Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Krasnosielckiej

Krasnosielcki Zeszyt
Historyczny nr 48–51
ISSN 2080-024X

październik 2021 r.

tpzk.online
Wprowadzenie

Prawda i legenda (…) o żołnierzu…

Jeśli
czyn, choćby bohaterski,
praca, nawet tytaniczna,
człowiek, prawie bogom równy
nie zostanie dobrze opisany…
to zostanie zapomniany.

Niniejsze wydanie „Krasnosielckiego Zeszytu
Historycznego” ukazało się drukiem dzięki pasji
i wielkiej pracy wykonanej przez autorów artykułów zamieszczonych w nim oraz zespołu redakcyjnego. Po raz kolejny dziękujemy.
Wsparcie finansowe zapewniające możliwość
wydrukowania niniejszego zeszytu zawdzieczamy Marszałkowi Województwa Mazowieckiego
oraz Powiatowi Makowskiemu. Środki finansowe pochodzą z nagrody pieniężnej przyznanej
Towarzystwu Przyjaciół Ziemi Krasnosieckiej
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Prawda i legenda
o nieznanym żołnierzu
spoczywającym
na krasnosielckim cmentarzu
Apolinary ZAPISEK
W 2012 r. na łamach „Krasnosielskiego Zeszytu Historycznego” 1
pisałem m.in. o Nieznanym Żołnierzu poległym w sierpniu 1920 r.
w pobliżu Nowego Sielca, gdzie mieszkała moja rodzina. Relację tę

Gdzie naprawdę poległ
krasnosielski
Nieznany Żołnierz?
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A. Zapisek, Obrazki z tamtych lat, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”,
3 (2012), 11, s.12.
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oparłem na zapamiętanych z lat dziecięcych i wczesnej młodości
opowieściach bliskich mi osób, a szczególnie mojej mamy Zofii Zapisek
(1892–1969) i najbliższych sąsiadów.
Według nich żołnierz ten stoczył walkę i został zabity przez
bolszewików w sierpniu 1920 r. tuż przy drodze zwanej wówczas
Gościńcem, a obecnie Tysiąclatką, która prowadzi z Krasnosielca do
Makowa. Stało się to w odległości ok. 2 km od Krasnosielca (dokładnie
1 870 m od kościoła w Krasnosielcu), po lewej stronie drogi, patrząc od
strony północnej, naprzeciwko posesji Marciniaków. Swego czasu
proponowałem, aby oznaczyć to miejsce skromnym żołnierskim białym
krzyżem. Bolszewicy zbezcześcili zwłoki, wkładając żołnierzowi do ust
papierosa, co szczególnie oburzało osoby, które opowiadały o tym
wydarzeniu. Podczas rozmowy z Leszkiem Myślakiem z Krasnosielca
Leśnego w lipcu 2018 r. 2 dowiedziałem się, że to miejsce wskazywała
również jego babcia Marianna Myślak (1898–1984). Dodawała przy
tym, że z dokumentów znalezionych przy zabitym żołnierzu wynikało,
iż nosił nazwisko Szulc i pochodził z Wielkopolski. Być może był
żołnierzem 17. Wielkopolskiej Dywizji Piechoty, wchodzącej w skład 5.
Armii gen. Władysława Sikorskiego walczącej w sierpniu 1920 r. na
północnym Mazowszu. Prawdopodobnie, idąc pieszo, został napadnięty
przez grupę bolszewickich kozaków na koniach. Nie mając amunicji,
bronił się samym karabinem z nałożonym nań bagnetem. Wobec
zdecydowanej przewagi przeciwników nie miał żadnych szans obrony
i poległ w walce. Taką wersję zdarzenia przedstawia też w swoim
najnowszym opracowaniu dotyczącym historii Krasnosielca Tadeusz
Suski 3.
Można przypuszczać, że po 2 XI 1925 r., czyli po odsłonięciu Grobu
Nieznanego Żołnierza w Warszawie, miejsce spoczynku wspomnianego
bohatera na krasnosielskim cmentarzu zostało określone jako Grób
Nieznanego Żołnierza.

Ponowne odkrycie i renowacja grobu
We wspomnianym na wstępie tekście z 2012 r. myliłem się, pisząc, że
grób w czasie okupacji został zlikwidowany, a po wojnie zapomniany.
Z informacji uzyskanych od Leszka Myślaka, który od lat interesuje tym
miejscem, wynika, że w latach siedemdziesiątych XX w. zbudowano
nagrobek lastrykowy. W uroczystość Wszystkich Świętych wystawiano
przy nim honorowe warty harcerskie. Paradoksem jest, że grób został
zapomniany dopiero w czasach III RP. Jeszcze raz potwierdza się
prawda, że historia nie jest czarno-biała.
Dopiero w 2015 r. niewielka grupa mieszkańców gminy (chcąca
pozostać anonimowa) z własnej inicjatywy niejako ponownie odkryła
grób. Nakładem własnej pracy i pewnym nakładem finansowym
ponownie uporządkowała to miejsce pamięci historycznej. Do akcji
włączyli się też miejscowi przedsiębiorