznie (mimo zaciągu 
ochotniczego oraz stałego kierowania na front kolejnych kompanii mar-
szowych) „topniały” szeregi broniących się na tym kierunku wojsk 1 i 4 
Armii WP. Licząca w marcu 1920 r. w stanie bojowym 6 200 szerego-
wych 10 DP 1 sierpnia posiadała tylko 1 650 bagnetów. Cała 1 Armia 
liczyła wówczas od 15 do 18 tys. bagnetów. Przewaga walczących z nią 
trzech armii radzieckich (4, 15 i 3) oraz 3 Korpusu Kawalerii była dru-
zgocąca3. W takich warunkach odbywał się dalszy odwrót oddziałów 1 i 
4 Armii. 19 lipca w ręce nieprzyjaciela dostała się twierdza grodzieńska, 
broniona przez 5 000 żołnierzy. 27 lipca wojska polskie opuściły Pińsk 
i Białystok, zrezygnowano też z obrony twierdzy Osowiec.  

28 lipca nastąpił dalszy odwrót wojsk Frontu Północno-Wschodniego 
utworzonego na bazie Frontu Litewsko-Białoruskiego. W tym czasie na-
stąpił wyraźny zwrot w kierunkach działań 1 i 4 Armii. Front 1 Armii 
zmienił się stopniowo z północno-wschodniego na wschodni, a 4 Armii 
– ze wschodniego na południowo-wschodni4.  

Pod koniec lipca dokonano kolejnej reorganizacji 1 Armii – podzielo-
no ją na dwie grupy – południową (której ośrodek stanowiła 1 Dywizja 
Litewsko-Białoruska) dowodzoną do 29 lipca przez gen. Władysława 
Jędrzejewskiego, a po nim przez gen. Jana Rządkowskiego i północną 
(której trzon stanowiła 10 DP) dowodzoną przez gen. Lucjana Żeligow-
skiego. 1 Armią dowodzili w tym czasie kolejno: gen. Jan Romer (22–29 
lipca 1920), Władysław Jędrzejewski (29 lipca–1 sierpnia 1920) i gen. 
Franciszek Ksawery Latinik.  

                                                           
1 M. Tarczyński; Cud nad Wisłą..., op. cit., s. 31; M. Wrzosek; Wojsko 
Polskie..., op. cit., s. 400; J.N. Siergiejew; Od Dźwiny ku Wiśle, War-
szawa 1925, s. 94 i n. 
2 M. Tarczyński; Cud nad Wisłą..., op. cit., s.33; L. Żeligowski; Woj-
na..., op. cit., s. 58. B. Skaradziński; Polskie lata..., op. cit., t. 2, s. 168–
189, na podstawie źródeł rosyjskich stwierdza, że wojska Tuchaczew-
skiego 1 sierpnia liczyły w stanie bojowym: 94 tys. piechoty i 7,5 tys. 
kawalerii, zaś żołnierzy (żywionych) przebywających na froncie było 
203 tys. W uzbrojeniu wojsk frontu oprócz broni strzeleckiej znajdowało 
się 2600 karabinów maszynowych i 600 dział. Front posiadał też 59 tys. 
koni. 
3 L. Żeligowski; Wojna 1920..., op. cit., s. 58.  
4 M. Wrzosek; Wojsko Polskie..., op. cit., s. 400. 
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Grupa gen. Żeligowskiego w bitwie nad Bugiem i Narwią zajmowała 
odcinek frontu od Wizny (wyłącznie) do Suraża (włącznie). Z lewej 
strony sąsiadem tej grupy była grupa wojsk dowodzonych przez puł-
kownika Kopę, a następnie przez gen. Stefana Suszyńskiego, licząca od 
3 do 5 tys. żołnierzy, broniąca linii Narwi od Nowogrodu do Wizny. 
Grupę wojsk płk. Kopy osłaniał wzmocniony 101 rezerwowy pułk pie-
choty, broniący się na linii Nowogród – granica Prus Wschodnich.  

W skład grupy gen. Żeligowskiego wchodziły: 10 DP (1650 bagne-
tów), 3 bataliony ochotnicze płk. Zagórskiego (1500 bagnetów), 18 Bry-
gada Piechoty (34 i 35 pp. – 1000 bagnetów), 3 Brygada Piechoty 
2 DLB (550 bagnetów), 41 pp płk. Mackiewicza (800 bagnetów), 2 bata-
lion pułku morskiego (250 bagnetów), 24 pp płk. Janiszewskiego (1000 
bagnetów), Brygada Etapowa (200 bagnetów), IV batalion 155 pp i po-
ciąg pancerny „Lis-Kula”. Łącznie siły te stanowiły około 7–8 tys. ba-
gnetów5.  

W grupie gen. Żeligowskiego 27 lipca utworzono podgrupę wojsk do-
wodzoną przez gen. Stefana Witkowskiego w składzie: 3 Brygada 
2 DLB, 18 Brygada Piechoty, 2 batalion morski i 18 pułk ułanów (108 
szabli). (...) 

Pod koniec lipca marszałek Józef Piłsudski podjął zamiar powstrzy-
mania ofensywy Frontu M. Tuchaczewskiego na linii Bugu i Narwi oraz 
przejścia z rejonu Brześcia i Kowla do kontrataku. Rozkaz do działań 
nad Narwią i Bugiem nr 7945/III został wydany w godzinach popołu-
dniowych 27 lipca 1920 r.  

Bitwa nad Narwią, mimo początkowych niepowodzeń miała wielkie 
znaczenie militarne dla strony polskiej. Wobec narastającego oporu 
wojsk frontu gen. Szeptyckiego, a od 31 lipca gen. Józefa Hallera, Ro-
sjanie zostali zmuszeni skierować na wąski, bo zaledwie 50-
kilometrowy odcinek między Bugiem a Narwią aż trzy swoje armie – 3, 
15 i 4, zmieniając jednocześnie kierunek ich natarcia. Miało to istotny 
wpływ na dalszy bieg wydarzeń, a szczególnie na przebieg i wyniki bi-
twy warszawskiej6. Duże znaczenie miała obrona mostów i przepraw na 
Narwi w rejonie Siekierek i Złotoryi, prowadzona przez grupę gen. 
S. Witkowskiego w dniach 27–29 lipca 1920 r. W walkach w tym rejo-
nie wyróżnił się 2 batalion pułku morskiego, dowodzony przez kpt. mar. 
Adama Mohuczego.  

30 lipca Naczelne Dowództwo WP zaniepokojone utratą Osowca, 
utworzyło w Ostrołęce grupę wojsk generała Jana Wroczyńskiego, po-
wierzając jej zadanie zabezpieczenia lewego skrzydła 1 Armii i wsparcia 
grupy wojsk pułkownika Kopy, broniących Łomży od tego dnia aż do 
nocy z 2 na 3 sierpnia. W pierwszych dniach sierpnia do rejonu Ostrołę-
ki skierowano też grupę wojsk DOG Pomorze dowodzoną przez gen. 
Bolesława Roję. W skład tej grupy wchodził również 1 batalion pułku 
morskiego, wsławiony później bohaterską obroną Ostrołęki, Makowa, 
Nasielska i Płońska.  

Opór wojsk polskich nad Narwią w rejonie Łomży, Ostrołęki, Stręko-
wej Góry, Żółtek, Zambrowa i Ostrowa Mazowieckiego, zmusił armię 
rosyjską do podjęcia przewlekłych, trwających aż 6 dni walk, co pozwo-
liło stronie polskiej na zorganizowanie skutecznej obrony Warszawy, 
wycofanie z frontu i skierowanie do grupy uderzeniowej wojsk 3 i 4 
Armii oraz podjęcia organizacji 5-tej Armii gen. Wł. Sikorskiego7. 
W walkach nad Narwią z wojskami 4, 15 i 3 Armii rosyjskiej, atakują-
cych wojska 1 armii polskiej broniące kierunku Białystok–Warszawa, od 
26 lipca aktywnie uczestniczył wspomniany już 2 batalion pułku mor-
skiego. 

                                                           
5 L. Żeligowski; Wojna..., op. cit., s. 58. Do grupy gen. Rządkowskiego 
wchodziły: 1 dywizja litewsko-białoruska (1900 bagnetów), 17 DP (600 
bagnetów), 8 DP (1600 bagnetów), 4 Brygada Piechoty legionowej 
(1000 bagnetów). Łącznie siły grupy posiadały 5100 bagnetów.  
6 J. Piłsudski; Pisma zbiorowe, t. VII, Warszawa 1937, s. 101 i n.; A. 
Przybylski; Wojna Polska 1918–1921, Warszawa 1930, s. 165–169; T. 
Krząstek; Wojna polsko-rosyjska..., op. cit., s. 48–49; M. Wrzosek; Woj-
sko Polskie..., op. cit., s. 400–401. J.N. Siergiejew, chcąc zmniejszyć 
znaczenie polskiego oporu w bitwie nad Narwią stwierdza, że zatrzyma-
nie się w dniach 27–29 lipca na Narwi wojsk 15 i 3 armii zostało spo-
wodowane przemęczeniem wojsk „(...) szczególnie zaś koni i rozciągło-
ści tyłów, sięgających setek wiorst (...)”. Od Dźwiny ku Wiśle..., op. cit., 
s. 97. 
7 J.N. Siergiejew; Od Dźwiny..., op. cit., s. 99–105. Znaczenie bitwy nad 
Narwią dla dokonania istotnych zmian w ugrupowaniu wojsk radziec-
kich oraz wytrącenia im na dłuższy okres inicjatywy strategicznej bar-
dzo mocno podkreślał L. Żeligowski; Wojna 1920..., op. cit., s. 66–71. 

   27 lipca o godz. 21.00 batalion, należący wówczas do podgrupy wojsk 
dowodzonych przez gen. Witkowskiego, otrzymał zadanie opuszczenia 
Tykocina, obsadzenia i obrony odcinka linii Narwi i znajdujących się na 
niej mostów w rejonie Siekierki–Złotoria–Żółtki. Wsparcie zapewniała 
bateria artylerii 10 pac. Teren przeznaczony do obrony miał kształt pół-
wyspu, głęboko wcinającego się w bagnistą sieć ramion Narwi i jej do-
pływów. Upalne lato 1920 r. spowodowało znaczny spadek wody na Na-
rwi i utworzenie na niej licznych i łatwych do sforsowania przez Rosjan 
brodów.  

Zbliżając się do rejonu wyznaczonego do obrony, batalion morski 
uszczuplony znacznie w trakcie walk w rejonie Grodna, zastał cofające 
się pod naporem nieprzyjaciela pododdziały 2 Dywizji Litewsko-
Białoruskiej, broniące poprzednio mostów na Narwi oraz zajętą przez 52 
Brygadę Strzelców 18 DP nieprzyjaciela – wieś Złotorię8.  

W tych okolicznościach kpt. mar. A. Mohuczy przyspieszył marsz 
i „pchnął” do walki dla odbicia Złotorii pluton ppor. Bartłomieja Kusz-
tyba z 1 kompanii oraz pluton pchor. Olgierda Żukowskiego z 2 kompa-
nii, z zadaniem usunięcia nieprzyjaciela, z mostów na Narwi. Obydwa 
plutony z impetem uderzyły na nieprzyjaciela, który po poniesieniu 
ciężkich strat wycofał się za rzekę. 28 lipca o godz. 12.30 batalion objął 
przydzielony mu do obrony odcinek frontu. Wkrótce, bo już o godz. 
14.00, nieprzyjaciel podjął dwie próby ponownego zajęcia mostów oraz 
sforsowania w ich rejonie Narwi. Obydwie próby, mimo przeważających 
sił przeciwnika oraz braku amunicji w batalionie i faktu posiadania jed-
nego tylko sprawnego karabinu maszynowego, zostały udaremnione.  

W kolejnym (trzecim) natarciu wojskom nieprzyjaciela pomogła 
straszliwa burza z ulewą, która zasłoniła obrońcom widoczność lustra 
Narwi oraz forsujących ją na łodziach żołnierzy 53 i 52 Brygady Strzel-
ców. W toku podjętych walk doszło do obustronnego użycia granatów 
ręcznych i zmasowanego ostrzału batalionu morskiego przez artylerię 
rosyjską. Obrońcom mostów zabrakło amunicji. W tej najtrudniejszej dla 
batalionu sytuacji, kpt. Mohuczy „porwał za sobą” zdolnych jeszcze do 
walki marynarzy i z okrzykiem „hurra” uderzył na bagnety. Uderzenie to 
było tak gwałtowne, że pierwsze szeregi. marynarzy przebiegły środ-
kiem pięciu mostów, pozostawiając po obydwu ich stronach oszołomio-
nych Rosjan.  

W boju tym zginęło 120 Rosjan, a 35 dostało się do niewoli. Maryna-
rze zdobyli nie tylko mosty na Narwi, ale także kilka japońskich karabi-
nów maszynowych. W natarciu tym oraz w czasie walk prowadzonych 
28 lipca, batalion stracił kpr. Nikodema Mikołajewicza i jednego nie-
znanego z nazwiska marynarza. 4 podoficerów i 13 marynarzy odniosło 
ciężkie zranienia i musiało opuścić szeregi walczących. Kilku lekko ran-
nych marynarzy pozostało w batalionie. W toku walk kilkunastu mary-
narzy zaginęło, co było istotnym zjawiskiem we wszystkich jednostkach 
biorących udział w wojnie 1920 roku.  

W związku z wzorowym działaniem 2 batalionu morskiego w rejonie 
Złotorii, gen. Żeligowski wydał 29 lipca 1920 r. o godz. 17.30 rozkaz 
następującej treści: „Za utrzymanie przyczółka mostowego Złotoria 
Żółtki i brawurowe pięciokrotne odparcie ataków nieprzyjacielskich, 
wyrażam swe uznanie kpt. mar. Mohuczemu, oficerom, podoficerom 
i marynarzom i liczę na to, że II baon morski nie zawiedzie mnie nigdy 
i nadal będzie bohatersko odpierał nawałę bolszewicką (...)”9.  

Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego w wydanym 30 lipca 1920 r. 
komunikacie prasowym wyróżniło batalion morski w następujących 
słowach: „Przy odpieraniu ataków w dniu wczorajszym odznaczyli się 
szczególnie 34 pp i baon morski (...)”10.  

29 lipca po ciężkich, prawie 2-dniowych walkach, batalion morski zo-
stał wycofany, a następnie podporządkowany dowódcy 18 Brygady, 
z którą aż do wieczora 30 lipca odpierał ataki piechoty i jazdy 18 Dywi-

                                                           
8 Bitwa Warszawska. Materiały do historii wojny 1918–1920 r., t. I. Bi-
twa nad Bugiem 27.07–7.08.1920, cz. 1, Warszawa 1935, s. 43 oraz 
R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii..., op. cit., s. 24–27 
i Księga Pamiątkowa..., op. cit., s. 139–140. 
9 Księga Pamiątkowa..., op. cit., s. 140. Za atak pod Złotorią oraz cało-
kształt działań w wojnie 1920 r., kpt. mar. Adam Mohuczy został odzna-
czony przez Józefa Piłsudskiego Krzyżem Virtuti Militari V klasy. Do-
kładniejszy (z punktu widzenia operacyjnego) opis walk nad Narwią 
grupy gen. Witkowskiego, znajdzie czytelnik w: L. Żeligowski; Wojna 
w roku 1920, Wspomnienia i rozważania, Warszawa 1930, s. 70–88 oraz 
w: I.N. Siergiejew; Od Dźwiny ku Wille, Warszawa 1925, s. 98–108. 
(...). 
10 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube: Zarys historii wojennej..., op. 
cit., s. 27.  
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zji rosyjskiej w rejonie miejscowości Leśniki. Wieczorem 30 lipca grupa 
gen. Witkowskiego wykonując rozkaz gen. Żeligowskiego podjęła od-
wrót w rejon Wysokiego Mazowieckiego. Zadanie to wykonywano 
w strugach deszczu, bez odpoczynku i prowiantu. Marynarze, chociaż 
głodni i przemęczeni, idąc w straży tylnej grupy energicznie odpierali 
ataki rosyjskiej kawalerii i piechoty. W ten sposób zakończone zostały 
walki 2 batalionu morskiego związane z obroną linii rzeki Narwi11.  

2 sierpnia 2 batalion morski przebywający w Wysokim Mazowieckim 
został przezbrojony w karabiny francuskie (poprzednio posiadał rosyj-
skie) oraz dokonał kolejnej wewnętrznej reorganizacji. Chorych ofice-
rów i marynarzy wysłano do szpitali oraz wyznaczono nowych dowód-
ców kompanii, plutonów i drużyn.  

2 sierpnia po południu, w związku z pogarszającym się położeniem 
3 Brygady Litewsko-Białoruskiej w rejonie Kołaki Kościelne, gen. Wit-
kowski wysłał do niej samochodami z pomocą 2 batalion morski, który 
w brawurowym ataku odbił z rąk 150 pułku strzelców rosyjskich wieś 
Undy oraz znajdujące się w niej, a zdobyte poprzednio przez Rosjan, 
armaty i jaszcze 3 brygady.  

3 sierpnia w podobnie brawurowym ataku marynarzy, którzy użyli 
granatów i bagnetów, odbito z rąk nieprzyjaciela wieś Głodowo oraz 
zmuszono go do odwrotu w rejonie wsi Czarnowo–Dąb i Wróble–
Arciszewo. W toku tych walk, polska artyleria ostrzelała pomyłkowo 
nacierających marynarzy i zadała im ciężkie straty. Po uporządkowaniu 
własnego ugrupowania, batalion morski podjął kolejne natarcie na silnie 
obsadzoną przez Rosjan wieś Osoki, a następnie wieś Wróble. Podczas 
tych walk zginęło 14 marynarzy i podoficerów, w tym sierż. Feliks Le-
wandowski. Ranni zostali: por. mar. Romuald Dziewałtowski-Gintowt, 
ppor. mar. Stanisław Kulczycki, 3 podoficerów i 21 marynarzy.  

Po zakończeniu walk i wysłaniu rannych do szpitali, dokonano kolej-
nej reorganizacji batalionu. Obowiązki adiutanta batalionu przejął wów-
czas por. Lucjan Sobol, a dowodzenie 2 kompanią ppor. mar. Bartłomiej 
Kusztyb12.  

W związku z niepomyślnym przebiegiem walk pod Jabłonką, 3 sierp-
nia ok. godz. 13.00 gen. Żeligowski podjął decyzję o opuszczeniu przez 
grupę gen. Witkowskiego rejonu Zambrowa w kierunku na Czyżew, 
a następnie przejście tam do jego odwodu. W tym czasie oddziały nie-
przyjacielskie (16 i 33 Dywizje Strzelców) dochodziły do szosy Ostrów 
Mazowiecki – Zambrów, a ich patrole napadały na polskie oddziały i ta-
bory przemieszczające się tą drogą13.  

Okoliczności te wpłynęły na zmianę wcześniej wydanych rozkazów 
i podjęcie przez gen. Witkowskiego decyzji o ściągnięciu podległych mu 
oddziałów do Zambrowa, a następnie wycofaniu się przez Ostrów Ma-
zowiecki do Wyszkowa. Batalion morski został wysunięty na czoło ko-
lumny wojsk wycofujących się z Zambrowa do Ostrowa Mazowieckie-
go. W czasie marszu batalion był kilkakrotnie atakowany przez Koza-
ków i zmuszany do obrony własnej oraz organizowania kontrataków, 
w czasie których zdobywano jeńców, znaczne ilości koni oraz uzbroje-
nie i sprzęt nieprzyjaciela.  

Marynarze dwukrotnie otwierali drogę grupie gen. Witkowskiego na 
Komorowo–Wąsewo–Długosiodło. W czasie ponad 100-kilometrowego, 
trzydniowego marszu, podczas którego odbyło się kilka walk, marynarze 
padali ze zmęczenia. Wielu z nich zginęło, przy czym ze względu na 
manewrowy charakter działań, trudno było ustalić liczbę i nazwiska za-
bitych.  

5 sierpnia wieczorem 2 batalion morski w grupie wojsk gen. Witkow-
skiego przybył do Wyszkowa i po jednodniowym odpoczynku ponownie 
został skierowany na front w rejon Nowej Wsi i Brańszczyka, gdzie 
przejęła obronę 3 brygada litewsko-białoruska.  

2 dni później, na wniosek kontradm. K. Porębskiego, batalion został 
ponownie wycofany z frontu. 8 sierpnia gen. Żeligowski polecił 2 bata-
lionowi morskiemu wrócić do Wyszkowa, a następnie udać się do Toru-
nia na kilkudniowy odpoczynek i w celu uzupełnienia stanów osobo-
wych. W tym czasie w batalionie było tylko 4 oficerów, 15 podoficerów 
i 171 marynarzy14. Straty poniesione miedzy 26 lipca a 8 sierpnia 1920 

                                                           
11 Tamże, s. 27 oraz Bitwa Warszawska. Materiały do historii..., op. cit., 
t. I, cz. 1, s. 140–141 i 175–176. 
12 Bitwa Warszawska. Materiały do historii..., op. cit., t. I, cz. 1, s. 276 
oraz R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii..., op. cit., 
s. 28–31. 
13 Bitwa Warszawska. Materiały do historii..., op. cit., t. I, cz. 1, s. 325. 
14 Tamże, s. 368 i 416 oraz R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys 
historii wojennej..., op. cit., s. 31–32 i M. Kulakowski; Marynarka Wo-
jenna..., op. cit., t. 1, s. 64. 

r. wyniosły 3 oficerów, 5 podchorążych, 35 podoficerów i 206 maryna-
rzy, co łącznie stanowiło 56,6% jego stanu wyjściowego. Było w tym 
ok. 30 zabitych, ponad 100 rannych oraz ponad 100 zaginionych lub 
wziętych do niewoli15.  

Za bój pod Głodowem oraz przerwanie pierścienia nieprzyjacielskiego 
na szosie pod Ostrowiem Mazowieckim, gen. Witkowski wyróżnił bata-
lion morski w następującym rozkazie: „(...) Marynarze! Z podziwem 
wielkim obserwowałem Waszą walkę z nieprzyjacielem pod Łętowem 
i Głodowem, gdzie walczyliście jak lwy. Pomimo przeważającej siły 
nieprzyjaciela, Wy nie cofaliście się od razu, nie pierzchaliście w popło-
chu, lecz bohatersko przeszliście do ataku zadając nieprzyjacielowi stra-
ty. Dopiero gdy nieprzyjaciel otrzymał posiłki i starał się Was okrążyć, 
Wy w należytym porządku cofaliście się, lecz nie okryliście się hańbą, 
ale mężnie stawialiście opór przed nawałą bolszewicką. Słyszałem 
o Was również, jak mężnie biliście się pod Ostrowią, gdzie zmuszeni 
byliśmy się przebijać. Dziękuję Wam, dowódcy baonu, panom oficerom, 
podoficerom i marynarzom w imieniu Ojczyzny za sumienne spełnienie 
swoich obowiązków i pragnę, abyście nadal pozostali takimi (...)”. 

Płk Mackiewicz, dowódca 2 Dywizji Litewsko-Białoruskiej, w skład 
której od 2 sierpnia wchodził 2 batalion morski, żegnając go wydał roz-
kaz, w którym pisał: „(...) Za ofiarne walki, w których baon morski brał 
udział wspólnie z innymi oddziałami mej grupy w warunkach nader 
trudnych, a dla marynarzy najzupełniej obcych, wyrażam marynarzom 
i dowództwu moją podziękę (...)”16. 9 sierpnia 2 batalion morski wyje-
chał transportem kolejowym z Wyszkowa do Torunia, gdzie przybył 13 
sierpnia 1920 r., czyli w dniu, w którym zaczynał się właściwy bój 
o Warszawę.  

 
 

Przygotowania stron do bitwy warszawskiej 
oraz ogólna charakterystyka  
działań 5 armii  

 
8 sierpnia 1920 r. Naczelne Dowództwo Armii Czerwonej zatwierdzi-

ło przedstawiony mu 6 sierpnia przez dowódcę Frontu Zachodniego 
M. Tuchaczewskiego, ogólny plan ofensywy na Warszawę. Uznając, że 
główne siły wojsk polskich znajdują się na północ od Bugu, dążył on do 
ich obejścia dużym łukiem wzdłuż granicy z Prusami, a następnie odcię-
cia im drogi zaopatrzenia biegnącej od morza do Warszawy przez kory-
tarz pomorski. Ponadto Tuchaczewski zamierzał sforsować Wisłę po-
między Płockiem i Włocławkiem oraz uderzyć wzdłuż niej od północy 
i północnego zachodu na Warszawę. Jej zdobyciem interesowało się 
wówczas cale kierownictwo rosyjskie, ze względu na jej rolę w ewentu-
alnej rewolucji w Polsce17.  

Plan Tuchaczewskiego dotyczący natarcia na Warszawę powstał 
w tym samym czasie, co plan Józefa Piłsudskiego związany z obroną 
stolicy Polski oraz pobiciem wojsk rosyjskiego Frontu. Zachodniego. 
Jak podkreśla Tadeusz Krząstek:  

„(...) Obaj dowódcy na podstawie analizy rozwoju sytuacji operacyjnej 
na froncie starali się w korzystny dla siebie sposób wykorzystać błędy 
przeciwnika. Jedna i druga strona decydowała o rozpoczęciu działań po-
dobnie (...)”18.  

Zatwierdzony przez Kamieniewa 9 sierpnia plan Tuchaczewskiego 
przewidywał możliwość całkowitego rozbicia wojsk polskiego Frontu 
Północno-Wschodniego gen. Józefa Hallera, 5 Armii gen. Władysława 
Sikorskiego, 1 Armii gen. Franciszka Latinika (dowodził nią od 5 sierp-
nia 1920 r.) i 2 Armii gen. Kazimierza Raszewskiego, a od 11 sierpnia 
1920 r. – gen. Bolesława Roji.  

Wczesnym rankiem 10 sierpnia, Michaił N. Tuchaczewski na podsta-
wie wspomnianego planu wydał dyrektywę nr 736/op, w której polecił 
podległym sobie wojskom rozbicie wojsk polskich pod Warszawą i od-
rzucenie ich na południowy zachód. W tym celu poszczególne armie 
otrzymały następujące zadania: 

                                                           
15 Obliczenia własne na podstawie cytowanych materiałów źródłowych 
oraz innej literatury historycznej dotyczącej pułku morskiego oraz ogól-
nego przebiegu wojny 1920 r.  
16 R. Dziewałtowski-Gintowt, T. Taube; Zarys historii..., op. cit., s. 31–
32. 
17 M. Tarczyński; Cud nad Wisłą..., op. cit., s. 33. L. Wyszczelski; War-
szawa 1920..., s. 81, 114–116.  
18 T. Krząstek; Wojna polsko-rosyjska..., op. cit., s. 50. 
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„1. (...) 4 Armia zabezpieczając prawe skrzydło frontu częścią sił za-
władnie rejonem Jabłonowo–Grudziądz–Toruń i sforsuje pozostałymi 
siłami 15 sierpnia Wisłę w rejonie Włocławek–Dobrzyń. W rejonie Cie-
chanów–Płońsk należy zostawić jedną dywizję (57Ds. – przyp. J.P.) do 
odwodu frontu. 

2. Dowódcy armii 15 i 3 sforsują Wisłę najpóźniej do 15 sierpnia. 
Dowódca 3 Armii – z rejonu Załubice – uderzeniem w kierunku 
Pragi – odrzuci od Warszawy przeciwnika stojącego przed armią.  

3. Dowódca 16 Armii sforsuje Wisłę 14 sierpnia na północ od War-
szawy.  

4. Grupa Mozyrska 14 sierpnia zawładnie rejonem Kozienice Dęblin. 
Rozporządzeniem głównodowodzącego zostaje podporządkowana 
grupie mozyrskiej 58 Dywizja.  

5. Linie rozgraniczenia: między 4 i 15 armiami Ojrzeń–Płock–Piątek 
(włącznie dla 15), między 15 i 3 armiami Nasielsk–Dłutowo–
Wyszogród–Sochaczew (włącznie dla 3 armii). 

6. Położenie polityczne wymaga natychmiastowego pełnego rozgro-
mienia żywej siły przeciwnika”19. 

 

Według źródeł rosyjskich Front Zachodni M. N. Tuchaczewskiego do 
wykonania tych zadań dysponował 14 sierpnia siłami przedstawionymi 
w tabeli nr 1.  

 

10 sierpnia wojska podległe Tuchaczewskiemu, po sforsowaniu rzek 
Narew i Bug osiągnęły: 6 Armia – rejon Mława – Ciechanów – Prza-
snysz – Chorzele, 15 Armia – rubież Maków – Wyszków, 3 Armia – ru-
bież Wyszków – Węgrów, 16 Armia – Węgrów – Siedlce i dalej na po-
łudnie, a Grupa Mozyrska – Łuków – Parczew – Włodawa20.  

 
Plan polskiej kontrofensywy z rejonu Warszawy poprzedziły istotne 

wydarzenia polityczne i wojskowe w lipcu 1920 r. W obliczu klęski 
wojsk polskich na Ukrainie i Białorusi, 1 lipca Sejm RP pod przewod-
nictwem marszałka Józefa Piłsudskiego powołał Radę Obrony Państwa, 
która decydowała od tego czasu o wszystkich sprawach związanych 
z prowadzeniem wojny oraz z zawieraniem pokoju. Rozporządzenia 
i zarządzenia rady podlegały niezwłocznemu wykonaniu.  

Utworzenie rady z jednej strony umocniło pozycję Józefa Piłsudskiego 
w krajowych i zagranicznych środowiskach opiniotwórczych, a z drugiej 
zmusiło go do liczenia się ze zdaniem jej członków. Tydzień później – 6 
lipca, zgodnie z decyzją Rady, przystąpiono do organizacji Armii 
Ochotniczej na czele z Józefem Hallerem. Do 20 sierpnia zgłosiło się do 
niej ponad 77 tysięcy ochotników21. Według organizatorów miała ona 
wzmocnić ducha narodowego dla obrony zagrożonej Ojczyzny. Jej 
utworzenie ożywiło zapał i ofiarność społeczeństwa, co miało wyraz 
w darach materialnych od ludności na potrzeby walczącego wojska.  

                                                           
19 Cytat za L. Wyszczelskim; Warszawa 1920..., op. cit., s. 115–116. 
Oryginał w pracy: N.W. Kakurin, W.A. Mielnikow; Wojna s Biełopolja-
kami 1920 g., Moskwa 1925, s. 280 i n. W nieco zmienionej formie za-
dania te przedstawia również T. Krząstek; Wojna polsko-rosyjska..., op. 
cit., s. 50.  
20 S. Żukowski; Działania 3 Konnego Korpusu..., op. cit., s. 59 i M. Tar-
czyński..., op. cit., s. 32. 
21 Wł. Pobóg-Malinowski; Najnowsza historia..., op. cit., t. 3, s. 271 i n. 
Zwycięstwo 1920, pod redakcją prof. Mariana Marka Drozdowskiego, 
Paryż 1990, s. 33 i n. 

Zgodnie z ustaleniami Rady Obrony Państwa, samorządy miejskie 
i wiejskie miały dostarczyć armii 300 tys. par butów z cholewami, tyleż 
par spodni, koców lub kołder oraz 600 tys. sztuk bielizny osobistej. Do 
ofiar na rzecz Ojczyzny wzywali w liście pasterskim biskupi na czele 
z kardynałem Edmundem Doliborem i arcybiskupem Warszawy kardy-
nałem Aleksandrem Kakowskim22.  

10 lipca, zgodnie z decyzją Rady Obrony Państwa z 6 lipca, wbrew 
stanowisku Józefa Piłsudskiego – premier rządu, Władysław Grabski na 
konferencji w SPA zgodził się na zawarcie pokoju z Rosją radziecką 
oraz ustanowienie granicy na linii ustalonej przez Radę Najwyższą 
8 grudnia 1919 r., zgodnie z propozycją lorda Curzona23. 

24 lipca dokonano zmiany rządu, którego nowym premierem został 
Wincenty Witos z PSL, a wicepremierem Ignacy Daszyński z PPS. 
Dzień później, przybył do Polski na czele misji alianckiej, w charakterze 
doradcy Naczelnego Dowództwa, gen. Maxime Weygand, szef sztabu 
francuskiego. Przybyła też brytyjsko-francuska misja rządowa: wicehra-
bia Edgar D’Abernon i J. Jusserand. W efekcie przeprowadzonych roz-
mów zwiększone zostały dostawy francuskiego i brytyjskiego sprzętu 
wojskowego dla Polski.  

Inne państwa w odniesieniu do polsko-rosyjskiego konfliktu zajmowa-
ły zróżnicowane stanowisko. Łotwa, której w styczniu wojska polskie 

oddały zdobyty Dyneburg, przypatrywała się bacznie wy-
cofywaniu się oddziałów polskich na zachód. Litwini ko-
rzystając z nadarzającej się okazji zaatakowali wojska 
polskie i pomogli Armii Czerwonej zająć Wilno. Rumuni 
natomiast wykorzystując powstały chaos zajęli Besarabię 
i ogłosili neutralność. Czesi do końca lipca nie zgadzali 
się na przepuszczanie przez swój teren transportów 
z uzbrojeniem dla Polski24.  

W takiej sytuacji Naczelny Wódz postanowił zatrzymać 
pochód nieprzyjaciela ku Wiśle i Warszawie na naturalnej 
przeszkodzie, jaką były rzeki: Narew i Bug. Zadanie to 
miała wykonać 1 i 4 Armia oraz grupa poleska gen. 
Wł. Sikorskiego. Miały one utrzymać się na tej linii 7–10 
dni i „wygrać czas” dla przygotowania grupy uderzenio-
wej w rejonie Brześcia zdolnej do rozbicia i pokonania 
wojsk Tuchaczewskiego. W celu ułatwienia realizacji te-
go zadania i odwrócenia uwagi dowództwa radzieckiego 
od północnego kierunku działań, marszałek J. Piłsudski 
25 lipca polecił dowódcy frontu południowego gen. Ry-

dzowi-Śmigłemu rozpocząć bitwę w rejonie Brodów z 1 Armią Konną 
S. Budionnego25. 

Koncepcja kontrofensywy z rejonu Brześcia wkrótce stała się niereal-
na, gdyż już 1 sierpnia, wskutek słabej postawy grupy poleskiej, został 
on ewakuowany.  

Powstała w ten sposób nowa sytuacja operacyjna zmuszała Naczelne 
Dowództwo do cofnięcia całego frontu w głąb kraju oraz zgromadzenia 
– w innym dogodnym dla dalszych działań miejscu – odpowiednich re-
zerw, zapewniających na wybranym odcinku frontu przewagę nad prze-
ciwnikiem oraz podjęcia stąd skierowanej przeciwko niemu operacji za-
czepnej. Myśl taką przedstawił szefowi Sztabu Generalnego gen. Tadeu-
szowi Rozwadowskiemu, ówczesny szef oddziału operacyjnego Naczel-
nego Dowództwa płk Tadeusz Piskor, i uzyskał jej pełną akceptację. 
Koncepcję tę akceptował również gen. Weygand oraz szef stałej misji 
francuskiej w Polsce gen. Henrys. Byli oni obaj za utworzeniem silnej 
armii na północnym skrzydle frontu polskiego, zdolnej do przekreślenia 
zamiaru M. Tuchaczewskiego obejścia Warszawy od północy, a następ-
nie rozbicia jej w działaniach prowadzonych od zachodu. Zadania z tego 
wynikające zostały przekazane wojskom w formie ogólnej instrukcji 
wydanej przez Oddział III (operacyjny) ND WP 4 sierpnia 1920 r. Prze-
widywała ona przeprowadzenie walnej bitwy z armią rosyjską na linii 
rzek: Orzyc, Narew, Wisła, Wieprz i na linii Lwowa26. 

                                                           
22 Tamże, s. 47 oraz Wł. Pobóg-Malinowski..., op. cit., t. 2, s. 273. 
23 Wł. Pobóg-Malinowski; Najnowsza historia..., op. cit., t. 2, s. 281–
288. 
24 Wojna polsko-bolszewicka pod redakcją B. Polaka..., op. cit., t. 2, 
s. 82–84 oraz M. Pruszyński; Dramat Piłsudskiego..., op. cit., s. 163–
173. 
25 Wł. Pobóg-Malinowski; Najnowsza historia..., op. cit., t. 2, s. 314–
315. 
26 Wł. Sikorski; Nad Wiski i Wkrą..., op. cit., s. 39–40, P. Stawecki; 
Słownik Biograficzny Generałów..., op. cit., s. 250–251, Bitwa Warszaw-
ska 1920, pod redakcją Marka Tarczyńskiego..., op. cit., s. 14. 
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Propozycje płk. T. Piskora, 
poparte przez generałów Roz-
wadowskiego, Weyganda 
i Henrysa, rozważył szczegóło-
wo w nocy z 5 na 6 sierpnia 
1920 r. Naczelny Wódz marsza-
łek Józef Piłsudski, który wypra-
cował własną koncepcję bitwy 
z wojskami Tuchaczewskiego. 
Projekt ten, uszczegółowiony 
w dyskusji z gen. Tadeuszem 
Rozwadowskim, zakładał wyko-
nanie manewru jednostronnego 
oskrzydlenia wojsk rosyjskich 
Frontu Zachodniego od strony 
południowej27. Przebieg operacji 
opierał się na następującym 
schemacie: częścią sił zatrzymać 
i związać walką na rubieży Wi-
sły prące na Warszawę wojska 
rosyjskie, a drugą częścią – 
skoncentrowaną na linii Wie-
prza, wykonać kontruderzenie od 
południa ku północy na flankę 
i tyły tych wojsk (szkic 1). 

6 sierpnia, zgodnie z tym zało-
żeniem został wydany historycz-
ny rozkaz nr 8358/M ND WP, 
nakazujący przegrupowanie 
wojsk przeznaczonych do wyko-
nywania tego zadania, a dwa dni 
później rozkaz specjalny nr 
10000 wyjaśniający zaintereso-
wanym dowódcom zamiar ope-
racyjny Naczelnego Dowódz-
twa28. 

Podkreślić należy, że przed-
stawiona koncepcja bitwy nie-
pokoiła gen. Weyganda i pozo-
stałych przedstawicieli Francu-
skiej Misji Wojskowej, którzy 
byli zwolennikami rozstrzygają-
cego uderzenia na północnym 
odcinku frontu. Ten sposób my-
ślenia popierał dowódca Frontu 
Północnego gen. Józef Haller 
oraz szef Sztabu Generalnego 
gen. Tadeusz Rozwadowski. Na 
podstawie wyrażanych przez 
wymienionych generałów wąt-
pliwości Naczelny Wódz w roz-
kazie nr 10000 polecił wzmocnić 
siły 5 Armii gen. Wł. Sikorskie-
go i podjąć przez nią działania 
zaczepne w kierunku na Ciecha-
nów i Pułtusk29.  

W bitwie w rejonie Warszawy i na północ od Narwi, przeciwko 4, 15, 
3 i 16 Armii M. N. Tuchaczewskiego po stronie polskiej uczestniczyły 
wojska 1 i 5 Armii Frontu Północnego.  

15 sierpnia 1920 r. 1 Armia broniąca przedmościa warszawskiego po-
siadała w stanie bojowym 35 229 żołnierzy piechoty oraz 2 063 kawale-
rzystów. Ogółem w stanie bojowym armia posiadała 42 485 żołnierzy, 
a na jej uzbrojeniu było 517 ckm i 293 działa. Przeciwko siłom 1 Armii 
Rosjanie wystawili 34 763 żołnierzy piechoty oraz 953 kawalerzystów. 
Jak z powyższego wynika, na przedmościu warszawskim istniała 
względna równowaga sił, jednakże Polacy mieli przewagę w środkach 
wsparcia (artyleria, broń pancerna i lotnictwo).  

                                                           
27 Bitwa Warszawska 1920, pod redakcją M. Tarczyńskiego..., op. cit., 
s. 15. 
28 Treść rozkazu 8358/1(...). 
29 Bitwa Warszawska. Materiały do historii..., op. cit., t. 2, księga 1, 
cz. 2, s. 204, Bitwa Warszawska pod redakcją M. Tarczyńskiego..., op. 
cit., s. 18. 

Niekorzystny dla strony polskiej stosunek sił ukształtował się w pasie 
działania 5 Armii, w której walczył 1 batalion pułku morskiego i Flotylla 
Wiślana. Przeciwnik na tym kierunku miał ogólną przewagę sił w sto-
sunku 2,4:1 (w tym: w piechocie 2,5:1, a w kawalerii 2:1). 15 sierpnia 
1920 r. do 5 Armii należało: 22 504 żołnierzy piechoty i 3568 kawale-
rzystów. Ogółem w stanie bojowym 5 Armia liczyła 34 000 żołnierzy, 
a w jej stanie ewidencyjnym było aż 46 126 żołnierzy. Uzbrojenie 
5 Armii stanowiły w tym czasie 444 ckm, 168 dział, 9 samochodów 
pancernych oraz kilkanaście samolotów.  

W stanie bojowym 5 Armii znajdowały się też następujące jednostki 
marynarki wojennej: 1, 2, 3 batalion morski, Flotylla Wiślana, Komenda 
Portu Modlin, łącznie ponad 1 400 oficerów, podoficerów i marynarzy. 
Jednostki marynarki wojennej w okresie od 14 do 25 sierpnia posiadały 
w uzbrojeniu: 64 ckm oraz 11 dział o kalibrze od 37 do 80 mm30.  

                                                           
30 CAW, sygn. V.301.1-0.49. Stan armii polskiej z 1 sierpnia 1920 r., 
Wł. Sikorski; Nad Wisłą i Wkrą..., op. cit., s. 120–122; L. Wyszczelski; 
Warszawa 1920, op. cit., s. 121 (tabela), T. Krząstek; Wojna polsko-
rosyjska..., op. cit., s. 58, Szczegółowe Ordre de Bataille 5 armii z 15 
sierpnia 1920 r. (...). 

Szkic 1: Polska kontrofensywa znad Wieprza 16–22.08.1920 r. L. Wyszczelski, Warszawa 1920, s. 292. 
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13 sierpnia około godziny 17.00 na naradzie generałów Rozwadow-
skiego, Hallera i Weyganda podjęto decyzję o rozpoczęciu 14 sierpnia 
działań zaczepnych siłami 5 Armii. Była to decyzja bardzo ryzykowna 
i – jak podkreśla to Marek Tarczyński – „(...) groziła klęską 5 Armii, 
a nawet upadkiem Warszawy. Jeżeli tak się nie stało, to zawdzięczać to 
trzeba taktyczno-operacyjnym umiejętnościom i talentom gen. Sikor-
skiego (...)31.  

Istotne znaczenie w powodzeniu tych działań miało odbicie z rąk ro-
syjskich 15 sierpnia Ciechanowa przez 8 brygadę kawalerii (12, 108, 
115 i 203 pułk ułanów) gen. Karnickiego i spowodowanie tam zniszcze-
nia własnej radiostacji przez sztab 4 Armii radzieckiej32. Brak tej radio-
stacji znacznie zdezorganizował dowodzenie 4 Armią i wchodzącym 
w jej skład 3 KK, co ułatwiało dowódcy naszej 5 Armii – gen. Wł. Si-
korskiemu obronę powierzonego mu obszaru i kierunku operacyjnego. 
W działaniach naszych wojsk, zaangażowanych w bitwie warszawskiej 
pomagało także złamanie przez nasz wywiad rosyjskich szyfrów, dzięki 
czemu wszystkie ważniejsze rozkazy Rosyjskiej Kwatery Głównej oraz 
Dowództwa Frontu Zachodniego były znane naszemu Naczelnemu Do-
wództwu oraz podległym mu dowódcom armii. Ważne także znaczenie 
w prowadzeniu działań przeciwko wojskom Tuchaczewskiego miało pa-
nowanie w powietrzu naszego lotnictwa, które chociaż nieliczne, prowa-
dziło aktywne rozpoznanie, a także zwalczało zgrupowania wojsk rosyj-
skich w rejonie przepraw i innych ważnych węzłów komunikacyjnych.  

Dezorganizacja dowodzenia 4 Armią i 3 korpusem kawalerii rosyjskiej 
spowodowana utratą wspomnianej radiostacji pomogła 5 Armii w wła-
ściwym przygotowaniu obrony Płońska, czego dokonano w dniach 14–
16 sierpnia. Utworzony tam garnizon (4 pułk strzelców pomorskich i 1 
batalion pułku morskiego), wsparły w ostatniej chwili Oddziały Kawale-
rii z grupy płk. G. Orlicz-Dreszera i obroniły miasto oraz odparły nacie-
rające na nie oddziały 54 i 18 Dywizji Strzelców 4 Armii rosyjskiej. 
O wynikach bitwy pod Płońskiem 17 sierpnia, oprócz postawy szwole-
żerów 201 i 1 pułku, zadecydowała także nieugięta postawa marynarzy 
1 batalionu pułku morskiego. Walki 5 Armii z 3, 15 i 4 Armią rosyjską 
oraz 3 Korpusem Kawalerii nad Wkrą, Wisłą, Drwęcą, Orzycem i Na-
rwią trwały od 14 do 25 sierpnia. Cały czas uczestniczyli w nich mary-
narze pułku morskiego i Flotylli Wiślanej oraz Komendy Portu Wojen-
nego Modlin.  

 
 

1 batalion pułku morskiego w obronie 
Ostrołęki, Makowa Mazowieckiego,  
Nasielska i Płońska  

 
3 sierpnia 1920 r., kiedy dowództwo pułku morskiego wraz z 1 bata-

lionem przybyło do Ostrołęki, sytuacja na froncie w tym rejonie była na-
stępująca: dywizje kawalerii 3 KK Gaj-Chana okrążyły, a następnie za-
jęły Łomżę, wysyłając już 2 sierpnia patrole bojowe w kierunku Ostro-
łęki. Tego samego dnia ok. godz. 19.00 skierowane zostało przeciwko 
nim z rejonu Laskowic – Ołdaki – Zabiele natarcie 1 batalionu 205 puł-
ku piechoty ochotniczej mjr. Bernarda Monda33.  

31 lipca w rejonie Ostrołęki zorganizowano północną Grupę Opera-
cyjną pod dowództwem gen. por. Jana Wroczyńskiego, bezpośrednio 
podporządkowaną Dowództwu Frontu Północno-Wschodniego, którym 
(od 31 lipca) dowodził gen. Józef Haller. Zadanie grupy, w której był też 
205 pp, polegało na aktywnej obronie kierunku północno-zachodniego 
wzdłuż granicy niemieckiej, wyprowadzającego na Ciechanów i Płońsk 
oraz na osłonie lewego skrzydła 1 Armii przed kawalerią rosyjską zmie-
rzającą do wyjścia na jej tyły.  

4 sierpnia dowodzenie północną Grupą Operacyjną z rąk gen. ppor. 
Jana Wroczyńskiego przejął gen. por. Bolesław Roja – dowódca Grupy 

                                                           
31 M. Tarczyński; Cud nad Wisłą..., op. cit., s. 69. 
32 Tamie, s. 72–73. 
33 B.S. Mond, J. Gintel; Historia 205 pułku piechoty ochotniczej im. Ja-
na Kilińskiego, Warszawa 1933, s. 55–60 i dalsze oraz S. Żukowski; 
Działania 3 Konnego Korpusu Gaja, Warszawa 1931, s. 43–56. Wyma-
ga podkreślenia fakt, że w dniach od 1 do 2 sierpnia 205 ochotniczy pułk 
piechoty poniósł poważne straty w rejonie Nowogrodu. Walczące tam 
dwa (2 i 3) bataliony tego pułku w ciągu jednego dnia walki straciły 6% 
swego personelu, w tym około 300 ochotników zostało zabitych lub ran-
nych a dalszych 500 zaginęło. B. Mond, J. Ginte; Historia 205 pułku 
piechoty ochotniczej, Warszawa 1932, s. 53. 

Operacyjnej Pomorze, skierowanej na przełomie lipca i sierpnia w rejon 
Ostrołęki w celu wzmocnienia walczących tam wojsk34. W przybyłej 
w dniach 2–4 sierpnia 1920 r. do Ostrołęki grupie gen. Roji był również, 
wspomniany już poprzednio, 1 batalion pułku morskiego oraz jego do-
wództwo.  

3 sierpnia o godz. 11.00 nieprzyjaciel podjął natarcie skierowane prze-
ciwko pododdziałom 205 pp broniącym Ostrołęki na linii Teodorowo – 
Nowa Wieś. W tym czasie dowódca pułku morskiego, kpt. mar. Kon-
stanty Jacynicz otrzymał od gen. Wroczyńskiego rozkaz zajęcia pozycji 
na linii Nowa Wieś–Susk–do toru kolejowego Rzekuń–Śniadowo 
włącznie (szkic 2).  

Batalion morski (bez 1 kompanii, którą przekazano do dyspozycji mjr. 
Monda w rejon Wojciechowie) podczas wykonywania tego zadania sto-
czył swoją pierwszą zwycięską bitwę o miejscowości Susk i Nowa 
Wieś, zajęte już wcześniej przez nieprzyjaciela. Walki o te miejscowości 
z przeważającymi siłami piechoty i kawalerii rosyjskiej toczyły się kilka 
godzin. Obydwie miejscowości były kilkakrotnie tracone i ponownie 
zdobywane przez marynarzy, którzy ostatecznie odnieśli tego dnia swoje 
pierwsze zwycięstwo. Dowódca Grupy Operacyjnej, gen. Wroczyński, 
tak pisał w swoim meldunku operacyjnym z 3 sierpnia 1920 r. o prze-
biegu tych walk: „(...) Kilkakrotne silne ataki na Ostrołękę z północnego 
wschodu, odparto ze stratami obu stron. Rozpoczęte obejście miasta od 
południa na razie zlikwidowano za pomocą Baonu Morskiego, który bije 
się doskonale (...)”35.  

Najcięższe walki w wojnie 1920 r. stoczyli oficerowie i marynarze 
pułku morskiego, a szczególnie wchodzący w jego skład 1 batalion – 
4 sierpnia 1920 r. Tego dnia już w godzinach rannych nieprzyjaciel 
przeprowadził silny atak na polską linię obrony. Intensywny ogień jego 
artylerii zmusił 1 batalion morski oraz wspierający go 2 pułk ułanów do 
chwilowego opuszczenia linii Susk–Nowa Wieś. Jednak zaraz po tym 
batalion morski (dowodzony osobiście przez dowódcę pułku, kpt. mar. 
Jacynicza) zdobył ponownie opuszczone pozycje i odrzucił nieprzyjacie-
la do odległej od nich o 3 km wsi Zabiele.  

Kpt. mar. Konstanty Jacynicz, wkrótce po przeciwnatarciu przeprowa-
dzonym na Nową Wieś, otrzymał rozkaz już od nowego dowódcy grupy 
operacyjnej – gen. Roji, który obserwował końcowy fragment walk bata-
lionu, aby zdobyć wieś Zabicie. Mimo silnego ognia artylerii nieprzyja-
cielskiej, batalion morski prowadzony osobiście przez dowódcę pułku, 
w ciągu 15 minut doszedł do wsi, która po krótkiej walce została zajęta. 
Nieprzyjaciel opuścił wieś w popłochu ścigany przez szwadron 2 pułku 
ułanów. W tym czasie na znajdujących się w Zabielu marynarzy uderzy-
ły z dwóch kierunków liczne grupy Kozaków. W wyniku tego uderzenia 
doszło do okrążenia marynarzy 1 plutonu 2 kompanii i odcięcia ich od 
innych pododdziałów batalionu.  

Rozpoczęła się krwawa i nierówna walka, w toku której do niewoli ro-
syjskiej dostał się kpt. mar. K. Jacynicz oraz ranny wcześniej por. mar. 
Roman Pieńkowski wraz z grupą marynarzy. Pozostałe plutony mary-
narskie ponosząc wielkie straty zdołały się jednak wycofać w kierunku 
wsi Susk. Straty w tej bitwie były bardzo duże, chociaż do dziś z powo-
du braku stosownych meldunków, nie udało się w pełni ustalić ich licz-
by36.  

Podczas gdy główne siły 1 batalionu morskiego walczyły w rejonie 
wsi Zabicie, plutony jego 1 kompanii, przekazane do dyspozycji dowód-
cy 205 pp, z podobnym uporem broniły wsi Teodorowo, a następnie 
wzięły udział w natarciu prowadzonym w kierunku Starych Przytuł.  

                                                           
34 Bitwa Warszawska. Materiały do historii wojny 1918–1920, t. I, cz. 2, 
Dokumenty, Warszawa 1935, s. 217, 218, 243–244, 270, 334–335, 337, 
358–359. Według źródeł rosyjskich jednostki polskie zgromadzone 
w rejonie Ostrołęki liczyły około 5000 bagnetów i 2000 szabel. S. Żu-
kowski; Działania 3 Konnego Korpusu Gaja, Warszawa 1931, s. 53. Są 
to liczby znacznie zawyżone, zwłaszcza w odniesieniu do kawalerii, któ-
ra w stanie bojowym posiadała mniej niż 500 szabel. W skład grupy 
operacyjnej gen. J. Wroczyńskiego wchodziły: 205 opp, 4 pomorski pułk 
strzelców, 1 batalion pułku morskiego, 17 pac., 2 pul., 9 ppleg., 101 opp 
oraz 108 puł. i szwadron 115 pul. 

35 Tamże, s. 448–449 oraz R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Za-
rys historii wojennej..., op. cit., s. 33 i J. Staniewicz; Marynarka Wojen-
na w pierwszych latach..., op. cit., s. 20 (...).  
36 J. Staniewicz; Marynarka Wojenna w pierwszych latach..., op. cit., 
s. 21 oraz Bitwa Warszawska. Materiały..., op. cit., t. 1, cz. 1, s. 364–
365. Na cmentarzu w Rzekuniu znajduje się zbiorowa mogiła 53 mary-
narzy poległych w walkach pod Ostrołęką. B. Skaradziński; Polskie lata 
1919–1920, op. cit., t. 2, s. 225. Dokumentuje to zdjęcie nr 35. 
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W rozkazie operacyjnym nr 1, wydanym 4 sierpnia 1920 r. po zakoń-
czeniu walk, gen. Roja pisał: „Dziś nieprzyjaciel mimo kilkakrotnych 
ataków wszędzie odparty, przyczem szczególnem męstwem wyróżnił się 
Baon Morski, oraz część kawalerii (...)”. 2 dni później Naczelne Do-
wództwo Wojska Polskiego w komunikacie prasowym wymieniło rów-
nież marynarzy, podając: „(...) Nieprzyjaciel w dalszym ciągu atakuje 
Ostrołękę (...). Podkreślić należy pełną brawury działalność marynarzy 
na tym odcinku (...)”37.  

Na tle osiągnięć 1 batalionu morskiego dziwnym wydaje się fakt, że 
mjr B. Mond, ówczesny dowódca 205 pp, któremu podlegała wówczas 
część tego batalionu, opisując akcje swojego pułku pod Ostrołęką 
w dniach 3–6 sierpnia, nawet jednym zdaniem nie wspomniał o walkach 
prowadzonych przez marynarzy w dniu 4 sierpnia38.  

5 sierpnia z rozkazu gen. Roji wycofano 1 batalion morski z rejonu 
Suska i skierowano go na bardziej zagrożony odcinek frontu, przebiega-
jący przez wzgórza od wsi Ławy do wsi Tobolice na północ od dworca 
kolejowego w Rzekuniu. Na nowym odcinku frontu, znacznie uszczu-
plony liczebnie batalion morski przez 2 dni nadal toczył ciężkie walki z 
przeważającymi siłami nieprzyjaciela. W tym czasie dowodzenie bata-
lionem (zamiast chorego kpt. mar. Antoniego Dunin-Wąsowicza) przejął 
por. mar. Marian Wolbek.  

W nocy z 6 na 7 sierpnia, w związku z oskrzydleniem przez nieprzyja-
ciela Ostrołęki od północy i południa, grupa gen. Roji otrzymała rozkaz 
opuszczenia miasta i przejścia przez Różan w rejon Makowa Mazowiec-
kiego. W przerwie marszu (wieczorem 7 sierpnia) w miejscowości 
Tłuszcz (...) dokonano uporządkowania organizacji batalionu, który po 
walkach o Zabiele był kompletnie zdezorganizowany. Wobec wielkich 
strat w ludziach i braku oficerów, całość batalionu podzielono na 
2 kompanie, do których przydzielono karabiny maszynowe z rozwiąza-
nej półkompanii ckm. Pierwsza kompania, której dowodzenie objął por. 

                                                           
37 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii wojennej..., op. 
cit., s. 34–35. 
38 B.S. Mond, J. Gintel: Historia 205 pułku..., op. cit., s. 63–74. 

mar. Aleksander Hulewicz, otrzymała 3 ckm, natomiast druga, dowo-
dzona odtąd przez por. mar. Michała Wilkickiego – 2 ckm39.  

Od 6 sierpnia następowała reorganizacja i przegrupowanie Frontu Pół-
nocno-Wschodniego na linię Wisły i jednoczesne przygotowywanie 
wielkiej bitwy pod Warszawą. W składzie frontu pospiesznie organizo-
wano 5 armię, dowodzoną przez gen. Władysława Sikorskiego, która 
otrzymała zadanie obrony na linii rzek Narew i Orzyc, od Pułtuska do 
granicy niemieckiej (...). Zadania te uległy zmianie w związku z dalszym 
rozwojem sytuacji na froncie.  

Rejon obrony 5 Armii obejmował tereny położone na północ od Narwi 
i Bugu oraz na wschód od Wisły od Modlina do Torunia, aż do północ-
nej granicy państwowej. Armia miała przeszkadzać dalszemu wciskaniu 
się nieprzyjaciela w ten obszar oraz osłaniać linię kolejową Modlin–
Mława i nie dopuścić Rosjan na Pomorze40. 

8 sierpnia (szkic 3) dowodzenie północną Grupą Operacyjną 1 Armii 
przejął od gen. Roji gen. Antoni Baranowski. Oddziały wycofywane 
z rejonu Ostrołęki zostały włączone do podgrupy wojsk dowodzonych 
przez ppłk. Błeszyńskiego, odpowiedzialnego za obronę przedmościa na 
Orzycu w rejonie Makowa Mazowieckiego oraz linii frontu organizowa-
nego wzdłuż tej rzeki od Chylin do Młodzianowa (...). W podgrupie 
znajdowały się: 205 ochotniczy pp, 4 pomorski pp, 1 batalion morski, 
17 pac oraz 2 samochody pancerne. Tyły podgrupy, z kierunku Ciecha-
nowa zajętego przez Rosjan 8 sierpnia, zabezpieczał rozwinięty w rejo-
nie Karniewa batalion wileński. Na lewo broniła się 8 Brygada Kawale-
rii gen. Aleksandra Karnickiego w składzie: 2, 108 i 115 pułku ułanów.  

W podgrupie ppłk. Błeszyńskiego, liczącej 8 sierpnia 70 oficerów, 
2 735 bagnetów i 33 ckm, batalion morski stanowił ok. 10% jej stanu 
oraz posiadał 20% należących do niej karabinów maszynowych.  

                                                           
39 J. Staniewicz; Marynarka Wojenna w pierwszych latach..., op. cit., 
s. 21 oraz R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii wojen-
nej..., op. cit., s. 36. B. Skaradziński; Polskie lata 1919–1920, op. cit., 
t. 2, s. 225. 
40 Władysław Sikorski: Nad Wisłą i Wkrą. Studium z polsko-rosyjskiej 
wojny 1920 r., Lwów 1928, s. 40–45 i 61. 

Szkic 2: Pułk Morski w obronie Ostrołęki 3–7.08.1920 r., opracowanie własne autora. 
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W tym miejscu należy podkreślić, że stan bojowy wojsk broniących 
Makowa był nie najlepszy. Świadczy o tym meldunek, wysłany 8 sierp-
nia przez ppłk. Błeszyńskiego do Naczelnego Dowództwa, w którym pi-
sano: „(...) Oddziały grupy bardzo przemęczone. B. dużo odparzeń. 1/3 
ludzi bez butów. Dokuczliwy brak żywności. Amunicja na ukończeniu. 
Brak łopatek (...)”41. 

W obronie przedmościa makowskiego 1 batalion morski zajmował po-
zycje pod Jankowem. Lewe skrzydło batalionu opierało się o bagnistą 
rzeczkę Orzyc i frontem było skierowane na Gąsewo; prawe skrzydło 
łączyło się z 4 pomorskim pp., zajmującym pozycje wzdłuż drogi Jan-
kowo–Maków i dalej do drogi Szelków–Maków42.  

9 sierpnia rano z kierunku Gąsewa nadciągnęły pod Maków kolumny 
15 Armii wojsk rosyjskich. Około godz. 10.00 nieprzyjaciel pod osłoną 
ognia swej artylerii zaatakował prawe skrzydło 1 batalionu morskiego. 
Od pocisku artyleryjskiego został wówczas lekko ranny kapelan pułku 
morskiego – ks. Władysław Miegoń, który stale znajdował się 
w pierwszej linii ugrupowania bojowego.  

                                                           
41 Bitwa Warszawska. Materiały do historii..., op. cit., t. 2, księga 1, 
cz. 1, s. 27, 68, 69 i 153–155 oraz B. S. Mond, J. Gintel: Historia 205 
pułku..., op. cit., s. 88. 
42 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube: Zarys historii wojennej..., op. 
cit., s. 37. W pracy płk Monda i kpt. Gintela na s. 89 podano, że 1 bata-
lion morski wspólnie z batalionami 4 pp. zajmował na przedmościu pod 
Makowem pozycje na prawym skrzydle ugrupowania obronnego od rz. 
Orzyc do drogi Maków – Szelków. W lewo od tych batalionów miały się 
bronić: II i III batalion 205 ochotniczego pp. Uważam, że w sporze tym 
należy przyjąć argumenty autorów „Zarysu historii wojennej Pułku Mor-
skiego”. Położenie wojsk pod Makowem przedstawia szkic nr 6. 

Po krótkiej, ale ciężkiej walce, w związku z istniejącym zagrożeniem 
okrążenia Makowa, na który od strony Obiecanowa nacierały wojska 
nieprzyjaciela, na rozkaz dowódcy grupy północnej – gen. Antoniego 
Baranowskiego oddziały polskie ok. godz. 13.00 rozpoczęły odwrót 
z zajmowanych dotychczas pozycji. Odbywał się on pod silnym ogniem 
artylerii rosyjskiej. Początkowo dominowała atmosfera paniki 
i wojennego chaosu; dopiero później sytuację opanowano. Wojska pod-
grupy ppłk. Błeszyńskiego, po wycofaniu się z przedmościa Makowa, 
zajęły kolejną rubież obrony na linii Zakliczewo–Karniewo z zadaniem 
zatrzymania tu nieprzyjaciela aż do wieczora, a następnie przejścia do 
rejonu Przewodowa (...). Na nowym odcinku tak utworzonego frontu, 
1 batalion morski znalazł się w centrum ugrupowania wojsk i otrzymał 
zadanie obrony szosy Maków–Pułtusk.   

10 sierpnia 1 kompania batalionu morskiego obsadziła odcinek frontu 
pod Przewodowem, gdzie 11 sierpnia mężnie walczyła wspierając pod-
oddziały 205 pp broniące tej miejscowości43 (szkic 4). W walkach tych 
205 pp poniósł kolejne ciężkie straty. Nie lepiej powiodło się tam mary-
narzom 1 batalionu morskiego. Na skutek ciągłych walk siła batalionu 
znacznie zmalała. Gdy 12 sierpnia, zgodnie z rozkazem dowódcy grupy 
gen. A. Baranowskiego, batalion przybył do Nasielska z zadaniem osło-
ny znajdującego się tam zgrupowania artylerii organizującej się 5 Armii, 
w jego szeregach znajdowało się już tylko 10 oficerów, 3 podchorążych 
oraz 258 podoficerów i marynarzy. Straty pododdziałów pułku morskie-
go i 1 batalionu w odniesieniu do stanu wyjściowego z 3 sierpnia 1920 
r., w ciągu 9 dni nieprzerwanych walk pod Ostrołęką, Makowem i Prze-

                                                           
43 Bitwa Warszawska. Materiały do historii wojny..., op. cit., t. II, księga 
1, cz. 1, s. 153–156 oraz Historia wojenna Pułku Morskiego, op. cit., 
s. 38. 

Szkic 3: Położenie stron - 8.08.1920 r.. Opracowanie własne autora, źródło: B.S. Mound, J. Gintel, Historia 205 pułku piechoty ochotniczej, s. 87. 
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wodowem oraz szybkiego odwrotu, 
osiągnęły ogólną liczbę 484 oficerów, 
podchorążych, podoficerów 
i marynarzy, czyli 64% stanu pierwot-
nego. Statystykę tę tworzyło: ponad 50 
zabitych, ok. 150 rannych i chorych, 
kilkudziesięciu wziętych do niewoli 
oraz znaczna liczba maruderów dołą-
czonych do innych jednostek, ale także 
i dezerterów, którzy – jak już zazna-
czono – w wojnie 1920 r. byli liczną 
grupą44.  

Pod Nasielskiem batalion morski 
wraz z całą grupą ppłk. J. Błeszyń-
skiego został włączony do 5 Armii 
gen. Wł. Sikorskiego, którego rozkazy 
grupa ta wykonywała już od 10 sierp-
nia 1920 r. Marynarze przejęli obronę 
na północny-zachód od miasta, lewe 
skrzydło frontu opierając o tor kolejo-
wy Warszawa–Mława (na którym 
działały pociągi pancerne). Po krót-
kich walkach z podjazdami i patrolami 
rosyjskimi, 12 sierpnia wieczorem ba-
talion morski został wycofany w rejon 
Wron, gdzie został czasowo włączony 
do 4 pomorskiego pp mjr. Gigiela z 2 
Dywizji (ochotniczej) i wszedł do or-
ganizowanego tam odwodu 5 Armii. 
Przeprowadzała ona ogólną koncen-
trację swoich sił w celu podjęcia bitwy 
na linii rzeki Wkry, a następnie ude-
rzenia znad niej w kierunku północ-
nym i wschodnim45.  

13 sierpnia Rosjanie przecięli drogę 
Płońsk–Płock, zajęli Drobin, podeszli 
pod Sochocin i ponownie zagrozili le-
wemu skrzydłu 5 Armii. 15 Armia ro-
syjska podjęła przygotowania do ude-
rzenia na Płońsk. W tych warunkach 
nasza 5 Armia ustawiona pomiędzy 
dwoma silnymi ugrupowaniami prze-
ciwnika (15 i 3 Armią), a także zagro-
żona od północnego zachodu przez 
kawalerię i piechotę 4 Armii, 14 sierp-
nia podjęła działania zaczepne 
w ogólnym kierunku Nowe Miasto–
Ciechanów oraz Nasielsk–Pułtusk 
(szkic 5). W działaniach tych aktywnie uczestniczył także 1 batalion 
morski, który w składzie 4 pomorskiego pp wchodzącego do grupy 
wojsk dowodzonych przez płk. Gustawa Orlicz-Dreszera, 14 sierpnia 
otrzymał zadanie przejścia w rejon Płońska i wzięcia udziału w jego 
obronie. Po likwidacji zagrożenia Płońska, grupa płk. G. Orlicz-Dreszera 
w składzie 8 i 9 Brygady Kawalerii oraz oddziałów piechoty, do których 
był włączony batalion morski, miała skoncentrować się w rejonie Racią-

                                                           
44 Przy powyższych obliczeniach bazowano na pracy: Księga pamiątko-
wa dziesięciolecia Pomorza..., op. cit., s. 139 i 141 oraz: B. Skaradziń-
ski; Polskie lata 1919–1920..., op. cit., t. 2, s. 155, M. Kułakowski; Ma-
rynarka Wojenna Polski Odrodzonej..., op. cit., t. 1, s. 68–69 i B.S. 
Mond, J. Gintel; Historia 205 pułku piechoty..., op. cit., s. 44–48, 53 
i 60. O przejawach paniki i dezercji na froncie w wielu miejscach pisze 
Mieczysław Pruszyński w swojej pracy: Wojna 1920 – dramat Piłsud-
skiego, Warszawa 1994, s. 177, 179, 184, 221 i 225. Potwierdził to też 
uczestnik tych walk – żołnierz 2 batalionu pm ówczesny plut. mar. Se-
weryn Pióro w wywiadzie udzielonym autorom. Mówią o tym również 
cytowane w pkt. 7. rozdziału 1. meldunki Dowództwa Żandarmerii Po-
lowej (...). 
45 Wł. Sikorski; Nad Wisłą i Wkrą..., op. cit., s. 87–95; B. Skaradziński; 
Polskie lata 1919–1920..., op. cit., s. 12, s. 228–233; R. Dziewałtowski-
Gintowt, K. Taube; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 38. Bitwa War-
szawska. Materiały do historii..., op. cit., t. 2, księga 1, cz. 1, s. 19; 
M. Tarczyński; Cud nad Wisłą – bitwa warszawska 1920, Warszawa 
1990, s. 68–75. 

ża i być gotowa do podjęcia dalszych działań w zależności od aktualnej 
sytuacji bojowej w tym rejonie. 15 sierpnia batalion obsadził jednym 
plutonem znajdujący się przed Płońskiem folwark Skarżyn, dwoma plu-
tonami wieś Ilino i jednym plutonem wieś Ćwiklin (...). 17 sierpnia pułki 
18 Dywizji 4 Armii rosyjskiej maszerujące z kierunku zachodniego 
i północno-zachodniego, podjęły bój o Płońsk. Silne uderzenie nieprzy-
jaciela zostało skierowane na bronione przez 1 batalion morski Ilino 
i Ćwiklin. Szczególnie zacięte walki prowadzono pod Ćwiklinem, gdzie 
nieprzyjaciel odrzucił broniące się tam wspólnie z marynarzami podod-
działy 4 pomorskiego pp. Na stanowiskach pozostał wówczas jedynie 
pluton marynarzy pod dowództwem por. mar. Aleksandra Hulewicza. 
W ostatniej chwili walczącym marynarzom skutecznej pomocy udzielił 
201 pułk szwoleżerów46, który brawurową szarżą odrzucił nieprzyjacie-
la.  

Po odparciu Rosjan, 18 sierpnia w Płońsku została utworzona grupa 
operacyjna płk. Franciszka Zielińskiego, którą stanowiły: 8 Brygada 
Piechoty, 4 pomorski pp i 1 batalion morski. Grupę tę skierowano 
wkrótce do rejonu Baboszewo–Dzierżążnia, gdzie marynarze batalionu 
dzielnie walczyli w obronie Cywin. W walkach tych polegli na polu 
chwały mar. Kacper Wójcik i mar. Maksymilian Baran. 21 sierpnia bata-
lion morski w pościgu za nieprzyjacielem dotarł wraz z grupą płk. Zie-
lińskiego do Raciąża, gdzie tworzono ze gromadzonych tam wojsk nowy 
odwód 5 Armii.  

                                                           
46 Pułk ten wchodził w skład organizowanej wówczas pospiesznie 
(w składzie 5 armii) – grupy kawalerii płk. Dreszera. 

Szkic 4: 1 batalion morski w obronie Makowa Mazowieckiego, Przewodowa i Nasielska, 8–
12.09.1920 r. Opracowanie własne autora. 
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25 sierpnia dowódca Frontu Północnego, gen. J. Haller, przychylił się 
do wniosku szefa Departamentu dla Spraw Morskich, kontradm. K. Po-
rębskiego (wizytującego w tym dniu marynarzy) i polecił wysłać 1 bata-
lion morski do Torunia w celu wypoczynku i reorganizacji. 30 sierpnia 
batalion, pod dowództwem por. mar. M. Wolbeka, przybył drogą wodną 
przez Modlin i Płock do Torunia. Po uzupełnieniu w Modlinie batalion 
liczył 10 oficerów oraz 310 podoficerów i marynarzy47. Wraz z maryna-
rzami przybyło do Torunia 66 należących do nich koni, 22 wozy i 2 
kuchnie polowe.  

Na pożegnanie odjeżdżających z frontu marynarzy, gen. J. Haller wy-
raził im w wydanym z tej okazji specjalnym rozkazie gorące podzięko-
wanie, w którym stwierdził: „(...) Z dala od bursztynowego brzegu, sta-
nęli marynarze ramię przy ramieniu obok naszej piechoty, z piersi swych 
czyniąc wrogowi zaporę. Batalion morski krew najlepszych swych żoł-
nierzy obficie przelał na polu bitew od Białegostoku aż do Nasielska, 
odznaczając się męstwem, wytrwałością i pogardą śmierci. Zrozumieli 
to dzielni polscy marynarze, że w mazowieckich piaskach rozgrywają 
się także losy polskiego morza, którego straż powierzona im była. Toteż 
walczyli z wytężeniem wszystkich sił i poświęceniem. Stopniały ich sze-
regi, ale z tych co pozostali, wzmocniło się męstwo i potęga ducha 
(...)”48. 

                                                           
47 232 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii wojennej..., 
op. cit., s. 39–40; M. Kułakowski; Marynarka Wojenna..., op. cit., s. 68–
70; J.Staniewicz; Marynarka Wojenna w pierwszych latach..., op. cit., 
s. 21; B. Skaradziński; Polskie lata 1919–1920..., op. cit., s. 244–245. 
48 CAW, Akta Pułku Morskiego, sygn. 1.328.21.1. Rozkaz nr 17 dowód-
cy pułku z 24 sierpnia 1920 r., powtarza go również M. Kułakowski; 
Marynarka Wojenna..., op. cit., t. 1, s. 69. 

30 sierpnia zakończyła się działalność bojowa, w tym także udział 
w bitwie warszawskiej 1 batalionu morskiego oraz walczących począt-
kowo wspólnie z nim, a później w jego składzie – pododdziałów pułku 
morskiego, którym od 15 sierpnia do 5 października dowodził kpt. mar. 
Adam Mohuczy49. 

 
 

Marynarskie bataliony  
w obronie Torunia i linii Drwęcy  

 
Działania wojenne w rejonie Torunia i na linii Drwęcy stanowiły część 

walk znanych powszechnie jako działania nad dolną Wisłą. W ich zakres 
wchodziły prowadzone przez Ministerstwo Spraw Wojskowych (już od 
lipca) przygotowania i, do obrony linii rzeki Wisły, walki opóźniające 
i obronne na linii Wisły i Drwęcy oraz działania pościgowe.  

Okres pierwszy obejmował czas od 27 lipca do 12 sierpnia i przezna-
czony był przede wszystkim na organizację dowództw oraz prowadzenie 
prac fortyfikacyjnych na przedmościach. W okresie drugim, kiedy prze-
ciwnik miał przewagę liczebną i organizacyjną, wyodrębnić można dwa 
cykle działań: pierwszy, w którym wojska rosyjskie prowadziły walki 
o dostęp do korytarza pomorskiego (8–14 sierpnia 1920 r.) i drugi, 
w którym podjęły one walki o przeprawy na Wiśle (14–19 sierpnia 1920 
r.).  

Pierwsze działania prowadzono w pobliżu granicy Prus Wschodnich 
(Mława, Działdowo, Brodnica, Golub Dobrzyń, Rypin) i stanowiły one 
jakby przedłużenie bitwy nad Narwią. Uczestniczyły w nich: podgrupa 
płk. Obuch-Woszczatyńskiego, składająca się z resztek 1 i 10 pułków 

                                                           
49 Z. Machaliński; Admirałowie polscy 1919–1950, Warszawa 1993, 
s. 267. 

Szkic 5: Strategiczne ugrupowanie do bitwy warszawskiej (stan faktyczny z 13.08 wieczorem). Źródło: L. Żeligowski, Wojna w roku 1920, 
s. 168. 
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straży granicznej (około 200 bagnetów), wycofująca się na kierunku 
Chorzele–Mława oraz tworzona w pośpiechu w Działdowie grupa płk. 
Habicha w składzie: 3 pułk strzelców granicznych (360 szabli), oddział 
zapasowy z Grudziądza (dawni więźniowie – byli dezerterzy) w sile 100 
karabinów. Grupa ta posiadała 8 ckm i 4 działa polowe. Działająca w jej 
kierunku rosyjska 12 dywizja strzelców liczyła w połowie sierpnia około 
4 000 bagnetów, 81 ckm i 26 dział.  

W okresie trzecim, w walkach pościgowych, brały udział jedynie od-
działy najbardziej wysunięte na północny-wschód (grupa płk. Aleksan-
drowicza oraz część grupy toruńskiej, a w niej na kierunku Golub Do-
brzyń–Rypin 2 kompania 2 bpm)50.  

12 sierpnia 1920 r. Ministerstwo Spraw Wojskowych na wiadomość 
o zajęciu przez nieprzyjaciela Mławy i Działdowa i o zbliżaniu się 
3 Konnego Korpusu Gaja-Chana do Sierpca, wydało rozkazy dowódcom 
Okręgów Generalnych Łódź, Pomorze i Poznań o przyspieszeniu orga-
nizacji obrony dolnej Wisły oraz prowadzeniu jej obrony w sposób naj-
bardziej aktywny51.  

Organizatorem obrony linii Wisły (od 12 sierpnia) od Bobrownik do 
Torunia oraz przedmościa toruńskiego i linii Drwęcy od ujścia do grani-
cy z Prusami Wschodnimi było Dowództwo Okręgu Generalnego Pomo-
rze oraz podległy mu dowódca twierdzy Toruń gen. Edmund de Hauser. 
Jedynie wysunięta na wschód grupa płk. Habicha, a od 14 sierpnia także 
grupa płk. Aleksandorwicza, zostały podporządkowane bezpośrednio 
dowódcy 5 Armii gen. Wł. Sikorskiemu52. 

W okresie wojny polsko-rosyjskiej Toruń stał się ważnym ośrodkiem 
strategicznym. W bitwie warszawskiej był główną bazą materiałową 
5 armii. Bezpośrednie zagrożenie Torunia ze strony 4 Armii rosyjskiej 
uwidoczniło się 12 sierpnia, gdy 12 Dywizja Strzelców tej armii zajęła 
bronione przez grupę płk. Habicha Działdowo, a kawaleria 3 Korpusu 
Gaj-Chana zbliżała się do linii Wisły i Drwęcy.  

W tych okolicznościach 11 sierpnia Dowództwo Okręgu Generalnego 
Pomorze (uprzedzając wydane w tej sprawie rozkazy Ministerstwa 
Spraw Wojskowych) powołało Grupę Operacyjną Toruń na czele z ge-
nerałem Hauserem. Powierzyło jej do obrony przedmoście toruńskie 
oraz 30-kilometrowy odcinek Wisły (od Torunia do Bobrownik (...)) 
i linię Drwęcy od ujścia do Brodnicy. Do wykonania tych zadań, które 
(z uwagi na brak stosownych sił) ograniczono głównie do dozorowania 
linii Wisły i Drwęcy silnymi patrolami (w sile plutonu kawalerii lub 
wzmocnionego plutonu piechoty, a nawet kompanii piechoty), manife-
stującymi gotowość twierdzy Toruń do długotrwałej i twardej obrony, 
gen. Hauser otrzymał z DOG Pomorze: 215 pułk ułanów, 2 batalion 264 
pułku piechoty, 3 batalion pułku morskiego, a od 13 sierpnia także 2 ba-
talion pułku morskiego (przybyły tego dnia z Wyszkowa w celu uzupeł-
nienia braków i na wypoczynek do Torunia) i będące w fazie organizacji 
dwa rezerwowe pułki piechoty (359 i 362). Ponadto do grupy włączone 
zostały z DOG Poznań bataliony zapasowe 63 i 64 pułku piechoty, 
szwadron zapasowy 18 pułku ułanów, baterie zapasowe 8 pułku artylerii 
polowej oraz 8 i 16 pułku artylerii ciężkiej53. 

W obronie Torunia (miasta, twierdzy i przedmościa) uczestniczyły 
również tworzone od 2 sierpnia oddziały Straży Pomorskiej54. Łącznie 

                                                           
50 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne nad dolną Wisłą w 1920 r. 
Studia taktyczne z historii wojny polskiej 1918–1921, Warszawa 1931, 
t. XI, s. 8–9 i 21–22 oraz B. Skaradziński; Polskie lata..., op. cit., t. 2, 
s. 248. 
51 Tamże, s. 14–15 oraz R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys hi-
storii wojennej pułku..., op. cit., s. 43. Od 3 sierpnia dowodzenie DOG 
„Pomorze” po gen. B. Roi, który wyjechał z własną grupą operacyjną na 
front w rejon Ostrołęki, przejął gen. Antoni Symon; M. Bielski; Genera-
łowie Odrodzonej..., op. cit., t. 2, s. 40. 
52 Z. Bohusz Szyszko; Działania wojenne..., op. cit., t. XI. s. 19–20. Płk 
Habich dowodził podległą mu grupą do 15 sierpnia, kiedy został odwo-
łany przez Ministerstwo Spraw Wojskowych i dowódcę Frontu Północ-
nego do Warszawy. Dowodzenie grupą broniącą od 15 sierpnia Brodni-
cy z rozkazu dowódcy OG Pomorze i dowódcy 5 Armii przejął rotmistrz 
Mielżyński dowódca 215 pułku ochotniczego ułanów. Tamże s. 51. 
53 Tamże, s. 66, Potwierdza to również M. Bielski; Generałowie Odro-
dzonej..., op. cit., t. 2, s. 73, 239.  
54 Straż obywatelską (pomorską) organizowano na terenie OG Pomorze 
w miastach i wsiach z mężczyzn zwolnionych z poboru. Oddziały straży 
były uzbrojone najczęściej w broń myśliwską, a nawet kosy. Pomorskie 
oddziały straży obywatelskiej liczyły ok. 5 tysięcy ludzi. M. Bielski; 
Generałowie Odrodzonej..., op. cit., t. 2, s. 42. Dokładniej funkcjonowa-

w stanie bojowym grupy operacyjnej „Toruń” 14 sierpnia było około 
3 200 bagnetów, 550 szabel, 25 ckm, 26 dział i kilkanaście – jak się 
okazało – bardzo przydatnych do realizacji powierzonych tej grupie za-
dań (zwłaszcza w zakresie rozpoznania i zwalczania małych grup prze-
ciwnika) samolotów, a takie kilka zaimprowizowanych pociągów pan-
cernych55. Wśród tych wojsk dwa marynarskie bataliony posiadały 
(w stanie bojowym) około 700 bagnetów wspieranych przez 7 ckm i sta-
nowiły ponad 22% czynnych obrońców przedmościa toruńskiego. Od-
działy wchodzące w skład grupy operacyjnej „Toruń”, podobnie jak 
i pozostałe przeznaczone do obrony linii Wisły, składały się przeważnie 
– jak pisał ppłk Zygmunt Bohusz-Szyszko: „(...) z ochotników i rekru-
tów bądź zupełnie niewyszkolonych, bądź też posiadających 2–4 tygo-
dniowe wyszkolenie. Wysokość stanów bojowych uzależniona była 
w dużej mierze od ilości posiadanej broni i ekwipunku. Uzbrojenie od-
znaczało się niezwykłą różnolitością, co powodowało poważne trudności 
w zaopatrzeniu w amunicję (...). Zaopatrzenie oddziałów w mundury 
i rynsztunek było niedostateczne. Brak było obuwia, sort mundurowych 
i ładownic (...). Odczuwano dokuczliwie brak kabla i sprzętu telefonicz-
nego (...)”56. Na tle wszystkich wojsk broniących Wisły „(...) stan wy-
szkolenia oddziałów pomorskich był nieco lepszy (...) kadra zawodowa 
nieco liczniejsza i bardziej sprężysta (podoficerowie dawnej armii nie-
mieckiej). Zaopatrzenie w broń, amunicję, umundurowanie i żywność, 
było zaledwie dostateczne, jednak nie nastręczało zbyt wielkich trudno-
ści ze względu na obecność w Grudziądzu i Toruniu stałych warsztatów 
i magazynów (...)”57. Najlepiej przygotowany do działań był 215 ochot-
niczy pułk ułanów wysunięty na linię rz. Drwęcy w celu patrolowania 
przedpola i prowadzenia dalekich zwiadów oraz zaprawiony w bojach 
nad Narwią 2 bpm.  

12 sierpnia wieczorem 3 batalion pułku morskiego, zgodnie z rozka-
zem Dowództwa Obozu Warownego Toruń, obsadził 5 fortów twierdzy 
toruńskiej (...) i nawiązał łączność z sąsiednim odcinkiem obrony, orga-
nizowanym przez pododdziały podległe płk. Małyszce. Fort 5 obsadzono 
dwoma plutonami, fort 6 jednym plutonem, a forty: 7, 8, i 9 każdy 
dwoma plutonami58.  

Trzy dni później w obszarze Włocławek–Nieszawa zjawiły się oddzia-
ły kawalerii rosyjskiej z silną artylerią, usiłujące przekroczyć Wisłę na 
tym odcinku. Wysłane z Torunia i Chełmna zwiady spotkały piechotę 
i kawalerię rosyjską w Osieku (14 km na północ od Nieszawy), Lubiczu 
(14 km na wschód od Torunia), Golubiu i Lipnie. Podjazdy 215 ochotni-
czego pułku ułanów, wysłane przez dowódcę DOG Pomorze na linię 
rzeki Drwęcy zauważyły duże kolumny piechoty 12 Dywizji Strzelców 
4 Armii rosyjskiej w marszu z Brodnicy do Golubia Dobrzynia oraz 
stwierdziły, że Lubawa i Nowe Miasto są zajęte przez niewielkie oddzia-
ły przeciwnika. W celu zatrzymania oddziałów 12 DS zbliżających się 
do Torunia, Dowództwo Okręgu Generalnego Pomorze, w uzgodnieniu 
z dowódcą Frontu Północnego gen. Józefem Hallerem, zorganizowało 
w dniach 16 i 17 sierpnia nową grupę wojsk pod dowództwem płk. 
Aleksandrowicza i zarządziło jej koncentrację w rejonie Jabłonowa (ta-
bela nr 2). Zgrupowane w tym czasie w rejonie Brodnicy wojska prze-
ciwnika liczyły około 3 000 walczących żołnierzy piechoty oraz posia-
dały 80 ckm i kilkanaście dział59.  

                                                                                                          
nie Straży Obywatelskiej wyjaśnia B. Skaradziński; Polskie lata..., op. 
cit., t. 2, s. 254. 
55 B. Skaradziński; Polskie lata..., op. cit., t. 2, s. 253. Znaczenie lotnic-
twa w działalności rozpoznawczej prowadzonej w wojnie 1920 r. uza-
sadnia Jerzy Pepłoński w artykule: Polski wywiad wojskowy w okresie 
Bitwy Warszawskiej w sierpniu 1920 r. w: Niepodległość i Pamięć, nr 2, 
1995, s. 43–44. Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne..., op. cit., t. Xl, 
s. 16, 242. Tamże, s. 18, 243. R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Za-
rys historii..., op. cit., s. 44. 
56 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne..., op. cit. t. XI, s. 16. 
57 Tamże, s. 18. 
58 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii..., op. cit., s. 44. 
59 Wszystkie liczby podano za Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne..., 
op. cit., t. XI, s. 52–53 (dotyczy to również tabeli nr 6). Udział 3 bpm 
w grupie operacyjnej płk. Aleksandrowicza potwierdza rozkaz nr 17 
dowódcy pułku morskiego z 22 sierpnia 1920 r., CAW, sygn. 
1.328.21.3. 
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Obserwując działalność oddziałów przeciwni-
ka, dowódca Obszaru Warownego Toruń utwo-
rzył 17 sierpnia własny odwód ruchomy, wy-
znaczając na jego dowódcę kpt. mar. Włodzi-
mierza Steyera – dowódcę 3 batalionu pułku 
morskiego, który stanowił trzon tego oddziału60. 
Jego zadaniem było wspieranie grupy płk. Alek-
sandrowicza, walczącej w rejonie Brodnicy z 
oddziałami rosyjskiej 12 DS, a po wyparciu jej 
za Drwęcę i odrzuceniu w kierunku Mławy – 
broniącej także linii frontu na odcinku: Brodni-
ca–Lidzbark–Działdowo. W niekorzystnej sytu-
acji dla wojsk podległych płk. Aleksandrowi-
czowi grupa odwodowa miała uderzyć na prawe 
skrzydło wojsk rosyjskich i nie dopuścić do ich 
wejścia na teren Prus Wschodnich.  

Tymczasem 12 DS wraz z 86 pułkiem kawa-
lerii, atakowana od rana 18 sierpnia przez grupę 
płk. Aleksandrowicza broniła się w rejonie 
Brodnicy, skąd około godz. 22.00 została cał-
kowicie wyparta, ponosząc przy tym znaczne 
straty: 1 sztandar pułku, 21 elan, 2 działa, 250 
jeńców oraz większą część taborów. W godzi-
nach nocnych z 18 na 19 sierpnia oddziały 12 
DS wycofały się w kierunku Lidzbarka, a część 
także w kierunku na Nowe Miasto.  

19 sierpnia grupa płk. Aleksandrowicza pod-
jęła pościg za nieprzyjacielem wycofującym się 
pospiesznie do Działdowa i Iłowa. 22 i 23 
sierpnia oddziały 12 DS naciskane od zachodu 
przez tę grupę, a od południa i wschodu przez 18 Dywizję Piechoty 
5 Armii, wycofały się na północ oraz przekroczyły pod Chorzelami 
i Myszyńcem granicę Prus Wschodnich. 22 sierpnia grupa płk. Aleksan-
drowicza połączyła się w Mławie z 18 DP i otrzymała zadanie zamknię-
cia granicy Prus Wschodnich oraz wyłapywania błąkających się niedo-
bitków 4 Armii rosyjskiej61. W wykonywaniu tego zadania uczestniczył 
również 3 batalion pułku morskiego włączony 22 sierpnia na podstawie 
decyzji dowódcy Okręgu Generalnego Pomorze w skład wspomnianej 
grupy.  

Wysłany tego dnia w rejon Jabłonowa batalion liczył 10 oficerów, 
5 podchorążych oraz 495 podoficerów i marynarzy. Marynarze i podofi-
cerowie byli uzbrojeni w broń francuską i niemiecką. Prawdopodobnie – 
bowiem brak jest potwierdzenia w zachowanych dokumentach archi-
walnych – były to karabiny francuskie model „Berthier’a” i „Lebella” 
oraz niemieckie „Mauser” M.98. Wsparcie batalionu zapewniało 5 cięż-
kich karabinów maszynowych (prawdopodobnie także niemieckich 
„Maxim” M.08). Organizację batalionu przedstawia (...).  

23 sierpnia 3 bpm uznany za odwód DOG Pomorze przejął osłonę Ja-
błonowa Pomorskiego, a jego dowódca kpt. mar. Włodzimierz Steyer 
został wyznaczony na dowódcę garnizonu w tym mieście. Tydzień póź-
niej – 1 września 1920 r. 3 batalion pułku morskiego został włączony do 
utworzonej na bazie grupy płk. Aleksandorwicza dywizji „Pomorze”, 
strzegącej granicy pruskiej i likwidującej ukrywające się w rejonie jej 
działania niewielkie, ale początkowo dość liczne grupy 4 Armii rosyj-
skiej.  

W ramach ogólnych zadań dywizji „Pomorze”, 3 bpm otrzymał rozkaz 
osłony granicy pruskiej na odcinku Lubawa–Biskupiec (...). 3 września 
pododdziały 3 bpm przegrupowały się do nowego rejonu działań. Do-
wództwo batalionu przeniosło się tego dnia do Lubawy – gdzie kpt. mar. 
Wł. Steyer został wyznaczony na dowódcę garnizonu. W nowym rejonie 
dyslokacji 3 bpm przebywał do 12 października 1920 r. 13 października 
batalion powrócił do Torunia, gdzie w ramach demobilizacji 4 listopada 
1920 r. został rozwiązany62.  

W obronie przedmościa toruńskiego i linii Drwęcy aktywnie uczestni-
czył także 2 batalion pułku morskiego. 13 sierpnia, w dniu przybycia ba-
talionu do Torunia, trwały tam intensywne prace nad organizacją toruń-

                                                           
60 CAW, sygn. 1.328.21.3. 
61 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne..., op. cit., t. XI, s. 57–65; Wł. 
Sikorski; Nad Wisłą i Wkrą..., op. cit, s. 194–207. 
62 CAW, sygn. 1.328.21.3. Dokumenty pułku morskiego oraz J. Stanie-
wicz; Marynarka Wojenna w: Księga Pamiątkowa dziesięciolecia Po-
morza, Toruń 1930, s. 142; R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys 
historii wojennej..., op. cit., s. 44–46. 

skiej grupy operacyjnej. Prace te były prowadzone pod presją zbliżania 
się do miasta i twierdzy przeciwnika, którego oddziały 14 sierpnia zajęły 
Lipno i Nieszawę, a 15 sierpnia Brodnicę i Rypin oraz podeszły pod Go-
lub Dobrzyń.  

W tych okolicznościach już 14 sierpnia, zaraz po skompletowaniu sta-
nu osobowego, a także broni i amunicji, 1 kompania 2 batalionu mor-
skiego otrzymała od dowódcy Obozu Warownego Toruń gen. Edmunda 
de Hausera rozkaz udania się na front pomorski i objęcia obrony odcinka 
w rejonie Lubicza nad Drwęcą63. 15 sierpnia szef Departamentu dla 
Spraw Morskich wyznaczył dotychczasowego dowódcę 2 batalionu kpt. 
mar. Adama Mohuczego – na pełniącego obowiązki dowódcy pułku 
morskiego (na miejsce kpt. mar. Konstantego Jacynicza, przebywające-
go od 4 sierpnia w niewoli rosyjskiej). Na dowódcę 2 batalionu został 
wyznaczony por. mar. Józef Czechowicz.  

Nowemu dowódcy pułku podlegały – ale tylko formalnie – 2 bpm, 
3 bpm oraz stanowiąca 4 zapasowy batalion pułku – Kadra Marynarki 
Wojennej (około 100 osób personelu – orkiestra, pluton rekrutów). Pod-
oddziały pułku morskiego zajmowały wówczas Koszary Zamojskiego 
w Toruniu. Pod względem operacyjnym i zaopatrzenia pułk morski aż 
do połowy października 1920 r. podlegał dowódcy Obozu Warownego 
Toruń64. Był on też częścią 5 Armii gen. Wł. Sikorskiego (3 bpm włą-
czony był do grupy płk. Aleksandrowicza).  

16 sierpnia kawaleria rosyjska uderzyła na Lubicz i przejściowo zajęła 
go, wysuwając patrole na przedpole fortów toruńskich. W celu zatrzy-
mania ich dowódca obozu warownego wysłał w rejon Lubicza 1 kompa-
nię 2 batalionu pułku morskiego pod dowództwem por. mar. Michała 
Borowskiego oraz jedną kompanię 264 pułku piechoty. 16 sierpnia 
o godz. 13.00 1 kompania 2 bpm, wraz z grupą policjantów, załadowała 
się do pociągu na stacji Toruń–Mokre i udała się w kierunku Lubicza. 
Za stacją Grębocin pociąg został ostrzelany mało skutecznym ogniem 
karabinowym, prowadzonym ze znacznej odległości i nie zatrzymując 
się dotarł 500 m od stacji Lubicz. Tam, przy pomocy policjantów i kole-
jarzy, część marynarzy podzielonych na trzy grupy dotarła niepostrzeże-
nie na drugą stronę Drwęcy – do Lubicza Polskiego, znajdującego się na 
tyłach stanowisk wojsk rosyjskich, które spodziewając się polskiego 
frontalnego ataku ostrzeliwały pociąg.  

                                                           
63 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii..., op. cit., s. 41. 
Faktycznie 1 kompania opuściła Toruń dopiero 16 sierpnia 1920 r. Re-
jon jej działań przedstawia szkic nr 5. 
64 CAW, sygn. 1.328.21.3 i 1. Dokumenty pułku morskiego – rozkazy 
dowódcy pułku. 
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Zbliżywszy się niepostrzeżenie do stanowisk nieprzyjacielskich patro-
le marynarskie otworzyły silny ogień, zmuszając w ten sposób zasko-
czonych Rosjan do ucieczki. Wieczorem w rejon zajętego już przez 
1 kompanię 2 bpm Lubicza przybyła kompania z 2 batalionu 264 pp. 17 
sierpnia o godz. 21.00 kompania marynarska „zluzowana” przez kompa-
nię 2 bp 264 pp opuściła Lubicz i powróciła do Torunia65.  

18 sierpnia rankiem, gdy z rejonu Jabłonowa w kierunku Brodnicy 
rozpoczęło się natarcie grupy płk. Aleksandrowicza, 1 kompanię 2 bpm 
wysłano na front w rejon Złotorii i Nowej Wsi. Przebywając w tym re-
jonie kompania wykonała kilka wypadów w kierunku Osieka i Łęcka 
(...). Gdy po klęsce warszawskiej i przegranej bitwie pod Brodnicą, woj-
ska rosyjskie rozpoczęły odwrót znad Wisły i Drwęcy, pierwsza kompa-
nia podjęła pościg za nieprzyjacielem w kierunku Bobrownik. 22 sierp-
nia kompania osiągnęła linię: Kopanino – Grabowiec – Silno i przystąpi-
ła do poszukiwania nieprzyjaciela w lasach nadwiślańskich w rejonie 
Osiek – Czernikowo – Bobrowniki – Brzeźno.  

Mieszkająca w tym rejonie ludność polska entuzjastycznie witała ma-
rynarzy, natomiast ludność niemiecka mieszkająca w Nowej Wsi, Gra-
bowcu, Złotorii i Silnie – bardzo niechętnie, a nawet wrogo. Po wykona-
niu otrzymanych od Dowództwa Obozu Warownego Toruń zadań, 
28 sierpnia 1 kompania powróciła do Torunia. W ten sposób ostatecznie 
2 batalion pułku morskiego zakończył udział w wojnie polsko-rosyjskiej 
1920 r.66. 

17 sierpnia, dzień przed natarciem na Brodnicę grupy płk. Aleksan-
drowicza, dowódca Obozu Warownego Toruń wysłał z Torunia część 
3 batalionu pułku morskiego z zadaniem odebrania i utrzymania Golubia 
i linii rzeki Drwęcy. Tego samego dnia do Kowalewa z zadaniem po-
skromienia zbuntowanych tam Niemców, którzy wieszali na swoich 
domach flagi niemieckie oraz niszczyli linie telefoniczne, została wysła-
na 2 kompania 2 batalionu pułku morskiego. 18 sierpnia kompania ta, 
wspierana przez 20 żandarmów oraz dwa plutony ułanów z grupy rotmi-
strza Mielżyńskiego, brała udział w natarciu toruńskiej grupy odwodo-
wej kpt. mar. Wł. Steyera na miasteczko Golub Dobrzyń, które tego dnia 
zostało zdobyte po krótkich, ale ciężkich walkach. W walce o Golub 
Dobrzyń wyróżnił się plut. mar. Seweryn Pióro, który pierwszy wpadł 
na rynek i strzelając do nieprzyjaciela oraz rzucając granaty ręczne, 
spowodował panikę w jego szeregach. W akcji tej został ranny mar. 
Władysław Pyszczyk.  

19 sierpnia 2 kompania została pozostawiona w Golubiu z zadaniem 
jego obrony, a jej dowódca został komendantem miasta. Część kompanii 
uczestniczyła tego dnia w pościgu za nieprzyjacielem w kierunku Rypi-
na oraz w krótkiej potyczce o to miasto. W akcji tej ponownie wyróżnił 
się plut. mar. Seweryn Pióro, wykonując samotnie napad na przebywają-
ce w tamtejszej szkole dowództwo rosyjskiej załogi miasta. W czasie 
nierównej walki plutonowy Pióro został ciężko ranny w głowę67. Za 
czyn ten otrzymał później Krzyż „Virtuti Militari” nr 2789, a 24 maja 
1932 r. także Krzyż Niepodległości68.  

Dnia 25 sierpnia, po wyparciu z Pomorza oddziałów 4 Armii rosyj-
skiej, na podstawie rozkazu gen. Hausera dowódca pułku morskiego za-
rządził powrót do Torunia obydwu kompanii 2 batalionu 69.  

Za udział w walkach na Pomorzu, dowódca Obozu Warownego Toruń 
wyróżnił 2 batalion pułku morskiego w rozkazie z 12 września, w któ-
rym pisał: „(...) Równocześnie por. Sobolowi, por. Czechowiczowi 
i ppor. Kusztybowi z II Baonu Morskiego i im podległym oficerom, 
podoficerom i marynarzom za ich działalność przy akcji bojowej przy 
obronie Lubicza oraz przy zdobyciu Golubia, w imieniu służby pochwa-
ła i pełne uznanie (...)”70. 

                                                           
65 R. Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii..., op.cit., s. 41. 
Opisujący to zdarzenie Zygmunt Bohusz-Szyszko..., op. cit., s. 68, 
stwierdził, że Lubicz został zdobyty wieczorem 16 sierpnia przez kom-
panię 2 bp 264 pp. Nie wymieniając marynarzy 1 k 2 bpm jako uczestni-
ków tej walki. 
66 Tamże, s. 42. 
67 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne..., op. cit., t. X1, s. 69; R. 
Dziewałtowski-Gintowt, K. Taube; Zarys historii..., op. cit., s. 42–44. 
Potwierdził to w wywiadzie z autorem 25 stycznia 1997 r. kmdr ppor. 
rez. Seweryn Pióro – uczestnik tych wydarzeń. 
68 CAW, sygn. 15663. Akta personalne S.F. Pióro. 
69 CAW, sygn. 1.328.21.1. akta pułku morskiego – rozkaz dowódcy nr 
18 z 24 sierpnia 1920 r. 
70 Jerzy Staniewicz; Marynarka Wojenna w pierwszych latach istnienia 
Polski Odrodzonej, Przegląd Morski nr 6, 1993, s. 19–20. 

W walkach związanych z przygotowaniem, osłoną i wsparciem bitwy 
warszawskiej w ramach pułku morskiego wzięło udział 32 oficerów 
młodszych, 16 podchorążych, 159 podoficerów i 1497 marynarzy; łącz-
nie 1704 osoby wojskowe oraz ks. kapelan Władysław Miegoń. Uzbro-
jenie pułku stanowiło: 1556 karabinów rosyjskich, niemieckich i francu-
skich oraz 12 ckm. Transport i zaopatrzenie pułku zapewniało: 38 wo-
zów, 6 kuchni polowych oraz ok. 100 koni. W bezpośrednich walkach, 
w których pułk morski uczestniczył od 22 lipca do 22 sierpnia 1920 r., 
z jego szeregów ubyło: 8 oficerów (25%), 9 podchorążych (57%), 68 
podoficerów (51,4%) i 599 marynarzy (40,8%). W tym było ok. 100 za-
bitych i zmarłych na skutek odniesionych ran, około 200 rannych oraz 
prawie 400 wziętych do niewoli, maruderów i dezerterów. Łącznie straty 
pułku wynosiły 684 oficerów, podchorążych, podoficerów i marynarzy, 
czyli ok. 41%71.  

W walkach pod Grodnem, Tykocinem, Wysokiem Mazowieckiem, 
Ostrowią Mazowiecką, Wyszkowem, Ostrołęką, Makowem Mazowiec-
kim, Nasielskiem, Płońskiem, Lubiczem, Nową Wsią, Golubiem i Rypi-
nem, bataliony pułku morskiego tylko przez 2 dni (w rejonie Ostrołęki) 
były dowodzone bezpośrednio przez jego dowódcę. W pozostałych rejo-
nach walk podlegały dwóm dowódcom armii (1 i 5 armii) i 16 dowód-
com różnych grup i podgrup operacyjnych, pułków, brygad i dywizji. 
Początkowo 1 batalion, wraz z dowództwem pułku, należał kolejno do 
grup operacyjnych dowodzonych przez generałów: Jana Wroczyńskiego, 
Bolesława Roję i Antoniego Barnowskiego. Pod Makowem i Nasiel-
skiem podlegał dowódcy podgrupy – ppłk. Błeszyńskiemu.  

Pod Płońskiem batalion walczył pod komendą płk. Gustawa Orlicz-
Dreszera i płk. Franciszka Antoniego Zielińskiego, będąc wówczas pod 
względem organizacyjnym podporządkowany dowódcy 4 pomorskiego 
pp mjr. Gigielowi. Przebywając 22 dni na froncie i wykonując rozkazy 
wymienionych wyżej generałów i oficerów, batalion przez 12 dni i nocy 
brał udział w ciężkich walkach z przeważającymi siłami nieprzyjaciela. 
Przez pozostałe 10 dni batalion ustępował przed zadającym mu straty 
przeciwnikiem, wykonując jednocześnie różne zadania o charakterze 
rozpoznawczym i osłonowym. Przebył marszem pieszym drogę od 
Ostrołęki do Raciąża o łącznej długości ponad 200 km.  

W mniej skomplikowanych, pod względem dowodzenia, warunkach 
walczył 2 batalion pułku morskiego. W czasie swojego 18-dniowego (od 
21 lipca do 8 sierpnia) pobytu na froncie, walczył tylko w szeregach 
1 Armii, w tym cały czas w grupie operacyjnej gen. Lucjana Żeligow-
skiego72.  

Początkowo batalion należał do podgrupy wojsk gen. Adama Mo-
krzyckiego, a od 27 lipca, aż do odejścia ze wschodniego odcinka frontu 
– do podgrupy wojsk gen. Stefana Witkowskiego, podlegając dowódcy 2 
Dywizji Litewsko-Białoruskiej płk. Mackiewiczowi oraz dowódcy 18 
Brygady Piechoty pik. Łuczyńskiemu i podległemu mu dowódcy 34 pp 
– mjr. Olkowskiemu. Przez 12 dni batalion uczestniczył w natarciu oraz 
w pozycyjnych i odwrotowych walkach obronnych, w tym jako szpica 
wojsk podgrupy gen. Witkowskiego.  

W niebezpiecznym marszu odwrotowym marynarze batalionu pokona-
li pieszo, często boso, drogi o ogólnej długości 250 km. Na pomorskim 
odcinku frontu (od 15 sierpnia) 2 batalion podlegał dowódcy Obozu Wa-
rownego Toruń, gen. Edmundowi Hauserowi, a tylko pod względem ka-
drowym i organizacyjnym – p.o. dowódcy pułku morskiego kpt. mar. 
Adamowi Mohuczemu. W dniach od 14–22 sierpnia wszystkie trzy ma-
rynarskie bataliony, działające oddzielnie na różnych odcinkach frontu, 
podlegały pod względem operacyjnym dowódcy 5 Armii gen. Włady-
sławowi Sikorskiemu. 

                                                           
71 Wyliczenia powyższe są szacunkowe w odniesieniu do liczby zabi-
tych i rannych i dotyczą tylko strat 1 i 2 batalionu. Dokonano ich na 
podstawie stanów wyjściowych tych batalionów oraz liczby posiadanego 
personelu, z jakim wróciły do Torunia. Zachowane w archiwach nie-
kompletne materiały sprawozdawcze oraz dotychczasowe publikacje, 
w tym cytowany „Zarys historii Pułku Morskiego”, nie obejmują 
wszystkich strat tej jednostki. W tej sytuacji oparto się na danych po-
średnich. W ten sposób niepodważalna jest tylko ogólna liczba strat. 
Brak wiarygodnych dokumentów dotyczących strat pułku morskiego 
wynika z faktu, że działał w trakcie reorganizacji i był kilkakrotnie pod-
porządkowany różnym ugrupowaniom wojskowym. (...). 
72 Patrz: L. Żeligowski; Wojna w roku 1920 – wspomnienia i rozważa-
nia, Warszawa 1930, s. 79. 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43-46, listopad 2020 r. strona 46 Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43–46, listopad 2020 r. 



Najkorzystniej pod względem dowodzenia funkcjonował 3 batalion 
pułku morskiego – przez cały czas w kwestiach personalnych i organiza-
cyjnych podlegał dowódcy pułku. Pod względem operacyjnym podlegał 
dowódcy Obozu Warownego Toruń gen. Hauserowi, a od 22 sierpnia 
dowódcy grupy płk. Aleksandrowiczowi. 

Częste zmiany podporządkowania operacyjnego oraz walka na róż-
nych odcinkach frontu osłabiały efekty bojowe pułku morskiego. Nie-
którzy dowódcy, np. mjr B. Mond – dowódca 205 opp, któremu w rejo-
nie Ostrołęki przez dwa dni podlegały dwa plutony I batalionu pułku 
morskiego, zapomnieli wspomnieć o takich faktach w napisanej przez 
siebie historii pułku. Zdecydowana jednak większość dowódców grup 
operacyjnych bardzo pozytywnie oceniała zachowanie marynarzy na 
bronionych przez nich odcinkach frontu. 

Za okazane osobiste męstwo oraz dobre dowodzenie podległym sobie 
stanem osobowym 7 oficerów pułku zostało odznaczonych srebrnym 
Krzyżem Orderu Wojennego „Virtuti Militari” V klasy, w tym obydwaj 
dowódcy pułku – kpt. mar. Konstanty Jacynicz i kpt. mar. Adam Mohu-
czy. Odznaczenie to otrzymało także 2 podoficerów, 2 marynarzy i ks. 
kapelan Władysław Miegoń. Bohaterem pułku został plut. mar. Franci-
szek Seweryn Pióro, który działając samotnie zmusił do ucieczki rosyj-
skie dowództwo okupowanego Rypina. Taki był ogólny bilans wysiłku 
bojowego i osiągnięć pułku morskiego w walce o niepodległość Polski 
w lipcu i sierpniu 1920 r. 

 
 

Flotylla Wiślana  
w obronie rejonu dolnej Wisły 

 
Działania wojenne prowadzone nad dolną Wisłą, w których od 10 do 

20 sierpnia aktywnie uczestniczyła także Flotylla Wiślana, stanowiły je-
den z ważnych fragmentów bitwy warszawskiej73. Płk dypl. Zygmunt 
Bohusz-Szyszko określił, że z punktu widzenia strony polskiej miały one 
(ze względu na małe siły tam zaangażowane) znaczenie drugorzędne 
i stanowiły tylko osłonę północnego skrzydła sił głównych, walczących 
na froncie Modlin–Warszawa–Dęblin. Strona rosyjska traktowała je jako 
najważniejszy element działań zmierzających do zerwania polskich ko-
munikacji w kierunku Gdańsk–Warszawa i wykonania głębokiego obej-
ścia Warszawy74.  

Cechą charakterystyczną tych działań była fragmentaryczność i krót-
kotrwałość walk, prowadzonych samodzielnie przez poszczególne jed-
nostki, bez współdziałania, w różnym czasie i miejscach.  

Józef Piłsudski – jak podkreśla to Bohusz-Szyszko – nie przywiązywał 
większej wagi do obrony obszaru dolnej Wisły uważając, że nim wojska 
rosyjskie go zajmą, zostaną pobite przez siły nacierające z rejonu Wie-
prza. Poglądy te popiera w swej pracy Lucjan Żeligowski75, natomiast 
krytycznie ocenia je Władysław Sikorski76, którego stanowisko popiera-
ją także w swoich pracach niektórzy współcześni historycy wojskowi77.  

W połowie lipca 1920 r., ze względu na szybkie zmiany sytuacji na 
froncie – najwyższe władze wojskowe w Polsce, w tym Ministerstwo 
Spraw Wojskowych uznały, że nie da się zatrzymać przeciwnika na Bu-
gu i Narwi i w najbliższym czasie walki zostaną przeniesione pod War-
szawę oraz na linię Wisły78. Dlatego już w tym czasie Ministerstwo 
Spraw Wojskowych, któremu dotąd podlegały jedynie jednostki etapowe 
1 i 2 Armii, rozmieszczone w nadwiślańskich powiatach od Dęblina do 
Torunia włącznie, przystąpiło do formowania nowych odwodów. W tym 
celu w rejonie Wyszogrodu, Płocka i Włocławka podjęto organizację (na 
bazie rozbitej podczas walk odwrotowych, 2 Dywizji Litewsko-
Białoruskiej) 20 Dywizji Piechoty, a na terenie Dowództw Okręgów 
Generalnych – Poznań i Pomorze, 1 i 2 Ochotniczej Dywizji Piechoty.  

                                                           
73 J. Przybylski; Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918-1920, 
Warszawa 1999. 
74 Ppłk dypl. Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne nad dolną Wisłą 
w 1920 r. Studia taktyczne z historii wojny polskiej 1918–1921, t. XI, 
Warszawa 1931, s. 7–10. 
75 L. Żeligowski; Wojna w roku 1920 – wspomnienia i rozważania, War-
szawa 1990, s. 136–154. 
76 Wł. Sikorski; Nad Wisłą i Wkrą..., op. cit., s. 39–40 oraz 243–244. 
77 M. Tarczyński; Cud nad Wisłą..., op. cit., s. 68–75; L. Wyszczelski; 
Warszawa 1920, Warszawa 1995, s. 270–271. 
78 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne nad dolną Wisłą..., op. cit., 
t. XI, s. 10. 

Pierwsze rozkazy dotyczące organizacji obrony dolnej Wisły, skiero-
wane do dowódców okręgów generalnych: Warszawa, Łódź, Poznań 
i Pomorze, zostały wydane przez Ministerstwo Spraw Wojskowych 27 
lipca 1920 r.79. Trzy dni później ukazały się zarządzenia dotyczące or-
ganizacji dużych przedmości w Wyszogrodzie, Płocku i Włocławku i 
innych umocnień na lewym brzegu Wisły. Przewidywano, że na każdym 
z nich zostaną umieszczone załogi w sile co najmniej jednej dywizji pie-
choty80. Rozkaz MSWojsk. nr 8674/org. z 27 lipca zalecał też obsadze-
nie wojskami stałych fortyfikacji Torunia i Grudziądza oraz nakreślał 
stosowne zadania dla szefa Departamentu dla Spraw Morskich oraz do-
wódcy Okręgowych Linii Wodnych. Dotyczyły one obrony mostów na 
Wiśle i osłony prowadzonych wówczas na niej licznych transportów 
rzecznych.  

Prowadzonym od 8 sierpnia pracom poważnie zagrażała 4 Armia ro-
syjska, która po zajęciu Ciechanowa uzyskała zupełną swobodę opera-
cyjną w kierunku na Płock i Toruń.  

W przedstawionych powyżej okolicznościach doszło do podjęcia de-
cyzji w sprawie ponownego zorganizowania flotylli wojennej na Wiśle 
i użycia jej w obronie rejonu dolnej Wisły. Decyzję tę podjął dowódca 
1 Armii na wniosek kontradmirała Kazimierza Porębskiego – wyzna-
czonego pod koniec lipca na dowódcę obrony rzecznej. W pracach z tym 
związanych, oprócz Departamentu dla Spraw Morskich uczestniczyło 
również Dowództwo Okręgowe Linii Wodnych, odpowiedzialne za or-
ganizację transportu materiałów wojennych z Gdańska do Warszawy 
oraz eksploatację znajdujących się na tej trasie mostów i innych urzą-
dzeń wodnych. Przez niego zawiadywane były także cywilne statki 
rzeczne na Wiśle, używane do celów wojskowych.  

Zadaniem tworzonej praktycznie od podstaw i w trudnych warunkach 
wojennych nowej Flotylli Wiślanej, było, utrudnianie, a w sprzyjających 
okolicznościach także uniemożliwianie przekraczania przez nieprzyja-
ciela Wisły, która w obszarze działalności flotylli osiągała szerokość od 
400 do 1000 m, a jej średnia głębokość na odcinku od Warszawy do To-
runia przekraczała 200 cm81. Stan osobowy flotylli stanowili przede 
wszystkim oficerowie, podoficerowie i marynarze z rozformowanej 
przez Ministerstwo Spraw Wojskowych Flotylli Fińskiej (po 27 lipca). 
Decyzja ta została podjęta wskutek interwencji kontradmirała K. Poręb-
skiego, sprzeciwiającego się zamiarom dowódcy Grupy Poleskiej doty-
czącym utworzenia spośród marynarzy tej flotylli batalionu piechoty.  

28 lipca szef DSM, wykonując rozkaz Ministerstwa Spraw Wojsko-
wych z 27 lipca o organizacji obrony dolnej Wisły oraz zarządzenie Gu-
bernatora Wojskowego Warszawy i dowódcy 1 Armii o rozpoczęciu or-
ganizacji flotylli wojennej na Wiśle, polecił swoim podwładnym w War-
szawie i Modlinie podjęcie prac zmierzających do odtworzenia z zare-
kwirowanych statków i motorówek cywilnych Flotylli Wiślanej i szyb-
kiego przygotowania jej do działań bojowych82. 

28 lipca na podstawie decyzji szefa DSM rozpoczęto w Modlinie or-
ganizację specjalnej kompanii grupującej oficerów, podoficerów i mary-
narzy przeznaczonych do służby we Flotylli Wiślanej. Na dowódcę tej 
kompanii (28 lipca), a wkrótce także na pełniącego obowiązki dowódcy 
Flotylli został wyznaczony kpt. mar. B. Jarociński. Na szefa służby 
technicznej flotylli został wyznaczony ppłk mar. inż. Ksawery Czernic-
ki, który 1 sierpnia objął także obowiązki Komendanta Portu Wojennego 
Modlin, stanowiącego główną bazę zaopatrzenia i remontu jednostek 
pływających flotylli83.  

                                                           
79 Tamże, s. 12–13.  
80 1 sierpnia 1920 r. organizowane przedmościa posiadały zawiązki od-
działów przeznaczonych do ich obrony (tworzyły je kompanie alarmowe 
i bataliony zapasowe pułków piechoty, artylerii i ułanów). Siły te liczy-
ły: w Wyszogrodzie 4 oficerów i 240 szeregowców, w Płocku 14 ofice-
rów i 9020 szeregowców, we Włocławku 16 oficerów i 760 szeregow-
ców, a w Toruniu 40 oficerów i około 3000 szeregowców (w tym orga-
nizowany 3 batalion pułku morskiego). Z. Bohusz-Szyszko..., op. cit., 
s. 12. 
81 L. Wyszczelski; Warszawa 1920..., op. cit., s. 122. 
82 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej flotyll..., op. cit., 
s. 53; J. W. Dyskant; Wojenna flotylla wiślana..., op. cit., s. 221 i n. 
CAW, sygn. 1.328.31.1. dokumenty Flotylli Rzecznej Pińsk – rozkaz 
o przeformowaniu kompanii sztabowej nr 126 z 10 sierpnia 1920 r. Or-
ganizację Flotylli Wiślanej z sierpnia 1920 r. przedstawia schemat nr 8. 
83 CAW, sygn. 1.300.21.7. rozkazy DSM. Kpt. B. Jarociński, p.o. do-
wódcy FW, został wyznaczony 30 lipca, a jej dowódcą – 3 sierpnia 1920 
r. Zagadnienie to omawiają także K. Taube, O. Żukowski..., op. cit., 
s. 54 i J.W. Dyskant..., op. cit., s. 221. Obsadę personalną flotylli (...). 
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Jednocześnie Departament dla Spraw Morskich, wspólnie z Dowódz-
twem Okręgowych Linii Wodnych, powołał 2 sierpnia 1920 r. specjalną 
Komisję Rekwizycyjną pod przewodnictwem ppłk mar. Mariana Sasi-
nowskiego. Zadaniem komisji było wybieranie (typowanie) statków 
i motorówek w jednostkach Okręgowych Linii Wodnych, Polskiej Że-
gludze Państwowej i w prywatnych towarzystwach żeglugowych, nada-
jących się do realizacji zadań o charakterze bojowym oraz ich przyjmo-
waniem z rąk właścicieli sporządzając odpowiedni protokół. Rekwizycja 
statków i motorówek odbywała się w portach rzecznych Warszawy, 
Modlina, Wyszogrodu, Płocka i Torunia84.  

W ostatnich dniach lipca oraz w pierwszej połowie sierpnia zarekwi-
rowano oraz wycofano spod kurateli Dowództwa Okręgowych Linii 
Wodnych – 12 statków: „Wyspiański”, „Stefan Batory”, „Minister”, 
„Sobieski”, „Warneńczyk”, „Moniuszko”, „Andrzej Zamoyski”, „Ko-
pernik”, „Melsztyn”, „Maria”, „Kraszewski”, „Łokietek” oraz 12 moto-
rówek85.  

Zarekwirowane statki pospiesznie uzbrojono w broń maszynową i ar-
tylerię polową, a ich burty i nadbudówki pokryto ochronnym plamistym 
kamuflażem. Duże statki opancerzono arkuszami blachy oraz za pomocą 
belek drewnianych i worków z piaskiem. Działa polowe ustawiano na 
dziobie i rufie, często bez demontażu kół bieżnych. Uwzględniając bez-
pieczeństwo żeglugi, na zarekwirowanych statkach zatrzymywano ich 
kapitanów oraz część załogi pokładowej i maszynowej. Przydzielana na 
statki i motorówki załoga wojskowa zajmowała się przede wszystkim 
obsługą uzbrojenia oraz przeprowadzaniem zwiadów w rejonach nad-
brzeżnych86.  

W pierwszej kolejności (30 i 31 lipca) uzbrojono prowizorycznie 
w karabiny maszynowe statki należące do 27 lipca do Flotylli Wiślanej – 

                                                                                                          
Poprzedni dowódca Flotylli Wiślanej por. mar. S. Schmidt – odszedł na 
inne stanowisko do Dowództwa Wybrzeża. 
84 CAW, sygn. 1.360.21.37. dokumenty KMW – protokoły z przejęcia 
rekwirowanych statków. K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojen-
nej..., op. cit., s. 54; M. Kułakowski; Marynarka Wojenna Polski Odro-
dzonej..., op. cit., t. 1, s. 73. 
85 Tamże oraz CAW, sygn. 1.300.21.37 dokumenty KMW protokoły 
przyjęcia statków: „Wawel”, „Stefan Batory”, „Wyspiański”. 
86 J.W. Dyskant; Wojenna Flotylla Wiślana..., op. cit., s. 222. 

„Neptun” i „Kiliński” oraz przydzielony do niej czasowo przez dowódcę 
twierdzy Modlin – statek „Bartosz Głowacki”.  

1 sierpnia 1920 r. z rozkazu dowódcy twierdzy Modlin (któremu po-
czątkowo podlegała pod względem operacyjnym Flotylla Wiślana), sta-
tek „Bartosz Głowacki” pod dowództwem ppor. mar. Stefana Kwiat-
kowskiego z załogą 5 marynarzy rozpoczął patrolowanie Wisły na od-
cinku Modlin–Wyszogród. 1 sierpnia rozpoczęto też przezbrajanie zare-
kwirowanych statków w warsztatach mechanicznych portu wojennego 
Modlin. W pierwszej kolejności prace te wykonywano na statku „Wy-
spiański”, a od 2 sierpnia na „Wawelu” i „Stefanie Batorym”. Do uzbro-
jenia rekwirowanych statków wykorzystano działa i karabiny maszyno-
we ewakuowane z Flotylli Pińskiej. Prace nad uzbrajaniem i opancerza-
niem statków przebiegały szybko i sprawnie. Już 4 sierpnia prace te zo-
stały zakończone na statkach: „Wawel”, „Kiliński” i „Neptun” oraz 
6 motorówkach. Wszystkie wymienione wyżej statki i motorówki tego 
samego dnia podjęły patrolowanie Wisły od Warszawy do Płocka oraz 
Narwi od Modlina do Zegrza. 7 sierpnia do jednostek patrolujących Wi-
słę dołączył „Moniuszko” i 3 następne motorówki87.  

5 sierpnia 1920 r. kpt. mar. B. Jarociński otrzymał od szefa DSM roz-
kaz sformowania flotylli rzecznej w składzie czterech dywizjonów bo-
jowych i szybkiego przygotowania jej do walki. W związku z tym roz-
kazem przyspieszono rekwizycję statków i motorówek oraz prace zwią-
zane z ich uzbrojeniem i wyposażeniem w niezbędne w walce urządze-
nia. Równolegle z tym prowadzono praktyczne szkolenie załóg w zakre-
sie obsługi uzbrojenia i urządzeń technicznych, znajdujących się na stat-
kach i motorówkach88.  

                                                           
87 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej flotylli..., op. cit., 
s. 55–56; J.W. Dyskant; Wojenna Flotylla Wiślana..., op. cit., s. 222–
223. Stan statków Flotylli Wiślanej w sierpniu 1920 r., etapy ich włą-
czenia do służby oraz stan uzbrojenia przedstawiają (patrz przypis 73). 
88 Rozkaz o sformowaniu flotylli rzecznej wydał gubernator Warszawy 
i dowódca I armii gen. por. Franciszek Latinik, któremu podlegała pod 
względem operacyjnym twierdza Modlin oraz wszystkie znajdujące się 
w niej jednostki, w tym także jednostki marynarki wojennej podległe 
pod względem organizacyjnym szefowi DSM kontradmirałowi Kazimie-
rzowi Porębskiemu. 5 sierpnia rozkaz gen. Latinika zatwierdził minister 
spraw wojskowych. 

Szkic 6: Walki w rejonie Włocławka w dniach 14–16.08.1920 r. Źródło: Z. Bohusz-Szyszko, Działania wojenne nad dolną Wisłą w 1920 r., Stu-
dia taktyczne, t. 11 (szkice). 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43-46, listopad 2020 r. strona 48 Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43–46, listopad 2020 r. 



Podobnie jak wspomniane już rekwizycje i uzbrajanie statków, szybko 
przebiegały również prace związane z organizacją dowództwa i zespo-
łów taktycznych Flotylli Wiślanej. W pierwszej kolejności ukonstytuo-
wało się dowództwo i sztab flotylli w składzie: dowódca – kpt. mar. 
Bohdan Jarociński, dowódca bazy i kompanii sztabowej – por. mar. 
Bronisław Leśniewski, adiutant (szef sztabu) – por. mar. Edward Rozen-
baum, oficer prowiantowy (kwatermistrz) – por. mar. Heliodor Laskow-
ski, szef służby technicznej – ppłk mar. inż. Ksawery Czernicki, inżynier 
flotylli – por. mar. inż. Hilary Sipowicz, lekarz – por. mar. lek. Witold 
Fleury i oficer kasowy – urzędnik cywilny Julian Brzozowki. W skład 
flotylli wchodziły: trzy dywizjony bojowe (H zorganizowany z 5 lekkich 
statków uzbrojonych, III zorganizowany z czterech ciężkich statków 
uzbrojonych i IV, w którym było 16 motorówek uzbrojonych), dywizjon 
monitorów budowanych w Gdańsku oraz grupa statków zarekwirowa-
nych (remontowanych i uzbrajanych aż do 20 sierpnia 1920 r.). Organi-
zację Flotylli Wiślanej, stan jej uzbrojenia z dnia 14 sierpnia oraz obsadę 
stanowisk oficerskich z tego okresu - patrz przypis89. 

W wyniku wzmożonych prac organizacyjnych oraz sprawnego kiero-
wania podoficerów i marynarzy przez Departament dla Spraw Morskich 
do dyspozycji dowódcy flotylli oficerów, w ciągu 10 dni zdołano utwo-
rzyć, przeszkolić i wysłać w rejony podane w rozkazach przełożonych 
trzy gotowe do walki dywizjony bojowe. Od 10 sierpnia statki i moto-
rówki Flotylli Wiślanej prowadziły wzmożone patrolowanie Wisły na 
odcinku: Wyszogród–Płock–Włocławek obserwując jej prawy brzeg 
i zbierając w miejscach bezpiecznych, znajdujących się na lewym brze-
gu rzeki, wszystkie napotkane środki pływające, które mogłyby ułatwić 
przeprawę wojskom przeciwnika90. Patrolowanie terenów oddalonych 
od Wisły prowadziły szwadrony jazdy z 2 brygady kawalerii gen. Zdzi-
sława Kosteckiego oraz jazdy tatarskiej i 1 pułku strzelców konnych.  

11 sierpnia 1920 r., gdy oddziały 4 armii rosyjskiej zbliżały się do. 
Drwęcy i Wisły, dowódcy Okręgów Generalnych Łódź i Pomorze zaa-
larmowali wszystkie poległe im garnizony położone nad Wisłą, a 12 
sierpnia ustalili organizację odcinków obrony i ich zadania. Odcinek 
Wisły podlegający Dowództwu Okręgu Generalnego Łódź, został po-
dzielony na trzy pododcinki: Wyszogród, Płock i Włocławek. Dowódcą 
obrony całego odcinka został płk Lewszecki. Podlegali mu dowódcy po-
dodcinków: w Wyszogrodzie gen. por. Zdzisław Kostecki, w Płocku mjr 
Janusz Mościcki i we Włocławku płk Gromczyński91.  

Decyzje operacyjne podjęte 12 sierpnia łączyły się z faktem uzyskania 
przez Naczelne Dowództwo WP tego dnia wiadomości, potwierdzonych 
przez zwiad lotniczy, o skierowaniu 4 Armii rosyjskiej w korytarz po-
morski i nad dolną Wisłę. W związku z tym powstały okoliczności wy-
magające podjęcia zasadniczych decyzji do obrony dolnej Wisły.  

13 sierpnia na podstawie rozkazu ND WP nr 8651/11I, organizację 
obrony dolnej Wisły na odcinku od Warszawy do Nieszawy, z gestii 
Ministerstwa Spraw Wojskowych oraz dowództw Okręgów Generalnych 
Łódź i Poznań, przejęło Naczelne Dowództwo Wojska Polskiego92. Wy-
nikało to z konieczności zabezpieczania lewego skrzydła 5 Armii oraz 
znajdujących się w strefie jej odpowiedzialności przepraw na Wiśle. Za-
daniem, pospiesznie kierowanych w ten rejon jednostek, była aktywna 
obserwacja działań nieprzyjaciela zbliżającego się do Wisły oraz czynna 
jej obrona przez utrzymanie przyczółków w Wyszogrodzie, Płocku, 

                                                           
89 J. Przybylski; Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918-1920, 
Warszawa 1999. 
90 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 56–57; J. 
Staniewicz; Marynarka Wojenna w pierwszych latach odrodzonej Pol-
ski, w: Księga pamiątkowa dziesięciolecia Pomorza, Toruń 1930, s. 142 
oraz Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne nad dolną Wisłą..., op. cit., 
t. 11, s. 83. 
91 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne nad dolną Wisłą..., op. cit., t. 
XI, s. 15. Całego odcinka Wisły od Modlina do Wołyszewa pod Toru-
niem broniło (wg stanu żywionych): 94 oficerów oraz 7062 podoficerów 
i szeregowców. W stanie bojowym było jednak tylko 51 oficerów i 3258 
podoficerów i szeregowców uzbrojonych w karabiny oraz 194 jezdnych 
uzbrojonych w szable. Ponadto grupa ta posiadała 13 ckm i 18 dział ar-
tylerii polowej. Obsady odcinków składały się przeważnie z ochotników 
i rekrutów lub zupełnie niewyszkolonych, albo mających tylko 2–4 ty-
godniowe wyszkolenie wojskowe. Liczba personelu jednostek wchodzą-
cych w skład odcinka uzależniona była od ilości posiadanej broni i 
ekwipunku. Tamże, s. 16. 
92 Bitwa Warszawska 13–28.V111.1920. Dokumenty operacyjne, cz. 1. 
(13–17.VIII), opracowane i wydane pod kierownictwem Marka Tarczyń-
skiego, Warszawa 1995, s. 31. 

Włocławku i Toruniu. Znajdujące się na Wiśle uzbrojone statki miały 
patrolować rzekę na odcinku Modlin–Toruń. Tego też dnia wyznaczony 
został nowy dowódca obrony dolnej Wisły. Został nim gen. bryg. Miko-
łaj Ignacy Osikowski93.  

Dowództwo Frontu Północnego odpowiedzialne za obronę dolnej Wi-
sły, Wydało 13 sierpnia rozkaz nr 3811/III, w którym postawiło 5 Armii 
gen. Wł. Sikorskiego zadania do działań zaczepnych, przewidywanych 
na 14 sierpnia. W rozkazie tym stwierdzono również, że „(...) celem spa-
raliżowania zamiarów nieprzyjaciela (...)” należy skierować w rejon 
Płocka stojącą w Modlinie, a podporządkowaną od 13 sierpnia dowódcy 
5 Armii – Flotyllę Wiślaną oraz zaokrętowaną na jej statkach grupę pie-
choty94.  

Wieczorem 13 sierpnia dowództwo 5 Armii wydało rozkaz nr 313/III, 
w którym skonkretyzowało zadania operacyjne przewidywane do reali-
zacji 14 sierpnia. W rozkazie tym grupa „Dolnej Wisły” gen. M.I. Osi-
kowskiego, której 14 sierpnia podporządkowano Flotyllę Wiślaną, 
otrzymała zadanie ubezpieczenia Wisły na odcinku od Wyszogrodu do 
Włocławka włącznie oraz obronę mostów pod Płockiem i Włocław-
kiem95. 

14 sierpnia 1920 r. w dniu, w którym jednostki Flotylli Wiślanej, za-
bezpieczając lewe skrzydło rozmieszczonej w rejonie Płońska i Modlina 
5 Armii, rozpoczęły swoje działania wojenne na Wiśle, załogi wchodzą-
cych w jej skład statków i motorówek liczyły 26 oficerów, 7 podchorą-
żych oraz 217 podoficerów i marynarzy96. Uzbrojenie biorących udział 
w walce statków i motorówek oprócz broni osobistej personelu stanowi-
ły: 4 działa – 80 mm, 4 działa – 75 mm, 3 działa – 37 mm i 40 ciężkich 
karabinów maszynowych97. Jak z powyższego wynika, siła ognia artyle-
rii i broni maszynowej flotylli była zbliżona do siły ognia całej piechoty 
i jazdy grupy „Dolna Wisła”. Przy tym ilość jej broni maszynowej była 
aż trzykrotnie większa (przypis 275.).  

Stanowiąc znaczną siłę bojową, Flotylla Wiślana mogła w istotnym 
wymiarze wesprzeć działania obronne nielicznej i słabo uzbrojonej gru-
py „Dolna Wisła”, zwracając szczególną uwagę na bronione przez nią 
przeprawy i przedmościa we Włocławku, Płocku i Wyszogrodzie. Pod-
kreślenia wymaga fakt, że wymienione powyżej przedmościa były obsa-
dzone tylko przez pododdziały alarmowe pułków piechoty lub ich bata-
liony zapasowe.  

W Wyszogrodzie był rozmieszczony tylko wileński batalion alarmowy 
oraz kompania alarmowa 18 pp i bateria 7 pak. Łącznie w stanie bojo-
wym było: 7 oficerów, 637 bagnetów, 8 ckm i 6 dział polowych. 
W Płocku obronę przedmościa organizowały: batalion zapasowy 6 pp 
leg., kompanie alarmowe: 10, 28, 31 i 36 pp, szwadron jazdy tatarskiej 
oraz 5 b 15 pac. Łącznie w stanie bojowym było: 22 oficerów, 1406 ba-
gnetów, 140 szabli, 2 ckm i 4 działa polowe. Włocławskiego przedmo-
ścia broniły: batalion zapasowy 14 pp, szwadron zapasowy 2 p. szw., ba-
teria zapasowa 4 pac. Łącznie w stanie bojowym było: 18 oficerów, 895 
bagnetów, 54 szable, 2 ckm i 8 dział98.  

14 sierpnia o świcie gen. Franciszek Krajowski, dowódca 18 DP na 
czele pięciu batalionów piechoty i czterech baterii dział oraz brygady 
kawalerii, rozpoczął z rejonu Płońska natarcie 5 Armii w kierunku Bo-
boszewa–Sarbiewa. Trzy godziny po tym, w odległości około 120 km od 
tego rejonu, patrole i podjazdy 3 Korpusu Konnego Gaj-Chana dotarły 
do prawego brzegu Wisły w rejonie Nieszawy i Bobrownik. Patrole nie-
przyjacielskie wysyłane z 52 brygady strzelców dotarły również w oko-
lice Radzanowa (15 km na wschód od Płocka).  

W takich okolicznościach, w godzinach rannych 14 sierpnia 1920 roku 
rozpoczęły się walki na linii dolnej Wisły, w których od początku aż do 
zakończenia uczestniczyła Flotylla Wiślana. Rozpoczęła je 10 Dywizja 
Kawalerii 3 KK Gaj-Chana, która jako pierwsza o godz. 9.00 dotarła do 
Wisły na odcinku Bobrowniki–Nieszawa i zaraz przystąpiła do ostrzeli-
wania ogniem swojej artylerii toru kolejowego Warszawa–Gdańsk. 
Równocześnie za pomocą kilku łodzi znalezionych na prawym brzegu 
Wisły, patrole piesze i konne dywizji przeprawiły się bez trudu (gdyż 
w tym miejscu nie było jeszcze oddziałów polskich) na lewy brzeg rzeki 
w rejonie Nieszawy (którą opanowano bez walk). W połowie dnia dotar-

                                                           
93 Piotr Stawecki; Słownik biograficzny generałów..., op. cit., s. 237. 
94 Bitwa Warszawska... pod redakcją M. Tarczyńskiego, s. 49. 
95 Tamże, s. 51–53. 
96 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 65. 
97 J. Przybylski; Marynarze w walce o niepodległość Polski 1918-1920, 
Warszawa 1999. 
98 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne nad dolną Wisłą..., op. cit., 
t. XI, s. 15. 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43-46, listopad 2020 r. strona 49Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43–46, listopad 2020 r. 



  

ły one aż do Odolian i Ciechocinka, gdzie przystąpiły do niszczenia toru 
kolejowego Ciechocinek–Aleksandrów Kujawski.  

W położonych na prawym brzegu Wisły Bobrownikach przeciwnik 
zorganizował zasadzkę na transporty wiślane, aby zdobyć w ten sposób 
potrzebne mu środki przeprawowe99. W tym czasie z Torunia w górę 
Wisły płynęły: holownik Okręgowych Linii Wodnych – „Lubecki”, ho-
lujący 2 berlinki do Modlina z transportem darów amerykańskich i 2 
uzbrojone statki Flotylli Wiślanej „Moniuszko” i „Neptun”. Statki te zo-
stały skierowane do Torunia (8 sierpnia „Moniuszko” a 10 sierpnia 
„Neptun”) z paliwem i amunicją dla budowanych dla Flotylli Wiślanej w 
Gdańsku monitorów. W godzinach rannych 14 sierpnia „Moniuszko” 
(dowodzony przez ppor. mar. Jerzego Pieszkańskiego) holujący dwa 
promy załadowane minami, a wkrótce po nim także „Neptun” (dowo-
dzony przez ppor. mar. Stefana Jacynicza) udały się do Modlina. 

Idąc w górę rzeki, statek „Moniuszko” w okolicy Łachy Ciechociń-
skiej doszedł do holownika „Lubecki”, a następnie pomimo ostrzeżeń 
dozorcy nurtu, że Rosjanie są w Bobrownikach, wyprzedził go na wyso-
kości Nieszawy i poszedł dalej. W rejonie Rybitw Małych, załoga „Mo-
niuszki” zauważyła grupę Rosjan, których ostrzelano z czterech karabi-
nów maszynowych i zmuszono do ucieczki. Kontynuując podróż, na 
wysokości starego zamku pod Bobrownikami „Moniuszko” został 
ostrzelany z broni maszynowej przez kawalerzystów 10 Dywizji Kawa-
lerii nieprzyjaciela. Ogień przeciwnika skierowany na nieosłonięty sta-
tek uszkodził jego kadłub i maszyny. Podporucznik Pieszkański podjął 
bój, odpowiadając zmasowanym ogniem swoich karabinów maszyno-
wych, jednak mury zamku skutecznie chroniły nieprzyjaciela od kul. 
Statek natomiast znajdował się na zupełnie otwartej rzece, która w tym 
miejscu nie przekraczała 400 metrów szerokości.  

W tych warunkach „Moniuszko” i jego załoga ponieśli duże straty. Na 
początku boju zginął cywilny kapitan statku – Mizera. Rany odniósł cy-
wilny palacz oraz marynarze: Aleksander Jenczelewski (pięciokrotnie) 
i Wojciech Pyszczyński (dwukrotnie). Podporucznik Jerzy Pieszkański, 
sterując tonącym statkiem i kierując ogniem karabinów maszynowych 
doprowadził go ku lewemu brzegowi Wisły i osadził na mieliźnie unie-
możliwiając w ten sposób jego dalsze wykorzystanie przez przeciwnika.  

Po wyładowaniu na brzeg rannych oraz pasażerów, karabinów maszy-
nowych i amunicji a także zdemolowaniu działka 37 mm załoga na roz-
kaz swojego dowódcy opuściła statek. W czasie wykonywania tych 
czynności ppor. mar. Jerzy Pieszkański został dwukrotnie ranny w nogi. 
Prowadził jednak w tym stanie nadal ogień do zbliżającego się do statku 
na łodziach przeciwnika. Został zabity strzałami, a następnie pokłuty 
bagnetami100. Za osobiste męstwo i umiejętne dowodzenie statkiem 
„Moniuszko” w boju pod Bobrownikami ppor. mar. Jerzy Pieszkański 
został pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Wojennego 
„Virtuti Militari” V klasy101.  

W tym czasie, gdy załoga statku „Moniuszko” walczyła pod Bobrow-
nikami, do rejonu nieprzyjacielskiej zasadzki zbliżył się holownik „Lu-
becki”, który – zaskoczony ogniem artylerii i ciężkich karabinów ma-
szynowych przeciwnika – osiadł na mieliźnie przy lewym brzegu rzeki: 
Otoczony przez łodzie nieprzyjaciela został zdobyty. Załoga holownika 
składająca się z podchorążego i kilku marynarzy dostała się do niewoli. 
Spożycie zdobytych przez Rosjan na holowanych przez „Lubeckiego” 
berlinkach amerykańskich konserw spowodowało wśród nich masowe 
rozstroje żołądkowe. W związku z tym zaczęli oni podejrzewać Polaków 

                                                           
99 Z. Bohusz-Szyszko, op. cit., s. 84–85; J.W. Dyskant; Wojenna Flotylla 
Wiślana..., op. cit., s. 226–227. 
100 Opis walk załogi statku „Moniuszko” wg opracowania K. Taube i O. 
Żukowskiego; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 59–60 oraz cytowa-
nych prac: Z. Bohusz-Szyszko..., op. cit., s. 86. 
101 CAW, sygn. 1.3228.30.1. We wniosku odznaczeniowym podpisanym 
przez dowódcę flotylli kpt. mar. B. Jarocińskiego, szefa DSM kontrad-
mirała K. Porębskiego oraz dowódcę Frontu Północnego gen. Józefa 
Hallera napisano: „(...) ppor. mar. Pieszkańskiemu Jerzemu Dowódcy 
statku wojennego „Moniuszko”, który w dniu 14 sierpnia b.r. w rejonie 
Nieszawy w bitwie z przeważającymi siłami nieprzyjacielskimi usiłują-
cymi przedostać się na lewy brzeg Wisły, po stracie sternika sam zajął 
jego miejsce nie przestając kierować ogniem karabinu maszynowego. 
Widząc, że statek podziurawiony w wielu miejscach zaczyna tonąć i ma-
jąc poważne straty w załodze dotarł do lewego brzegu Wisły i kazał za-
łodze wylądować i opuścić statek, sam zaś z karabinu maszynowego 
ostrzeliwał się dopóki nie został dwukrotnie ranny, zginął bohaterską 
śmiercią broniąc się do ostatniej kropli krwi, ocaliwszy resztę załogi od 
śmierci i niewoli (...)”. 

o celowe podanie im zatrutej żywności. Zajęte przez Rosjan berlinki 
przeprowadzone na prawy brzeg Wisły, dowództwo 10 DK poleciło 
przerobić na promy nadające się do przewozu koni i dział. Nie udało się 
natomiast przeciwnikowi uruchomić holownika osadzonego na mieliźnie 
i uszkodzonego przez załogę102.  

Trzeci statek – „Neptun” dowodzony przez ppor. mar. Stefana Jacyni-
cza wyszedł z Torunia nieco później. Idąc do Modlina „oczyszczał” jed-
nocześnie prawy brzeg Wisły ze znajdujących się na nim środków prze-
prawowych. Ostatni transport łodzi zebranych pod Silnem, załoga „Nep-
tuna” przekazała posterunkowi wodnemu w Czerwonym Krzyżu. Tam 
także ppor. Jacynicz został powiadomiony, że na prawym brzegu Wisły 
znajdują się patrole przeciwnika. W Siarzewie oddalonym o 4 kilometry 
od Łachy Ciechocińskiej, posterunek rzeczny powiadomił dowódcę 
„Neptuna” o zajściach pod Bobrownikami.  

Uprzedzony o losie „Moniuszki” i „Lubeckiego” ppor. mar. Jacynicz 
zatrzymał swój statek przy lewym brzegu poniżej Nieszawy, a następnie 
polecił go zamaskować. Po zdjęciu ze statku karabinów maszynowych, 
ppor. Jacynicz podzielił podległą mu 10 osobową załogę na dwie grupy. 
Sierżanta i 5 marynarzy uzbrojonych w 2 ckm zostawił w przygotowa-
nych uprzednio okopach – w celu pilnowania statku, a sam z 4 maryna-
rzami i dwoma karabinami maszynowymi modelu „Maxim” udał się na-
potkanym przypadkowo wojskowym samochodem do Nieszawy. Na-
stępnie przedostał się w kierunku Bobrownik do miejsca, gdzie stał ho-
lownik „Lubecki”. Tam usiłował przerwać przeprawę wojsk przeciwnika 
na lewy brzeg Wisły. Ogień marynarskich karabinów maszynowych 
skierowany na należące do nieprzyjaciela berlinki, poważnie je uszko-
dził – uniemożliwiając ich dalsze wykorzystanie do celów przeprawo-
wych – oraz zmusił znajdujące się w tym rejonie (już na lewym brzegu 
Wisły) jego patrole do ucieczki na prawy brzeg rzeki. Ostrzeliwanie 
wojsk przeciwnika przez załogę „Neptuna” trwało od godz. 13.00 do 
16.00. Po tym Rosjanie otrzymali znaczne posiłki i ogniem swoich kara-
binów maszynowych zmusili drużynę ppor. Jacynicza do opuszczenia 
(około godziny 18.00) zajmowanych stanowisk i udania się do Niesza-
wy.  

W tym czasie do rejonu prowadzonej walki nadeszły marynarzom 
z pomocą wysłane z Włocławka dwie kompanie szturmowe 28 pułku 
piechoty. Po przerwaniu, w znacznej części dzięki marynarzom z „Nep-
tuna”, nieprzyjacielskiej przeprawy – pododdziały 28 pp wystawiły pla-
cówki liczące od 20 do 30 ludzi w następujących nadwiślańskich wio-
skach: Gąbinek, Kocia Górka, Wolne, Bobrowniki, Przypust, Ciechoci-
nek, Słońsk i Wołyszewo.  

Po zostawieniu w szpitalu w Nieszawie rannego marynarza ppor. Ja-
cynicz powrócił z trzema marynarzami na zamaskowany statek. Tu – ze 
względu na fakt, że nurt rzeki przechodził o kilka metrów od zajętego 
przez przeciwnika prawego brzegu, co uniemożliwiało wycofanie się 
„Neptuna” do Torunia – polecił go zatopić, a sam z załogą udał się nocą 
do toruńskiej twierdzy103. 

Rosyjski patrol niszczący w nocy z 14 na 15 sierpnia tor kolejowy 
z Aleksandrowa do Ciechocinka, został wyparty za Wisłę przez kombi-
nowany polski batalion (zaalarmowany przez marynarzy) wysłany przez 
dowódcę Obozu Warownego Toruń gen. Hausera. W skład tego batalio-
nu wchodziły kompanie alarmowe 63 i 66 pp oraz 8 pap. Oddział ten 
uderzył od północy na Odoliany, zmusił przeciwnika do przejścia za Wi-
słę, a następnie zajął Nieszawę104.  

Po incydencie bojowym pod Nieszawą i Bobrownikami, wszystkie 
jednostki osłaniające Wisłę od Dęblina do Torunia otrzymały zadanie 
przeprawienia na zachodni brzeg Wisły znajdujących się na niej pro-
mów, łódek i innych środków przeprawowych. Jak wynikało z meldun-
ków dowódców jednostek, do których rozkaz ten został skierowany, za-
danie to, w realizacji którego uczestniczyły także motorówki Flotylli 
Wiślanej, wykonano do godziny 18.00 15 sierpnia. Jak pisze Józef Dys-
kant, „(...) wypadki pod Bobrownikami oraz wiadomości o podjazdach 
konnicy radzieckiej między Nieszawą a Włocławkiem zaalarmowały 
Dowódcę Obrony Rzecznej, który późnym wieczorem 14 sierpnia naka-
zał dowódcy Flotylli wysłanie wszystkich gotowych jednostek w dół 

                                                           
102 Bohdan Skaradziński; Polskie lata 1919–1920..., op. cit., t. 2, s. 249 
oraz Z. Bohusz-Szyszko..., op. cit., s. 86. 
103 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii..., op. cit., s. 62–63. 
104 CAW, sygn. 1.328.21.1. dokumenty pułku morskiego – Rozkaz do-
wódcy Obozu Warownego Torttó nr 215 z 12 września 1920 r. 
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Wisły do patrolowania brzegów i osłony konwojów wiślanych szczegól-
ną uwagę zwracając na odcinek Nieszawa–Włocławek)”105.  

Nocą z 14 na 15 sierpnia, wszystkie sprawne technicznie i uzbrojone, 
a znajdujące się jeszcze w Modlinie statki i motorówki Flotylli Wiślanej 
zostały wysłane w rejon Płocka i Włocławka.  

Dowódca III dywizjonu statków opancerzonych por. mar. S. Nahorski, 
dowodzący jednocześnie znajdującym się wówczas w Płocku statkiem 
„Wawel”, otrzymał od dowódcy flotylli kpt. mar. B. Jarocińskiego roz-
kaz, aby niezwłocznie udał się w osłonie motorówek w dół rzeki w rejon 
Bobrownik oraz Nieszawy i wyjaśnił tam sytuację utraconych statków: 
„Moniuszko”, „Lubecki” i „Neptun”. Po odholowaniu wymienionych 
statków do Włocławka i Modlina por. Nahorski miał przejść na skiero-
wany w rejon Bobrownik statek „Minister” i ponownie udać się na nim 
(z osłoną motorówek) w kierunku Nieszawy, gdzie należało uniemożli-
wiać przeprawę nieprzyjaciela przez Wisłę106.  

14 sierpnia o godz. 16.30 pierwsze patrole 15 Dywizji Kawalerii 3 KK 
(dywizja ta posiadała w stanie bojowym około 2 000 szabel) rozpoczęły 
natarcie na Włocławek broniony przez batalion zapasowy 14 pp, szwa-
dron 2 p. szwol. i baterię zapasową 4 pap.; łącznie – 1 660 bagnetów, 13 
elan i 8 dział. Walki o przedmoście włocławskie trwały do 18 sierpnia 
1920 r.107 

Skierowane przez dowódcę flotylli w rejon Bobrownik, statki pancer-
ne „Stefan Batory” i „Minister” nie doszły do miejsca przeznaczenia. 
Przechodząc przez Płock, zostały zatrzymane wraz z 7 motorówkami 
przez dowódcę Grupy „Dolna Wisła” gen. Osikowskiego a wyznaczone 
do patrolowania rzeki na odcinku między Zakrzewem a Dobrzyniem, 
który – zdaniem generała – był najbardziej zagrożony. W tych warun-
kach w Płocku, w którym znajdował się także „Wawel”, utworzył się 
silny oddział bojowy, który od 15 sierpnia ustawicznie patrolował Wisłę 
na odcinku od Płocka do Zakrzewa i w dół do Dobrzynia. 15 sierpnia 
statek „Wawel” próbując dojść do Bobrownik podszedł aż do Włocław-
ka, gdzie został zatrzymany ogniem nieprzyjacielskiej baterii usadowio-
nej na samym brzegu Wisły.  

16 sierpnia część wyremontowanych i uzbrojonych (już po 14 sierp-
nia) statków Flotylli Wiślanej, wykonywała ważne zadania transporto-
we. Tego dnia przetransportowano z Warszawy do Modlina 37 pp 
8 Brygady Piechoty, który następnie skierowano do Płońska dla wzmoc-
nienia oddziałów grupy płk. Dreszera, prowadzących tam ciężkie walki 
obronne108.  

16 sierpnia wieczorem dowódca 5 Armii gen. Wł. Sikorski wydał roz-
kaz operacyjny nr 607/III, w którym postawił zadania dotyczące działań 
zaczepnych, przewidzianych na dzień następny. W rozkazie tym stwier-
dzono: „(...) Bojowa flotylla wiślana zatrzymuje po jednym statku bojo-
wym w Toruniu, Nieszawie, Włocławku i Płocku, patrolując resztą stat-
ków i wszystkimi motorówkami, dla uniemożliwienia przepraw, odcinek 
Wisły na przestrzeni Nieszawa – Kępa Polska (w połowie drogi między 
Płockiem i Wyszogrodem) (...)”109. Pierwszą część zadania, ze względu 
na całkowite kontrolowanie przez nieprzyjaciela prawego brzegu Wisły 
od Dobrzynia do Nieszawy, realizowano dopiero po likwidacji zagroże-
nia przedmościa płockiego. Natomiast drugą część otrzymanego zadania 
realizowano niezwłocznie.  

17 sierpnia o godz. 8.00 z Płocka do Bobrownik, realizując zadania 
z 16 sierpnia, udał się statek pancerny „Stefan Batory”. W Dobrzyniu 
ostrzelał szrapnelami rosyjską placówkę i bez przeszkód poszedł jeszcze 
4 kilometry w dół rzeki. W drodze powrotnej statek zatrzymał się 
w Dobrzyniu, skąd przy pomocy dwóch marynarskich patroli przepro-
wadzono zwiad w kierunku na Dyblin i Płomiany ustalając obecność 
znacznych sił nieprzyjaciela na tym terenie. Wracając „Stefan Batory” 
spotkał się z „Ministrem”, który wyszedł z Płocka o godzinie 15.00. Oba 
statki wróciły bez przeszkód do bazy w Płocku. Wysłany tego samego 
dnia motorówkami zwiad w kierunku Zakrzewa nie wykrył w pobliżu 
rzeki oddziałów nieprzyjaciela.  

18 sierpnia, zgodnie z rozkazem dowódcy Grupy „Dolna Wisła” – gen. 
Osikowskiego, na patrol w rejon Dobrzynia wyszły statki „Stefan Bato-

                                                           
105 J.W. Dyskant; Wojenna flotylla Wiślana..., op. cit., s. 228, por. też 
K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 66. 
106 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 66–67. 
107 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne nad dolną Wisłą..., op. cit., 
t. 11, s. 92–102. 
108 Bitwa Warszawska 13–28.V111.1920. Dokumenty operacyjne..., 
op. cit., s. 325, 327 i 343. Działania wojenne w rejonie Włocławka 
przedstawia szkic nr 6. 
109 Tamże, s. 335. 

ry” i „Wawel” oraz motorówki nr 3 i 16, a na zwiad w kierunku Wyszo-
grodu – statek pancerny „Minister” i motorówka nr 15. Podchodząc do 
Dobrzynia statki „Wawel” i „Stefan Batory” oraz osłaniające je moto-
rówki zatrzymały się w Dębach Wielkich, skąd wysłano do Dobrzynia 
dwa piesze patrole dowodzone przez oficerów. Zbliżające się do mia-
steczka patrole zostały ostrzelane przez nieprzyjacielską piechotę, a od-
dział Kozaków próbował odciąć im drogę do statków. Doszło wówczas 
do wymiany ognia z broni maszynowej. Po powrocie patroli obydwa 
statki podeszły do Dobrzynia i ogniem swojej artylerii ostrzelały znajdu-
jące się w mieście oddziały przeciwnika. Gdy o godzinie 14.30 ogień 
nieprzyjacielski ustał, statki wyszły do Płocka110.  

W tym czasie sytuacja na froncie uległa zasadniczej zmianie. Od 16 
sierpnia z powodzeniem nacierała znad Wieprza Grupa Uderzeniowa 
Naczelnego Wodza. Wojska Tuchaczewskiego poniosły klęskę pod 
Warszawą. W związku z tym dowódca 4 Armii 18 sierpnia o świcie roz-
kazał dowódcy 3 KK zaprzestać próby forsowania Wisły w rejonie Wło-
cławka i Nieszawy i udać się całym korpusem w kierunku Płocka111. 

Celem, skierowanych pod Płock kawalerzystów Gaj-Chana oraz 
strzelców 53 brygady 18 DS, było zablokowanie załogi tamtejszego 
przedmościa, którego siłę bojową z 18 sierpnia przedstawia tabela 3 i 
ubezpieczenie w ten sposób walczących pod Płońskiem sił głównych 
4 Armii, a w sprzyjających okolicznościach zdobycie dla nich przeprawy 
przez Wisłę.  

Jak wynika z przedstawionej powyżej tabeli, Flotylla Wiślana w obro-
nie Płocka prezentowała znaczną siłę bojową: 20% ogólnej ilości ofice-
rów (podchorążych), 66% ilości broni maszynowej oraz 58% ilość arty-
lerii. Tym bardziej że jak podkreśla ppłk. Z. Bohusz-Szyszko, uczestnik 
tamtych wydarzeń, wartość bojowa oddziałów piechoty broniących 
przedmościa była bardzo niska. Dobrze prezentowali się jedynie ułani 
i artylerzyści112. Tabela 3. Stan załogi przedmościa płockiego w dniu 18 
sierpnia 1920 r. 113 

18 sierpnia w godzinach rannych, gdy statki „Wawel” i „Stefan Bato-
ry” przeprowadzały zwiad do Dobrzynia, a „Minister” wychodził na pa-
trol do Wyszogrodu, z płockiego przedmościa (wykonując rozkaz nr 
607/III gen. Wł. Sikorskiego z 17 sierpnia) ruszyło natarcie grupy gen. 
Osikowskiego w kierunku na Rogoźno i Trzepowo, gdzie do ataku na 
Płock szykowała się radziecka 54 brygada 18 DS.  

Słabo przygotowane natarcie, niewielki potencjał zaangażowanych 
w nim sił, a także niskie morale walczących spowodowały, że oddziały 
które brały w nim udział, zostały prawie doszczętnie zniszczone przez 
przeciwnika. O godzinie 13.00, do walk o Płock, oprócz spychającej 
polskie oddziały 54 brygady strzelców, przystąpiły maszerujące spod 
Włocławka 10 i 15 Dywizja Kawalerii 3 Korpusu Gaj-Chana oraz 
wspierająca go 53 brygada 18 DS114.  

Po rozbiciu polskiej grupy wypadowej, do miasta wdarły się szwadro-
ny 10 dywizji kawalerii rosyjskiej. Rozpoczęły się walki na ulicach 
Płocka, którego oprócz wojska broniły luźne grupy policjantów, Straży 
Obywatelskiej oraz ludności cywilnej, cofające się systematycznie do 
mostu, który dawał im możliwości ochrony życia i wydostania się z ob-
jętego pożogą miasta. W Płocku, jak pisze Bohdah Skaradziński, ,,(...) 
nastał „sądny dzień”. Na domy, ulice i kościoły padały artyleryjskie po-
ciski (...) buchnęły tu i ówdzie pożary. Jak od gromu z jasnego nieba, 
padali ranni i zabici – żołnierze i nie żołnierze. Nie tylko od kul 
i odłamków (...). Czerwona konnica wzięła się z impetem za rabunek. 
Wszystkiego, co wpadło w rękę, ale najskwapliwiej żywności i spirytua-
liów. W sklepach i po domach. A także w kościołach i szpitalach. Kto 
stał na drodze, ten brał w łeb szablą albo w brzuch bagnetem. Jeńców 
w mieście nie brano w ogóle, żeby sobie nimi nie zawracać głowy. Bra-
no za to gwałtem kobiety. Szalona panika i ludzkie krzyki dopełniały 
grozy. Gdy w ręce rosyjskie wpadł szpital wojskowy, ponad stu rannych 
padło ofiarą mordu (...)”115.  

                                                           
110 Opis działań Flotylli Wiślanej w rejonie Płocka i Dobrzynia za 
K. Taube, O. Żukowskim; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 66–69. 
111 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne..., op. cit., t. XI, s. 102 oraz 
szkic nr 6. 
112 Z. Bohusz-Szyszko, op. cit., s. 106–107. Organizację obrony przed-
mościa płockiego i walkę Flotylli Wiślanej w jego obronie przedstawia 
szkic nr 10. 
113 Tabelę opracowano na podstawie pracy Z. Bohusza-Szyszko; Działa-
nia wojenne nad dolną Wisłą..., op. cit., t. 11, s. 105 oraz załączników 
(...).  
114 Z. Bohusz-Szyszko..., op. cit., s. 113–120. 
115 B. Skaradziński; Polskie lata 1919–1920, t. 2: Sąd Boży, s. 256. 
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Najcięższe walki toczyły się w okolicach mostu, który kawaleria ro-
syjska zamierzała zdobyć, aby pozbawić obrońców miasta pomocy nad-
ciągającej dla nich ze wszystkich stron położonych na lewym brzegu 
Wisły oraz uzyskania przeprawy dla siebie. W obronie Płocka już od 
godziny 14.00 uczestniczyły znajdujące się tam statki i motorówki Flo-
tylli Wiślanej. Najpierw do walki przystąpił statek pancerny „Minister” 
(ładujący w tym czasie węgiel), który otrzymał od dowódcy przedmo-
ścia zadanie ostrzelania nieprzyjacielskiej tyraliery zbliżającej się do 
miasta. Wkrótce na statek zacumowany w pobliżu mostu został skiero-
wany cały ogień nieprzyjacielskiej artylerii rozmieszczonej w odległości 
około 3 km w rejonie wąwozu i dworu Winiary (szkic 7). Chroniąc się 
przed ogniem artylerii przeciwnika „Minister” odszedł w górę rzeki 
i stając na kotwicy bliżej lewego brzegu znowu otworzył ogień, tym ra-
zem do rosyjskiej artylerii. Rozpoczął się pojedynek artyleryjski, w któ-
rym Rosjanie cały ogień skierowali na statek „Minister”. Wskutek tego 
lewy brzeg Wisły oraz most przed dłuższy okres były wolne od ognia 
nieprzyjacielskiego.  

Około godziny 16.10 do rejonu Winiar nadeszły wracające spod Dob-
rzynia statki „Wawel” i „Stefan Batory” oraz osłaniające je dwie moto-
rówki („3” i „16”). W tej sytuacji bateria rosyjska ostrzeliwująca dotąd 
„Ministra” przeniosła ogień na zbliżający się do niej zespół Flotylli Wi-
ślanej. Zespół idący w szyku torowym w kolejności: statek „Wawel”, 
motorówka „16”, statek „Stefan Batory” i motorówka „3”, natychmiast 
odpowiedział ogniem swych dział i karabinów maszynowych, po czym 
idąc z całą mocą silników próbował przebić się przez zaporę ogniową 
przeciwnika za most. Zamiar ten powiódł się statkowi „Wawel”, który 
osiągał dużą szybkość i nie zważając na skupiony początkowo na nim 
cały ogień nieprzyjacielskiej baterii, wkrótce sforsował trzykilometrową 
przestrzeń dzielącą go od mostu oraz ukrytego za nim statku „Minister”, 
na którym znajdował się dowódca dywizjonu por. mar. St. Nahorski.  

Do mostu bez strat dotarła także motorówka „16”. W akcji tej na stat-
ku „Wawel” zostało rannych 5 członków jego załogi. Statek pancerny 
„Stefan Batory” płynąc z niewielką prędkością, osłaniany przez moto-
rówkę „3”, pozostał w tyle i wkrótce został trafiony 4 pociskami. W wy-
niku tych trafień uszkodzone zostały: główny przewód parowy, kocioł 
i urządzenie sterowe oraz działo 75 mm. Przebity też był kadłub statku 
poniżej linii wodnej. Zginęło 2 marynarzy, a jeden został ranny – wszy-
scy z obsługi rozbitego działa.  

Dowódca statku ppor. mar. Stefan Kwiatkow-
ski, wobec groźby wybuchu kotła, sam ujął. ster 
i skierował statek do lewego brzegu, naprzeciw 
wąwozu Winiary116. Podczas tego manewru 
i przez dłuższy jeszcze czas załoga „Stefana Ba-
torego”, zachęcana osobistym przykładem swo-
jego dowódcy, prowadziła skuteczny ogień 
przeciwko nieprzyjacielskiej baterii usadowio-
nej w wąwozie Winiary. Osadzony na lewym 
brzegu „Stefan Batory” przedstawiał doskonały 
cel dla artylerii przeciwnika, dlatego wkrótce 
otrzymał kolejne trafienia. Widząc to ppor. 
Kwiatkowski polecił załodze opuścić statek, 
a sam wraz z marynarzem Bronisławem Mich-
nowiczem – pod ciężkim ogniem przeciwnika – 
zdjął ze statku karabiny maszynowe, przyrządy 
optyczne i zamki armatnie. Koncentrując na so-
bie ogień nieprzyjacielskiej artylerii statek „Ste-
fan Batory” „odciągnął ją” od ostrzeliwania mo-
stu, którego zrujnowanie nie pozwoliłoby na 
prowadzenie dalszej koncentracji sił wyznaczo-
nych do odbicia Płocka. Za bój ten ppor. mar. 
S. Kwiatkowski i marynarz B. Michnowicz 
otrzymali srebrne Krzyże Orderu Wojennego 
„Virtuti Militari” V klasy117.  

Obserwując walkę „Stefana Batorego”, do-
wódca dywizjonu por. mar. S. Nahorski polecił 
dowódcy motorówki „15” por. mar. Karolowi 
Taube, udzielić mu pomocy poprzez zaatako-
wanie baterii przeciwnika i ściągnięcie na siebie 
jej ognia. Czynione przez dowódcę motorówki 
próby wykonania tego zadania były bezskutecz-
ne, bowiem nieprzyjaciel stworzył zagrodę og-
niową, której motorówka nie mogła w żaden 
sposób przebyć. Statki „Minister” i „Wawel” 
oraz motorówki „15” i „16” przez cały czas 

wspomagały ogniem swych dział i karabinów maszynowych walczące 
w mieście wojska, jednak znaczne przemieszanie oddziałów własnych 
i przeciwnika nie pozwoliło na skuteczny ostrzał jego sił zbliżających się 
do prawego brzegu Wisły na północ i południe od mostu. Wieczorem 
oddziały rosyjskie zajęły prawie całą wschodnią część miasta i ogniem 
swych dział oraz karabinów maszynowych skierowanym na rzekę zmu-
siły statki i motorówki flotylli do cofnięcia się w górę Wisły. Rejon walk 
najpierw opuścił statek „Wawel”, który zabrał na hol wszystkie znajdu-
jące się w Płocku nieczynne statki handlowe i motorówki. Statek ten pod 
osłoną motorówek „3” i „16” udał się do Wyszogrodu. Dowodzony 
przez por. S. Nahorskiego „Minister” odszedł tylko kilka kilometrów 
w górę rzeki i zatrzymując się przy jej lewym brzegu do rana 19 sierpnia 
obserwował dalszy przebieg walk w rejonie Płocka. Rano, ze względu 
na brak węgla, który mógł spowodować zatrzymanie pracy maszyn, sta-
tek „Minister” również odszedł do Wyszogrodu118.  

Najdłużej walkę w rejonie płockiego mostu prowadziła dowodzona 
przez por. mar. Karola Taube motorówka „15”, która ogniem swojego 
działka 37 mm i ckm kilkakrotnie ostrzeliwała zbliżającą się do Wisły 
piechotę i kawalerię przeciwnika. W czasie tych walk ranny został do-
wódca dywizjonu i motorówki por. mar. K. Taube. Wówczas zastępują-
cy go kpr. mar. Franciszek Musiał objął komendę nad motorówką, 
uśmierzył chwilowe zamieszanie wśród załogi i celnym strzałem znisz-
czył karabin maszynowy przeciwnika ostrzeliwujący most, przez który 
w tym czasie przechodziła polska bateria. Czynem tym kpr. Musiał ura-
tował baterię od pewnej zagłady119.  

                                                           
116 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 69–71. 
117 CAW, sygn. 1.328.30.1. Dokumenty Flotylli Wiślanej – wnioski na 
odznaczenia Krzyżem Orderu „VM”. 
118 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 71 oraz 
J.W. Dyskant; Wojenna Flotylla Wiślana..., op. cit., s. 230. 
119 CAW, sygn. 1.328.30.1. Wnioski na odznaczenia Krzyżem Orderu 
„VM”. 
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Bitwa o Płock trwała do połowy dnia 19 sierpnia 1920 r. W walkach 
ulicznych na terenie miasta, po polskiej stronie uczestniczyło około ty-
siąca żołnierzy. Łącznie straty obrońców miasta (żołnierzy i osób cywil-
nych) – podpułkownik Z. Bohusz-Szyszko, który rano 19 sierpnia pro-
wadził z odsieczą miastu batalion Kowieńskiego Pułku Strzeleckiego – 
określił na 200 zabitych, 400 rannych i 350 wziętych do niewoli. Jak pi-
sze Bohdan Skaradziński, liczba zabitych po stronie polskiej w Płocku 
była zbliżona do liczby zabitych we Lwowie w 1918 r. oraz „(...) stano-
wiła połowę liczby poległych w sierpniu 1920 r. na przedmościu war-
szawskim, z Radzyminem i Osowem włącznie (...)”120. Za bohaterską 
obronę i poniesione ofiary Płock jako jedyne miasto w Polsce otrzymał 
8 kwietnia 1921 r. z rąk Józefa Piłsudskiego Krzyż Walecznych. W ran-
dze wyróżnień wyprzedził go tylko Lwów, który otrzymał Krzyż „Virtu-
ti Militari”121. 

W bitwie o Płock Flotylla Wiślana utraciła statek pancerny „Stefan 
Batory”. W Płocku zginęli plut. mar. Wiktor Nitka, mar. Michał Jóźwiak 
oraz ochotnik – marynarz Jerzy Krawczyński. Przepadł bez wieści 
(prawdopodobnie utonął) str. mar. Józef Kondracki, a rany lub kontuzje 
odnieśli: por. mar. K. Taube, kaprale mar.: Kaleta i Płonka oraz maryna-
rze: Skrzypczak i Mielczarek i jeszcze dwóch o nieznanych nazwiskach. 
Za wykazanie męstwa w obronie Płocka czterech oficerów: por. mar. 
Stanisław Nahorski, por. mar. Karol Taube, ppor. mar. Henryk Sułkow-
ski i ppor. mar. Stefan Kwiatkowski oraz kpr. mar. Franciszek Musiał 
i marynarz Bronisław Michnowicz, zostało odznaczonych srebrnym 
Krzyżem Orderu Wojennego „Virtuti Militari” V klasy122. 

Ogółem w bitwie warszawskiej Flotylla Wiślana utraciła 3 statki: 
„Moniuszko”, „Neptun” i „Stefan Batory”. Z załóg tych statków zginęło 
7 ludzi, w tym jeden oficer ppor. mar. Jerzy Pieszkański, 12 oficerów, 
podoficerów i marynarzy zostało rannych, 1 marynarz zaginął, a 1 dostał 
się do niewoli.  

                                                           
120 B. Skaradziński; Polskie lata..., op. cit., t. 2, s. 257. 
121 Tamże, s. 260. 
122 K. Taube, O. Żukowski; Zarys historii wojennej..., op. cit., s. 76 (...). 

W wydanym rozkazie z okazji zakończenia bitwy warszawskiej, gen. 
Józef Haller pisał o zasługach Flotylli Wiślanej: „(...) w gwałtownym 
ogniu nieprzyjacielskim ostrzeliwała celnie pozycje wroga, współdziała-
jąc znakomicie z akcją bojową piechoty. Podnoszę znakomitą działal-
ność statków: „Batory”, „Moniuszko”, „Wawel” pod Płockiem – 
zwłaszcza bohaterska załoga statku „Batory” zasługuje na wyróżnienie 
(...)”123.  

Osiągnięcia bojowe Flotylli Wiślanej w walkach nad dolną Wisłą mo-
gły być znacznie większe. Ograniczyły je pospiesznie uzbrojone, lecz 
o niskich walorach technicznych, rekwirowane statki i motorówki 
wprowadzane pojedynczo do walki. Użycie ich w większych grupach – 
jak odbyło się to w Płocku – przyniosłoby, zwłaszcza w rejonie Niesza-
wy i Bobrownik, znacznie większe sukcesy operacyjne. Niekorzystne 
dla flotylli było też niefortunne podporządkowanie jej kilku dowódcom 
i szczeblom dowodzenia. Pod względem organizacyjnym flotylla podle-
gała Departamentowi dla Spraw Morskich, którego szef kontradmirał 
Kazimierz Porębski, chociaż został dowódcą obrony rzecznej i przekazał 
7 sierpnia swoje obowiązki dowódcy Wybrzeża kmdr. Jerzemu Świr-
skiemu, czuł się kompetentny kierować nadal podległą mu poprzednio 
jednostką. Rozkazy i zarządzenia dotyczące flotylli wydawał również 
Gubernator Wojskowy Warszawy i dowódca 1 Armii gen. Latinik, uwa-
żający się za jej twórcę, tym bardziej że posiadał na to zgodę Minister-
stwa Spraw Wojskowych Kolejnym rozkazodawcą był dowódca twier-
dzy Modlin, na którego terenie jednostka ta stacjonowała i mieściły się 
warsztaty remontujące i przezbrajające jej statki i motorówki. Piątym 

                                                           
123 Tamże, s. 74. Józef Dyskant podkreśla, że autorzy „Zarysu historii 
wojennej Flotylli rzecznych” K. Taube i O. Żukowski, przesadnie pod-
kreślali rolę flotylli w obronie Płocka. Według niego flotylla nie tyle 
broniła miasta, ile zaatakowana broniła się sama, wiążąc ogniem artyle-
rię przeciwnika; Wojenna Flotylla Wiślana..., op. cit., s. 231 przypis 
125. Z operacyjnego punktu widzenia rację ma Józef Dyskant, ale 
uwzględniając ogólny przebieg walk w Płocku rację mają również 
K. Taube i O. Żukowski: Działania Flotylli Wiślanej w sierpniu 1920 r. 
(...). 

Szkic 7: Walki Flotylli Wiślanej w obronie Płocka 18-19.08.1920 r. Źródło: Z. Bohusz-Szyszko, Działania wojenne nad dolną Wisłą w 1920 r., 
Studia taktyczne, t. 11 (szkice). 
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przełożonym flotylli był dowódca 5 Armii gen. Wł. Sikorski, którego 
armia broniła obszaru wokół Wisły i Narwi, gdzie znajdowały się 
przedmościa i przeprawy bronione z udziałem Flotylli Wiślanej. Przeło-
żonym był również dowódca Grupy „Dolnej Wisły” gen. M. Osikowski. 
Rozkazy bojowe dowódcom statków i motorówek wydawali także do-
wódcy przedmości: włocławskiego, płockiego i wyszogrodzkiego.  

W tej sytuacji 14 sierpnia dowódca Flotylli Wiślanej prosił Departa-
ment dla Spraw Morskich o właściwe ustalenie jego operacyjnego pod-
porządkowania. Jednakże ze względu na szybkie tempo wydarzeń zwią-
zanych z przebiegiem bitwy warszawskiej i działań nad dolną Wisłą – 
sprawa podległości operacyjnej flotylli stała się wkrótce nieaktualna124.  

Podkreślić należy, że podobnie jak Flotylla Wiślana, wadliwe dowo-
dzenie, zupełnie nie odpowiadające warunkom walki, dotyczyło wszyst-
kich oddziałów broniących dolnej Wisły. Najbardziej było to widocznie 
w Płocku, gdzie sztab Grupy Dolnej Wisły wkraczał w zakres działalno-
ści dowódcy przedmościa, a podległym mu wojskom często sprzeczne 
rozkazy wydawali: gen. Mikołaj Osikowski, organizujący 20 Dywizję 
Piechoty oraz nowy dowódca Grupy Dolnej Wisły gen. Józef Lasocki125.  

Po zakończeniu bitwy warszawskiej oraz ustaniu bezpośredniego za-
grożenia dolnej Wisły, jednostki (statki i motorówki) Flotylli Wiślanej 
dalej patrolowały tę rzekę oraz Bugo-Narew (od Karczewa do Torunia 
i od Modlina do Pułtuska). Prowadzono też intensywne szkolenie w celu 
podniesienia dyscypliny załóg statków i motorówek, która jak wynikało 
z meldunków Żandarmerii Wojskowej – pozostawiała wiele do życze-
nia. Złożyło się na to wiele czynników, m.in. dłuższy udział znacznej 
liczby marynarzy i podoficerów w działaniach wojennych na Prypeci, 
Dnieprze i Wiśle. Podczas tych wydarzeń wielu z nich uczestniczyło 
w różnych przejawach zbiorowej paniki, a często także opuszczało bez 
zgody dowódców swoją jednostkę.  

Kontynuowano też dalszą rozbudowę flotylli. Do końca sierpnia za-
kończono uzbrajanie wszystkich wcześniej zarekwirowanych statków 
i motorówek. Po 20 sierpnia służbę rozpoczęty statki: „Melsztyn”, „Ko-
pernik”, „Maria”, „Kraszewski”; 27 sierpnia statek sztabowy „Warneń-
czyk”; 29 sierpnia statek opancerzony „Andrzej Zamoyski” (uzbrojony 
w dwie haubice 105 mm i 4 ckm); a 1 września statek uzbrojony „Wi-
sła” – poprzednio eksploatowany w Dowództwie Okręgu Linii Wodnych 
oraz zbudowane w Gdańsku monitory „Warszawa” i „Horodyszcze”126. 
Z zarekwirowanych statków wcielonych do Flotylli Wiślanej po 20 
września utworzono tzw. Flotyllę Rezerwową, którą następnie oddano 
do dyspozycji Polskiej żeglugi Państwowej jako eskortę konwojów wi-
ślanych na trasie Gdańsk–Modlin. Flotylla Rezerwowa posiadała 10 
statków obsadzonych przez zmilitaryzowane załogi wojskowo-cywilne. 

Korzystając z doświadczeń zdobytych podczas bitwy warszawskiej – 
kiedy zasadniczym problemem w sprawnym dowodzeniu flotyllą był 
brak łączności, przystąpiono do szybkiej organizacji służby radiotelegra-
ficznej. W pierwszej kolejności w stacje radiotelegraficzne wyposażono 
statki sztabowe dywizjonów: „Warneńczyk”, „Wisła” i „Andrzej Za-
moyski”, na których zamontowano radiostacje pracujące na falach 
o długości 800–1000 m. Monitory otrzymały radiostacje pracujące na 
falach o długości 800–3000 m.  

W celu rozszerzenia obszaru operacyjnego flotylli na całą długość 
dolnej Wisły (Modlin–Tczew),1 września 1920 r. rozpoczęto organizo-
wać w Toruniu drugą po Modlinie Komendę Portu Wojennego. Bazo-
wano przy tym na ewakuowanej tam Komendzie Portu Wojennego 
w Pińsku127. 

Dążąc do podniesienia stanu dyscypliny załóg motorówek i statków 
oraz pragnąc spopularyzować flotyllę, a pośrednio całą marynarkę wo-
jenną wśród społeczeństwa, podkreślić jej rolę w obronie linii Wisły 
i uzyskać przez to poparcie Ministerstwa Spraw Wojskowych dla dal-
szego jej rozwoju, kontradmirał Porębski zorganizował w Warszawie 
w dniach od 29 sierpnia do 3 września 1920 r., pod dowództwem kpt. 
mar. B. Jarocińskiego paradę jednostek Flotylli Wiślanej. Uczestniczyło 
w niej 8 statków i 7 motorówek, które udostępniono publiczności do 

                                                           
124 Sprawy związane z podległością organizacyjną i operacyjną Flotylli 
Wiślanej poruszają: K. Taube, O. Żukowski..., op. cit., s. 65 oraz J.W. 
Dyskant; Wojenna Flotylla Wiślana..., op. cit., s. 224. 
125 Z. Bohusz-Szyszko; Działania wojenne..., op. cit., t. XI. s. 128–129. 
126 CAW, sygn. 1.328.30.1. Dokumenty FW, rozkazy dowódcy FW 
z 3.14 i 16 września 1920 r. oraz J.W. Dyskant; Wojenna Flotylla Wiśla-
na..., op. cit., s. 232. 
127 J.W. Dyskant; Wojenna Flotylla..., op. cit., s. 234–235 oraz szkic nr 
29. 

zwiedzania128. Załogi flotylli wizytował kontradmirał Kazimierz Poręb-
ski, który 27 sierpnia przejął ponownie obowiązki szefa DSM. Wizytu-
jąc podległe mu statki i motorówki, admirał udekorował w imieniu Na-
czelnego Wodza 5 oficerów i marynarzy orderami „Virtuti Militari”, 
przyznanymi im za walki w obronie Płocka. Ponadto za dzielność i wzo-
rową służbę awansował 4 podchorążych oraz 45 podoficerów i maryna-
rzy do kolejnych stopni wojskowych129.  

1 września jednostki flotylli wizytowali przedstawiciele angielskiej 
Misji Morskiej, którzy przy tej okazji zapoznali się z działalnością i spe-
cyfiką tej jednostki. 3 września statki i motorówki flotylli powróciły do 
Modlina, gdzie przystąpiono do dalszego szkolenia załóg, remontu 
uszkodzonych jednostek oraz jak już wspomniano, dalszej jej rozbudo-
wy i przygotowywania załóg dla organizowanej na Wybrzeżu floty mor-
skiej. Tak zakończył się udział Flotylli Wiślanej w bitwie warszawskiej 
oraz obronie obszaru dolnej Wisły.  

 
 

Departament dla Spraw Morskich  
i pozostałe jednostki marynarki wojennej  
w bitwie warszawskiej  

 
W przygotowaniach bitwy warszawskiej oraz w jej przebiegu, obok 

pułku morskiego i Flotylli Wiślanej aktywny udział brały także inne jed-
nostki oraz małe grupy marynarzy, podległe szefowi Departamentu dla 
Spraw Morskich. 1 sierpnia 1920 r. szefowi DSM podlegały: Dowódz-
two Wybrzeża Morskiego i podległe mu pododdziały, Kadra MW w To-
runiu, Szkoła Morska w Tczewie (w organizacji), port wojenny w Mo-
dlinie, organizujący się 3 bpm w Toruniu oraz grupy oficerów i maryna-
rzy oddelegowane poza granice państwa. Łącznie w jednostkach tych 
(żywionych) było: 52 oficerów, 811 podoficerów i marynarzy, 20 urzęd-
ników oraz 165 pracowników cywilnych. Transport wymienionych jed-
nostek i pododdziałów zapewniało 7 samochodów i 56 koni. Łącznie ze 
stanem osobowym podległym wówczas pod względem operacyjnym 
dowódcom 1 i 4 Armii, a personalnie także szefowi DSM, w jednost-
kach marynarki wojennej było wówczas około 2650 osób wojskowych 
i prawie 200 urzędników i pracowników cywilnych130.  

Powszechna mobilizacja sił i środków na potrzeby toczącej się wojny 
nie ominęła także oddalonych od Warszawy jednostek marynarki wo-
jennej. 30 lipca 1920 r. w akcji przewiezienia do kraju 60 żołnierzy od-
działu pieszego, z przebywającego na Łotwie w rejonie Libawy dywi-
zjonu 18 pułku ułanów, uczestniczył pierwszy pływający po Bałtyku pod 
polską banderą okręt hydrograficzny marynarki wojennej ORP „Pomo-
rzanin” dowodzony przez por. mar. Jerzego Nałęcz-Rychłowskiego131. 
Od 14–18 sierpnia w akcji ratowania zagrożonego internowaniem na Ło-
twie (Połąga) szwadronu ułanów tego dywizjonu, obok „Pomorzanina” 
dowodzonego już przez por. mar. Tadeusza Bramińskiego uczestniczył 
też, wyczarterowany przez Polaków, łotewski statek handlowy s/s „Sara-
tow” pilotowany przez por. mar. Stanisława Szwarca, członka załogi 

                                                           
128 Na Wiśle między mostami zacumowały: „Wawel”, „Stefan Batory”, 
„Wyspiański”, „Molsztyn”, „Sobieski”, „Minister”, „Andrzej Zamoyski” 
i Warneńczyk”. J.W. Dyskant..., op. cit., s. 234. 
129 CAW, sygn. 1.328.30.1. Rozkaz dowódcy FW nr 33 z 2 września 
1920 r. 
130 CAW, sygn. 1.301.10.49. Dokumenty Oddziału IV NDWP, stan ar-
mii z 1 sierpnia 1920 r. W jednostkach podległych szefowi DSM nie 
uwzględniono podlegających w tym czasie pod względem operacyjnym 
dowódcy 4 armii Flotylli Pińskiej (około 500 osób) i dowódcy 1 armii 
1 batalionu morskiego (755 osób) oraz 2 bpm (około 400 osób) i Flotylli 
Wiślanej (w tym czasie około 150 osób). 
131 CAW, sygn. 1.300.21.137. Dokumenty DSM (KMW) oraz M. Kłopo-
towski i J. Dobiecki; Zarys historii wojennej 18-go pułku ułanów po-
morskich, Warszawa 1929, s. 3–4; R. Mielczarek; Z dziejów Administra-
cji Morskiej w latach 1920–1922, w: Nautologia, nr 3/1994, s. 12. W za-
łodze „Pomorzanina” było: 2 oficerów, 7 podoficerów i 12 marynarzy. 
Oprócz oficerów byli to: st. bosm. Julian Laskowski, bosman Józef 
Szłapka, bosman Leon Wzorek, bosmanmaci: Kazimierz Wiśniewski, 
Ottan Grodziałkowski, Czesław Szydłowski, Florian Napierała; starsi 
marynarze: Antoni Kępczyński, Władysław Chojnacki, Ignacy Zych, 
Konstanty Ciura, Bolesław Wordęga, Jan Borkowski, Wincenty Den-
kiewicz, Eugeniusz Powierza, Stanisław Faltyniewicz, Franciszek Glaza 
i Antoni Beda; R. Mielczarek..., op. cit., s. 11. 
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okrętu hydrograficznego132. Obydwie jednostki w trudnych sztormo-
wych warunkach nawigacyjnych przewiozły w dniach 15–18 sierpnia 
z Libawy do Gdyni133 szwadron ułanów 18 pułku, którzy po krótkim 
odpoczynku w Gdyni i w Kartuzach już 22 sierpnia przybyli do Torunia, 
aby wziąć udział w działaniach wojennych macierzystego pułku.  

Czterech oficerów oraz 45 podoficerów i marynarzy pod dowództwem 
kpt. mar. Eugeniusza Solskiego w okresie od 16 maja do 26 września 
1920 r. stanowiło wojskową ochronę trzech zaczarterowanych przez 
Polskę statków transportowych: amerykańskiego „North Pines”, holen-
derskiego „Triton” i szwedzkiego „Cavalla”, dowożących do Gdańska 
z Salonik oraz francuskiego Cherbourga – zakupioną u Francuzów broń 
i amunicję z demobilu wojennego. Pierwsze transporty broni przewożo-
ne przez te statki dotarły do Polski pod koniec lipca 1920 r. W Cherbo-
urgu działała także pod kierownictwem mjr. mar. Stanisława Witkow-
skiego, obsługiwana przez 5 oficerów marynarki wojennej, baza zaopa-
trzeniowa dla potrzeb Wojska Polskiego134.  

Dwóch oficerów pod kierownictwem gen. bryg. Tadeusza Bobrow-
skiego nadzorowało w Gdańsku budowę potrzebnych pilnie, najpierw 
Flotylli Pińskiej, a później Wiślanej – czterech monitorów rzecznych. 
Działał tu także niestrudzony, wówczas 48-letni kontradm. Michał Alek-
sander Borowski, pełniący obowiązki kierownika portu w ramach Gene-
ralnej Delegatury Ministerstwa Aprowizacji. W lipcu 1920 r. objął on 
urząd polskiego pełnomocnika ds. wojskowych i morskich w Gdańsku 
i wraz z przydzielonym mu do pomocy kpt. Dyrną oraz kilkoma innymi 
oficerami, organizował odbiór i przeładunek dostarczanego Polsce drogą 
morską zaopatrzenia wojennego135. 

Ważną rolę w bitwie warszawskiej spełniał szef Departamentu dla 
Spraw Morskich, kontradm. Kazimierz Porębski, który kilkakrotnie pro-
sił ministra Spraw Wojskowych o skierowanie go na front. 8 sierpnia 
1920 r. na podstawie rozkazu nr 3309/11I Dowództwa Frontu Północno-
Wschodniego, admirał został wyznaczony na dowódcę obrony odcinka 
„Zegrze” – odpowiedzialnego za obronę od Serocka, wzdłuż Narwi 
w dół, z przyczółkami Zegrze i Dębe, aż do wioski Poddębe. Był to naj-
dalej wysunięty nad Bugo-Narew odcinek obrony przedmościa war-
szawskiego (na styku 1 i 5 Armii). Podlegały mu rozmieszczone na le-
wym brzegu Narwi oraz na wymienionych przyczółkach, siły w skła-
dzie: 7 brygada rezerwowa, 6 pułk strzelców granicznych oraz kilka plu-
tonów artylerii polowej136. 12 sierpnia wieczorem dowódca 1 Armii po-
lecił kontradm. K. Porębskiemu: „(...) utrzymać wysuniętą linię nad Na-
rwią do dnia 13 sierpnia w łączności z oddziałami 5 Armii (...)”137.  

 
prof. dr hab. Jerzy Przybylski 

 
Od redakcji: 
Zainteresowanych tematem udziału polskich marynarzy w wojnie pol-
sko-bolszewickiej odsyłamy do proponowanej literatury – książki Białe 
kontra czerwone. Polsce marynarze w wojnie z bolszewikami Sławomira 
Zagórskiego (2018) lub katalogu wystawy Z dala od bursztynowego 
brzegu, upamiętniającej 100. rocznicę utworzenia Flotylli Pińskiej 
1919–1920, przygotowanej przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodo-
wej Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Jest do pobrania za 
darmo na stronie https://bit.ly/3lMkkUn. 

 
Sławomir Rutkowski 

Maria Weronika Kmoch 
 

                                                           
132 11 sierpnia 1920 r. Łotwa zawarła pokój z Rosją, która zażądała in-
ternowania przebywających na jej terytorium oddziałów polskich. M. 
Kłopotowski, J. Dobiecki..., op. cit., s. 4 i R. Mielczarek..., op. cit., s. 12. 
133 Obydwie jednostki, ze względu na wrogie nastroje ludności Gdańska, 
rozładowano na redzie i przy molo kuracyjnym w Gdyni wieczorem 18 
sierpnia. 
134 CAW, sygn. 1.328.22.1. Akta Oddziału Zapasowego MW oraz 
M. Kuł akowski; Marynarka Wojenna..., op. cit., t. 1, s. 51. 
135 Z. Machaliński; Admirałowie polscy..., op. cit., s. 150–155 oraz 84–
98. 
136 CAW, sygn. 1.300.21.7. Rozkazy Departamentu dla Spraw Morskich. 
Rozkaz nr 60 z 6.8.1920 r. Bitwa Warszawska. Materiały do historii..., 
op. cit., t. II, Księga 1, cz. 2, s. 73, por. także: W. Sikorski; Nad Wisłą 
i Wkrą..., op. cit., s. 51. 
137 Bitwa Warszawska. Materiały do historii..., op. cit., t. 2, księga 1, 
cz. 1, s. 403. 
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Wspomnienia o Makowie  
z okresu mojej młodości 

 
 
 

 

Hanna MIŁUŃSKA 
wnuczka Jana i Franciszki Szulców oraz córka Władysława i Marii Pisarskich, 

z pomocą syna Zbigniewa MIŁUŃSKIEGO
 

Dzieciństwo 
 

Moje życie (urodziłam się w 1930 r.) upływa między dwoma miastami 
– Makowem Mazowieckim i Warszawą, z małym epizodem toruńskim. 
Jestem też rodzinnie związana z Goworowem, Różanem i Pułtuskiem. 

Światło dzienne, a może wieczorne – tego nie wiem – ujrzałam w Ma-
kowie Mazowieckim i tam spędziłam wiele lat swego życia. Najbardziej 
utrwalony w mej pamięci obraz z tego miasta to obraz Rynku. Piętrowe, 
murowane kamienice i chodnik, biegnący dokoła. Na chodnik w czasach 
mojego dzieciństwa mówiono trotuar. Schodząc z niego na wybrukowa-
ny plac, rozpościerający się pośrodku, trzeba było przeskoczyć rynsztok. 
Tylko jedna kamienica na Rynku miała dwa piętra. Jak głosiła legenda, 
nocował w niej Napoleon w czasie przemarszu wojsk przez Maków. 
Przez środek Rynku od strony mostu biegła ulica dzieląca rynek na dwie 
części: tą związaną z kościołem i tą drugą, związaną z bożnicą. W jednej 
z kamienic od strony kościoła znajdowała się apteka, kupiona w 1903 r. 
przez dziadków Szulców, a potem należąca do moich rodziców.  

Nad apteką mieściło się nasze mieszkanie, a obok, na tym samym pię-
trze, mieszkał dr Sokołowski, który był bardzo częstym gościem u nas; 
był jak domownik. W kamienicy obok, przylegającej do naszej, była 
kancelaria notarialna. Prowadził ją pan Edmund Płoski, jak wszyscy 
mówili – Sybirak – bo spędził tam wiele lat jako skazaniec za działal-
ność polityczną. Był to mężczyzna średniego wzrostu, dość okrągły. Po-
ruszał się powoli, nie uśmiechał się, ale miał życzliwy wyraz twarzy. Je-
go cechą wyróżniającą się, która została w mej pamięci, była długa biała 
broda i takie same śnieżno białe włosy. W kancelarii pracował pan Jerzy 
Bargielski, przyjaciel mego taty jeszcze z czasów łomżyńskich, później-
szy notariusz. Podobnie jak dr Sokołowski był bardzo częstym gościem 
u rodziców, był prawie jak członek rodziny. Mój ulubiony „Julek” za-
miast Jurek, bo jako małe dziecko nie mówiłam litery „r”. Bywał u mo-
ich rodziców również bardzo zaprzyjaźniony z nimi Czesław Gilewicz, 
adwokat, do którego wszyscy zwracali się po imieniu. Jego przyjaźń 
z Tatą trwała całe życie. Pan Czesław umarł podczas stypy po pogrzebie 
mojego taty. Jego trumnę postawiono w tym samym miejscu i na tych 
samych stołkach, co trumnę mojego taty.  

Wejście do apteki było z Rynku, a do mieszkania przez bramę. Znaj-
dowały się tam drzwi prowadzące przez małą sionkę do apteki, a obok 
były drugie drzwi – na schody – do mieszkania rodziców i dr. Sokołow-
skiego. Po przeciwnej stronie bramy znajdowały się drzwi do żydow-

skiego mieszkania. Z bramy wychodziło się na podwórko. Po dwóch je-
go stronach była dalsza część kamienicy, w której po prawej stronie 
mieściła się na piętrze dalsza część naszego mieszkania. Pod naszym 
mieszkaniem, na parterze, do 1939 r. mieszkali Żydzi, a po przeciwnej 
stronie, też na parterze, właściciel domu Artyfikiewicz. Naprzeciwko 

bramy były chlewki. Wchodziło się do nich po schodkach, ponieważ 
znajdowały się nad dołem z nieczystościami. Tam też był przybytek 
„westchnień”.  

Po sąsiedzku, od strony podwórka, był dom pana Jaźwińskiego. 
W nim mieściła się masarnia i z tego powodu w chlewkach mieszkały 
szczury. Nie pojawiały się w domu ani na podwórku, bo mój pies fokste-
rier ostrowłosy walczył z nimi. Psotka wychodziła z tego obronną łapą, 
czego nie można było powiedzieć o Urwisie, pięknym wilczurze. Zjadł 
trutkę na szczury i mimo ratunku odszedł tam, gdzie odchodzą wszystkie 
zwierzęta. Aby wyeliminować, a raczej ograniczyć kontakt ze szczura-
mi, węgiel przechowywany był w piwnicy i w schowku zrobionym nad 
schodami kuchennymi, to znaczy prowadzącymi z podwórka do kuchni. 
Na podwórku była podobno studnia, której nie pamiętam, a o której 
mówiła moja siostra.  

W mieszkaniach na parterze, gdzie mieszkali Żydzi, w czasie szabasu 
nie było im wolno rozpalać ognia. Robili to za nich Polacy. Na podwór-
ku były też schody prowadzące na pierwsze piętro, do przedpokoju ro-
dziców, tak zwanego gospodarczego. Schody były stare, metalowe, prze-
rdzewiałe, pełne dziur i do tego chwiejące się. Kusiły, by po nich zejść. 
Zrobiłam to. Nie czułam lęku, choć trzęsły się i drżały, a ja omijałam 
dziury. Zobaczyli to rodzice. Skutek był taki, że drzwi zostały zamknięte 
na stałe, a z czasem schody zdemontowano.  

Do apteki wchodziło się z ulicy. Była jedyna w Makowie. Według 
przepisów mogła być tylko jedna na 8 tys. mieszkańców. Był w mieście 
jeszcze skład apteczny po drugiej stronie Rynku. Był nazywany droge-
rią. Można w niej było sprzedawać środki higieniczne, kosmetyki i tylko 
niektóre lekarstwa, takie jak obecnie są w sklepach spożywczych. Wła-
ścicielem tego składu był Żyd.  

Rodzinna kamienica Hanny Miłuńskiej z d. Pisarskiej, Maków Mazowiecki ul. Rynek 29 /dwupiętrowy budynek z żółtą elewacją/. Google Maps, 
dostęp 22 X 2020 r. 
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Apteka była wypełniona szklanymi naczy-
niami z lekarstwami. Na każdym słoju był na-
pis robiony czarną farbą informujący, co 
w nim się znajduje. Napis robił najczęściej ta-
ta. Była też jedna szafka zamknięta na klucz, 
którym dysponował tylko właściciel apteki. 
Stały tam naczynia z napisami robionymi 
czerwoną farbą. W naczyniach były narkotyki. 
Naczynia stały w szafach na półkach mających 
lustra od tyłu, a od frontu szyby. W dolnych 
częściach szaf były szuflady, w których prze-
chowywano zrobione lekarstwa takie jak ma-
ści, krople, proszki, czyli te, jak mówiono 
wówczas, leki do sprzedaży odręcznej. Przed 
szafami był stół, przy którym sprzedawano le-
karstwa. Na szafach za ladą było miejsce, na 
którym ustawiano zrobione lekarstwa według 
recept. Z boku stał stół osłonięty matową szybą 
służący do robienia lekarstw według recept, 
a na nim wagi. W dalszych pomieszczeniach, 
w których robione były lekarstwa do odręcznej 
sprzedaży, mieściły się specjalistyczne naczy-
nia, takie jak moździerze, kuwety, próbówki, 
lejki i wiele, wiele innych. Były tam też bardzo 
czułe wagi. Do tych pomieszczeń wchodziło 
się przez aptekę i z bramy przez małą sionkę.  

Za szafami aptecznymi były jeszcze jedne schody, dość strome i spa-
dziste, prowadzące do mieszkania. Zaczynało się ono małym gabinetem, 
z którego przechodziło się do salonu. Było to duże pomieszczenie 
o trzech oknach i balkonie. Stał tam fortepian. 

Z salonu przechodziło się do pokoju stołowego. Stał tam pośrodku du-
ży stół. Wszystkie wymienione dotychczas pomieszczenia były od stro-
ny Rynku. Od podwórka były jeszcze dwa inne pokoje i przedpokój 
przedzielony na dwie części, reprezentacyjną i gospodarczą. Jeden z po-
koi był widny, drugi zaś, obok niego, był ciemny; jego okno wychodziło 
na sąsiedni mur. Dalej za tym pokojem mieściły się jeszcze dwa po-
mieszczenia. Jedno było przedzielone. Tworzył się korytarz, a za prze-
pierzeniem mieszkały pracujące dziewczyny nazywane wówczas służą-
cymi. Dalej była kuchnia ze schodami prowadzącymi na podwórko. 
Z ciemniejszego pokoju prowadziły drzwi do mniejszego, słonecznego, 
a z niego do reprezentacyjnego przedpokoju.  

Za budynkami, w których mieszkaliśmy, był kościół i wieża z dzwo-
nami, otoczone murem. Poza murem, po jednej jego stronie, przy ulicy, 
znajdowała się plebania, a po drugiej stronie kościoła, wzdłuż drugiej 
ulicy, był dom, w którym mieszkał wikary i mieściła się kancelaria. Na 
tej samej ulicy, blisko kościoła, mieściła się straż pożarna. Między ka-
mienicami a kościołem był skwerek. Na jego rogu stała budka ze słody-
czami. Biegałyśmy z siostrą po te słodycze, a zwłaszcza po lody. Płyty 
chodnika spotykały się często z mymi kolanami, zostawiając na nich 
otarcia, a potem bolesne strupy. Idąc, tańczyłam. Po upadku słyszałam 
szept chodnika: „Nie tańcz, patrz pod nogi. Uważaj!”. Jednak za bardzo 
lubiłam tańczyć, żeby zapamiętać te ostrzeżenia. Nie na darmo nazywa-
no mnie tancerką. I ledwie wygoiły się kolana, sytuacja powtarzała się.  

W kościele można było wykupić miejsce w ławce. Wówczas na jej 
pulpicie przybita była wizytówka z nazwiskiem właściciela. Nikt inny 
tam nie siadał, nawet wówczas, gdy ławka była pusta. Moja rodzina mia-
ła całą ławkę koło głównego ołtarza, przy wejściu do zakrystii. Po mszy 
proboszcz zapraszał na plebanię na śniadanie. Bywali tam tylko wybrani 
goście, do których należała mama, a my wraz z nią. Dorośli częstowani 
śniadaniem, siadali przy stole, prowadząc rozmowy, a my wolałyśmy 
biegać w dużym ogrodzie koło plebanii i jeść znajdujące się tam owoce.  

Po skończonym śniadaniu bardzo często szłyśmy do babci Franulki 
Szulcowej. Mieszkała na końcu ulicy biegnącej od Rynku między ko-
ściołem i plebanią. Babcia Franulka była znaną w mieście panią, żoną 
właściciela apteki, a tak naprawdę współwłaścicielką, bo akt kupna 
z 1903 r. był na oboje dziadków. Projektantem domu babci był kuzyn, 
architekt Karol Przybylski, a nadzorem nad budową zajmował się zięć 
Władysław Pisarski, tzn. mój tatuś. Dom był bardzo ładny, nietypowy. 
Stał w głębi posesji. Z frontu był nieduży kwiatowy ogródek ze ścież-
kami, trawnikiem i ławkami. Przy płocie od strony sąsiada była brama 
i droga prowadząca za dom na podwórko, gdzie były pomieszczenia go-
spodarcze i studnia z pompą. Dalej był ogród, do którego wchodziło się 
przez obrośniętą kwiatami furtkę. W ogrodzie blisko płotów biegły dwie 
równoległe ścieżki od początku do końca ogrodu. Wzdłuż ścieżek, po 

obu ich stronach były drzewa i krzaki owocowe. Między ścieżkami było 
miejsce przeznaczone na jarzyny i różne owoce, np. truskawki.  

Był to jedyny w tym czasie dom w mieście, który miał własną kanali-
zację i wodociąg. W łazience z wanną i sedesem, pod sufitem, umiesz-
czony był duży zbiornik na wodę, która była tam pompowana ze studni. 
Babcia miała trudności z poruszaniem się po mieszkaniu, mogła wycho-
dzić na taras powoli i z trudem, wspierając się na lasce. Po ogrodzie i po 
mieście babcia jeździła, a raczej był wożona na wózku. Do choroby 
przyczyniła się sama. Była bardzo elegancką panią, dbającą o swój wy-
gląd, odpowiedni strój i zasady towarzyskie. W latach dwudziestych 
wybrała się do Warszawy. Ubrała się zgodnie z pogodą i swą elegancką 
naturą. W powrotnej drodze pogoda się zepsuła, zrobiło się zimno. Lek-
ko ubrana babcia zmarzła tak bardzo, że wszystkie stawy zesztywniały. 
Nie była w stanie o własnych siłach dojść do domu i z łóżka już nie 
wstała. Dopiero nagła śmierć dziadka podczas telefonowania wywołała 
taki stres, że wstała z łóżka. Po śmierci dziadka zarządzanie apteką prze-
jął tata. Jako jedyny miał do tego uprawnienia – wyższe wykształcenie 
farmaceutyczne.  

Razem z babcią Franulką mieszkała jej młodsza córka, ciocia Zosia, 
która uczyła dzieci młodszych klas. Miała swój pokój na piętrze. Chętnie 
oglądałyśmy przygotowane przez nią pomoce ułatwiające uczenie dzie-
ci. Moja siostra pamiętała też, że chętnie mierzyłyśmy pantofle cioci na 
obcasach. Razem z babcią mieszkała również jej starsza siostra, ciocia 
Babcia, jak mówiłyśmy. Nazywała się Tekla Matuszewiczowa. Mąż jej 
dzierżawił majątek koło Pasiek, a potem, po pożarze, kupili własny ma-
jątek koło Nasielska. Po wielu latach sprzedali go i zamieszkali w War-
szawie przy ul. Bagatela 13.Tam właśnie odbył się uroczysty obiad po 
ślubie moich rodziców, który miał miejsce w kościele przy Placu Zba-
wiciela. Ciocia Tecia była kobietą pełną życia, stale w ruchu, stale zaję-
ta. A miała co robić – prowadzenie domu, pilnowanie ogrodu. Wpraw-
dzie miała do tego pomoc, ale potrzebny był stały jej wgląd w to, co się 
dzieje. Siostra też wymagała i żądała stałej opieki, w której często wyrę-
czała ciocię mama. Pozornie wolne chwile, w czasie których odpoczy-
wała, były zajęte robotami ręcznymi. To ona nauczyła nas posługiwać 
się drutami i szydełkiem. Pod jej kierunkiem, w tajemnicy przed mamą, 
robiłyśmy na jej imieniny serwetki lub koronki wkoło chusteczek do no-
sa.  

Idąc do babci, mijało się rozgałęzienie. Po jednej stronie rozgałęzienia 
był skwerek ze ścieżkami, trawnikiem i ławkami, a po drugiej ulica 
prowadząca do miejskiej łaźni, elektrowni. Cały czas było słychać pra-
cujące równomiernie maszyny. Idąc dalej, docierało się do turbiny wod-
nej. Można było przejść przez nią, wchodząc po drewnianych schodkach 
i przechodząc do drugich szerokim pomostem. Z jednej strony był on 
zabezpieczony balustradą, a z drugiej strony były betonowe słupy i pie-
niąca się woda w zakolu rzeki. Po schodach po drugiej stronie turbiny 
schodziło się na łąki, na których pasły się krowy. Były tam również 
ścieżki, a właściwie alejki biegnące wzdłuż rzeki, mające z drugiej stro-
ny niewielkie góry. Jeżeli ktoś miał taką ochotę, można było wejść na 

Las Grzanka – miejsce spacerów i spotkań mieszkańców Makowa Mazowieckiego. Źródło: 
Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Mazowiecki–Pułtusk 2020. 
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górę, na drogę prowadzącą do lasu zwanego 
Grzanką, gdzie można było spacerować.  

Turbina, a właściwie betonowe słupy obok 
niej, były wielką atrakcją dla kąpiących się 
chłopców. Wchodzili na nie i skakali do pie-
niącej się wody. Uważali, że są one bezpiecz-
ne. My oczywiście z takiej kąpieli nie korzy-
stałyśmy. Pod opieką dorosłych, najczęściej 
mamy, chodziłyśmy kąpać się na tzw. Babią 
Wodę. W tym miejscu rzeka była płytka, taka 
do kąpania się dla dzieci. Po drugiej stronie 
rzeki, przez którą w tym miejscu można było 
przejść, było wejście na górę. Na tę tzw. plażę 
można było też dotrzeć łąkami, nie przecho-
dząc przez turbinę. My, to znaczy mama, sio-
stra i ja, miałyśmy inną drogę. Na końcu ogro-
du babci była furtka, która wychodziła na dro-
gę na łąkę babci i nad rzekę. Po drodze napo-
tykało się na przeszkodę w postaci rowu, któ-
rym płynęły nieczystości z sąsiedniej garbarni. 
Po wyjściu przez tę furtkę trzeba było przejść 
kładką nad rowem, zatykając nos. Ze względu 
na rozchodzący się zapach koniec ogrodu nie 
był uprawiany. Był zarośnięty zielskiem. Na-
zywano go małpim gajem. Na szczęście za-
pach z rowu rozchodził się tylko okresowo i na krótko.  

W mieście nie było kanalizacji, nie było wodociągu. Wodę brano ze 
studni. Były one w różnych punktach miasta, często na podwórkach, 
przy domach. Najlepsza woda była na Klinie. To z niej robiono herbatę. 
Nazwa Klin pochodziła od miejsca, w którym schodziły się dwie ulice, 
przechodząc w jedną. Te trudności z wodą często powodowały wystę-
powanie różnych chorób i dlatego w mieście zbudowano koło turbiny 
łaźnię. Mieszkańcy mogli, korzystając z niej, łatwiej utrzymywać czy-
stość. Potrzeba wody u rodziców była duże, tak w domu, jak i w aptece. 
Przynosiła ją codziennie pani Niska, napełniając beczkę specjalnie do 
tego przygotowaną. Nosiła ją kubłami zawieszonymi na drewnianej de-
sce dostosowanej do tego, nazywającej się „pytą” i zakładanej na ramio-
na. Ten brak wody, a raczej wysiłek w dostarczaniu jej, powodował, że 
w całym mieście wodę oszczędzano. U niektórych codzienne mycie się 
do pasa wywoływało oburzenie, a upraną odzież noszono do płukania do 
rzeki.  

W aptece w tamtych latach nie było gotowych sprowadzanych le-
karstw. Trzeba je było robić. Robiono wówczas maści, proszki, czopki, 
nalewki, syropy, krople, np. maść ichtiolową, cynkową, proszki od bólu 
głowy itd. Wymagało to wiedzy i umiejętności, jak również odpowied-
nich składników oraz opakowań. Sprowadzano je z Warszawy. Pierwszy 
etap drogi to pociągiem do Pasiek, a dalej transportem konnym. Przy-
wiezione zamówienie trzeba było przenieść do apteki. Kiedy spróbował 
to zrobić tatuś, to słyszał: „Panie Pisarski, niech nam pan nie odbiera 
chleba”, więcej już nie rozładowywał. Robili to zatrudnieni ludzie. Tata 
i tak miał co robić. Apteka była otwarta od godziny 8.00 do 20.00. Po-
czątkowo pracował sam. Potem przyjeżdżał z Pułtuska na motorze wuj 
Stach Nosowski, mąż siostry taty. Wuj Stach był wojskowym, ale po 
1926 r. tzn. po przewrocie majowym, odszedł z wojska (takie miał prze-
konania i poglądy) i wrócił do swego zawodu. Z czasem zatrudniona zo-
stała również pani Czesława Sadowska, farmaceutka.  

Robienie lekarstw przepisanych przez lekarza wymagało dużej uwagi. 
Nie można się było pomylić w odmierzaniu składników, bo wówczas, 
zamiast leczyć, przygotowany specyfik mógł przyspieszyć zgon lub 
wywołać chorobę. Znane jest powiedzenie, że coś się robi z aptekarską 
dokładnością. Wydawanie zrobionych leków też wymagało uwagi 
i wielokrotnego sprawdzania. Po zrobieniu lekarstwa recepta była przy-
czepiana do butelki przy pomocy gumek, które do dziś nazywają się re-
cepturki. Przy wydawaniu gotowych lekarstw trzeba było sprawdzić, by 
nie doszło do pomyłki. Szczególnie uważnie robił to ojciec. Zdarzały się 
jednak różne przypadki i to nie z winy wydającego. Przyszedł raz go-
spodarz po lekarstwo przepisane mu przez lekarza. Po sprawdzeniu nu-

merków i nazwiska oraz adresu otrzymał je. Po ok. 2 godzinach ten sam 
gospodarz wrócił, ale blady, spocony, ledwie trzymający się na nogach.  
– Co panu jest – spytał Tata.  
– To po pana lekarstwie. 
– Pomyliłem się – taka pierwsza myśl przyszła do głowy ojca.  
– Daj, pan, butelkę od lekarstwa. Sprawdzę.  
Wszystko się zgadzało, ale uwagę taty zwróciło to, że butelka była pu-
sta.  
– A gdzie lekarstwo, co się z nim stało? 
– Wypiłem je – wysapał gospodarz.  
– Było napisane, że ma Pan brać lekarstwo trzy razy dziennie po jednej 
łyżce. 
– Nie mam na to czasu, muszę pracować w polu, więc wypiłem wszyst-
ko.  
Na szczęście nic mu się poważnego nie stało. Po godzinie usprawniacz 
leczenia czuł się już dobrze. Dziś w takiej sytuacji wezwane byłoby po-
gotowie, ale wówczas pogotowia nie było, a po pomoc można było udać 
się w Makowie tylko do apteki i do gabinetu lekarskiego. A o ratunek 
u lekarza też nie było łatwo.  

Najtrudniej z pomocą dla chorych było na wsi. Albo chorego wieziono 
na wozie do lekarza, co wymagało wiele czasu, lub przyjeżdżano po le-
karza. Jechał wówczas końmi do chorego. Po zbadaniu go i wypisaniu 
recept wracał tym samym konnym pojazdem do Makowa, a opiekun 
chorego szedł do apteki po lekarstwa i wracał z nimi do domu. Czas pły-
nął, choroba się rozwijała. Jeżeli chory był przywieziony do lekarza, 
czekał, czasem długo, pod gabinetem, bo lekarz wyjechał do innego cho-
rego lub miał inne zajęcia. W Makowie w tym czasie było dwóch leka-
rzy – dr Sokołowski i dr Strzelecki. Potem, na krótko przed wojną 
w 1939 r., był dr Kamiński. Był też felczer, czyli lekarz z prawami le-
karskimi, ale beż wykształcenia uniwersyteckiego. Nazywał się Bro-
dowski. Miał duże doświadczenie lekarskie. Dowodzi tego chociażby 
historia mojej koleżanka Tosi Szyszkiewicz. Póki mieszkała z rodzicami 
nad rzeką, przy ul. Grabowej, stale cierpiała na katar i bóle gardła. I wła-
śnie to pan Brodowski poradził by, jej rodzina przeniosła się i nie 
mieszkała nad rzeką. Pomogło, choroby znikły.  

Do taty przychodziło z prośbą o pomoc wiele osób. Jego rady były 
skuteczne. Sprawdziłam to na sobie samej. W dzieciństwie bardzo się 
oparzyłam i to właśnie tata mnie wyleczył. Po oparzeniu nie zostały 
żadne ślady. Jako dziecko byłam piegowata. Śmiano się ze mnie, że opa-
lałam się przez sitko. Uprosiłam tatę, by zrobił maść usuwającą piegi. 
Zrobił. Piegi zniknęły.  

Orzyc w okolicach lasu Grzanka. Źródło: Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. 
J. Szczepański, Maków Mazowiecki–Pułtusk 2020. 
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We wtorek i piątek odbywały się targi, a raz 
w miesiącu w środę jarmark. Cały Rynek 
i przyległe ulice były wówczas zastawione 
furmankami, które były stale w ruchu. Jedne 
przyjeżdżały, drugie wyjeżdżały. Blokowały 
sobie drogę, konie niecierpliwie szarpały i rża-
ły. Na wozach gospodarze przywozili różne 
produkty rolne, takie jak kartofle, kapusta, ja-
rzyny. Stały też na nich skrzynki, a między 
szczebelkami wystawały głowy kaczek, gęsi, 
kur i kurczaków, a czasem indyków. Za fur-
mankami szły przywiązane do nich konie 
i krowy, rozpaczliwie beczące, a na furman-
kach jechały świniaki. Wszystko to było na 
sprzedaż na wydzielonym targowisku. Po prze-
ciwnej stronie Rynku niż apteka, a właściwie 
już poza Rynkiem był plac, na którym gospo-
dynie sprzedawały przyniesiony w koszach to-
war. Były to jajka, sery, masło, śmietana, ale 
też grzyby i kurczaki. Przynosiły w bańkach 
mleko. To, co wymagało opakowania, jak na 
przykład ser, było owinięte w liście chrzanowe 
i lniany materiał. W sezonie sprzedawano na 
litry, kubki i kwarty, jagody, borówki i inne 
owoce leśne. Wszędzie był ruch, rozmowy, 
namawianie do kupna i oczywiście targowanie 
się. W czasie jarmarku ruch był jeszcze więk-
szy. Rozstawione były wówczas stragany, na 
których można było kupić różne rzeczy po-
trzebne w życiu codziennym i w gospodar-
stwie, takie jak kosy, sierpy, grabie, uprząż dla 
koni. Były tam też rzeczy cieszące oko, takie 
jak wstążki, chusty, korale, motki wełny. Były 
też wyroby drewniane, jak beczki, ale też i me-
ble.  

W takie dni zwiększał się ruch w sklepach 
i przede wszystkim w aptece. Gospodynie i go-
spodarze kupowali leki na różne dolegliwości, 
radząc się i prosząc o pomoc. Było też wiele 
osób z receptami po wizycie u lekarza lub po-
wtarzających receptę. Organizowali się wów-
czas wszyscy do pracy – tatuś, pani Czesława, 
wuj Stach, ale również i mama, która w aptece 
pojawiała się sporadycznie. W takie targowe 
dni robiono i wydawano ok. 80 recept. Każdy 
chciał otrzymać lek robiony według recepty jak 
najszybciej, bo spieszył się do domu. Trzeba 
było, mimo pośpiechu, a może właśnie dlatego, 
bardzo uważać, być skupionym na wykonywa-
nej pracy, by się nie pomylić, nie zrobić błędu, 
nie zamienić wydawanych leków.  

Wieczorem robiło się cicho. Rynek i sąsiednie ulice były pełne nieczy-
stości – pamiątek po żywych stworzeniach i innych śmieci. Rano wszę-
dzie było już znowu czysto.  

W dni nietargowe zaprzyjaźnione gospodynie przynosiły do domu 
mleko, masło, śmietanę itp. O ich ilości decydowała mama. Kupowała 
ich tyle, by nie zabrakło, ale by się też nie zepsuły. Lodówek wówczas 
nie było, chłodnym miejscem była piwnica. Masło chroniono w ten spo-
sób, że do drugiego naczynia wypełnionego zimną wodą wstawiano na-
czynie z masłem.  

W mieście były różne sklepy: bławatne, papiernicze, z książkami, spo-
żywcze i masarskie. Ze sklepami masarskimi wiąże się przykre wspo-
mnienie. Tu, gdzie obecnie jest nowa ulica, obok Domu Kultury, ze 
sklepami z żywnością i rzeczami gospodarczymi /ul. Ciechanowska - 
przypis red. wydania/, przed wojną były jatki. Byłam koło nich jeden 
raz. Płynąca rynsztokami czerwona woda, a więc zmieszana z krwią, 
zrobiła na mnie straszne wrażenie. Czerwona barwa kazała mi domyślać 
się, że to krew. Miałam wówczas parę lat, a wspomnienie to zostało 
w mojej pamięci na zawsze. W miejscu tym był później czyjś ogród.  

W dni niepowszednie codziennym widokiem były furmanki z furma-
nem na koźle. Rozwoził węgiel. Twarz furmana była pokryta pyłem wę-
glowym, jak u górników. Sprzedawał, ale i rozwoził zakupiony węgiel. 
Miał wagę i wiklinowy kosz. Odważony węgiel dostarczał do miejsca 

przeznaczenia, najczęściej do chlewka. Czasem zsypywał go bezpośred-
nio przez okienko do piwnicy.  

Innym gościem na ulicach była furmanka, której woźnica trudnił się 
kupnem starych ubrań. Rozlegało się wołanie: „Szmaty kupuję!”. Sły-
sząc taki okrzyk, szukano starej zużytej odzieży. Skupujący ją cierpliwie 
czekał, aż ktoś przyszedł do niego z odzieżą. Prowadził handel wymien-
ny na różny sprzęt domowy w zależności od tego, co otrzymywał.  

Innym gościem podwórek był człowiek noszący na własnych plecach 
urządzenie do ostrzenia. Wołał wówczas: „Noże ostrzę!”. Na takie wo-
łanie zbierano wszystko w domu, co tego potrzebowało, nie tylko noże, 
ale i nożyczki, sitka do maszynek itp. A pan ostrzył na wirującym kole 
wszystko, co mu dostarczono. Po wykonaniu pracy brał swój warsztat na 
plecy i szedł dalej.  

Inny wędrowny rzemieślnik pojawiający się na podwórku to człowiek 
wołający: „Garnki lutuję!”. Kto miał dziurawe garnki, wyciągał je i biegł 
do fachowca. W tamtych czasach dziurawy garnek to był garnek, który 
trzeba było przywrócić do życia. Powstałą dziurę można było zalutować 
i garnek znów był w użyciu.  

Zamieszanie w mieście wywoływał najczęściej wiosenny przyjazd 
Cyganów. Zatrzymywali się na łące między mostem a turbiną. Rozbijali 
obóz. Podróżowali odkrytymi wozami pełnymi tobołów. Mieli też wozy 
kryte przypominające domki na kołach. Ludzie w mieście mobilizowali 
się, pilnowali wszystkiego, nie rozwieszali prania, zamykali domy 
i chlewki, bojąc się kradzieży. Po mieście chodziły Cyganki w długich, 
szerokich, kolorowych spódnicach. Zaczepiały, mówiąc: „Powróżę, po-

Ochotnicza Straż Pożarna z orkiestrą dętą, 1933 r. Zbiory Z. Kapuścińskiej. Źródło: Dzieje 
Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Mazowiecki–Pułtusk 2020.   

 

Targ na rynku w Makowie. Zbiory M. Chrzanowskiego. Źródło: Dzieje Makowa Mazowiec-
kiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Mazowiecki–Pułtusk 2020. 
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wiem, co cię czeka”. Wróżyły z ręki. Ludzie 
im nie ufali, cieszyli się, kiedy Cyganie zwijali 
obóz i wyjeżdżali. Czy naprawdę kradli, jak 
mówiono, czy prawdziwe były ostrzeżenia, że 
porywają dzieci – nie wiem, ale dzieci mieli 
dużo, po co im byłyby potrzebne jeszcze ko-
lejne? Cyganom przypisywano wszystko to, co 
złego stało się w mieście. Pojawiał się ktoś, na 
kogo można było wszystko zrzucić.  

W Makowie, tak jak w wielu miejscach na 
świecie, byli też ludzie chorzy psychicznie, 
również bezdomni. Wszyscy, a dokładnie 
rzecz biorąc, większość mieszkańców miasta, 
unikała ich, a rodziny wstydziły się ich. Nazy-
wano ich głupimi. Mówiono o kobiecie biega-
jącej z nożem i widelcem. Straszono nią szcze-
gólnie dzieci. Stałym mieszkańcem miasta był 
tzw. łupi Jaś. Mieszkał w pustej pieczarze na 
cmentarzu. Myślę, że dziś uważany by był za 
bezdomnego i może szukano by dla niego 
opieki. Jak było to dla niego wygodne, straszył 
ludzi, wymuszał jedzenie i ubranie. Od moich 
rodziców dostawał jedzenie i ubrania, a jak by-
ło trzeba to i lekarstwa. Był traktowany życz-
liwie. Widzieliśmy w nim człowieka nieszczę-
śliwego, ale też zaradnego, wręcz przebiegłego. Dla nas był miły; żarto-
wał z tych, którzy się go bali.  

Mimo wielu zajęć związanych z pracą umiał tata znaleźć czas na wła-
sne zainteresowania i pracę społeczną. Kochał książki, a raczej intere-
sowały go wiadomości, których książki dostarczały. Interesowała go 
astronomia, chemia, fizyka, malarstwo, fotografia, historia – przede 
wszystkim okolic Makowa, Pułtuska i Mławy, skąd pochodziła jego ro-
dzina. W domu wszędzie były szafy z książkami. Miłość do książek 
i szacunek dla nich przekazywano nam na każdym kroku. Miałyśmy 
swoje książki. Stały one na półkach oddzielnej szafki, nazywanej wów-
czas etażerką. Początkowo czytała nam mama, szczególnie gdy byłyśmy 
chore. Siadała koło łóżka i czytał książeczki, a potem nawet powieści. 
Zostałyśmy poinformowane, które książki nie są dla nas i których nie 
należy ruszać. Nie kusiły nas, może dlatego, że nie były zamykane, a my 
mogłyśmy wybierać między innymi. Tata tak bardzo kochał książki, że 
gdy znalazł się w księgarni, tylko je widział. Pewnego razu, gdy poje-
chał do Warszawy i poszedł do antykwariatu, zapomniał o wszystkim. 
Wydał wszystkie pieniądze. Nie miał czym zapłacić za hotel i za co 
wrócić. Wysłał do Mamy depeszę z prośbą: „Ratuj, wykup”.  

Wówczas to była najszybsza droga przekazywania wiadomości. Nie 
było komórek, a telefon trzeba było zamawiać przez pocztę i czekać na 
połączenie albo w domu, jeżeli miało się telefon, albo czekać na połą-
czenie i wezwanie osoby zainteresowanej w domu lub na poczcie. A de-
peszę wprawdzie wysyłało się z poczty, ale o dostarczenie jej – i to jak 
najszybsze – martwiła się poczta.  

Tata kochał książki, bo były źródłem wiedzy, bo dzięki nim zdobył 
wykształcenie jako samouk. W roku 1905 za udział w strajku szkolnym 
w Łomży został usunięty ze szkoły z wilczym biletem. Oznaczało to, że 
nie mógł być przyjęty przez jakąkolwiek szkołę. Uczył się sam, w czym 
pomagały mu książki. Ukończył gimnazjum w Pułtusku, zdając egzamin 
eksternistyczny. Takie egzaminy były bardzo trudne. Trzeba było zdać 
z wszystkich przedmiotów, nawet z religii, a potem jeszcze egzamin 
końcowy. Wymagania były zwiększone, nie jak obecnie – obniżone. 
W Makowie pojawił się ok. 1910 r., po zdaniu egzaminu. 

Później, pracując w aptece, uczył się sam. Był samoukiem. W okresie 
I wojny światowej przemarsze wojsk, choroby, pożar części miasta nad 
Orzycem, wywołały głód. Tata wraz z dziadkiem, a czasem sam, jeździł 
na wieś po żywność. W tym czasie powstała tajna Polska Organizacja 
Wojskowa, do której należał tata. Był początkowo szeregowym człon-
kiem, potem komendantem poczty i zastępcą komendanta obwodu. 
W czasie rozbrajania Niemców został pobity przez żołnierzy 
i zawleczony przed pluton egzekucyjny. Od śmierci uratował go ówcze-
sny starosta. Po rozbrojeniu Niemców wstąpił jako ochotnik do Wojska 
Polskiego. Walczył w 42. szwadronie 11. Pułku Ułanów w stopniu 
wachmistrza. Tyfus plamisty przeniósł go do szpitala. Dziadek, który 
bardzo bał się tyfusu, odnalazł go i leczył. Po wyzdrowieniu tatuś został 
przeniesiony do służby sanitarnej, a konkretnie do szpitalnej. Za ten 
okres otrzymał Krzyż POW. Po zwolnieniu z wojska wrócił do pracy 
w aptece.  

Praca nie przeszkadzała mu uczyć się dalej. Maturę, też jako ekstern, 
zdał w Warszawie w Liceum Władysława IV. By zdobyć wyższe wy-
kształcenie farmaceutyczne, musiał przenieść się do Warszawy. Tam 
nadal pracował w aptece i równocześnie studiował. Wiedział, że dzięki 
książkom i własnej wytrwałości stał się tym, kim był – cenionym, sza-
nowanym i lubianym panem Pisarskim. 

Prócz książek miał i inne pasje. Grał od najmłodszych lat na fortepia-
nie i organach oraz na innych instrumentach, takich jak flet. W domu 
w salonie stał fortepian, na którym tata często i pięknie grał. Wiele osób 
w jego rodzinie było uzdolnionych muzycznie: jego ojciec, wuj i brat 
stryjeczny. Dzięki tym uzdolnieniom tata w młodości, kiedy studiował, 
prócz pracy w aptece zarabiał, podkładając muzykę pod nieme filmy. Ci, 
co to robili, byli wówczas nazywani taperami. Tata miał swój ulubiony 
utwór. Był nim jeden z czardaszów Liszta. I ja bardzo chciałam grać. 
Miałam się uczyć, ale wojna mi to uniemożliwiła. 

Drugą wielką pasją taty była fotografia. Kupił bardzo dobry aparat fo-
tograficzny, zrobił w domu ciemnię z pełnym wyposażeniem i robił nie 
tylko zdjęcia, ale i je wywoływał. Cały salon był wówczas zawieszony 
schnącymi filmami lub po zrobieniu odbitek podłoga założona nimi. 
W porządkowaniu zdjęć pomagała mu czasem mama.  

Pozornie mogło by się wydawać, że mama nic nie robiła, ale w rze-
czywistości była stale zajęta. Chora matka, dwoje dzieci, duży dom i po-
rządek w aptece. Miała wprawdzie do pomocy dwie osoby. Były to mło-
de dziewczyny ze wsi, mieszkające stale u nas. Pracy było dużo. Utrzy-
manie w czystości tak dużego domu i apteki wymagało wiele wysiłku, 
poczynając od ogrzewania mieszkania przy pomocy kaflowych pieców. 
Zimą trzeba było w nich palić, co pociągało za sobą przynoszenie węgla 
z piwnicy. By ułatwić pracę – nie wiem kto, czy rodzice, czy dziadkowie 
– zrobili nad półpiętrem od strony kuchni schowek, w którym był prze-
chowywany opał. Pieców było wiele, tak w domu, jak i w aptece. Nie-
które piece miały wbudowane piecyki. Było to wielkie ułatwienie Moż-
na było, wstawiając do nich naczynie, spowodować, że przez dłuższy 
czas utrzymywana była właściwa temperatura. Była to duża wygoda, je-
dzenie było ciepłe i nie trzeba było rozpalać ognia pod węglową kuch-
nią.  

Utrzymanie czystości w domu to była oddzielna sprawa. Na przykład 
okna. Były podwójne. Jedne otwierały się do środka, a drugie na ze-
wnątrz. Na lato jedne z nich były wyjmowane i przechowywane na stry-
chu. Na zimę po umyciu i założeniu okna były uszczelniane. Między 
framugę okna a okno wciskane były uszczelniacze, jakie kto miał. U nas 
była to wata i lignina. Okna były zamknięte aż do wiosny. By móc wie-
trzyć mieszkanie, w oknach były lufciki, tzn. małe okienka, które można 
było zawsze otworzyć. Można było też otwierać górną cześć okna, osa-
dzoną na zawiasach w górnej części framugi. Nazywano ją z niemiecka 
oberluftem. Zimą były też uszczelnione i nie otwierane. Ratowały tylko 
lufciki. Umycie takiego okna otwierającego się na zewnątrz wymagało 
karkołomnych wyczynów. Trzeba było stać na parapecie I, trzymając się 
ramy, wychylać się nad ulicę, by umyć szybę od zewnątrz ręcznie, bez 
żadnych dodatkowych szczotek. Wewnętrzne okna już nie sprawiały tyle 
trudności.  

Występ SKO – jako złotówka J. Chlewska, lata trzydzieste XX w. Zbiory J. Chylewskiej. Źró-
dło: Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Mazowiecki–Pułtusk 
2020. 
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Natomiast wiele wysiłku wymagało pranie 
firanek. To nie były obecne firanki nylonowe, 
prane w pralkach elektrycznych i jeszcze wil-
gotne zawieszane. Firanki moich babć i mamy 
wymagały ręcznego prania, krochmalenia 
i suszenia po rozciągnięciu na ramie. Wiesza-
no je po wyschnięciu, a czasem dopiero po 
uprasowaniu.  

Utrzymanie porządku i czystości w domu 
wymagało wiele wysiłku i zajmowało wiele 
czasu, szczególnie utrzymanie podłóg. Trzeba 
je było pastować, oczywiście na kolanach, 
a potem czyścić do połysku. Robiono to ręcz-
nie przy pomocy froterki. Było ich dwa rodza-
je. Jedna była to szczotka osadzona na kiju 
i tym urządzeniem przesuwało się po podło-
dze, aż osiągało się zamierzony efekt. Drugi 
rodzaj to dwie szczotki zakładane na nogi i 
jeżdżenie nimi po podłodze do uzyskania po-
łysku. Nie było to wcale łatwe. Szczotki spa-
dały z nóg, froterujący przewracał się. Zdecy-
dowanie lepsze były duże froterki. Może dla-
tego, że byłyśmy zapraszane, by na nie usiąść, 
większy ciężar pozwalał szybciej osiągnąć 
efekt. My bawiłyśmy się wtedy wspaniale, a 
wraz z nami psy. Sprzątanie domu było trudne i czasochłonne, tym bar-
dziej, że nie było różnych środków czystości, tylko woda, szmata, amo-
niak, ocet itp.  

Mieszkania były urządzane inaczej niż teraz. Dużo ozdób, poduszek, 
kryształów, obrazów, serwetek robionych szydełkiem lub haftowanych. 
Robienie takich ozdób to była domena dziewcząt. Nie wszystkie jednak 
robiły to chętnie.  

Prócz stałego codziennego sprzątania robiono porządki dwa razy 
w roku, na wiosnę i na jesieni. Mieszkanie w pierwszym etapie wygląda-
ło jakby przeszedł przez nie huragan, a potem wszystko pięknie błysz-
czało i pachniało. Po takich porządkach, ale i nie tylko, trzeba było zro-
bić pranie. Nie było to takie proste jak obecnie z pralką elektryczną. 
Dzień wcześniej przynoszono do kuchni balię, tzn. wielką drewnianą 
miskę z otworem w dnie, zabezpieczonym drewnianym kołkiem, by wo-
da wypływała z niej tylko wtedy, kiedy to potrzebne. Ustawiano balię na 
stołku. Brudną bieliznę segregowano i odkładano tę, która miała być go-
towana, moczono ją w wodzie i zostawiano na noc. Zasadnicze pranie 
w ciepłej wodzie i mydlinach robiono przy pomocy tary. Jej powierzch-
nia była pofałdowana i metalowa, tarło się o nią praną rzeczą. Ale to nie 
był koniec prania. Po pierwszym praniu rzeczy gotowano i potem znów 
prano, płukano, farbkowano i krochmalono. Kolorowe rzeczy prane były 
oddzielnie. Do prania przychodziła zawsze ta sama pani – Kacprzycka. 
W kuchni był ruch. Wygotowaną bieliznę wyjmowano drewnianymi kij-
kami na miski, a potem wrzucano do balii i prano jeszcze raz. Osoby to 
robiące musiały uważać, by się nie poparzyć. W kuchni było pełno pary. 
Lubiłam towarzyszyć przy praniu, czego pewnie nie można powiedzieć 
o dorosłych, jako że moja obecność im przeszkadzała. Szczególnie lubi-
łam opowieści pani Kacprzyckiej o różnych życiowych zdarzeniach. 
Przy praniu potrzeba było szczególnie dużo wody, znacznie więcej niż 
zwykle. Przynosiła ją jak zawsze pani Niska. Zużytą wodę trzeba było 
wylać najpierw z balii, wyjmując drewnianą zatyczkę i podstawiając ku-
beł, a potem na zewnątrz. I z tym był problemem. Wprawdzie nie miało 
to miejsca w Rynku ani na pobliskich ulicach, ale wylewano brudną wo-
dę do rynsztoka.  

Po praniu trzeba było wszystko uprasować. Nie było wówczas żelazek 
elektrycznych. Robiono to przy pomocy dwóch typów żelazek. Najstar-
szy typ to żelazko z podnoszonym wierzchem. Wsypywano do niego 
rozżarzone węgle, od których rozgrzewało się żelazko. Węgle stygły 
i trzeba je było często zmieniać. Takie żelazka w powszechnym użytku 
były za czasów mojej babci. Drugi typ żelazka to tzw. żelazko z duszą. 
Bryłę metalową, duszę, wrzucano do ognia i trzymano ją tam, aż się roz-
żarzyła. Wkładano ją potem do wnętrza żelazka i prasowano. Do każde-
go żelazka było kilka dusz, by żelazko nie wystygło. Ratowała je częsta 
ich zmiana. My też miałyśmy żelazka zabawki, którymi prasowałyśmy 
np. chustki do nosa.  

Okresowe zajęcia to przygotowywanie zapasów na zimę, m.in. kwa-
szenie kapusty. Robiło to kilka kobiet. Każda zarzucała czystą, najczę-
ściej lnianą ścierkę na ramię, opierała o nią oczyszczoną z niepotrzeb-
nych liści główkę kapusty, nadcinała ją i kroiła jak najcieniej. Przygoto-

waną kapustę przy pomocy soli, utartej marchwi i ziół wkładano do 
beczki i ubijano. Tę ostatnią pracę wykonywał mężczyzna – najczęściej 
był to pan Kacprzycki, mąż wspomnianej Kacprzyckiej. Było przy tym 
dużo rozmów i śmiechu. My dostawałyśmy do zjedzenia głąby kapusty. 
Były bardzo dobre, a podobno i zdrowe.  

Smażenie konfitur, przygotowanie ich i czuwanie to już była domena 
Mamy. Na przykład konfitury z truskawek wymagały wielu czynności. 
Wybrane duże truskawki po umyciu i osuszeniu trzeba było zanurzyć 
w spirytusie i rozłożyć każdą oddzielnie na talerzu lub półmisku. Na-
stępnie przygotować syrop z wody i cukru, włożyć do niego truskawki 
i smażyć. Trzeba to było robić ostrożnie, aby owoce nie rozpadły się. 
Potem przełożyć do słoików, a ich wieczka przed zamknięciem zalać la-
kiem, żeby były szczelne.  

Przygotowanie świąt, a szczególnie pieczenie ciast, to był cały rytuał. 
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, przez półotwarte oczy, nie bar-
dzo wiedząc, czy to sen, czy rzeczywistość, widziałam postacie ubrane 
na biało, w białych chustkach na głowach, które stawiały miski z mąką 
i zaczynem drożdżowym obok pieca, bo tam było najcieplej i ciasto mo-
gło rosnąć. Miski były przykryte płótnem i kocami. Następnie robiono 
tzw. kogel-mogel, tzn. ucierano żółtka z cukrem i wraz z masłem doda-
wano do misek z mąką, po czym wszystko razem wyrabiano. Po wyro-
bieniu, które trwało długo, ciasto ponownie przykrywano i rosło ono 
przy ciepłym piecu. Ciasto było najważniejsze, bo robiono je tyko dwa 
razy do roku – na święta. Obecnie ciasta można wszędzie kupić przez 
cały rok. W czasach mojego dzieciństwa było to niemożliwe. Kiedy cia-
sto rosło przy piecu, trzeba było chodzić cicho, prawie na palcach, nie 
trzaskać drzwiami, bo mogło przestać rosnąć, a nawet opaść. Gdy proces 
rośnięcia dobiegł końca, ciasto wyjmowano porcjami, nadziewano 
i układano na blachach do powtórnego wyrośnięcia, a potem wkładano 
do pieca. Nieudane ciasto, np. zakalec, to była tragedia. Babcia Franulka 
ciężko w takim przypadku chorowała. Miała ostrą migrenę. Takie zabie-
gi powtarzały się na Boże Narodzenie, Wielkanoc i dodatkowo przy pie-
czeniu pączków w lutym, na imieniny mojej siostry. Pieczenie mazur-
ków i innych ciast nie robiło takiego zamieszania w domu.  

Raz do roku, na moje imieniny, były robione lody, mój przysmak. To 
też było kłopotliwe. Pierwszy krok to przygotowanie i ugotowanie lo-
dów, drugi krok to ukręcenie ich. Trzeba było wlać je do metalowego 
naczynia z pokrywką, zakręcić i osadzić w drugim drewnianym naczy-
niu wypełnionym lodem i posypywanym solą, by obniżyć temperaturę. 
Puszką metalową trzeba było kręcić tak długo, aż powstały lody. Mogły 
być jednego rodzaju, ale za to było ich dużo. Robił je najczęściej pan 
Kacprzycki w piwnicy, tam gdzie było najchłodniej. Biegałam do niego, 
by dowiedzieć się czy już gotowe.  

Młodzież nad zamarzniętym Orzycem. Zbiory J. Chylewskiej. Źródło: Dzieje Makowa Mazo-
wieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Mazowiecki–Pułtusk 2020. 
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Były jeszcze robione sękacze, nazywano je 
czasem bankuchenem. Wymagało to odpo-
wiedniego urządzenia i umiejętności. Nad 
ogniem do obracającego się naczynia małym 
strumykiem lano ciasto. Robiono je raczej za 
czasów dziadków, a u mamy robione były fa-
worki. Zwano je chrustem, pewnie dlatego, że 
się łatwo kruszą. Są też pracochłonne. Sękacza 
robiono na Wielkanoc. W ciągu karnawału 
prócz faworków robione były drożdżowe plac-
ki zwane pępuchami i smażone tak jak pączki 
na głębokim tłuszczu. Współczesne kobiety nie 
umieją ich robić, a nawet o nich nie słyszały.  

Święta Bożego Narodzenia obchodzono po-
dobnie jak teraz. Choinkę ubierano w salonie, 
gdzie w tym czasie nie wolno nam było wcho-
dzić. Dopiero jak wszystko było gotowe i pre-
zenty leżały pod choinką, szeroko otwierano 
drzwi dla nas, tzn. dla mojej siostry i dla mnie. 
Wielkanoc to dyngus. Miałyśmy jakieś urzą-
dzenia, np. w postaci jajka, napełnione wodą 
kolońską. Biegłyśmy do rodziców, żeby ich polać, a oni udawali, że 
śpią.  

Pozostało wspomnienie dyngusu u babci Franulki. Mama opowiadała, 
że pewnego razu, kiedy była młoda, na święta do dziadków zjechała się 
cała rodzina. Było dużo młodzieży, tak żeńskiej, jak i męskiej. Polewa-
nie zaczęło się elegancko, wodą kolońską i w niewielkich ilościach. 
W miarę upływu czasu przybywało energii i pomysłów. Zaczęto pole-
wać się małymi porcjami wody. Stopniowo naczynia powiększały się, aż 
weszły w ruch dzbanki i kubły. Podłoga wypracowana przed świętami, 
lśniąca, spłynęła wodą. Tego babci było za wiele. Musieli wszyscy 
zgodnie czyścić, pastować, froterować, aż podłoga wyglądała tak jak 
poprzednio.  

Wspominano też znajomego, który przyjeżdżał zaproszony na obiad. 
Zjadał wówczas poza innymi produktami cała kaczkę, a na deser ok. 60 
pączków. Był podobno nieprawdopodobnie gruby.  

W pierwszy dzień świąt wielkanocnych o piątej rano odbywało się na-
bożeństwo. Nazywano je rezurekcją. Związany był z tym pewien zwy-
czaj, a właściwie wróżba. Wielu gospodarzy przyjeżdżało furmankami, 
a ci bogatsi bryczkami. Pojazdy stały na ulicach wokół kościoła. Rzecz 
polegała na tym, żeby tak ustawić swój pojazd, by wyjechać jak naj-
szybciej, najlepiej jako pierwszy, bo to zapewniało dobre plony. Po 
mszy był zawsze wyścig do pojazdów, szybkie ruszanie z miejsca, kwik 
i rżenie koni, od których wymagano przebojowości, szybkości i umiejęt-
ności przeciśnięcia się na pierwsze miejsce, a potem wyścig do domu, 
bo i tam liczyło się pierwsze miejsce.  

Uroczystością, którą przeżywałyśmy w dzieciństwie najbardziej, była 
pierwsza komunia. Musiałyśmy dzień wcześniej przeprosić wszystkich, 
wyspowiadać się. Nie wolno było potem zgrzeszyć, bo nie można by 
pójść następnego dnia do komunii. Była długa biała sukienka, komunia 
w kościele i na tym koniec. Nie było – tak jak teraz – przyjęć i drogich 
prezentów. Było tylko zdjęcie i medalik lub krzyżyk na łańcuszku. My-
ślano wówczas o tych sprawach inaczej niż dziś. Dzisiaj dzieci nie myślą 
o komunii, nie przeżywają jej, a myślą głównie o prezentach.  

Latem organizowano majówki. Robiono je na Grzance. Była polana, 
którą ogradzano wokół drutem, drogę dojazdową też wyznaczano dru-
tem. Na polanie wkoło były ustawione stoliki, a na środku podłoga do 
tańca. Była oczywiście orkiestra i bufet. Na majówkę przychodzili lu-
dzie z miasta, ale przyjeżdżali też z okolic Makowa, najczęściej brycz-
kami. Orkiestra grała, a ja namawiałam wszystkich, by ze mną tańczyli. 
Nie zawsze mi się udawało. Niektórzy odmawiali. W bufecie było wiele 
przysmaków, po które byłyśmy posyłane. Czas mijał, bawili się wszyscy 
wspaniale, ale w końcu trzeba było wracać. Zaofiarował się wuj Stach 
Nosowski, że nas odwiezie do domu, bo był motorem z koszem. Poszły-
śmy niechętnie. Mama i Malina (moja starsza siostra) wsiadły do kosza , 
a ja u mamy na kolanach. Motor ruszył. Warkot silnika wystraszył ko-
nie, wuj Stach musiał uciekać. Skręcił w bok, a tam były druty ograni-
czające drogę, a były to druty kolczaste. Mama je odepchnęła, ale i tak 
pojechały po mojej twarzy na wysokości oka. Przerażenie. Wuj szybko 
przejechał koło uspokojonych już koni. Tata na skróty pobiegł za nami. 
Po obejrzeniu w aptece skaleczenia okazało się ono niegroźne.  

Inną atrakcją były organizowane przez kościół odpusty, a najważniej-
szy był odpust u św. Rozalii. Było to gdzieś między Szelkowem 
a Różanem. Zjeżdżali się tam wszyscy. Pełno bryczek, furmanek, roz-

stawione stragany z różnymi miejscowymi wyrobami. Grały miejscowe 
orkiestry, a między wszystkimi chodził kataryniarz, kręcąc korbką i wy-
grywając swoją melodię, a małpka, robiąc różne miny, namawiała do 
datków. Siedziała na katarynce, przywiązana do niej łańcuchem, by nie 
uciekła, a – jak tłumaczył kataryniarz – by jej ktoś nie ukradł. Była też 
karuzela, wokoło której gromadzili się amatorzy jeżdżenia. I mnie zda-
rzyło się, gdy byłyśmy tam z rodzicami spróbować tej przyjemności. Po-
sadzono mnie w bryczce. Karuzela ruszyła, kręciła się coraz prędzej. 
Wkoło zachwycone twarze, a mnie kręciło się w głowie i chciałam tyl-
ko, żeby ta jazda się skończyła. Nie jeździłam już więcej karuzelą, ta 
przyjemność nie była dla mnie. Przy różnych zbiórkach pieniężnych or-
ganizowano loterie. Potrzebne były fanty. Zbierano je wśród chętnych 
ofiarodawców. Potem znowu chętni na zorganizowanej zabawie, płacąc 
za los, wyciągali go i sprawdzali swą wygraną. Było dużo pustych lo-
sów, a zebrane pieniądze zasilały jakiś szlachetny cel.  

Okresową rozrywką był przyjeżdżający cyrk. Rozbijał się w różnych 
miejscach, czasem i na Rynku. Byłyśmy w nim obowiązkowo. Grała or-
kiestra, odsłaniała się zasłona i ukazywali się artyści, często ze zwierzę-
tami. Wszyscy podziwiali cwałujące konie, skaczące przez obręcze psy 
i pewnie nikt wtedy nie myślał, ile musiały się namęczyć, a nawet na-
cierpieć, by nauczyć się tych sztuczek.  

Stałą rozrywką w mieście było kino. Mieściło się w budynku stojącym 
obecnie przy ulicy biegnącej od Rynku w stronę nowej ulicy, powstałej 
w dawnym ogrodzie, tam, gdzie jest obecnie sklep. Wchodziło się na sa-
lę z krzesłami, a po paru schodkach do loży. Było ich kilka. Cena biletu 
była wyższa, ale każdy, kto zapłacił, mógł z nich oglądać film. Chodzi-
łyśmy na wszystkie filmy z popularną wówczas Schirley Tempie, kome-
die, np. Pani minister tańczy, Zapomniana melodia, Dwie Joasie, ale też 
filmy takie jak Chłopcy z Placu Broni wywołujące wzruszenie, a nawet 
łzy.  

Często, kiedy szłyśmy z mamą do babci, albo częściej w drodze na 
cmentarz, dokąd chodziłyśmy odwiedzić grób dziadka Jasia Szulca, 
mama opowiadała o swych młodych latach. Mówiła o swej młodości, 
o guwernantce uczącej niemieckiego, o jej wielkich wymaganiach, o po-
bycie w Warszawie na pensji pani Gagatnickiej przy ul. Senatorskiej. 
Były tam wraz z siostrą w internacie, a do domu przyjeżdżały koleją do 
Pasiek, a dalej jechały końmi. Przyjeżdżały raczej tylko na święta. 
Ukończenie pensji dawało wykształcenie średnie. Nauka na pensji różni-
ła się od nauki w gimnazjum tym, że zajęcia były w języku polskim. 
W gimnazjum państwowym obowiązywał język rosyjski. Na pensji tyl-
ko w czasie inspekcji mówiono po rosyjsku.  

Mama urodziła się w Różanie, tak jak i jej siostra. Tam miała swą 
mleczną mamę i mleczne siostry. Rzecz polegała na tym, że babcia Fra-
nulka nie miała pokarmu i nie miała czym karmić córki. Robiła to za nią 
pani Bonisławska, która w tym samym czasie urodziła córkę. Na jej cór-
ki mówiłyśmy ciocie, a były to Jadzia, Marysia, Anielka. Był też uko-
chany przeze mnie Panu Klimku. W czasie stale powtarzającej się cho-
roby gardła Maliny, przez co nie mogła chodzić do szkoły, pan Klimek 
uczył ją w domu. Ja im zawsze towarzyszyłam, a raczej przeszkadzałam, 
ale dzięki temu wcześnie nauczyłam się czytać i pisać. Z Różana pamię-
tam też pana mgr. Strupczewskiego, właściciela apteki. Był niski, dość 
tęgi. Przyjaciel tak dziadków, jak i rodziców był zapalonym strażakiem. 
Stał na czele Powiatowej Ochotniczej Straży Pożarnej.  

Pierwsza komunia, w środku ks. J. Zaremba. Źródło: Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. 
J. Szczepański, Maków Mazowiecki–Pułtusk 2020. 
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Do Różana jeździliśmy często. Pamiętam ta-
ką jedną z wielu wypraw. Zamówiona taksów-
ka, mama przygotowuje siebie i nas. Dla tatu-
sia trwało to zbyt długo. Zaproponował:  
– To wy zbierajcie się, a ja pójdę na piechotę. 
Po drodze mnie zabierzecie.  

I tak się stało; poszedł. Czas naszego wyjaz-
du przedłużył się. Ostatecznie wyjechałyśmy 
i po drodze wypatrywałyśmy tatę. Jedziemy, 
wypatrując go, a jego nie ma i nie ma. Doje-
chałyśmy do Różana i tam go zobaczyłyśmy. 
Miał długi, bo aż 20–kilometrowy spacer.  

Po drodze zamiast taty widziałyśmy siedzą-
cych na rowie ludzi. Ich nogi były okryte skó-
rą, między nimi trzymali kamień i rozbijali go 
na mniejsze, określonych wymiarów, które 
służyły do brukowania ulic. Kamienie te na-
zywano kocimi łbami. Skąd ta nazwa, nie 
wiem, ale wiem, że chodziło się po nich lepiej 
niż po piasku. Tych ludzi nazywano kamienia-
rzami. Do tej grupy ludzi należeli też i ci, któ-
rzy na kolanach brukowali ulice. Ciężka to by-
ła praca.  

Z Różana pochodził dziadek Szulc. Gimna-
zjum skończył w Pułtusku, skąd wywodziła się 
rodzina babci. Idąc pewnego razu ulicą, spo-
tkał na swej drodze chłopców dręczących kota, 
który straszliwie miauczał. Dziadek włączył 
się w spór i uwolnił kota. Po paru dniach, idąc 
tą samą ulicą, został zaatakowany przez tego 
samego kota. Kot mścił się za swe cierpienie, 
tylko pomylił osobę. Dziadek był dobrym 
człowiekiem, nie krzyczał, a całe swe zdener-
wowanie objawiał sapaniem. Po kupieniu ap-
teki w 1903 r. włączał się w życie społeczne 
miasta, o czym można znaleźć wiele informa-
cji w Monografii Makowa Wesołka1, nato-
miast ja pamiętam opowiadania o tym, jak 
dziadek pomagał, opatrywał, leczył i karmił 
żołnierzy zmęczonych, brudnych, siadających 
pod ścianami domów. Pomagał wszystkim, nie 
patrząc na narodowość, widząc w nich cierpią-
cych ludzi. W 1920 r., w czasie wojny, bol-
szewicy zniszczyli aptekę.  

Niektóre wspomnienia były zabawne. 
W Makowie był kominiarz, lubiący żarty. Pa-
miętam go jako masywnego człowieka, cho-
dzącego w czarnym ubraniu, opasanego swymi 
kominiarskimi narzędziami. Żarty jego doty-
czyły też dziadka, a może raczej apteki. Jeden 
z jego żartów wyglądał następująco: pewnego 
słonecznego dnia przed aptekę zajechała fur-
manka wypełniona workami. Do apteki wszedł 
gospodarz – dziwnie czerwony na twarzy.  
– Przywiozłem te pokrzywy, które pan chciał.  
– Jakie pokrzywy? Nic o nich nie mówiłem – 
powiedział dziadek.  
– Jak to!? – zawołał zainteresowany. – Prze-
cież zamówił pan przez kominiarza i kazał pan zbierać ją w dni słonecz-
ne, bez ubrania, w samo południe.  
Efekt był taki, że dziadek ratował poparzonego gospodarza.  

Wspominając swego ojca, mama opowiadała o niełatwych przygo-
dach, jakie miał ze swym synem. Wuj Janusz, najmłodszy z rodzeństwa, 
był w gimnazjum w Pułtusku. Okres 1920 r. mobilizował młodych do 
wstępowania do wojska. Zrobił to też wuj, zmieniając swój wiek. Kiedy 
dziadek się o tym dowiedział, pojechał do Pułtuska interweniować. Ofi-
cer dowodzący ustawił oddział i spytał dziadka, który jest pana syn. 
Dziadek wskazał. Padł rozkaz wystąp i pytanie, czy to twój ojciec, na co 
wuj z bezczelną miną odpowiedział:  
– Nie znam tego pana.  

                                                           
1 Zob. I. Wesołek, Monografia m. Makowa Maz., Maków Mazowiecki 
1938. 

O Dziadku opowiadał też tata z czasów swego pobytu w Warszawie. 
Był koniec miesiąca, nie było już za co kupić jedzenia. Jedyne pożywie-
nie to czarny chleb popijany wodą. I właśnie wtedy przyjechał dziadek. 
Zobaczył, jaka jest sytuacja żywieniowa. Poszli obaj na dobry obfity 
obiad, a dziadek zaopatrzył spiżarnię taty na wiele dni.  

Rodzice pobrali się w Warszawie w 1925 r. i od tamtej pory stali się 
mieszkańcami Makowa. Mieli wielu przyjaciół, spotykali się z nimi czę-
sto, nie tylko z okazji jakichś uroczystości typu imieniny . Tata potrafił 
też przyprowadzić na obiad kogoś niezapowiedzianego. Mama była 
zawsze na to przygotowana. Wieczory brydżowe organizowane co ty-
dzień u kogoś innego, ale dla taty przebiegały inaczej niż dla wszystkich 
pozostałych. Przychodził dopiero po zaniknięciu apteki, a że nie lubił 
grać w karty, przychodził zawsze z książką i po kolacji, kiedy wszyscy 
wracali do gry, czytał i czekał na mamę. Dziś to takie niezrozumiałe. 
Przecież mogła wrócić sama. Nic by się jej nie stało, ale wówczas kobie-
ta wymagała opieki, po prostu to było niedopuszczalne, żeby wracała do 
domu sama.  

Obchody Święta Morza – latarnia morska na makowskiej turbinie, 1934 r. Zbiory 
E. Farenholca. Źródło: Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Ma-
zowiecki–Pułtusk 2020. 
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My też miałyśmy wiele koleżanek. Biegały-
śmy na Dróżkę do Teresy Bargielskiej i do 
Doni Soszyńskiej, gdzie często przychodziła 
Tosia Szyszkiewicz. Donia miała swe miejsce 
w schowku pod schodami. Bawiłyśmy się tam 
cudownie, rozmawiając też o tym, jaka będzie 
przyszłość, co będziemy robić. Życie przebie-
gało inaczej niż w marzeniach. Dróżka dziś 
stała się ulicą, ma swą nazwę, a jest to ulica 
kończąca się przy zbiegu ulic Kościelnej 
i biegnącej w stronę cmentarza. Spotykałyśmy 
się też u nas w domu lub u babci w ogrodzie, 
gdzie grałyśmy w różne gry jak w dwa ognie, 
w klasy czy bawiłyśmy się skakanką. W dni 
niesprzyjające zabawie na dworze bawiłyśmy 
się w domu w szkołę, w sklep, robiłyśmy przy-
jęcia. Koleżanek było więcej: Krysia Niedziel-
ska, która mieszkała na Grzance i starsze od 
nas Danka i Alicja Kopackie, bliźniaczki. 
Mieszkały obok cmentarza. Ich dom stoi do 
dziś. W dzień chodziłyśmy do nich same, ale 
wieczorem wracałyśmy pod opieką.  

W księgarni można było w kupić kartony 
z narysowanymi lalkami i kartony z ubraniami 
dla nich. Zabawa była świetna. Po wycięciu 
lalki i jej ubrania lalki można było ubierać 
i przebierać. Chociaż miałyśmy różne inne lal-
ki, ta zabawa sprawiała nam największą przy-
jemność. Można też było kupić narysowane na 
płótnie serwetki do wyszywania. Wyszywały-
śmy pod dyktando mamy. Wyszywała bardzo 
ładnie. Nie zawsze robiłyśmy to z entuzja-
zmem.  

Zimą atrakcją były sanki i łyżwy. Na san-
kach można było zjeżdżać z góry na Grzance, 
a na łyżwach na zrobionym na rzece koło mo-
stu lodowisku. Do tego trzeba było mieć sznu-
rowane buty z blaszkami przybitymi do pode-
szwy na pięcie, do których przykręcało się 
łyżwy. Chodziła tam z nami mama. Ona marz-
ła, a my w swetrach, rękawicach i czapkach 
jeździłyśmy z zapałem.  

W Makowie było przedszkole. Przez jakiś 
czas chodziłam do niego. Nie byłam tam cały 
dzień, a tylko przez parę godzin, ale nauczy-
łam się wiele. Robiliśmy różne zabawki 
z plasteliny, zabawki na choinkę: łańcuchy, 
koguciki z wydmuszek i wiele różnych innych 
zabawek.  

Mając sześć lat, poszłam do szkoły. Mieściła 
się ona na Bazarze, za mostem, na górce, u zbiegu szos do Różana 
i Pułtuska, w dawnym dworze pana Ziemskiego, obok którego nad stru-
mieniem stał młyn. Lekcje dla pierwszych klas odbywały się na parterze, 
a starsze klasy miały zajęcia na pierwszym piętrze. Schody prowadziły 
na krużganek wokół holu, z którego były wejścia do klas. Książeczki do 
nauki, których używałyśmy, opowiadały o Plastusiu, ludziku z plasteli-
ny. Robiliśmy różnego rodzaju rzeczy z kasztanów, zapałek, papieru ko-
lorowego i bibuły. Początkowo posługiwałyśmy się tabliczkami, na któ-
rych pisaliśmy, ołówkami, kredkami i na końcu piórami w zeszytach. 
Pióra miały stalówki nakładane na obsadę. Stalówki moczyło się 
w atramencie znajdującym się w kałamarzu. Stalówki były różnej grubo-
ści i kształtu. Grubość i kształt litery zależał od stalówki, ale trzeba było 
uważać, by na stalówce była odpowiednia ilość atramentu, bo jak było 
go za dużo, to na kartce robiły się kleksy, tzn. plamy z atramentu. Do 
szkoły byłam odprowadzana, bo w drodze do niej trzeba było przejść 
przez most, po którym jeździły furmanki, ale wracałam sama, to znaczy 
w grupie koleżanek i kolegów. Często wracałam z koleżanką, która była 
siostrzenicą pani Brykalskiej, nauczycielki bardzo cenionej i szanowa-
nej. Pani Brykalska była nauczycielką i wychowawczynią mojej siostry.  

Warunki nauki wymagały nowych pomieszczeń. Postanowiono więc 
zbudować dwie nowe szkoły. Powołano komitet ich budowy. Jego 
przewodniczącym został Władysław Pisarski, to znaczy mój tata. W tym 
czasie był zastępcą burmistrza. Była to funkcja społeczna, którą wyko-
nywało się przez 24 godziny na dobę, w miarę potrzeby. Ludzie przy-

chodzili z różnymi problemami, od poważnych do drobnych, np. z proś-
bą o załatwienie patefonu na zabawę. Znane było z tego czasu powie-
dzenie: „Pisarski zaczyna krzyczeć. To znaczy, że nie będzie mógł zała-
twić”.  

W czasie prac budowlanych odkryto cmentarz średniowieczny. Prace 
przerwano. Zabezpieczeniem znaleziska zajął się tata i pan Niedzielski, 
komisarz ziemski. Zawiadomili muzeum archeologiczne i wraz z nimi 
pilnowali przebiegu prac2. Po zabezpieczeniu wykopalisk powrócono do 
przerwanej prac budowlanych i zbudowano dwa budynki, jeden dla 
dzieci chrześcijańskich, a drugi dla żydowskich. Ponieważ tych drugich 
było mniej, część dzieci chrześcijańskich uczyła się w tym drugim bu-
dynku. Były to klasy najmłodsze. Byłam w jednej z tych klas. Przez bu-
dynek biegł korytarz kończący się pokojem nauczycielskim. Klasy mie-
ściły się po dwóch stronach korytarza. Budynek, w którym uczyłam się, 
był w tym czasie pusty, ponieważ uczyłyśmy się na drugą zmianę. O po-
czątku lub końcu zajęć informował ręczny dzwonek. Rządził nim pan 
woźny. Namawiany był czasem, by zadzwonił wcześniej na przerwę, ale 
bez oczekiwanych rezultatów. Puste sale i korytarz kusiły, podsuwały 
różne pomysły. W czasie przerw chłopcy łapali koleżanki i zamykali je 
w pustych klasach, a one z piskiem i krzykiem uciekały. Tylko ja psułam 

                                                           
2 Zob. J. Marciniak, Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy z miej-
scowości Bazar Nowy, pow. Maków Mazowiecki, „Materiały Wczesno-
średniowieczne”, 5 (1960), s. 99–140. 

Turbina w Makowie Mazowieckim, 1934 r. Zbiory E. Farenholca. Udostępnił M. Chrzanow-
ski. 

Orzyc w Makowie Mazowieckim, 1934 r. Zbiory E. Farenholca. Udostępnił M. Chrzanowski. 
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im zabawę. Nie uciekałam. Wchodziłam na 
ławkę z piórnikiem w dłoni i wołałam: 
– Tylko spróbujcie!.  
Zostawiali mnie w spokoju. Nie krzyczałam, 
nie uciekałam. Nie było zabawy.  

Uczono nas wierszyków takich jak ten: Jedzie 
jedzie na kasztance, / siwy strzelca strój. / Hej, 
hej Komendancie, / miły wodzu mój. Zaszcze-
piano nam miłość do Piłsudskiego. Pamiętam, 
że jak miałam 5 lat, to słyszałam audycję w ra-
diu o jego pogrzebie. Opowiadał też o tym tata, 
który w tym pogrzebie uczestniczył. Tata prze-
wodniczył powiatowemu kołu POW. Dawni 
peowiacy mieli dla Piłsudskiego szacunek 
i wielką sympatię, wręcz miłość. Uczono nas 
też miłości i podziwu dla ojczyzny m.in. przy 
pomocy takich wierszyków: Zimno, zimno mróz 
na dworze, / więc do pieca drew dołożę. / Bę-
dzie ciepło i milutko, / ędzie będzie, ale krótko. 
/ Zimno, zimno, mróz na dworze. / Kupię zatem 
węgla korzec, / bo doprawdy drewek wiązka / to 
nie węgiel nasz ze Śląska.  

W szkole należałyśmy do Szkolnej Kasy 
Oszczędności. Mieliśmy książeczki, do których 
w szkole wpłacaliśmy drobne oszczędności, 
a gdy zebrała się większa suma przekazywana 
była na książeczkę do Krajowej Kasy Oszczęd-
ności. Była też w szkole drużyna harcerska. Na-
leżała do niej moja siostra, miała krzyż harcer-
ski, a ja jej tego zazdrościłam. Nie mogłam na-
leżeć, bo byłam za młoda.  

W Makowie była szkoła rabinów. Mieściła 
się przy ul. Mickiewicza, w parterowym bu-
dynku koloru – według mej pamięci – niebie-
skiego. Budynek ten stał naprzeciwko obecne-
go Domu Handlowego, blisko Domu Kultury. 
Ulica w tamtym czasie wyglądała inaczej niż 
dzisiaj. Nie było ani Domu Kultury, ani Domu 
Handlowego, a jedynie parterowe domy miesz-
kalne. W oknach szkoły rabinów widziało się 
młodych chłopców , w trakcie nauki siedzących 
przy pulpitach, stale pochylonych. Chłopcy byli 
ubrani na czarno, na głowach mieli jarmułki, 
tzn. czarne nakrycie głowy, a koło uszu obo-
wiązkowo pejsy. W tamtych czasach były wy-
dawane czasopisma dla dzieci i młodzieży 
„Płomyk” i „Płomyczek”. Bardzo chętnie je 
czytałyśmy. Lubiłyśmy też przeglądać niektóre 
czasopisma rodziców.  

Zmieniał się świat, zmieniał się też sposób 
podróżowania, szczególnie do Warszawy. Jeź-
dził do niej prywatny samochód pasażerski. Na 
środku Rynku koło studni stała budka, skąd od-
jeżdżały autobusy. Były w nim bardzo wysokie oparcia, tak że zasłaniały 
mi cały świat. Wewnątrz było czuć benzynę. W czasie mojej pierwszej 
podróży do Warszawy zapach benzyny wywołał u mnie mdłości i torsje. 
Poradzono mamie, by dała mi cytrynę do ssania. Było jeszcze gorzej. 
Dobrze, że mama była zabezpieczona, miała ręcznik. Następnym razem 
nie było problemów, bo nie było cytryny, a było śniadanie.  

W wakacje często jeździłyśmy do Pułtuska do cioci Honorki, siostry 
taty. Spędzałyśmy czas z naszą cioteczną siostrą Basią. Chodziłyśmy po 
mieście, oglądając zabytki i przypominając sobie opowieści mamy o jej 
dziadkach, mieszkających od lat w okolicach Pułtuska i w samym Pułtu-
sku. Odwiedzałyśmy ich grób na cmentarzu Świętego Krzyża.  

Jedne wakacje były smutne. W moje imieniny, to znaczy 26 lipca, 
zmarła babcia Franulka. Leżała w trumnie w domu otoczona kwiatami 
i świecami Przed domem wisiała czarna chorągiew jako znak żałoby 
i informacja o śmierci w tym domu. Taki był wówczas zwyczaj. Zjecha-
ła się rodzina. Przyprowadzono nas do otwartej trumny i polecono poca-
łować babcię na pożegnanie. Wspomnienie tego wydarzenia zostało we 
mnie na lata.  

Przed 1938 r., gdy zaczęto mówić o wojnie i konieczności zbrojenia 
się, mieszkańcy miast, wsi, a nawet uczniowie zbierali pieniądze na za-
kup broni, a potem uroczyście przekazywano je armii. Taka uroczystość 

miała miejsce i w Makowie. Oddziałom stacjonującym w Pułtusku wrę-
czono ufundowany przez społeczeństwo karabin maszynowy. Zebrali się 
ludzie na Rynku, młodzież, ustawiono karabin. Przemówienia, śpiewy, 
łzy, wiersze i ostatecznie wręczenie broni, w czym brała udział młodzież 
szkolna, m.in. moja siostra. Oddział wojska przywiózł ze swych maga-
zynów karabin, a potem go zabrał. Dowiedziałam się, że nie był to nowy 
karabin kupiony w fabryce za zebrane pieniądze. Było to moje pierwsze 
zetknięcia się z rzeczywistością.  

Duża ilość młodzieży w Makowie zdopingował władze miasta do po-
wołania komitetu odtworzenia liceum, którego w owym czasie w Ma-
kowie nie było. Miało zacząć działać 1 września 1939 r. W komitecie 
był oczywiście mój tata.  

Rok 1939 były pełen niepokoju. Wszyscy mówili o wojnie, o tym, że 
jesteśmy na nią przygotowani i nie oddamy nawet guzika. Rodzice, któ-
rzy znali dobrze język niemiecki, słuchali w radiu przemówień Hitlera. 
Nic nie rozumiałam, ale brzmienie jego głosu budziło we mnie grozę. 
W budynku liceum odbywały się szkolenia ludności, jak ma się zacho-
wywać w przypadku bombardowania. Kazano naklejać na krzyż paski 
papieru na szybach, co miało zabezpieczać je przed wybiciem. Kazano 
zaciemniać wieczorem okna tak, by nie przedostawało się światło na 
zewnątrz. Sprawdzały to powołane zespoły. Straszono gazem. Rodzice 

Deportacja Żydów z getta w Makowie Mazowieckim. Zbiory Mariusza Bondarczuka. 

Przechodzące przez Maków Mazowiecki oddziały niemieckiej kawalerii, 8 IX 1939 r. Zbiory 
M. Chrzanowskiego. Źródło: Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków 
Mazowiecki–Pułtusk 2020. 
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mieli trzy maski gazowe, a dla mnie maseczkę 
nasączoną płynem, którego zapas był 
w butelce. Byłam za mała na maskę.  

Pozornie życie biegło normalnie, ale niepo-
kój i niepewność towarzyszyły wszystkim, na 
każdym kroku. Ostatnie dni sierpnia to mobili-
zacja. Do wojska poszło wielu znajomych, 
m.in. dr Teofil Sokołowski, mecenas Czesław 
Gilewicz, wuj Kazik Podbielski, panowie Ma-
rian Wierniewicz3, Mikołaj Matejuk i wielu 
innych. W 1938 r. ciocia Anielka Bonisławska 
z Różana wyszła za mąż za wojskowego. Była 
w ciąży, jak szedł na wojnę. Zginął. Nie zoba-
czył swojej córki. Nazywał się Wąsowski. 
Przez miasto zaczęły ciągnąc wozy z ucieki-
nierami z okolic granicy. W mieście szykowa-
no się do ucieczki. Zakopywano cenne rzeczy i 
ubrania, a tata chował też cenne książki. 
Wszystko to zostało zakopane w ogrodzie u 
babci (tak mówiono pomimo tego, że nie żyła, 
a dom miał innego właściciela – ciocię Zosię). 
Pomagałam przenosić książki. W razie uciecz-
ki apteka i dom, a także psy i kanarek, miały 
pozostać pod opieką pana Maksima i jego cór-
ki. Wojna 1939 r. to była kolejna wojna w ży-
ciu moich rodziców, a dla mnie oznaczała ona 
koniec radosnego dzieciństwa.  
 
 

Czas wojen i okupacji  
 

Pierwszy wrzesień to początek roku szkolnego, ale w roku 1939 rok 
szkolny nie rozpoczął się. Niemcy wypowiedzieli wojnę, a raczej prze-
kroczyli naszą granicę. Wojna stała się faktem. Był poranek, a raczej 
świt, ale wiadomość o przekroczeniu przez Niemców granicy zebrała 
nas całą rodziną w aptece. Wszyscy mieli swoje maski gazowe pod ręką, 
a ja maseczki. Bałam się. Nie wiedziałam, co nas czeka, ale samo słowo 
„wojna” wystarczyło. Nad miastem rozległ się warkot samolotów. Czy 
lecą nas zniszczyć? Nie, poleciały dalej. Nie było ich widać, ale było 
słychać równy jednostajny warkot. Leciało ich wiele w kierunku War-
szawy. Budziły we wszystkich grozę. Granica była niedaleko. Pan Mak-
sim, stale wykonujący fizyczne prace w aptece, wprowadzili się z córką 
do pomieszczenia, w którym mieszkały zawsze pracujące u rodziców 
dziewczyny, a my – gdyby zaistniała taka potrzeba – mieliśmy pojechać 
do Warszawy do wujostwa Nosowskich, którzy tam się przenieśli z Puł-
tuska.  

Miasto było ciche, jakby wymarłe. Nie było widać ludzi na ulicach. 
Ciszę tę przerwał warkot samochodu. Zajechał na Rynek. Wyskoczył 
z niego wuj Stach. Był w mundurze. Znów był w wojsku. Jechał w stro-
nę granicy, żeby dowiedzieć się, jak daleko są Niemcy, jak wygląda sy-
tuacja. Zawołał: 
– Jak będę wracał, zabiorę was do Warszawy – i pojechał.  
Nie wiadomo było, kiedy wróci, ale trzeba było przygotować najpo-
trzebniejsze rzeczy. Nie czekaliśmy długo. Wuj wrócił. Wysiadł z samo-
chodu I, nie wchodząc nawet do apteki, zawołał: 
– Zbierajcie się. Niemcy są blisko.  

I tak znaleźliśmy się w Warszawie, a na Dobrej, u cioci Honorki, była 
tylko ona i Basia, jej córka. Nie było już tak cicho jak w Makowie. Czę-
sto rozlegało się z radia: Nadchodzi. Ogłaszam alarm dla miasta War-
szawy. Ulice pustoszały. Część ludzi schodziła do piwnic służących za 
schrony. Część zostawała w domu. Były zorganizowane grupy samoob-
rony, której członkowie pełnili dyżury na dachach w czasie nalotów. 
Mieli chronić przed pożarem. Do takiej grupy należała Basia. My w cza-
sie nalotu nie schodziliśmy do schronu. Staliśmy w wąskim ciemnym 
korytarzyku. Szyby dźwięczały, dom drżał, a Basia biegła do okna, żeby 
zobaczyć, gdzie spadają bomby. Rozeszła się wiadomość, że szpiedzy 
w czasie nalotów, dyżurując na dachu, nocą, przy pomocy latarki, dają 
znać lotnikom, gdzie mają zrzucać bomby. W radiu ogłaszano komuni-
katy o zbliżającym się nalocie, a potem o jego odwołaniu.  

                                                           
3 Szerzej zob. M.W. Kmoch, Marian Wierniewicz i Akcja Katolicka 
w dekanacie makowskim, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 11 
(2020), 42, s. 113–116. 

Wiele instytucji było ewakuowanych razem z rodzinami. Tak właśnie 
wraz z Instytutem Geograficznym, w którym pracował jako wojskowy 
w dziale kartografii, wyjechał wuj Adam Skoczycki, a wraz z nim jego 
żona ciocia Jasia. Zginęli oboje, on w Smoleńsku, a ona w Kazachstanie. 
My też wyjechaliśmy z Warszawy samochodem ciężarowym, pełnym 
dorosłych i dzieci. Jechali do Mińska, a nas zabrali dodatkowo. Po dro-
dze mijały nas samochody osobowe z wojskowymi i ich rodzinami. 
Uciekali. Była to administracja wojskowa. Na drodze panował chaos. 
Jedni wyprzedzali drugich. Żołnierze szli rowami. Czasem trzeba było 
zjeżdżać z drogi, uciekać przed samolotami strzelającymi do wszystkie-
go, co było na drodze.  

Ostatecznie dojechaliśmy do Włodawy. Tam zamieszkaliśmy w domu 
rodziny wuja Stacha i cioci Honorki. Był to nieduży drewniany domek w 
ogródku. Po drugiej stronie piaszczystej ulicy stał duży, piętrowy, mu-
rowany dom. Mieszkali tam znajomi wuja i cioci. Brakowało mebli, łó-
żek. Posłania mieliśmy rozłożone na podłodze. Jak to bywa u młodych, 
szybko zawarliśmy znajomość z kolegami z domu z naprzeciwka. Bra-
kowało koleżanek – nie mieszkały w tym domu. Było cicho i spokojnie, 
ale chodząc po Włodawie, widziało się dużo wojskowych, a nawet lotni-
ków. Mówiono później o wielu punktach obrony, ale tego nie było wi-
dać. Każdy na własną rękę myślał o swym losie. Polskie oddziały wyco-
fywały się za Bug. Doszło do utarczki między wojskami. Nasza ulica 
została ostrzelana. W domku było niebezpiecznie. Trzeba było przedo-
stać się na drugą stronę ulicy, do murowanego domu, do piwnicy. Tatuś 
polecił, by zaraz po wybuchu pocisku pojedynczo przebiegać ulicę. 
I właśnie wtedy wybuchł pocisk. Nie zastanawiając się, pobiegłam. 
Stopniowo wszyscy znaleźli się w bezpiecznym miejscu, a jako ostatni 
tatuś.  

Okazało się, że we Włodawie było dużo ludzi z Makowa, szczególnie 
nauczycieli. Byli sami, bez rodzin. Polskie oddziały szły za Bug i radziły 
zrobić to samo, przynajmniej mężczyznom. Posłuchali rady, a kobiety 
wraz z młodzieżą schowały się. W piwnicy było cicho, nie było strza-
łów. Wszyscy czekali w napięciu. Straszono, że żołnierze niemieccy bę-
dą gwałcić młode dziewczyny. Pochowano je pod stertami koców w ką-
cie piwnicy. Ktoś zawołał: 
– Niemcy!  
Weszli do piwnicy. Byli to pewnie motocykliści, bo byli ubrani w na-
gumowane płaszcze i okulary. Naprzeciwko wyszła mama, znająca bar-
dzo dobrze ich język. Szukali wojskowych, kobiety i dzieci ich nie inte-
resowały. I znowu cisza, i znów z góry przekazana wiadomość: 
– Wrócili nasi.  

Przekazali niewesołe wiadomości. Byli za Bugiem wrogo przyjęci 
przez miejscowych, ale groźniejsza była wiadomość o wkraczających na 
nasze tereny wojskach radzieckich, a jak mówiono wówczas, bolszewic-
kich.  

Deportacja Żydów z getta w Makowie Mazowieckim. Zbiory Mariusza Bondarczuka. 

Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43-46, listopad 2020 r. strona 66 Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 43–46, listopad 2020 r. 



Zapadła decyzja. Wracamy do domu, ale 
jak? Wojsko było w rozsypce. Żołnierze z nie-
istniejących już oddziałów radzili sobie jak 
umieli. Chcieli wracać do domu. Zostały im 
wojskowe wozy, konie, koce. By zdobyć środ-
ki na powrót do domu, sprzedawali je. Skorzy-
staliśmy. Zakupione dwa wozy z końmi i ko-
cami pozwoliły nam wrócić do domu. Na wo-
zach jechały rzeczy wszystkich rodzin. Naj-
więcej miejsca zajmowała pościel. Prócz na-
szej rodziny jechała ciocia Zosia i ciocia Ho-
norka z Basią. Razem z nami wracali panowie, 
z którymi tata jeździł za Bug. Pogoda była 
piękna, świeciło słońce. Na polach było widać 
pracujących ludzi. Mimo wojny życie domaga-
ło się swych praw, zbiory nie chciały czekać 
końca wojny. Większość z nas szła obok wo-
zów. Jechała na wozie ciocia Zosia, bo była 
w 9 miesiącu ciąży, często też moja siostra na-
rzekająca na zmęczenie. W drodze na noc za-
trzymywaliśmy się u życzliwych ludzi. Cza-
sem spaliśmy w domach, czasem w stodole, 
a raz nawet w szkole. Każdego dnia trzeba by-
ło zdejmować z wozów pościel, a rano znów ją 
składać i ładować na furmanki. Trzeba też było 
zadbać o konie: nakarmić, napoić, a rano znów 
zaprząc. Dobrze, że tatuś jako były kawalerzy-
sta umiał obchodzić się z końmi. W czasie po-
wrotnej drogi dojechaliśmy do miasteczka, 
w którym można było w małej cukierni napić 
się czarnej zbożowej kawy. Nigdy więcej tak 
dobrej nie piłam. Po drodze spotykaliśmy spa-
lone wymarłe miasteczka. Przychodziły wów-
czas myśli o Makowie. Czy tam wszystko 
w porządku?  

Pokonując różne przeszkody i trudności, do-
tarliśmy w końcu do domu. Jedną z takich 
przeszkód napotkaliśmy na moście. Był to 
niemiecki posterunek. Na most wjechały tylko 
wozy z kobietami i dziećmi oraz powożącymi. 
Zatrzymano nas. Serca biły przyspieszonym 
rytmem, ale byliśmy, mimo niepewności, spo-
kojni. Po otrzymaniu informacji w języku nie-
mieckim, co miało duże znaczenie, puszczono 
nas. Pozostali mężczyźni dołączyli do nas już 
za mostem. Jak przedostali się na drugą stronę, 
nie przechodząc mostu, nie wiem. Po drodze 
pożegnałyśmy ciocię Honorkę i Basię. Poje-
chały do Warszawy na jednym z wozów, a my drugim do Makowa. Do-
tarliśmy na miejsce 12 października. Wszystko było tak jak przed wy-
jazdem, a trzynastego urodził się Andrzej. Poczekał, chciał urodzić się 
w Makowie.  

Jedno z pierwszych rozporządzeń dotyczyło kłaniania się. Wyglądało 
to tak: kiedy chodnikiem szedł naprzeciwko Niemiec, trzeba było zejść 
na sam brzeg i ukłonić się, a mężczyźni mieli zdjąć czapkę. Jeżeli tego 
nie zrobili, mogli zostać pobici. Widziałam takie zdarzenie. Niedbały 
lekceważący ukłon sprawił, że idący z naprzeciwka żandarm zawrócił 
i silnym uderzeniem przywołał do porządku kłaniającego się, a potem 
kazał iść powtórnie w swoim kierunku i ukłonić się jeszcze raz, prawi-
dłowo. Stanąć z boku chodnika, zdjąć czapkę i wtedy dopiero ukłonić 
się. Mężczyźni zaczęli chodzić z gołymi głowami i unikali spotkań 
z Niemcami, przechodząc na drugą stronę ulicy. Od kobiet wymagano 
ustąpienia miejsca.  

Bolesne doświadczenie przeżył nasz kolega Jurek Poczman. Pracował, 
jak wszyscy w tamtych latach, w sklepie. Przed godziną policyjną jak 
zwykle zamykał sklep i nie widział idącego w jego kierunku Niemca 
w mundurze partyjnym. Został silnie uderzony w głowę. Łuk brwiowy 
został rozcięty, krew zalała mu twarz, a mimo to musiał się ukłonić. 
Najbliżej miał do nas, bo sklep był w Rynku. Był już ciemno, paliło się 
światło. Stanął w drzwiach naszego mieszkania. Malina na widok krwi 
zemdlała, ale tak szczęśliwie, że upadła na tapczan. Wiedziałam, kim 
mam się zająć, kto tak na prawdę potrzebuje pomocy. Opatrzyłam ranę 
Jurka, a Malina w tym czasie wróciła do rzeczywistości. Jurek mimo 

godziny policyjnej poszedł do domu ze względu na swoją matkę, wie-
dząc, jak bardzo by się niepokoiła, gdyby nie wrócił na noc.  

Powoli kleszcze okupacji zacieśniały się. Nowe okrutne zarządzenie 
dotyczyło zwierząt. Kazano jednego dnia przyprowadzić wszystkie psy, 
jakie były w mieście, mówiąc o przebadaniu. Okazało się, że plany były 
inne. Zgromadzono je na placu, otoczyło je wojsko i wszystkie wybito. 
Tak zginęła moja Psotka. Było to pierwsze zetknięcie się z okrucień-
stwem okupacji. Uzasadnieniem tego czynu była obawa przed wściekli-
zną. 

Zima przełomu1939 i 1940 r. była bardzo mroźna. Nie można było 
ogrzewać całego mieszkania z powodu braku opału, zaczęły się też trud-
ności z żywnością. Była kontrola dostarczanej żywności ze wsi, a z cza-
sem nawet kara śmierci za zabicie świniaka. Wprowadzono przepustki. 
Można było poruszać się tylko w obrębie własnego powiatu. Nakazano 
oddać wszystkie radia i małoobrazkowe aparaty fotograficzne. Lajka ta-
ty pozostała w ziemi, zakopana w piwnicy już przed 1 września 1939 r. 
By odróżnić Polaków od ludności żydowskiej, tej ostatniej kazano przy-
szyć do ubrań żółte gwiazdy umieszczone na piersiach i na plecach. 
Oczywiście szkoły nie wznowiły swej działalności. Polacy i Żydzi mieli 
pracować i tylko do tego byli potrzebni. 

Wojsko opuszczało miasto, zastępowane przez administrację. Do ap-
teki przyjechał zarządzający wszystkimi aptekami w okręgu ciechanow-
skim. Był to młody człowiek, student, nie bardzo radzący sobie z obo-
wiązkami. Opierał się na ojcu, korzystając z jego wiedzy i doświadcze-
nia. Pierwsza zmiana w aptece polegała na ustawieniu barierki wydziela-
jącej obszar dla Polaków.  

Grupa makowskich Żydów przy budowie drogi, 1940 r. Źródło: Dzieje Makowa Mazowieckie-
go, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Mazowiecki–Pułtusk 2020. 

Miejsce pamięci w Wąskim Lesie. Źródło: https://bit.ly/3dB639x (dostęp 17 X 2020 r.). 
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Po psach przyszła kolej na ludzi. Wydano 
polecenie, by przywieźć wszystkich niepełno-
sprawnych z całego powiatu w jedno miejsce, 
do szkoły, skąd zostaną wysłani na leczenie. 
Ludzie uwierzyli, bo to był początek okupacji, 
i przywieźli swych bliskich. Znaleźli się tam 
i ci bez rodziny, tacy jak Głupi Jaś. Wszystkich 
załadowano na ciężarówki. Jadąc w tłoku 
i ścisku, bez jakiejkolwiek opieki, przestali 
wierzyć w leczenie. Mieli rację. Wywieziono 
ich do Wąskiego Lasu /6 km od Makowa Maz. 
w kierunku Różana - przyp. red. wyd./ i tam 
rozstrzelano4. Mama i ciocia Zosia mówiły, że 
wcześniejsza śmierć ich matki uratowała ją od 
takiej okrutnej śmierci. Była przecież niepeł-
nosprawna, więc Niemcy z pewnością by ją 
rozstrzelali.  

Wprowadzono kartki żywnościowe na pie-
czywo, margarynę, powidła dziwnej jakości, 
na mydło, a właściwie to na wszystko. Ludzie 
nie poddawali się. Radzili sobie, omijając za-
rządzenia i nie myśląc o karach grożących za 
ich łamanie. Przychodząc do apteki, przynosili 
ukrytą żywność taką jak masło, jajka, mleko, 
a nawet mięso. Wprawdzie przy przekraczaniu 
granic miasta byli bardzo często kontrolowani. 
Nigdy nie było wiadomo, czy żandarmi będą 
na nich czekać, ale i oni też mieli rodziny tu 
u nas i w Niemczech, które też chciały się od-
żywiać dobrym, a nie kartkowym jedzeniem. 
Godzili się na dary w postaci mięsa, najchęt-
niej wieprzowego, oraz na samogon, czyli 
wódkę pędzoną z kartofli, zboża, a nawet z bu-
raków cukrowych. Mydło zastępowano my-
dłem robionym sposobem chałupniczym. Ro-
biło to wiele osób, m.in. moja mama. Potrzeb-
ny był do tego tłuszcz i soda kaustyczna ku-
powana w aptece. Sprowadzano jej całe becz-
ki. Trzeba ją było rozbijać na mniejsze, wręcz 
drobne kawałki. Podczas rozbijania sody ka-
wałek wpadł do oka pani Wielochowskiej. Był 
to środek bardzo żrący. Straciła wzrok.  

Oczywiście nie było słodkości. Mama sama 
robiła krówki, gotując mleko z cukrem, aż 
zgęstniało, i wylewała na półmisek cienką 
warstwą, a po zastygnięciu kroiła. Kromka 
chleba z masłem posypana odrobiną cukru była 
przysmakiem, który trafiał się niezbyt często.  

Przyszedł dzień, który okazał się najbardziej 
ponurym ze wszystkich. W tajemnicy zawia-
domiono tatę, że robiona jest lista tych, któ-
rych należy aresztować. Władysław Pisarski 
był pierwszy na tej liście. Życzliwi ludzie po-
informowali władze niemieckie, że jest to 
człowiek groźny, bo jeśli wyjdzie na Rynek i krzyknie „Bić Niemca”, to 
pójdzie za nim każdy: Polak i Żyd, chłop, inteligent i robotnik. Radzono 
tacie, żeby uciekał, ale on bał się, że wówczas represje spotkają jego bli-
ski. Wtedy ostatni raz słyszałam, jak grał na fortepianie swój ulubiony 
utwór Liszta. Przyszedł po niego żandarm z szablą. Miał długie rude wą-
sy. Widząc nasze łzy przy pożegnaniu, sam otarł dyskretnie łzę. Pan 
Vogt poszedł upomnieć się o tatę, że jest potrzebny w aptece, ale nic nie 
załatwił. Następnego dnia, a było to 7 kwietnia, tata przysłał kartkę po-
żegnalną. Mam ją do dzisiaj.  

Długo nie było wiadomo, co się z nim stało. Zaaresztowano wtedy 
wiele osób: nauczycieli, panów Bargielskiego, Niedzielskiego, Ziem-
skiego, Fidanzę, Bardskiego i wielu innych. Przyszła wreszcie wiado-
mość z Dachau, a potem, po krótkim czasie, z Mathausen Gusen. Poda-
ny był adres i informacja, że można pisać, ale tylko w języku niemiec-
kim, odpowiadając na list. W Dachau ojciec miał numer 14484, był 
w bloku 27 stube 2, a w Mathausen Gusen numer 3884 i był w bloku 4 

                                                           
4 Zbrodnia w Wąskim Lesie miała miejsce 12 II 1940 r. W miejscu tym 
na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. postawiono kamienny obe-
lisk i krzyż, a mogiłę otoczono podmurówką. 

stube A. Po miesiącu przyszło zawiadomienie o śmierci panów Niedziel-
skiego, Fidanza i Ziemskiego. Rodzina otrzymała prochy, które mogli 
sami odebrać. Tak było na początku, później już się nie trudzono. Mama 
starała się o zwolnienie męża przez pana Vogta, któremu też na tym za-
leżało. Potrzebny był mu farmaceuta z wieloletnim doświadczeniem. 
Początkowo starania nie dawały efektów. Pewnego dnia starosta wezwał 
mamę i zaproponował, by podpisała volkslistę, a on załatwi, że tatę 
zwolnią. Odmówiła. Była Polką, a nie Niemką.  

Czas płynął, aż tu pewnego dnia na jesieni rozeszła się wiadomość. 
Wrócili pan Bardski, Prajzner i jeszcze jeden nauczyciel. Obudziło to 
nadzieję, że zwalniają aresztowanych w kwietniu, ale nikt więcej nie 
wrócił.  

Był wieczór. Byłam w kuchni. Usłyszałam, że ktoś idzie po schodach, 
powoli, a potem usłyszałam, że ktoś otwiera drzwi. Obejrzałam się. 
W kuchni stał tatuś, ale to nie był on. Chudy, ostrzyżony do gołej skóry, 
z wielkim strupem na czole. W tym momencie wpadła mama, której ktoś 
w aptece powiedział, że widział jej wracającego męża. Radość, łzy. Po 
powitaniu, a jeszcze zanim przybiegł dr Strzelecki, pomyślano o jedze-
niu dla taty. Zażądał kotleta z kartoflami. Spotkało się to z protestami. 
Powinien jeść rzeczy lekkostrawne i przyzwyczajać żołądek stopniowo 
do innego jedzenia. Ale zainteresowany nie zgodził się. Dostał do jedze-

Kadry z niemieckiego filmu, kręconego w 1941 r. w makowskim getcie, dostępnego online. 

Roboty przymusowe – odśnieżanie miasta przez mieszkańców, 1943 r. Fot. S. Merecka-
Kowalska. Źródło: Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Mazo-
wiecki–Pułtusk 2020. 
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nia to, o czym marzył. Późnym wieczorem 
przyszedł do nas pan Vogt z samogonem i py-
taniem: 
– Panie Pisarski, niech pan powie, jak tam jest 
naprawdę.  
Tatuś odpowiedział, że zapowiedziano mu, że 
nie wolno nic mówić o tym, jak jest w obozie, 
ani dobrze, ani źle. 
– To pan mnie z obozu wydostał i to pan może 
mnie tam odesłać.  

Opowiedział o wszystkim, jak tam traktują 
ludzi, jak każą im pracować ponad siły, kar-
miąc byle czym, jak karzą, biją, a właściwie to 
znęcają się nad nimi. Tatuś w Mauthasen Gu-
sen pracował na maszynie wyrabiającej kostkę 
z kamienia. Mieli wyznaczony limit, a jeżeli 
go nie wyrobili, nie otrzymywali jedzenia. 
Przy tej pracy uciął sobie część palca. Oczywi-
ście nie przerwał pracy, a tylko kawałkiem 
szmaty owinął krwawiący palec. Vogt wysłu-
chał wszystkiego, mówiąc:  
– Nic o tam nie wiedzieliśmy. Obozy były dla 
przestępców kryminalnych.  

Relacja Taty była dla niego wielkim przeży-
ciem. Od tej pory zaczął pić, co ostatecznie za-
prowadziło go do wojska. O wydostaniu Taty 
z obozu powiedział:  
– Gdybym wiedział na początku tyle, ile wiem 
teraz, to wziąłbym gęś i litr samogonu i poje-
chał z tym do gestapo do Ciechanowa, to 
zwolnienie byłoby załatwione natychmiast.  

Zaraz na drugi dzień tata rozpoczął pracę 
w aptece.  

Nowe rozporządzenie wywołało strach u lu-
dzi, a brzmiało ono, że nie wolno wychodzić 
z domu. Niepodporządkowanie się groziło ka-
rami, łącznie z karą śmierci. Miasto wymarło. 
Nie było nikogo na ulicach. Usłyszałam zajeż-
dżającą ciężarówkę na Rynek. Stanęłam blisko 
okna na tyle, że widziałam, co się dzieje na 
Rynku, a mnie nie było widać. Stanęła cięża-
rówka okryta plandeką, koło niej ludzie 
w wojskowych mundurach. Z ciężarówki kaza-
li wysiąść młodym mężczyznom. Byli 
w spodniach i białych koszulach. Nie mieli bu-
tów, byli boso. Mieli powiązane ręce. Zacho-
wywali się z godnością. Poszli na most, bo tak 
im kazano. Po pewnym czasie usłyszałam 
strzały. Rozstrzelano ich pod górą. Do dziś nie 
wiadomo, kto to był. Wiadomo, że byli to 
młodzi chłopcy, a ja jako pewnie jedyna towa-
rzyszyłam im w ich ostatniej drodze.  

Ludność żydowską przesiedlono do części 
miasta leżącej po drugiej stronie Rynku, gdzie i przed wojną dużo ich 
mieszkało. Codziennie grupa młodych ludzi z żółtymi gwiazdami była 
prowadzona na roboty. Łatwo było prowadzić różne roboty w mieście, 
mając darmową siłę roboczą, a często i materiały, np. krawężniki przy 
chodnikach robiono z nagrobków zabranych z kirkutu, tzn. żydowskiego 
cmentarza. Po pewnym czasie ogrodzono tę część miasta wysokim 
drewnianym płotem. Stworzono getto, do którego przywieziono ludzi 
z różnych okolicznych miejscowości. Mieszkali tam w okropnych wa-
runkach, stłoczeni na małej przestrzeni. Mówiono, że młodzi Żydzi nocą 
wychodzili przez dziury w płocie po żywność, jak i o tym, że Polacy 
przerzucali ją przez płot.  

W getcie był lekarz przywieziony z innej miejscowości. Wypisywał 
recepty, które przynosił do apteki młody Żyd pod strażą żandarma. Obaj 
siedzieli w aptece tak długo, aż leki były gotowe. Trzeba je było robić 
natychmiast.  

I nowe zarządzenie, wszyscy mają zebrać się o określonej porze koło 
postawionych szubienic, by być przy wieszaniu Żydów. Za co? Nie 
wiem. Pewnie za to, że byli Żydami.  

Stopniowo likwidowano getta. Przyszedł czas i na getto makowskie. 
W tym dniu polecono nie wychodzić na ulicę mieszkańcom, natomiast 
wyznaczono w wielu wsiach podwody, które przyjechały na określoną 

godzinę. Wiadomo było, że coś będzie się działo. I rzeczywiście fur-
manki ustawione jedna za drugą miały polecenie jechać powoli przez 
Rynek od strony mostu i skręcać w ul. Przasnyską. Tam kazano wypę-
dzanym ludziom wsiadać na furmanki, które cały czas jechały. Młodzi 
ludzie dawali sobie radę, ale dzieci i starzy nie. Nie umiem sobie tego 
wyobrazić. Może strach i nerwy im pomagały. Wolno im był zabrać ze 
sobą tylko małe węzełki. Jak mówiła mi moja siostra, lekarz i jego żona 
popełnili samobójstwo, nie chcąc przechodzić drogi do komory gazowej. 
Opuszczone domy przejrzeli żandarmi, a potem kazali je oczyścić.  

Zlikwidowanie getta nie znaczyło, że jego mieszkańców nie szukano, 
wiedząc, że niektórych próbowano ukryć. Związane z tym były i takie 
zdarzenia, że Polakom podobnym do Żydów kazano na ulicy pokazać, 
że nie są obrzezani.  

Polacy też byli po to, by pracować dla Trzeciej Rzeszy. Nie było 
szkół, a wszyscy młodzi byli zarejestrowani w Arbeitamcie5, a jeżeli nie 
wykonywali pracy potrzebnej na danym terenie, to byli wysyłani do pra-
cy do Niemiec. Wszyscy więc pracowali: moja siostra w aptece, Jurek 
Poczman w sklepie, Teresa Bargielska w mleczarni, pozostali znajomi 
w firmie budowlanej – jedni przy robieniu instalacji elektrycznej w do-

                                                           
5 Urząd pracy. 

Tajne nauczanie, w środku nauczycielka Walentyna Brykalska, 1943 r. Zbiory P. Matejuka. 
Źródło: Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, Maków Mazowiecki–
Pułtusk 2020. 
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mach, inni przy budowie pomieszczeń, a inni 
w kuźni. Pracował tam Zbyszek Owczarek, od 
którego dostałam w prezencie imieninowym 
wykutą ze stali patelnię z moim imieniem.  

Brak umiejętności prowadził do różnych 
zdarzeń. Po przeróbce mieszkania, dokonanej 
przez Vogta, nie mogłam w kuchni nigdzie się 
dotknąć. Brałam za klamkę i łapał mnie prąd, 
zmywałam podłogę i łapał mnie prąd. Okazało 
się, że źle były zrobione połączenia. Przyszedł 
majster, czyli fachowiec, i wszystko było do-
brze. Podobna sytuacja była z kuchnią, która 
stale dymiła, ale tym razem mówiono, że nie 
umiem rozpalać w niej ognia. Koledzy uczyli 
się nowych zawodów, ale mieli pracę i dzięki 
temu pozostali w domu. Ja wprawdzie nigdzie 
nie pracowałam, ale tylko teoretycznie. Byłam 
w domu po to, by przygotowywać posiłki dla 
rodziny pracującej w aptece. Spadły na mnie 
wszystkie prace domowe, sprzątanie, gotowa-
nie itd.  

W wolnych chwilach dużo czytałam, uczy-
łam się sama. Z mamą pisałam dyktanda. By 
zapamiętać prawidłową pisownię wyrazów, 
musiałam przepisywać wielokrotnie słowa, w których popełniłam błąd. 
Uczyłam się też z samouczka, gry na mandolinie i też z samouczków ję-
zyka niemieckiego. Brak szkół nie wystarczył, jak chciał okupant, by 
młodzież polska nie uczyła się. Były tajne komplety. Do nauczycieli 
przychodziła młodzież, robiąc to w tajemnicy, kryjąc się. Nauczycielom, 
którzy uczyli mimo zakazu, groziły obozy koncentracyjne. Również i ja 
zaczęłam chodzić na taki komplet do pani Łuszpińskiej. Przed 1939 r. 
skończyłam trzy klasy, a więc zaczęłam klasę czwartą. Trzeba było za-
brać z sobą zeszyty i pióro lub ołówek. Trzeba było kryć niesione pomo-
ce, uważać, by nikt nie zauważył, że w mieszkaniu jest grupa młodzieży. 
Mój udział w takich zajęciach był niedługi, bo okazało się, że poziom 
wiedzy jest znacznie większy i nic nie korzystałam. Uczyłam się więc 
sama, korzystając z pomocy rodziców.  

Nie wszystkim nauczycielom udało się. Przykładem był nauczyciel 
z Krasnosielca, Władysław Miłuński. Został złapany na uczeniu dzieci. 
Aresztowano go i przewieziono do przejściowego obozu w Makowie, 
gdzie oczekiwał na dalsze wywiezienie. Zajęcie, jakie dostał w czasie 
pobytu w obozie, to było noszenie kubłem wodę do beczki oddalonej 
o kilkanaście metrów. Gdy beczka była już pełna, pilnujący podchodził 
i wylewał wodę, każąc napełniać ją znowu. Dzięki żonie i Niemcowi 
mieszkającym przed wojną w Krasnosielcu zamiast wywiezienia do ob-
ozu koncentracyjnego trafił na roboty do bauera.  

Gorzej miała młodzież, która skończyła w 1939 r. szkołę podstawową. 
Wprawdzie zostało otwarte gimnazjum, ale miało być uruchomione od 
1 września, co się nie stało i dlatego nie było nauczycieli w Makowie 
o odpowiednim wykształceniu. Młodzi ludzie dokształcali się więc sami, 
korzystając z różnych źródeł. Jednym z nich były książki ze zbiorów 
mego taty. Przychodzili pożyczyć książki, a tata w rozmowie z nimi na-
mawiał ich do nauki. Jak przyznał jeden z kolegów, dzięki tym rozmo-
wom uczył się dalej, aż uzyskał po wojnie stopień profesora. Był to 
Zdzich Grochowski, mieszkający w Tłucznicach.  

Mimo często rozpaczliwej sytuacji Polacy nie tracili ducha. Stale po-
cieszali się, że wojna skończy się za pół roku, za parę miesięcy. Nawet 
śmierć generała Sikorskiego [w 1943 r. – przyp. red.] jedynie przygnębi-
ła, ale nie złamała wiary w zwycięstwo. Niemcy, by podkreślić swoje 
zwycięstwa, postawili na Rynku wielką literę V. Byli i tacy wśród Pola-
ków, którzy uwierzyli, że okupant jest nie do pokonania i podpisywali 
tzw. volkslistę.  

Prócz wiadomości ze źródeł oficjalnych, krążyły wśród Polaków tajne 
gazetki, których pisaniem i rozprowadzaniem zajmowały się tajne orga-
nizacje. Było ich trzy, ale największa to Armia Krajowa. Należała do 
niej mama i czynnie działała, a apteka była dobrym punktem kontakto-
wym. Była to praca bardzo niebezpieczna. Mama była komendantką 
powiatową oddziałów kobiecych. Zajmowały się szkoleniem sanitar-
nym, wspomaganiem potrzebujących, dostarczaniem leków oddziałom 
z lasu, rozprowadzaniem tajnej prasy, która powstawała z narażaniem 
życia. Pierwszy etap tej pracy polegał na wysłuchaniu wiadomości ra-
diowych z Londynu, a następnie na wydrukowaniu i kolportażu. Posia-
danie radia było zabronione. Opowiadał mi syn komendanta miejskiego 
AK Karola Kacprzykowskego, Jerzy, jak kiedyś jego ojciec słuchał wia-

domości w radiu, gdy weszli Niemcy. Radio wrzucił pod kołdrę Jurko-
wi, który był już w łóżku. Rewizja nie dała żadnych rezultatów. I wów-
czas Niemcy zainteresowali się leżącym w łóżku chłopcem. Zapytali, co 
mu jest, a usłyszawszy, że chyba tyfus, wyszli natychmiast. Bali się pa-
nicznie tej choroby. W ten sposób mały chłopiec uratował wielu doro-
słych.  

Pomagano nie tylko sobie, ale też żołnierzom zamkniętym w obozach 
jenieckich, oflagach – obozach oficerskich i stalagach – obozach żoł-
nierskich. Można było wysyłać im paczki żywnościowe. Pamiętam ro-
bione co miesiąc paczki, m.in. dla pana Gilewicza, Weretyńskiego, 
Wierniewicza i innych. Dla wielu przyjaciół paczki były robione u nas 
w domu, ale też przekazywane były adresy innym. Powstawał taki łań-
cuszek przysyłania adresów tych, którzy nie mieli rodzin. Mama udo-
stępniała je miejscowym, którzy wysyłali im paczki. Raz była wielka 
niespodzianka. Pani Maria Matejukowa dostała od swojego męża z obo-
zu oficerskiego paczkę na rocznicę ich ślubu. Były tam dary otrzymane 
przez jeńców od PCK. Na paczkę złożyło się kilku kolegów.  

Taka zakrojona na dużą skalę działalność podziemia miała i ujemne 
strony. Ktoś mógł popełnić błąd, zrobić coś nieprzemyślanego, co mogło 
pociągnąć za sobą okropne konsekwencje. I to właśnie się stało. Żan-
darmi u jednego gospodarza w stodole przez przypadek znaleźli dużą 
ilość leków i środków opatrunkowych z pieczątką z napisem “Apotheke 
Mackaim Bez. Zichenau”. Mieli dowód, skąd pochodziły. Pilsc, troihen-
der6 po odejściu Vogta do wojska, wpadł pewnego dnia do apteki, krzy-
cząc: 
– Oddam wszystkich na gestapo, współpracujecie z bandytami!  
Ojciec powiedział, że drugi raz nie da się zaaresztować i nosi cyjanek 
w kieszeni.  

Bałam się, czy wytrzymam przesłuchiwanie i nikogo nie wydam, 
a znałam wiele nazwisk tak akowców, jak i osób z innych organizacji. 
Rozpoczęła się akcja obronna. Mama poszła do żony Pilsca z futrem ka-
rakułowym w prezencie z prośbą o udobruchanie męża. Jednocześnie 
postanowiono, że pani Ziółkowska jako osoba samotna weźmie całą wi-
nę na siebie, uciekając z Makowa. Ucieczka zorganizowana przez AK 
udała się. Więcej pani Żółkowskiej nie spotkałam. Dzięki tej ucieczce 
wiele osób uratowało się, ale i wiele zostało aresztowanych, m.in. ko-
mendant AK w Makowie Karol Kacprzykowski.  

Mimo grozy tamtych dni młodość też miała swoje prawa. Tworzyli-
śmy grupę zaprzyjaźnionych osób, często się spotykających. W Mako-
wie należały do niej Niuta Grzymkowska, Donia Soszyńska, Leon Stat-
kiewicz, Zbyszek Łuszpiński, Asik czyli Jan i jego brat Franek Kac-
przyńscy, Mundek Kuczyński, Rysiek Drejko i Sławek Matuszewski, 
Zdzich Minasiewicz, a poza Makowem Teresa Bargielska, Zdzich Gro-
chowski, Zbyszek Owczarek i Lidka Karol. Spotykaliśmy się czasem 
u Teresy w Tłucznicach, gdzie w stodole przy ustnej harmonijce tańczy-
liśmy aż do zdarcia butów. Dostawaliśmy się tam na piechotę lub okazją 
– była to oczywiście furmanka. W Makowie widywaliśmy się w niedzie-
lę po mszy, idąc pojedynczo lub po dwie osoby na łąki za turbinę, gdzie 
spotykaliśmy się w większej grupie. Po południu zbieraliśmy się u nas 

                                                           
6 Niemiecki komisarz, administrator. 

Żołnierze radzieccy podczas walk o Maków Mazowiecki przy przekraczaniu zamarzniętego 
Orzyca. Zbiory P. Matejuka. Źródło: Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. J. Szczepański, 
Maków Mazowiecki–Pułtusk 2020. 
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i graliśmy w różne gry. W dni powszednie często przychodzili do nas 
koledzy, by zmienić książki, które chętnie pożyczał im tata. Wówczas 
w domu byłam najczęściej tylko ja, bo Malina, to znaczy moja siostra, 
jeszcze pracowała. Przychodził czasem wieczorem weterynarz dr Czu-
chraj i wołał: 
– Hanka, szykuj patelnię, jest wątróbka, będzie dobra kolacja.  
Jako weterynarz brał sprawdzał, czy mięso zabitego zwierzęcia przezna-
czone do spożycia jest zdrowe, a my korzystaliśmy z tego.  

Korzystały z tego też psy doktora i mój Kieł. Po pewnym czasie bo-
wiem, po wybiciu psów, administracja znowu pozwoliła mieć zwierzęta, 
a ja dostałam szpica. Był stale różowy, bo po umyciu wycierał się o pod-
łogę pastowaną pastą zwaną Tempo, która barwiła jego sierść.  

Poważnym problemem w tamtych czasach było zdobycie nowego 
ubrania. Radzono sobie w ten sposób, że z różnych sukienek, bluzek 
i innych ubrań szyto nowe. Robiła to Zosia Zaleska, u której często by-
wałam i uczyłam się niektórych ściegów. Latem chodzono w drewnia-
kach. Były ich dwa rodzaje: jedne nieprzecinane, a drugie miały przecię-
cie połączone jakimś skórzanym paskiem. Wierzchnia część była robio-
na z pasków od sukienek. Nie było w nich łatwo chodzić.  

Zwycięstwa napawały Niemców dumą, a Polacy mówili, że tak długa 
linia frontu przy okupacji tylu państw jest dla nich zgubna i na pewno 
poniosą klęskę. Na wschód jechało wojsko radosne, pewne zwycięstwa. 
Zatrzymywali się na Rynku, jedli, śpiewali, myli się, golili. Rozlegały 
się ich głośne rozmowy. Mój pies stał na oknie w otwartym lufciku 
i przyglądał się. W pewnej chwili podniósł nogę i nasiusiał na żołnierzy 
pod oknem. Zamarłam. Już po moim psie. Rzeczywiście poszkodowani 
byli oburzeni, byli wściekli, ale wybuch śmiechu ich kolegów rozłado-
wał sytuację. Psu nic się nie stało, a raczej wyrósł na bohatera.  

W miarę upływu czasu przychodziły ze wschodu dla nas coraz lepsze 
wiadomości, a dla Niemców coraz gorsze. Brakowało im tam jedzenia, 
ciepłego ubrania, szczególnie tym pod Stalingradem. By dostarczyć cie-
płe ubranie wojsku, jednej niedzieli zimą, po mszy, na wychodzących 
z kościoła czekali żandarmi i zabierali ciepłe ubrania – kożuchy, palta, 
kurtki, czapki, wełniane szaliki, rękawice, swetry, nie troszcząc się o ro-
zebranych. Był wówczas duży mróz, koło 20 stopni. Ludzka solidarność 
nie pozwoliła nikomu zmarznąć. Rozebranych zabierano do domu, ubie-
rano w ciepłe rzeczy.  

Nie tylko ludzie byli rozbierani. Spotkało to samo dzwonnicę. Zabrano 
jej dzwony. Potrzebny był materiał na broń.  

Stale przychodziły nowe wiadomości o przegranych bitwach Niem-
ców, zbliżała się ich klęska. Ze wschodu jechali na zachód. Mieli różne 
środki transportu. Jechały np. samochody na tzw. holtz gaz, bo brakowa-
ło benzyny. Na samochodzie był zbiornik, w którym palono drewno, 
a powstała para uruchamiała samochód. Jechały też wozy ciągnięte 
przez małe koniki, które miały nad głowami pałąki. Powozili nimi prze-
ważnie Białorusini lub Ukraińcy. Żołnierze nie byli pełni dumy i pychy. 
Tylko wówczas, gdy inni nie słyszeli, mówili o tym, że chcą, by Hitler 
kaput.  

Przyszedł sierpień 1944 r. Od Warszawy na niebie było widać czarne 
chmury dymu. Była to dla nas informacja o wybuchu powstania. Młodzi 
ludzie chcieli iść na pomoc. Wytłumaczono im, że mieliby do przebycia 
zbyt wiele kordonów, a to było wówczas niemożliwe nawet dla małej 
grupki. Nie wiadomo, czy w ogóle zdążyliby z pomocą na czas. Nikt nie 
myślał, że powstanie będzie trwało tak długo.  

Administracja niemiecka powoli pakowa się i wyjeżdżała. Pilsc wysłał 
też swą żonę i córeczkę. Pochodzili z Austrii, gdzie przejęli aptekę po 
Żydach. Sam w garażu przygotował samochód z zapasem benzyny.  

Na sąsiednim podwórku było przejściowe więzienie żandarmerii. 
Pewnego dnia zamknięto w nim przywiezionego lotnika ze strąconego 
radzieckiego samolotu. Widziałam go z okna chlewka, jak stał w zakra-
towanym okienku, młody, jasne włosy, wysoki. Patrzyliśmy się na sie-
bie, ale nic nie można było zrobić, by mu pomóc. Nie pozwalała na to 
odległość i mury. Drugiego dnia go wywieziono.  

Zaczęto znów ukrywać cenne i potrzebne rzeczy. Najczęściej zakopy-
wano je w różnych trudnych do odgadnięcia miejscach, np. na cmenta-
rzu, robiąc nad nimi grób. Książki też trzeba było ukryć przed zniszcze-
niem. Zostały zrobione drewniane skrzynie, ustawione w piwnicy, i tam 
umieszczono książki. Wymagało to wielokrotnego wchodzenia na 
pierwsze piętro i schodzenia z książkami do piwnicy. Mieliśmy przygo-
towane cztery walizeczki z najpotrzebniejszymi rzeczami, dla każdej 
osoby jedna, bo może zdarzyć się tak, że zostaniemy rozdzieleni. Leżały 
jedna obok drugiej na tapczanie. Dodatkowo mała siekierka.  

Coraz częściej, w miarę zbliżającego się frontu, nad miastem przela-
tywały radzieckie bombowce, przeważnie wieczorem. Przywykliśmy do 

tego, że są dla nas niegroźne, aż pewnego wieczoru stało się inaczej. By-
ło koło 21.00. Wszyscy szykowali się do snu. Z oddali rozległ się warkot 
silników samolotowych. Tatuś powiedział: 
– Ubierzcie się, może to nasze.  
Odpowiedziałam, że przelecą jak codziennie i jako jedyna pozostałam 
w nocnej koszuli. I właśnie wtedy zobaczyłam na Rynku słup ognia 
i usłyszałam wybuch. Tato zawołał:  
– Do piwnicy! 
Wszyscy pobiegli, a ja w koszuli z ubraniem w ręku i tam dopiero się 
ubrałam. Po raz drugi przekonałam się, że wcześniej przygotowane rze-
czy nie zawsze przydają się. Pierwszy raz w 1939 r., gdy szykowano 
maski przeciwgazowe. Tym razem przygotowane dla każdego podręczne 
walizeczki, które mieliśmy zabrać w sytuacji awaryjnej, zostały na tap-
czanie. Nikt o nich nie pomyślał.  

Jedna z pierwszych bomb trafiła w garaż Pilsca. Samochód się zapalił 
i oczywiście zgromadzona benzyna też. Ktoś zawołał, że się palimy. 
W piwnicy pojawił się dym. Trzeba było szukać wyjścia na zewnątrz. 
Pobiegłam do drzwi do następnych piwnic, ale były zabite. Jak bardzo 
przydałaby się w tym momencie przygotowana siekierka, leżąca na tap-
czanie! Tata pobiegł do schodów wyjściowych z piwnicy. Nie paliły się. 
Wyszliśmy wszyscy na podwórko, a była z nami też gospodyni Pilsca. 
Zrobiło się cicho. Samoloty odleciały. Chcieliśmy wyjść z podwórka, ale 
nadleciała druga fala samolotów. Cofnęliśmy się do bramy, która nas 
trochę chroniła. Stanęliśmy na schodkach prowadzących do apteki, 
a samoloty znów zaczęły rzucać bomby. Usłyszeliśmy gwizd za pleca-
mi. Napięcie i oczekiwanie i cisza, żadnego wybuchu. Po podwórku 
oświetlonym palącym się samochodem biegał Kieł. Wołałam go, ale 
bezskutecznie.  

To trwało bardzo długo. Jedne samoloty odlatywały, drugie przylaty-
wały. Wydawało się, że miasto będzie bardzo zniszczone, ale tak nie by-
ło. Były zerwane przewody elektryczne, wszędzie pełno szkła, leżące, 
wbite w chodniki i jezdnie małe kilogramowe bomby, które nie wybu-
chły, i palący się jeden dom po drugiej stronie Rynku. Ta bomba, która 
trafiła w nasz dom, przebiła dach, sufity i wpadła do piwnicy, układając 
się wygodnie na stercie gruzu. Pojawił się Pilsc. Sprowadził minerów, 
ale oni nie chcieli nic przy niej robić, mówiąc, że może być zegarowa 
i może w każdej chwili wybuchnąć. Nalot trwał kilka godzin, szczęśli-
wie nie było rannych. O czym świadczyły tak małe zniszczenia? Czy 
o braku umiejętności bombardujących, czy o jakości zrzucanych mate-
riałów? A może odegrały rolę wszystkie te czynniki razem? Nie wiem.  

Rankiem Pilsc pojawił się na Rynku z ciężarówkami, na których były 
skrzynie. Kazał nam całą rodziną pakować do nich leki. Sam nie wcho-
dził do apteki i do domu, bojąc się ewentualnego wybuchu bomby. Po 
wykonaniu tego polecenia pomyśleliśmy o sobie, jako że zostało wydane 
zarządzenie opuszczenia miasta. Przyjechał po nas znajomy gospodarz 
z Zakrzewa, wsi oddalonej od Makowa o ok. 5 km. Podzieliliśmy się 
pracą. Mama z Maliną, moją siostrą, poszły do mieszkania po najpo-
trzebniejsze rzeczy, pakowały je w tobołki i wyrzucały przez okno, a ja 
z gospodarzem układaliśmy je na furmance. Tata w tym czasie przygo-
towywał trochę najpotrzebniejszych leków, tych które zostały uratowane 
od wywiezienia. Nikt nie wiedział, kiedy wrócimy, a jeżeli wrócimy, co 
zastaniemy w aptece i w domu. Zaczęła się wojna – dla rodziców czwar-
ta, a może piąta, a dla nas druga.  

Przyjechaliśmy do Zakrzewa, do gościnnego domu. Zostaliśmy 
umieszczeni w małym pokoiku, zwanym alkową Był to dowód wielkiej 
gościnności i uznania dla rodziców. Inni przyjezdni mieścili się często 
nawet w stodołach. W pokoiku była szafa gospodarzy i mały stolik 
z jednym krzesłem Na tamte warunki był to luksus. Z obu stron na koń-
cach pomieszczenia były na ziemi rozłożone dwa posłania. Na jednym 
spali rodzice, na drugim ja z siostrą. Całe życie toczyło się w kuchni. 
Tam spali domownicy, tam gotowano jedzenie, pieczono chleb w piecu, 
jedzono na stole, a miejscem do siedzenia była ława pod oknem lub 
stołki przy kuchni. Podobno wiejski chleb jest bardzo zdrowy, ale ten 
był bardzo kwaśny, lecz i tak traktowano go z wielkim szacunkiem, nie 
wyrzucono ani kawałka do śmieci.  

W sąsiednich wsiach i w tej naszej było bardzo dużo ludzi wysiedlo-
nych z Makowa, a gdzieś między wysiedleńcami był dr Strzelecki, jedy-
ny lekarz, jaki był w mieście przez całą okupację. Ludzie, żyjąc w wo-
jennych przyfrontowych warunkach, chorowali, potrzebowali pomocy. 
Zwracali się o nią do dr. Strzeleckiego i do moich rodziców. Chodziła do 
nich mama, gdyż tata miał chore nogi, a poza tym mama miała w sobie 
coś z pielęgniarki, a może lekarza. Robiła zastrzyki, opatrunki. Okazało 
się teraz, jak bardzo pomocne były leki zabrane przez tatę z apteki.  
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W wiosce i koło niej zatrzymywało się woj-
sko. Na polu za stodołą gospodarza jednego 
dnia zatrzymała się artyleria przeciwlotnicza. 
Rozstawili armatki i zaczęli budować schrony, 
korzystając z materiałów przywożonych z roz-
bieranych domów w Makowie. Byliśmy tym 
zaniepokojeni. Oni będą strzelać do samolo-
tów, samoloty do nich, a my będziemy w 
środku walki. Zaczęliśmy budować dla siebie 
schron.  

Wojsko dostało rozkaz wyjazdu. W polu po-
zostały po nich bunkry. Przyjechali inni. Była 
to artyleria konna. Wśród nich było dwóch 
Ukraińców, jeden ok. dwudziestoletni Oleg 
i drugi Wania, koło 14 lat. Twierdzili, że cofa-
jące się wojsko niemieckie wzięło ich siłą. 
Dowodem na to miało być to, że jeździli na 
środkowych koniach, mając z dwóch stron 
żołnierzy niemieckich. Do wsi przyjechała 
kuchnia polowa. Poza dowództwem niemiec-
kim pracowały w niej dziewczyny ukraińskie 
i białoruskie. Jak tam się znalazły, nie wiem. 
Może zmusił ich do tego głód, a może strach, a 
może były zabrane siłą. Robiły tam wszystko, 
przygotowywały pokarm do gotowania, prały, 
reperowały odzież. Na nasz widok wpadły w 
złość – one pracują, a dwie Polki siedzą w 
domu i nic nie robią. Powiedziały o tym żan-
darmom. Następnego dnia rano mieli nas za-
brać do kopania okopów. Usłyszeli o tym Wa-
nia i Oleg. Ostrzegli nas i schowali w bun-
krach zrobionych przez artylerię przeciwlotni-
czą. Przesiedziałyśmy tam cały dzień.  

Kuchnia wojskowa i artyleria konna dostały 
rozkaz wycofywania się na zachód. Gospodarz 
namawiał ich by pozostali. Chciał ich ukryć. 
Nie zgodzili się, mówiąc, jakie to dla nas 
wszystkich niebezpieczeństwo, a jednocześnie 
prawdopodobnie bojąc się spotkania z woj-
skami radzieckimi, bojąc się, że mogą uznać 
ich za zdrajców. Oni odjechali, inni przyjecha-
li. Nie uniknęłyśmy kopania okopów. Żandar-
mi zbierający rankiem ludzi do kopania oko-
pów w pobliskich lasach zabrali i nas obie 
z siostrą. Kazano sypać ziemię przykrywającą 
bunkry. Był piękny słoneczny dzień. Przelaty-
wały nad nami radzieckie samoloty. Wszyscy 
wówczas się kryli w pobliskim lesie.  

Następnego dnia zostałyśmy przydzielone do 
obierania kartofli w kuchni wojskowej i do 
sprzątania u oficerów w kancelarii. Bunkry ro-
sły jak grzyby po deszczu. Każdy nowy za-
trzymujący się oddział budował nowe. Wyko-
panie to nie problem, byli przecież Polacy, a materiały umacniające 
ściany i dachy były w domach w Makowie. Nocą zbierano grupę Pola-
ków, by przygotowali potrzebny materiał i przywieźli na miejsce. Jeden 
raz, na jej prośbę, pozwolono pojechać mamie z taką grupą po lekarstwa. 
Było ich brak, a ludzie chorowali. Opowiadała, jak wyglądał taki wy-
jazd. Przywiezieni ludzie rozbierali domy, szykując potrzebny materiał, 
a pilnujący chodzili z długimi prętami i szukali zakopanych przedmio-
tów. Czasem je znajdowali i wykopywali. Nasze zakopane rzeczy nie 
zostały odkryte, ale wydobyć ich mama oczywiście nie mogła.  

Było coraz niebezpieczniej. W dzień przelatywały samoloty, ostrzeli-
wując wszystkie większe grupy ludzi, zniżając się nad dachami, a nocą 
latały tzw. kukuruźniki pilotowane przez kobiety, oświetlały teren przy 
pomocy flar i zrzucały małe bomby lub ostrzeliwały wszystko to, co się 
ruszało. Zaczął docierać do nas huk wybuchów armatnich. Zobaczyłam 
wówczas strzelające katiusze, umieszczone na samochodach, połączone 
z sobą lufy armatnie, strzelające ciągłym ogniem. Widok był przerażają-
cy, ale równocześnie piękny. Szczęśliwie dla nas widzieliśmy to z dale-
ka. Pociski do nas nie dolatywały.  

Przenieśliśmy się do przygotowanego bunkra. W dzień wystawiliśmy 
klatkę z kanarkiem, który był z nami cały czas, by trochę odetchnął 
świeżym powietrzem. Zginął od przypadkowego pocisku. Całe dni i no-
ce spędzaliśmy w bunkrze lub koło niego.  

I znów polecenie, żeby wynieść się z wiosek przyfrontowych. Przyja-
ciele rodziców, państwo Rymgaiłłowie, przysłali po nas konie. Byli wła-
ścicielami apteki w Strzegowie koło Mławy. Znaleźliśmy się w innym 
świecie. Cicho, spokojnie, nie ma bunkrów, ostrzeliwania, bomb, jedze-
nie normalnie przy nakrytym stole. Korzystając z ciszy wojennej poje-
chałyśmy z mamą do Krasnosielca, by wydobyć zakopane tam ciepłe 
ubrania. Był to dół z rzeczami na cmentarzu, udający grób. Dojechały-
śmy tam, korzystając z różnych okazji. Razem z panną Wandą Wittte, 
prowadzącą tam aptekę, wydobyłyśmy zakopane rzeczy, tak nasze, jak 
i jej, i znów, korzystając z okazji, dojechałyśmy do Mławy. Podwozili 
nas też, o dziwo, żołnierze niemieccy, mówiący coraz głośniej, że Hitler 
kaput.  

Z Mławy, a był już zmrok, wyruszyłyśmy na piechotę w stronę Strze-
gowa. Szosa był pusta, przejechała jedna furmanka. Idąc, usłyszałyśmy, 
że lecą kukuruźniki. Zatrzymałyśmy się, by pilotki nie zauważyły ruchu 
na drodze. Stało się inaczej. Oświetliły lampami drogę i zaczęły ostrze-
liwać. Schowałyśmy się w rowie, w krzakach. Lampy zgasły, odleciały. 
Wyszłyśmy na szosę i szłyśmy dalej. Po pewnym czasie historia powtó-

Wkraczający do Makowa Mazowieckiego żołnierze sowieccy II Frontu Białoruskiego czytają 
ogłoszenia pozostawione przez Niemców. Źródło: W. Łukaszewski, Nowe jarzmo. Życie spo-
łeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 1945–1956, Kraków 2019. 

Panorama zniszczonego działania wojennymi Makowa Mazowieckiego, 1945 r. Źródło: W. 
Łukaszewski, Nowe jarzmo. Życie społeczno-polityczne na północnym Mazowszu w latach 
1945–1956, Kraków 2019. 
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rzyła się. Byłyśmy szczęśliwe, kiedy dotarły-
śmy do Strzegowa. Na drugi dzień przyjechała 
panna Wanda. Uciekła z Krasnosielca, bo ru-
szyła ofensywa. Przenieśli się wszyscy do za-
przyjaźnionych z państwem Rymgaiłło ludzi. 
A było nas dużo – państwo Rymgaiłłowie z 
synem Olgierdem, pani Szuszkiewicz miesz-
kająca u nich całą okupację z dwoma synami, 
Bogdanem i Jurkiem, nas czworo, pani Wanda 
i Tomek, dyrektor cukrowni w Glinojecku. 
Mieściliśmy się w jednej izbie, śpiąc pokotem 
na podłodze. Zbliżający się front i ostrzał ar-
matni zmusił nas do schowania się w chlewku, 
a potem, ponieważ kule przenosiło za gospo-
darstwo, ustawiliśmy się za stodołą wzdłuż jej 
ściany.  

Był mróz, słoneczna pogoda. Przed nami 
odkryte pole i na nim pokazały się ubrane na 
biało uciekające postacie. Mogli nas wszyst-
kich zabić, ale myśleli tylko o sobie. Nie 
zwracali na nas uwagi. Przebiegli i cisza. Nic 
więcej się nie działo. Poszliśmy do domu. Do-
piero na drugi dzień przyszli żołnierze ra-
dzieccy. Bogdan i Olgierd pojechali dowie-
dzieć się, co się dzieje w Strzegowie. Okazało 
się, że uległ zniszczeniu tylko jeden dom, 
w którym było mieszkanie i apteka Rymgaił-
łów. Mimo to wróciliśmy do Strzegowa i za-
mieszkaliśmy w baraku.  

Trzeba było dowiedzieć się, co dzieje się 
w Makowie. W drogę wyruszyła mama i ja. 
Zostałam ubrana w letnie spodnie taty, na dole 
zostały podszyte i z braku gumy był sznurek. 
Tak podwinięte spodnie miały zabezpieczać 
przed zimnem i śniegiem. Na nogach miałam 
półbuty. Mama była równie nieodpowiednio 
ubrana – spódnica i jakieś zimowe buty. Za-
wieziono nas do Glinojecka, a stamtąd wyru-
szyłyśmy na piechotę. Udało się – po drodze 
zatrzymały się obok nas dwie ciężarówki woj-
skowe i żołnierze radzieccy zaprosili nas do 
szoferek. Dojechałyśmy aż do Karniewa, skąd 
następnego dnia powędrowałyśmy do Mako-
wa.  

Miasto było bardzo zniszczone, nie było 
nieuszkodzonego domu. Nasze mieszkanie 
i apteka były zniszczone. Wewnątrz tylko 
gruz. Poszłyśmy do Kacprzyckich. Pod ich 
opieką pozostawione były zakopane rzeczy, 
które musieli wydobyć, bo byli na nie chętni. 
Następnego dnia wyruszyłyśmy w drogę po-
wrotną, z dwoma ciężkimi teczkami, bo pań-
stwo Kacprzyccy nie chcieli brać odpowie-
dzialności za nie. A były to rzeczy ciężkie, takie jak srebrne sztućce 
mamy. Droga była bardzo trudna. Szłyśmy razem z wojskiem rowem, 
zasypanym śniegiem, a drogą jechały czołgi i inne pojazdy. Najtrudniej-
szy był ostatni odcinek drogi. Poradzono nam, by pójść krótszą drogą. 
Była to droga zasypana śniegiem. Brnęłyśmy w nim, mając zanurzone 
nogi do pół łydki. Wokoło był śnieg, żadnego człowieka, a na każdym 
kroku rozbity sprzęt wojskowy. Po wielu kilometrach takiej drogi mama 
siadła na kamieniu i powiedziała, że nie idzie dalej. Ostatecznie ruszyły-
śmy w dalszą drogę, ja z dwoma teczkami, żeby było mamie łatwiej iść. 
Zaczął zapadać zmrok, nigdzie światełka, tylko śnieg. Sytuacja stawała 
się dla nas coraz groźniejsza, ale szczęśliwie na drodze pojawiła się fur-
manka. Gospodarz jechał w stronę Strzegowa. Zawiózł nas na rogatki, 
jak wówczas mówiono. Dotarłyśmy nareszcie do domu. Mama nie uda-
wała, że nie jest zmęczona, a ja próbowałam nadrabiać miną. Jednak po 
latach droga dała o sobie znać. Dla Mamy to choroby kobiece zakończo-
ne operacją, a dla mnie zerwane ścięgna w karku dające często ból.  

W następnych dniach zastanawiano się, czy zostać na miejscu, czy je-
chać na tzw. Ziemie Odzyskane. Państwo Rymgaiłłowie wybrali wyjazd. 
Rodzice zdecydowali, że wracamy do Makowa. 

 

Po wojnie 
 

Rozpoczęły się trudne dni i lata odbudowy. Pierwszą rzeczą, którą 
trzeba było zrobić, to znaleźć mieszkanie. Poprzednie nie nadawało się 
do użytku. Domy żydowskie nie miały właścicieli, nie żyli. Zarządzały 
nimi powołane władze miasta. Chciano i rodzicom taki dom przydzielić. 
Tata znalazł spadkobierców proponowanego domu i kupił go od nich. 
Mówił, że nie chce i nie może wykorzystywać cudzego nieszczęścia.  

Pierwsze kroki to oczyszczenie domu z gruzu oraz przejrzenie gruzu 
i śmieci w poprzednim mieszkaniu, jak oczywiście i tego, co pozostało 
w aptece. Przeszkodą była bomba, która wpadła do piwnicy apteki 
w czasie bombardowania, której minerzy nie pozwolili ruszać, bo może 
być zegarowa. Przeleżała spokojnie wszystkie działania wojenne i nadal 
straszyła. Znalazł się jednak taki, który powiedział, że wyniesie ją za pół 
litra wódki. I zrobił to. Wziął ją na ręce i wyniósł. Oswobodził dom, ale 
pytany odpowiedział, że wrzucił ją do rzeki. Czy tak było naprawdę, nie 
wiem.  

Przegląd apteki niewiele dał. Znalazły się jakieś pojedyncze naczynia, 
uszkodzone pojedyncze szafy apteczne, wdeptane w ziemię lekarstwa. 
A były bardzo potrzebne. W mieście nie było lekarza. Tata robił, co tyl-
ko było możliwe i niemożliwe. Otrzymał trochę leków z sąsiednich nie-
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zniszczonych aptek. Przekazywano je jednak niechętnie. I tak było ich 
tam niewiele, a o nowe było bardzo trudno. Ludzie jeździli na zachód, 
na Ziemie Odzyskane i przywozili różne rzeczy, również lekarstwa, któ-
re zaopatrywały apteki. W pomieszczeniach znajdujących się od strony 
Rynku umieścił Ojciec resztki szaf i lady.  

Następnie zajęliśmy się mieszkaniem. Tam też nic nie było, gruz, 
śmieci i na środku pokoju fortepian, nieuszkodzony, wymagający tylko 
nastrojenia. Uratował go podobno oficer niemiecki, który grał na nim 
i nie pozwolił zniszczyć. W gruzach w mieszkaniu znaleźliśmy kilka 
półmisków (jeden z nich to pamiątka po cioci babci Teci), jakieś łyżki, 
widelce, garnek. W nowym domu brak było okien, drzwi, podłóg i da-
chu. W pierwszej kolejności ojciec zajął się drzwiami i oknami. W apte-
ce były podwójne do zamykania na noc, jedne oszklone, a drugie całe 
drewniane.  

Zajmowaliśmy pomieszczenia na dole. Bezpośrednio przy aptece był 
mały pokój, który spełniał rolę zaplecza. Obok apteki, oddzielone od 
niej drzwiami i schodkiem, było pomieszczenie, w którym zamieszkali-
śmy. Początkowo nic w nim nie było, jakiś stół zrobiony ze skrzynek 
i miejsca do spania. Z czasem pojawiły się meble: szafa, stół z krzesła-
mi, biuro, łóżko i tapczany. Meble pojawiały się stopniowo, kupowane 
od ludzi, którzy mieli je najczęściej z bunkrów. Z zaplecza prowadziły 
drzwi do kuchni, w której był duży zlew i kuchnia węglowa. Z kuchni 
i pokoju drzwi prowadziły do sieni, gdzie były schody na piętro i do 
piwnicy.  

Po uporaniu się z najpotrzebniejszymi sprawami przyszła kolej na 
książki w piwnicy. Ich resztki leżały wyrzucone ze skrzyń na podłogę, 
zdeptane, podarte i ubrudzone. Potraktowano je bez żadnego szacunku. 
Ciężką pracą było wyszukiwanie egzemplarzy nadających się do użytku. 
Było ich niewiele. Dla marznących żołnierzy spełniały rolę opału. Wy-
nosili je naręczami i rzucali w ogień.  

Nie można było zostawić ocalałego fortepianu. Nie wiem, jak to zro-
biono, ale zniesiono go, a następnie wniesiono na pierwsze piętro.  

Brak dachu sprawiał najwięcej trudności, szczególnie w deszczowe 
dni. Wówczas na podłodze strychu rozłożone były plandeki, a my wyle-
wałyśmy wodę zbierającą się na niej. W mieszkaniu były podstawiane 
naczynia w miejscach, w których ciekło z sufitu. Nasz dom to nie był 
odosobniony przypadek. Wszystkie domy były w takim samym stanie. 

Ludzie nie poddawali się, odbudowywali miasto. Znikały ruiny, mia-
sto odżywało. Biedzie i zniszczeniu towarzyszyły choroby. Brak mydła, 
a często i wody, przebywanie przez wiele godzin jedni obok drugich 
w bunkrach spowodowało, że wszelkie insekty rozpanoszyły się niemi-
łosiernie. Wszy w ubraniach, wszy we włosach… można je było znaleźć 
wszędzie. Męczył ludzi rozpowszechniony świerzb. Jego objawy to 
okropne swędzenie skóry, szczególnie wieczorem. Ludzie drapali się do 
krwi. Ojciec zaczął robić maść. Trzeba było smarować się nią przez kil-
ka dni, a potem porządnie umyć i wyrzucić noszone ubranie. Pomagało. 
Ale z czego ją robić? Nie było składników… ale od czego była wiedza? 
Podstawowym środkiem była siarka, a jej było pełno wkoło – w leżą-
cych prawie w każdym rowie pociskach. Wydobyta z nich siarka i zro-
biona z niej przez tatę maść wyleczyła z bardzo przykrej choroby wiele, 
wiele osób.  

W przypadku różnych innych dolegliwości i chorób leczenie było du-
żo trudniejsze. Ludzie wszędzie napotykali miny, w domach, ich otocze-
niu, na drogach i polach. Poranieni jechali po pomoc do apteki. Pomocy 
starała się udzielać mama. Pomagałam jej. Często nic nie mogłyśmy już 
zrobić. Poranione nogi, ręce, otwarte brzuchy. Można je było zabezpie-
czyć, opatrzyć i chorego rodzina wiozła do szpitala do Przasnysza, cza-
sem do Pułtuska. Jeden przypadek zrobił na mnie wstrząsające wrażenie. 
Przywieziono na wozie człowieka z twarzą zalaną krwią i wołającego: 
– Moje oczy! Nic nie widzę!  
Nic nie mogłyśmy zrobić oprócz obmycia twarzy i założenie opaski na 
oczy.  

By ratować ludność przed takimi przypadkami, a było ich dużo, przy-
jechali minerzy Wojska Polskiego rozminowywać okoliczne tereny. Lu-
dzie czuli się bezpieczniejsi, mogli wychodzić do pracy w polu. W cza-
sie tych prac zginął młody chłopiec Szpak. Jego grób znajduje się 
w Makowie na cmentarzu, otoczony opieką. 

Stałym obrazem na Rynku były jadące z zachodu samochody radziec-
kie, jak mówiono rosyjskie, wypełnione różnymi rzeczami. Były tam 
ubrania, garnki, obrazy, maszyny do pisania, rowery i wiele innych rze-
czy, jedne bardzo cenne, inne niewiele warte. Można było z nimi han-
dlować, najchętniej za samogon. Interesowały ich zegarki na rękę, a za 
to można było od nich kupić szafkowe – na ścianę. Powoli zaczął rozwi-
jać się handel, który w początkowym etapie był zamienny.  

Krążyły opowieści o tym, że żołnierze radzieccy gwałcą każdą napo-
tkaną kobietę. Bano się ich, a szczególnie wieczorem i nocą, gdy szukali 
noclegu. Chcąc uniknąć niepokoju, bo często stukali w tym celu do ap-
teki, poszłyśmy spać do pani Grzymkowskiej. Mieszkała w głębi po-
dwórka, wejście do mieszkania było mało widoczne, w ciemnej sieni, 
drzwi na samym jej końcu. Myślałyśmy o spokojnej nocy. Na jednym 
łóżku ułożyły się do snu Niuta i jej mama, a na drugim my z Maliną. 
Ciemno, cicho… ogarnął nas sen. Jednak nie było nam pisane długo 
spać spokojnie. Obudziło nas łomotanie do drzwi. Początkowo leżały-
śmy cicho, mając nadzieje, że pukający odejdą. Tak się jednak nie stało, 
pukanie nie cichło, tylko narastało. Wstała pani Grzymkowska, otworzy-
ła. Do mieszkania weszli żołnierze radzieccy z dowódcą. Uspokoił, mó-
wiąc, że chcą tylko się przespać. Odsunęli stół, rozłożyli pałatki na zie-
mi, położyli się jeden obok drugiego i za chwilę spali. My wszystkie trzy 
cały czas leżałyśmy cicho, nakryte na głowy. Równy oddech żołnierzy 
uśpił i nas. Rano, kiedy tylko zaczęło robić się widno, wstali po cichu, 
postawili stół na miejsce, zostawili na nim puszki z mięsem i odeszli. 
Tak skończyło się spotkanie z żołnierzami radzieckimi.  

Wracając z Makowa do Strzegowa, szłyśmy z mamą razem z oddzia-
łami radzieckimi w rowie po śniegu, podwozili nas i zawsze zachowy-
wali się życzliwie. Historie o gwałtach przyszły do nas z Ziem Odzyska-
nych i Niemiec. Tam zachowywali się inaczej.  

Życie stopniowo porządkowało się. Był wreszcie dach, szambo we-
wnętrzne uruchomione, w kranie była woda. Przyszła kolej na łazienkę 
na piętrze i jeden pokój, gdzie wstawiono fortepian. Jak to zrobiono, nie 
wiem – instrument półkoncertowy i wąskie schody. Nie mógł zostać po-
rzucony, przetrwał z nami całą okupację I wojnę. Za bardzo go ojciec 
cenił i był do niego przywiązany, by go zostawić.  

Można się było znowu uczyć, ale by tego dokonać, trzeba było poko-
nać wiele trudności – zniszczone budynki, brak wyposażenia i przede 
wszystkim brak nauczycieli. Łatwiej poszło uruchomienie szkoły pod-
stawowej. Jeden z budynków przystosowano do nauki i tam ją rozpoczę-
to. Gorzej poszło z gimnazjum, które powołano do życia w 1939 r., ale 
które nie zaczęło funkcjonować. Jednak zapał pokonał wszystkie prze-
szkody. Nie było odpowiedniego budynku w Makowie, więc umiesz-
czono szkołę w Karniewie, gdzie stał nieuszkodzony pałacyk. Zostały 
otwarte dwie klasy, tak jak przewidywano w 1939 r. Udało się zgroma-
dzić najpotrzebniejsze rzeczy do wyposażenia sal, a nauczyciele… no 
cóż, nie brakowało im zapału.  

Rok szkolny zaczął się w maju 1945 r. Codziennie trzeba było do 
szkoły dotrzeć na piechotę lub na rowerze, jeżeli ktoś miał rower. Przy-
dały się wówczas żołnierskie ciężarówki zatrzymujące się na Rynku 
i handlujące różnymi rzeczami za pół litra bimbru. Ojciec wypatrzył 
damkę i kupił go. Miałam środek lokomocji, ale trzeba było umieć nim 
jeździć. Na naukę miałam kilka dni. Jak ona przebiegała, to już inna hi-
storia, ale pojechałam w wyznaczonym czasie do Karniewa, tzn. 9 km. 
W pierwszej klasie, do której chodziłam, było wiele osób z Makowa, 
w drugiej tylko Leon Statkiewicz i Teresa Bargielska mieszkająca w tym 
czasie w Tłucznicach. Nikt nie żądał od nas świadectw, byliśmy przyj-
mowani według własnej oceny posiadanych wiadomości i wieku. Jeździ-
liśmy do szkoły codziennie całą grupą. Pierwsze ruszały mieszkanki ul. 
Grabowej, potem Joasia Frydrych, Irka Nowocińska, Marysia Zatońska. 
Na Rynku dołączałam do nich i czasem też Janusz Gadomski, a na koń-
cu Leon Statkiewicz. Wracaliśmy różnie. Zależało to od godzin nauki.  

Rok szkolny trwał krótko, już w lipcu były wakacje. Na koniec roku 
była zabawa. Wszyscy bawili się, tańczyli do chwili, gdy pojawili się 
nieznani osobnicy, dość agresywni. Rozpoczęła się najpierw utarczka 
słowna, a potem bójka zakończona strzelaniną. Trafiono w żarówkę, 
światło zgasło, wszyscy uciekali. My z Maliną, bo i ona tam była, ucie-
kłyśmy przez okno werandy.  

W Makowie w dalszym ciągu nie było lekarza. Doktor Strzelecki, któ-
ry przez całą okupację był w Makowie, po przejściu zawieruchy wojen-
nej znalazł się w Pułtusku. Któregoś wieczoru nad ranem przyszło do 
niego dwóch ludzi, prosząc o pójście do chorego. Zrobił to. Był to prze-
cież obowiązek lekarza. Nie wrócił do domu. Znaleziono jego ciało ran-
kiem na ulicy. Nie wiadomo, kim byli ludzie, którzy go zastrzelili, i dla-
czego. W tych czasach ludzie ginęli z różnych powodów. Może to byli ci 
z lasu, a może z UB, a może ktoś, kto poczuł się przez niego skrzyw-
dzony. Nie dowiemy się. Pewnie tylko on dowiedział się przed śmiercią.  

Wracali ludzie do swych domów, ale nie wszyscy. Jedni zapuścili ko-
rzenie gdzie indziej, drudzy dopiero przyjeżdżali. Tak właśnie stało się 
z ciocią Zosią i wujem Kazikiem. Widząc, jak bardzo zniszczony jest ich 
dom, zdecydowali się pojechać do rodziny wuja do Łomży. Przyjechał 
po nich brat wuja. Ciocia Zosia z synem Andrzejem, który miał wów-
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czas 5 lat, jechali szosą na furmance, a wuj Kazik i jego wierna koza, 
która przeżyła razem z nimi całą okupację, szli koło wozu. Nie przeczu-
wali, co się stanie za kilka chwil. Jeden krok kozy, wybuch, bo weszła 
na minę. Rozerwała też wuja i zraniła powożącego brata. Konie ponio-
sły. Ciocia ledwo je opanowała i z rannym, zostawiając ciało męża 
w częściach na polu, pojechała po ratunek. Po szczątki męża wróciła 
później. Mama po otrzymaniu wiadomości o tragicznych przeżyciach 
siostry pojechała do niej i razem wróciły do Makowa.  

O remoncie domu cioci nie było mowy, bo niemiecki użytkownik roz-
budował go na obcym gruncie. Jedyna możliwość to przystosowanie ga-
rażu na mieszkanie. I tak się stało. Z pomocą siostry i szwagra zamie-
niono garaż na pokój z kuchnią.  

Wrócił też pan Bargielski, który przeżył cała okupację w obozie kon-
centracyjnym. Pomyślał o odbudowie domu i sprowadzeniu rodziny 
z Tłucznic. Rozpoczął pracę jako notariusz.  

Miasto powoli odbudowywało się, ślady wojny były coraz mniej wi-
doczne, ale ciała zabitych żołnierzy radzieckich leżały przysypane zie-
mią w różnych miejscach. Trzeba było zapewnić im godne miejsce spo-
czynku. I tak powstał cmentarz żołnierzy radzieckich na Grzance nad 
rzeką. Pochowani na tym cmentarzu to w większości młodzi chłop-
cy, którzy stracili życie i spoczęli w obcej dla nich ziemi. Dlatego nieza-
leżnie od politycznych poglądów, sporów i interesów należy im się trwa-
ła pamięć i szacunek dla miejsca ich ostatecznego spoczynku. Pracowała 
przy tym cała duża ekipa. Jej członkowie nosili białe ochronne ubra-
nia, na twarzy okulary i maski oraz grube rękawice. Zbierali ciała nie 
tylko w powiecie makowskim, ale i w powiatach okolicznych. Przywo-
zili ciała w drewnianych skrzyniach i umieszczali je na nowo powstałym 
cmentarzu. Zabitych było wielu. Powstały równoległe rzędy grobów. 
Część przywiezionych miała nazwiska i stopnie wojskowe, a część była 
nieznana. Te znane nazwiska znalazły się na płytach umieszczonych na 
grobach. Praca ekipy była bardzo ciężka. Ciała znalezione były w róż-
nym stanie. By móc pracować, członkowie ekipy ekshumacyjnej zajeż-
dżali do apteki, prosząc o pomoc tak fizyczną, jak psychiczną.  

Zbliżał się wrzesień, trzeba było pomyśleć o dalszej nauce. W Mako-
wie nie było takich możliwości – brak lokalu i nauczycieli. Jedyna moż-
liwość to Warszawa i mieszkanie u cioci Honorki. Jak wyglądała War-
szawa w roku 1945, wszystkim było wiadomo. Ulica Złota, przy której 
mieszkała ciocia Honorka, to był odgruzowany wąski pas jezdni, po bo-
kach gruz leżący powyżej parteru, a na wierzchu ścieżka dla pieszych. 
Malina dostała się do szkoły dla dorosłych, gdzie w jeden rok przerabia-
ne były dwie klasy. Przyjęto ją do klasy trzeciej, a mnie ze względu na 
wiek skierowano do liceum młodzieżowego. Było to Liceum Ogólno-
kształcące im. J. Słowackiego. Był to trudny rok. Mieszkałyśmy w jed-
nym pokoju we cztery, oświetlenie stanowiła lampka karbidowa. By po-
lepszyć nam warunki, rodzice wyremontowali dodatkowo pokoik w ko-
rytarzyku kończącym się przepaścią. Chociaż zimą woda w nim zama-
rzała, to jednak bardzo ułatwiał nam życie.  

Ze względu na przyspieszony tok nauczania Malina nie miała pew-
nych przedmiotów lub uproszczone programy, czego nie można było 
powiedzieć o mnie. Najwięcej trudności sprawiała mi łacina, której pod-
stawy były nauczane już w klasie pierwszej, czego mnie brakowało.  

Życie w Warszawie coraz bardziej odżywało. Teatry, operetka, opera 
rozpoczęły swą działalność. Byłyśmy na wszystkich nowych spekta-
klach. Były w tym czasie dwa kina. Dostać do nich bilety było bardzo 
trudno. Trzeba było długo stać w kolejce i to nie zawsze z pozytywnym 
skutkiem. Można było też kupić bilety od tzw. konika, ale dużo, dużo 
drożej. Najczęściej to ja byłam delegowana po bilety, bo miałam wolne 
popołudnia. Kolejka zamieniała się w kłębiący się tłum. Bywało i tak, że 
nie mogłam się przebić z biletami do czekających na mnie osób.  

Podróż do Makowa z Warszawy też nie była prosta. Jeździło się samo-
chodem ciężarowym krytym plandeką. Wewnątrz ustawione były w rzę-
dach ławki dla pasażerów. Ci, którzy przychodzili wcześniej, zajmowali 
siedzące miejsca, myśląc, że będą mogli wygodnie jechać. Mylili się 
bardzo. Spóźnialscy stawali między ławkami, a siedzącym było duszno 
i gorąco. Myśleli więc tylko o końcu podróży. Można było też jeździć 
trochę inaczej, samochodem odkrytym. Wówczas samochód był wypeł-
niony wiezionym towarem, takim jak beczki, worki, skrzynki, a na nich 
siedzieli pasażerowie. I my też tak jeździłyśmy.  

Podczas jednej z takich podróży zdarzył się wypadek. Usiadłyśmy 
wraz z innymi na stercie rzeczy na wysokości kabiny szofera. Samochód 
ruszył w drogę, a jeździł wówczas przez Wyszków, bo krótsza droga, 
przez Pułtusk, była niemożliwa ze względu na brak mostu w Zegrzu. 
Przy wyjeżdżaniu z bocznej drogi na szosę samochód wpadł dwoma ko-
łami do rowu. Poczułam, że wszystko pochyla się. Starałam się utrzy-

mać równowagę, ale bezskutecznie. Poleciałam wraz z bagażem tak jak 
wszyscy. Lecieli ludzie i razem z nami paczki, skrzynki i inne rzeczy. 
Najpierw sprawdzaliśmy, czy nic nikomu się nie stało. Pana Albickiego, 
lekarza weterynarii, przycisnął do ziemi samochód. Wspólnymi siłami 
wydobyto go. Nic mu się nie stało. Wszyscy zaczęli szukać swych rze-
czy. My z siostrą szukałyśmy drewnianej skrzynki, w której był spirytus 
wieziony do apteki, a pan Dorocki szukał teczki z gotówką wiezionej dla 
spółdzielni. Wszyscy wszystko znaleźli. Problemem było wydobycie 
samochodu z rowu. Sami tego nie byliśmy w stanie zrobić. Szczęśliwie 
na drodze pojawił się samochód z żołnierzami radzieckimi. Zaintereso-
wali się nami i wyciągnęli nas z rowu. Pomachali i odjechali. My też za-
ładowaliśmy nasze rzeczy i powoli pojechaliśmy dalej. Do Makowa do-
tarliśmy późną nocą. Rodzice byli bardzo zaniepokojeni.  

Nawiasem mówiąc, pan Dorocki, rolnik i wielki entuzjasta spółdzielni 
rolniczych, umiał załatwić wszystko, co chciał. Mówiono o nim, że jak 
wyproszą go drzwiami, to wejdzie oknem i tak długo będzie naciskał, aż 
załatwi sprawę pomyślnie. Był wielkim przyjacielem ojca. Po śmierci 
mojego ojca kupił miejsce na cmentarz, aby leżeć koło Władka, jak mó-
wił. Na swym grobie umieścił epitafium Nie ufaj zdrowiu, bądź w pogo-
towiu. Rodzina po jego śmierci napis usunęła.  

Tak nam upływał czas na nauce i na podróżach między Makowem 
i Warszawą. Był to trudny rok, a tym trudniejszy, że zginęła nasza Basia. 
Dostały się pod samochód obie, Basia i Malina, która wyszła z tego wy-
padku tylko potłuczona. Wcześniej Basia miała wiele planów. Skończyła 
średnią szkołę w czasie okupacji na tajnych kompletach w Pułtusku, 
zdobyła maturę i rozpoczęła studia farmaceutyczne. Przeżyła powstanie 
warszawskie, biorąc w nim udział, będąc sanitariuszką, a zginęła już po 
wojnie przez upór. Wyznawała zasadę, że to kierowca musi uważać, by 
ominąć pieszego, nie pieszy przepuszczać samochód. Ciocia Honorka 
bardzo rozpaczała. Całe dnie wpatrywała się w fotografię Basi. W krót-
kim czasie poszła za nią. Sytuacja stała się nie do wytrzymania, tym 
bardziej, że ciocia Honorka miała żal do losu, że zginęła jej córka, a nie 
mamy, która miała nas dwie.  

Dowiedziałam się, że w Makowie powstało gimnazjum. Nie konsultu-
jąc tego z rodzicami, zabrałam dokumenty z gimnazjum J. Słowackiego 
i przeniosłam je do Makowa. Nie mieli do mnie o to pretensji. Malina 
została w Warszawie.  

Nowo powstałe w Makowie Liceum mieściło się w dawnym, zbudo-
wanym przed wojną budynku szkoły podstawowej. Prócz klas był tam 
pokój dla nauczycieli i sekretariat. Wierzchnią odzież zostawialiśmy na 
korytarzu lub w klasach. Dyrektorem był pan Chmielewski, bardzo do-
bry organizator i nauczyciel, mający nietypowe metody uczenia historii. 
Chodził po klasie z notesem i przy braku lub złej odpowiedzi mówił:  
– Dwója na okres – i coś notował, a jeżeli odpowiedź była słaba wołał: 
– Trzy z dwoma minusami na okres.  
Wszyscy uczyli się historii jak żadnego przedmiotu. Okazało się, że na 
okres nie było ani jednej oceny niedostatecznej z historii. Był z nami 
krótko. Wadliwy piec, źle rozpalony i w efekcie wydobywający się czad 
odebrał mu życie. Zastąpił go polonista Włodzimierz Rydzewski.  

Skład młodzieży w klasach był bardzo różny, tak pod względem wie-
ku, jak i wykształcenia oraz doświadczeń okupacyjnych i wojennych. 
W klasie trzeciej był Asik tzn. Janek Kacprzyński, kolega z czasów oku-
pacji, Wojtek Bronowicz, Włodek Napiórkowski, Janusz Gadomski, Ta-
dek Jastrzębski, Joasia Frydrych, Irka Nowocińska, Danka Wolska, Ta-
dek Dębniak, kolega Gąska, którego później spotkałam na studiach, i in-
ne osoby, których nazwisk nie pamiętam. Z opóźnieniem z gimnazjum 
w Przasnyszu przybył do klasy trzeciej Mietek Miłuński. W tym czasie 
jego rodzice przenieśli się do Makowa.  

Nauczyciele pamiętali zwyczaje obowiązujące przed wojną i nadal je 
stosowali. Wymagano, żeby dziewczęta były ubrane w fartuchy i berety, 
a chłopcy w ciemne ubrania. Każdej niedzieli zbieraliśmy się przed 
szkołą i parami szliśmy do kościoła na mszę, na godzinę 9.00. Prowadzi-
ła nas najczęściej nauczycielka łaciny, wołając: Lewa, prawa. Chciała, 
byśmy szli w nogę, zapominając o tym, że miała do czynienia z dorosłą 
młodzieżą.  

Nauczyciele pracujący w liceum mieli różne wykształcenie. Po śmierci 
dyrektora uczył nas historii młody prawnik, który przyjechał do Mako-
wa. Chemii uczył inżynier pracujący w cukrowni w Krasnem, a języka 
angielskiego pan Kochański, który okazał się świetnym nauczycielem. 
Wiele osób nauczyło się angielskiego, a niektóre tak dobrze, że dostały 
się na anglistykę na UW i ukończyły tam studia.  

Dyrektor Rydzewski poradził sobie z trudnościami kadrowymi, miał 
jednak trudności z zorganizowaniem w szkole biblioteki. Widząc moją 
miłość do książek i znajomość wielu utworów literackich, powierzył mi 
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zorganizowanie biblioteki i prowadzenie jej. Miałam doświadczenie, jak 
to robić, bo w czasie wakacji wraz z Teresą Bargielską, na prośbę jej oj-
ca i według otrzymanych wskazówek, katalogowałyśmy książki zgro-
madzone do biblioteki miejskiej. Książek w szkole początkowo było 
niewiele. Mieściły się w trzech szafach bibliotecznych, które stały w sa-
li, gdzie mieliśmy lekcje. Nie było wówczas pracowni, do których mło-
dzież chodziła na określone lekcje, a każda klasa miała swą stałą sale. 
Książki wypożyczałam tylko na dużej przerwie.  

Chciałam mieć wolny czas dla siebie. W mieście życie coraz bardziej 
normowało się. Był lekarz, szpital Duńskiego Czerwonego Krzyża, nota-
riusz, zaczął działać sąd. Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, którego ko-
ło powstało w Makowie, przypadła opieka nad przydzielaniem ludności 
paczek dawanych przez UNRRA7. Zwartość ich była bardzo różna. Były 
to paczki z ubraniem, z żywnością, zawierające wszystkiego po trochu, 
ale i takie, które zawierały tylko materiały pisemne. Często zdarzało się, 
że odnoszono zawartość paczki, prosząc o inną, bo to, co zawierała, nie 
było obdarowanym potrzebne. Podjęto wówczas decyzję, by paczki ko-
misyjnie rozpakowywać, zapisywać ich zawartość i potem dawać to, co 
było potrzebne zgłaszającym się za pokwitowaniem. Nikomu nie przy-
szło wówczas do głowy, by robić na tym jakieś interesy i nie ufać tym, 
którzy się tym zajmowali. Do osób tych należała moja mama i pani Ma-
ria Matejukowa. Do pomocy zgłosili się uczniowie należący do szkolne-
go koła Czerwonego Krzyża. Zajęli się oni rozprowadzeniem materia-
łów piśmiennych z paczek UNRRA.  

Mimo tego, że zwiększyła się opieka medyczna, ludzie często choro-
wali. Pojawiła się malaria przyniesiona przez wędrujące wojska. Leczo-
no tę chorobę w szpitalu. Na koniec klasy trzeciej zachorował na nią 
Mietek Miłuński. Mówił potem o bardzo bolesnych zastrzykach.  

Po wojnie Tadeusz Kur, lekarz przybyły do Makowa, zainteresował 
się moją siostrą. W soboty i niedziele jeździł do niej do Warszawy. Ma-
lina po skończeniu szkoły średniej zdecydowała, że wyjdzie za mąż, za 
doktora. Po ślubie zamieszkali w domu rodziców na pierwszym piętrze, 
które zostało wcześniej wyremontowane. Nasze drogi rozeszły się. Ona 
została panią doktorową, a ja byłam nadal uczennicą.  

Mimo wojennych i okupacyjnych przeżyć, a może właśnie z ich po-
wodu, chętnie uczestniczyliśmy w różnych pracach społecznych, jedni 
w ramach harcerstwa, jak Mietek, a inni podczas organizowania wystę-
pów i występowania na różnych uroczystościach okolicznościowych, ta-
kich jak 1 i 3 Maja. Występy były i w szkole, i na zewnątrz dla ludności. 
Z inicjatywy uczniów wystawiano sztuki teatralne, w których występo-
wali głównie uczniowie. Powstał w szkole chór zorganizowany przez 
nauczyciela śpiewu, którym był organista. Przesłuchał i wybrał tych, 
którzy się nadawali i podzielił nas na głosy. Mnie przydzielił do sopra-
nów. Ćwiczyliśmy z zapałem po lekcjach i występowaliśmy tak w szko-
le, jak i poza nią, także w kościele na mszy.  

Przedmiot, który nazywał się przysposobienie obronne, był prowadzo-
ny dla każdej klasy oddzielnie i po pewnym czasie został zamieniony 
w zajęcia szkolące hufce „Służby Polsce”. Był hufiec żeński i męski, 
obejmujący całą młodzież jednocześnie. Oba hufce miały zajęcia w tym 
samym czasie. Prowadzili je nauczyciele. Nazywali się komendantami 
hufca. Spośród młodzieży musiał być wybrany zastępca. Zdecydowano, 
że na obóz szkoleniowy pojedzie Joasia Frydrych i ja. Byłyśmy tam 
miesiąc. Prowadziły go wojskowe z oddziałów im. Emilii Plater. Miały-
śmy szkolenie wojskowe.  

W roku 1948 skończyliśmy liceum. Drogi wielu z nas rozeszły się. 
Jedni poszli do innych szkół, a niektórzy do powstającego zespołu „Ma-
zowsze”. Dwuletni pobyt w szkole zakończyliśmy pożegnalnym polone-
zem, ale tylko czterech par jako przedstawicieli wszystkich uczniów.  

Była próba zorganizowania liceum o profilu humanistycznym i mate-
matyczno-fizycznym, ale nie było dostatecznej ilości kandydatów do te-
go pierwszego. Powstała jedna klasa o profilu matematyczno-fizycznym. 
W dalszym ciągu język polski był przedmiotem prowadzonym przez dy-
rektora, języka angielskiego nadal uczył pan Kochański. Matematyki 
i fizyki uczyła nas pani Opioła, świetny fachowiec i dobry człowiek. 
Uczyła nas dokładnie, tłumaczyła tak, że wszystko było zrozumiałe. 
Wdrugiej klasie liceum fizyki i chemii zaczął uczyć nas pan Dobrzycki. 

                                                           
7 UNRRA – organizacja międzynarodowa utworzona 9 listopada 1943 r. 
w Waszyngtonie w celu udzielenia pomocy obszarom wyzwolonym 
w Europie i Azji po zakończeniu II wojny światowej. Inicjatorami jej 
powstania były Stany Zjednoczone (z których pochodziło prawie 70% 
świadczeń), Wielka Brytania, ZSRR i Republika Chińska. Największymi 
odbiorcami były Chiny i Polska. UNRRA: https://bit.ly/3k8aBql (dostęp 
17 X 2020 r.). 

Przyjechał z Gdańska, gdzie pracował na wyższej uczelni i ucząc nas, 
stosował tamtejsze metody. Nie pytał, a wykładał i wiadomości spraw-
dzał przy pomocy prac pisemnych. Był bardzo życzliwie usposobiony do 
uczniów. W późniejszych latach został dyrektorem szkoły.  

W dalszym ciągu działał chór szkolny. Został ogłoszony konkurs na 
najlepszy chór, który miał pojechać na międzynarodowe zawody do 
Brukseli. Najpierw były eliminacje wojewódzkie. Odbywały się one 
w Warszawie i ku wielkiej naszej radości, wygraliśmy je. Pojechaliśmy 
do Wrocławia na eliminacje ogólnopolskie. Droga do Wrocławia była 
skomplikowana. Najpierw jechaliśmy kolejką wąskotorową do Ciecha-
nowa. Maków bowiem dorobił się w tym czasie takiego środka transpor-
tu. Linia łącząca Maków z Ciechanowem biegła dalej w stronę Mazur. 
Zbudowano nawet most na Orzycu koło Jankowa. Stacja była za bloka-
mi. I my właśnie tą kolejką pojechaliśmy. Nie jechała ona zbyt szybko, 
ale nam to nie przeszkadzało. Droga minęła nam szybko. W Ciechano-
wie na dworcu na połączenie z Warszawą czekaliśmy dość długo. Skra-
caliśmy sobie czas oczekiwania śpiewaniem, a najchętniej robiła to Ha-
nia Bardska i ja. W Warszawie znów przesiadka na pociąg do Wrocła-
wia. Ta droga trwała już znacznie dłużej. Na miejsce przyjechaliśmy ra-
no, a eliminacje były dopiero wieczorem. Po zakwaterowaniu mieliśmy 
cały dzień na zwiedzanie Wrocławia. Przyszedł wieczór. W dużej hali 
zebrały się wszystkie zespoły. Jeden chór po drugim występowały. 
Trwało to bardzo długo. Nasz występ wypadł koło północy. Wszyscy 
byli bardzo zmęczeni, ale zmobilizowaliśmy się i zaśpiewaliśmy, wkła-
dając w to całe serce, a potem czekaliśmy na wyniki. Nie spodziewali-
śmy się zbyt wysokiego miejsca. Kiedy ogłoszono wyniki, nie wierzyli-
śmy własnym uszom. Na pierwszym miejscu był zespół góralski, a na 
drugim my. Wprawdzie nie jechaliśmy do Brukseli, ale byliśmy dumni z 
uzyskanego miejsca. Ciężko pracowaliśmy na ten sukces i osiągnęliśmy 
do dzięki naszemu dyrygentowi, wspieranemu przez nasz zapał.  

W Makowie Duński Czerwony Krzyż przekazał miastu szpital. Dyrek-
torem został doktor Abramski8. W szpitalu pracowali też inni lekarze, 
np. doktor Mazurek. Władze powiatowe, które początkowo rezydowały 
w Krasnosielcu, przeniosły swoją siedzibę do Makowa, bo już wyre-
montowano niezbędne lokale. Wiele remontowano i budowano w czynie 
społecznym.  

Uczniowie też tym się zajmowali. Chodziliśmy np. pielić buraki cu-
krowe w PGR. Miało to czasem nieprzewidziane skutki, bo zamiast ziel-
ska wyrywałyśmy właśnie wschodzące rośliny. Najczęściej robiłyśmy to 
w ramach prac hufca „Służba Polsce”. Nie było wówczas lekcji, praco-
waliśmy społecznie. Cotygodniowe zajęcia w ramach hufca były prowa-
dzone przez nauczycieli. Żeński hufiec prowadziła pani przyjeżdżająca 
na te zajęcia do Makowa. Czasem zawiadamiała, że jej nie będzie 
i wówczas dostawałam polecenie, by się wszystkimi zająć. Co mogłam 
robić? Najczęściej grałyśmy w siatkówkę. Ćwiczyłyśmy marsze, a jak 
dostałam takie polecenie, to ćwiczyłam z koleżankami musztrę. O dzi-
wo, dziewczyny słuchały się.  

Zbliżała się matura, pierwsza w tej szkole. Trzeba było więcej uczyć 
się niż zwykle. Najczęściej robiłam to z Danką Wolską, z którą przez 
dwa lata siedziałam w jednej ławce, czasami ze Stachem S., ale najczę-
ściej dziewczęta uczyły się osobno i chłopcy osobno. Maturę zdali 
wszyscy. Skład klasy to: Jadwiga Archacka, Robert Bojarski, Robert, 
Chojnacki, Janusz Dąbrowski, Paweł Grądzki, Irena Jaźwińska, Zyg-
munt Kęszczyk, Zygmunt Klusek, Eugeniusz Krzyżewski, Tadeusz 
Krzyżewski, Stefan Napiórkowski, Jadwiga Niewiadomska, Tadeusz Si-
tarski, Stanisław Sobieski, Stanisław Szczepański, Henryk Urbański, 
Aniela Wolska Danuta, Eugeniusz Zabielski i ja – na liście w dzienniku 
pod numerem 13. Drogi wszystkich rozeszły się.  

Znalazłam się na studiach w Toruniu, bo w Warszawie mimo zdanego 
wstępnego egzaminu nie zostałam przyjęta ze względu na pochodzenie. 
Wprawdzie mieszkałam razem z dziećmi przez pewien czas u rodziców, 
ale tak naprawdę rozstałam się z Makowem po maturze, przeżywając 
pierwsze życiowe bolesne rozczarowanie. Musiałam pożegnać się z ma-
rzeniami i planami. 

Hanna Miłuńska 
 
Niniejszy artykuł otrzymałem w maszynopisie od Piotra Wiesława Ma-

tejuka. Jego redakcją oraz opracowaniem ikonografii i przypisów zajęła 
się Maria Weronika Kmoch, za co jej bardzo dziękuję.  

Sławomir Rutkowski 

                                                           
8 Szerzej zob. W. Abramski, Tata nigdy nie chwalił się tym, co robił i co 
przeżył... Wspomnienie syna o ojcu – Wojciecha o Janie Abramskim, 
„Krasnosielski Zeszyt Historyczny”, 11 (2020), 42, s. 2–5. 
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Poszukiwania szczątków 
Juliana Pszczółkowskiego 
(Narodowe Siły Zbrojne) 

na cmentarzu parafialnym 
w Krasnosielcu 

 
 

Maria Weronika KMOCH
 

Jesienią br. zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN z oddziału 
IPN w Białymstoku prowadził wykopaliska na cmentarzu parafialnym 
w Krasnosielcu. Poszukiwano szczątków ppor. Juliana Henryka 
Pszczółkowskiego „Myśliwca”, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych, 
komendanta Okręgu II Mazowsze Północne NSZ. 

Poległ – jako jedyny z partyzantów – w nocy z 1 na 2 V 1945 r. pod-
czas akcji rozbicia więzienia Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Pu-
blicznego w Krasnosielcu, którą zorganizował oddział Romana Dzie-
mieszkiewicza „Pogody”, starszego brata Mieczysława Dziemieszkie-
wicza „Roja”. Podczas akcji, która była dokładnie zaplanowana, główne 
siły „Pogody” uderzyły na areszt. Wydzielono także grupę, która zajęła 
się osłoną ataku. Z pomocą załodze aresztu usiłowało ruszyć kilkunastu 
funkcjonariuszy milicji i UB, ale szybko zostali zneutralizowani przez 
partyzantów. Walka trwała kilka minut. Uwolniono 42 Polaków, któ-
rych komuniści chcieli wywieźć w głąb ZSRR. Większość z nich dołą-
czyła do oddziału Romana Dziemieszkiewicza. Za znęcanie się nad 
więźniami aresztu sąd wojenny skazał na śmierć komendanta posterun-
ku MO w Krasnosielcu oraz jego zastępcę ds. politycznych.  

Pszczółkowski przez 3 lata był komendantem jednostki NSZ. Funkcję 
przejął po swoim poległym bracie Zdzisławie. Obaj zginęli w wieku 21 
lat. Funkcjonariusze UB wystawili ciało „Myśliwca” na widok publicz-
ny, licząc, iż zgłosi się po nie rodzina albo ktoś z przechodniów go roz-
pozna. Po kilku dniach ciało zostało pochowane na terenie cmentarza 
parafialnego w Krasnosielcu. 

W prasie podziemnej pojawiła się 
informacja, że ciało „Myśliwca” po-
chowano w drugim rogu na lewo od 
wejścia na cmentarz, przy ogrodzeniu. 
We wskazanym miejscu udało się od-
naleźć szczątki osoby, której cechy an-
tropologiczne oraz znalezione przy 
niej przedmioty (m.in. szczątki mun-
duru) mogą wskazywać, że jest to J.H. 
Pszczółkowski. Szkielet zostanie pod-
dany analizie antropologicznej oraz 
badaniom genetycznym w celu osta-
tecznego potwierdzenia tożsamości.  

Przypomnieć warto, że J.H. Pszczół-
kowski został pośmiertnie odznaczony Srebrnym Krzyżem Orderu Vir-
tuti Militari V klasy. Jego imię nosi rondo w Krasnosielcu na skrzyżo-
waniu ulic: Cmentarnej, Biernackiej i Przechodniej. Jego śmierć została 
upamiętniona za pomocą tablicy na budynku dawnego więzienia UB 
w Krasnosielcu przy ul. Mostowej. Druga tablica wspomina akcję NSZ. 
W ubiegłych latach lokalni rekonstruktorzy organizowali marsze pamię-
ci, by oddać hołd poległemu i biorącym udział w akcji w 1945 r. 

Poszukiwania miejsca pochówku J.H. Pszczółkowskiego prowadzono 
już od lat dziewięćdziesiątych XX w. Sprawa ponownie ruszyła w paź-
dzierniku br. – grupa badaczy z Białegostoku skontaktowała się z człon-
kiem nieformalnej grupy – społecznego komitetu poszukiwawczego –
Sebastianem Mikulakiem z Wólki Rakowskiej, informując o wspo-
mnianej relacji w prasie podziemnej, określającej lokalizację pochówka. 
Uruchomiono kontakty, przygotowano koparkę dla zespołu z IPN i po-
szukiwania ruszyły. Wykopaliska prowadzono w dniach 3–5 listopada 
2020 r. Wyniki powinniśmy poznać w 2021 r. 

O wydarzeniach w Krasnosielcu pisał m.in. T. Kruk: W 63 rocznicę 
akcji oddziału Narodowych Sił Zbrojnych w Krasnosielcu, „Wieści znad 
Orzyca”, 2008, 4 (14), s. 3–4 (dostępne online: https://bit.ly/35Qw 
WUY) oraz 65. rocznica akcji oddziału Narodowych Sił Zbrojnych w 

Krasnosielcu, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 1 (2010), 2, s. 16–18 
(dostępne online: https://bit.ly/337mw1c). 

Informacje oraz zdjęcia z poszukiwań pochodzą ze strony: 
https://bit.ly/3pN5xuU oraz filmu: https://bit.ly/35QFbA9. Zdjęcie 
J. Pszczółkowskiego ze strony https://bit.ly/2IZALyr. Za informacje 
dziękuję S. Mikulakowi. 

Maria Weronika Kmoch 

Jeśli wiedzą Państwo o miejscach pochówku członków pod-
ziemia antykomunistycznego w naszym regionie, prosimy 
o kontakt – nawet jeśli to informacje zdawkowe, niepełne. 
Każda może się przydać. 

Planowane są poszukiwania w okolicy – Pułtusku, Makowie 
Mazowieckim, ale też np. w lesie koło Klinu (ostatnie odkry-
cia) oraz przy ośrodku zdrowia w Krasnosielcu.  
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Zaopiekuj się pamięcią. 
ToTuBy 

Maria Weronika KMOCH

Latem br. jednorożeccy harcerze i harcerki oraz Stowarzyszenie „Jed-
norożec robi co może” tropili ToTuBy. I wytropili… nagrody. Aktywne 
działania zostały podjęte w sąsiedniej gminie Krasnosielc, a wszystko 
w poznawania lokalnej historii za pomocą nowych technologii. 

Międzypokoleniowa grupa sportowców z Jednorożca oraz 2. Wielopo-
ziomowa Drużyna Harcerska „Liwiec” wzięły udział w projekcie „Zao-
piekuj się pamięcią” organizowanym przez Fundację na rzecz Wielkich 
Historii. Wraz z ambasadorką projektu na powiat przasnyski Marią We-
roniką Kmoch zgromadzili informacje na temat wybranych miejsc, na-
stępnie się nimi zaopiekowali i opowiedzieli o nich światu. Jak? 

JRCM to stowarzyszenie sportowe promujące zdrowy tryb życia. Pod-
czas treningów na polnych drogach w pobliżu Jednorożca zauważyli ka-
pliczkę i krzyż – już nieco zapomniane, ale nadal urzekające. Długo nie 
trzeba było czekać na działanie, bo energia roznosi ich na każdym kro-
ku. Postanowili wziąć sprawy w swoje ręce! Wycięli krzaki, oczyścili 
krzyż i ogrodzenie, pomalowali je, a na koniec udekorowali całość 
wstążkami i kwiatami. To było działanie międzypokoleniowe, rodzinne. 
Każdy pracował na miarę swoich sił, i starszy, i młodszy. Krzyż wysta-
wiony na początku lat sześćdziesiątych przez Bronisławę Zasadzką 
z Biłków (1905–1993) zyskał nowe życie.  

Podobnie było z kapliczką, ufundowaną przez Adama Chudzika w II 
poł. XIX w. na część przyjaźni między sąsiadami. Choć wiosną 2016 r. 
właściciel pobliskiego pola zaopiekował się kapliczką, to przez 4 lata 
krzewy odrosły, a gałęzie zaczęły przysłaniać świątek. Grupa wycięła 
krzaki, pomalowała białą farbą kamienie przy kapliczce, by było ją wi-
dać z daleka, oraz zawiesiła na niej kwiaty. Co więcej, grupa zajęła się 
też pomalowaniem krzyża z 1937 r., stojącego nieopodal.  

Skąd potrzeba i chęć takiego działania? Jak mówi Anna Urbaniak, 
zrobili to dla siebie, dla Bozi, by pokazać najmłodszym, że czasem nie-
wiele trzeba, że można działać bezinteresownie. Sprawiło to im wiele 
przyjemności. Czują, że dzięki temu niewielkiemu wysiłkowi stali się 
lepszymi ludźmi. Bez wątpienia! 

Działania te to świetny przykład postawy wpisującej się w hasło pro-
jektu – JRCM oraz ich rodziny zadbali o pamięć o krzyżu i kapliczce, 
a tym samym o ich fundatorach i motywach fundacji.  

W tyle nie pozostali harcerze i harcerki z Jednorożca. Młodzież zajęła 
się dwoma miejscami. Pierwszym z nich jest nekropolia z okresu I woj-
ny światowej przy ul. Grzybowej w Jednorożcu – największy cmentarz z 
tego okresu na Mazowszu. Jak wiemy, choć to miejsce uświęcone 
wiecznym spoczynkiem żołnierzy z armii carskiej i niemieckiej (w któ-
rych walczyli też Polacy), często spotykali się tu miejscowi, ale nie zaw-
sze w celu zgodnym z przeznaczeniem cmentarza. Grano tu w piłkę 
nożną, biegano, bawiono się, a starsi pili alkohol. Dlatego grupa posta-
nowiła uprzątnąć cmentarz, zbierając i segregując śmieci. 

Drugie miejsce, którym zajęli się członkowie i członkinie drużyny 
„Liwiec”, to Góra Partyzantów. Tu w październiku 1944 r. oddział AK 
Łowcy starł się z Niemcami. Pochowano tu 3 żołnierzy. Partyzanci wy-
brali to miejsce, bo pełno tu było okopów po I wojnie światowej, które 
mogli wykorzystać. Z czasem ścieżka prowadząca do pomnika zarosła. 
Dlatego grupa zajęła się wycięciem krzaków, wygrabieniem liści, jak 
również oczyszczeniem pomnika z zielonego osadu i pomalowaniem 
ogrodzenia i krzyża czarną farbą. Dzięki temu miejsca jest z dala wi-
doczne i zadbane. Prace były prowadzone w porozumieniu z leśnictwem 
w Przejmach. Młodzież zaopiekowała się miejscem mocno związanym 
z nazwą drużyny, bowiem oddział „Łowcy” działał na terenie ośrodka 
AK z siedzibą w Jednorożcu – ośrodek ten miał pseudonim „Liwiec”.  

W gminie Krasnosielc koordynatorem działania projektowego był 
Sławomir Rutkowski z Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej. 
Na mapie w aplikacji pojawiły się 4 miejsca:  
1. figura św. Jana Nepomucena przy moście w Krasnosielcu (od kilku lat

zdemontowana, ma wrócić na miejsce po wyremontowaniu odcinka
drogi wojewódzkiej nr 544 – od mostu do zjazdu na Drążdżewo),

2. odcinek rzeki Orzyc za kościołem parafii Drążdżewo, gdzie jeszcze
w latach 80. minionego wieku stała kładka, a dużo wcześniej był bród
(fot. 3),

3. miejsce zeszłorocznych wykopalisk (lipiec 2019 r.) na granicy miej-
scowości Drążdżewo w gminie Krasnosielc i Drążdżewo Nowe
w gminie Jednorożec, gdzie okryto ślady pobytu ludzi w neolicie (fot.
8), 

4. miejsce wypadku lotniczego samolotu Mig-21 w 1980 r.
w Drążdżewie (fot. 1). 
W tych miejscach planowane jest postawienie tabliczek informacyj-

nych. Temat będziemy też poruszać na łamach kolejnych wydań „Kra-
snosielckiego Zeszytu Historycznego”. 

W miejscach, którymi zajęli się społecznicy i społeczniczki, wydarzy-
ły się różne historie. Jedne są bardziej znane, inne mniej. Pewnie niektó-
re jeszcze czekają na odkrycie. Zatrzymując się w tych miejscach, mo-
żemy pomyśleć, co tu się wydarzyło, co tu było… Coś, to coś tu było… 
Stąd wspomniane na wstępie ToTuBy, czyli wyjątkowe dla lokalnej spo-
łeczności punkty, opowiadające historie. Te z naszego podwórka można 
poznać, korzystając z aplikacji ToTuBy (www.totuby.pl). Znaleźć ją 
można w sklepie z aplikacjami (Google Play lub App Store). Jest bez-
płatna. Umożliwia odkrywanie lokalnych historii, poznawanie wyjątko-
wych miejsc na Mazowszu i w całej Polsce (a nawet na świecie, bo po-
jawiły się obiekty z Niemiec i Indii!).  

W aplikacji zobaczyć można efekty końcowe prac naszych krajan 
i krajanek, a te, wierzcie, zachwycają! Zespoły z Jednorożca stworzyły 
drużynę Jednoroziaki – pod tym nickiem szukajcie ich w aplikacji. Co 
więcej, 20 września zakończył się konkurs na ToTuBera Roku organi-
zowany w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Jednoroziaki zdobyli 
tytuł! Obiekty zaopiekowane przez TPZK znajdziecie – a jakże – jako 
dodane przez konto o nicku TPZK. 

Zapraszam tych, którzy poczuli się zainspirowani opisywanymi po-
stawami i chcieliby się włączyć w tropienie ToTuBów, w poznawanie 
lokalnych historii i dzielenie się nimi ze światem. Można zaangażować 
się w projekt, zbierając informacje, ale można też pójść śladem bohate-
rów i bohaterek tego tekstu i zająć się wybranym miejscem, nie tylko je 
opisując. Czasem wystarczy podniesienie śmieci z ziemi, czasem zapa-
lenie znicza albo poprawienie wieńca z kwiatami. Zachęcam do ścią-
gnięcia aplikacji, szukania ciekawych obrazów z przeszłości i opowia-
dania o nich innym.  

W razie pytań zapraszam do kontaktu: mariakmoch@wp.pl, tel. 
793 065 172, Facebook. Z radością pomogę, zarówno w gromadzeniu 
informacji, jak też w technicznej obsłudze aplikacji.  

Maria Weronika Kmoch 
współpraca Sławomir Rutkowski 

Fotografie: 
Fot. 2. Mapa obiektów w naszej okolicy – punkty wprowadzone w ra-

mach projektu „Zaopiekuj się pamięcią” i inne.  
Fot. 4. Praca przy pomniku na Górze Partyzantów przyniosła młodzieży 

dużo radości.  
Fot. 5. Stowarzyszenie JRCM dało przykład pięknej społecznej postawy. 
Fot. 6. Nawet najmłodsi dzielnie pracowali. 
Fot. 7. Jednorożeccy harcerze i harcerki uprzątnęli cmentarz wojenny. 
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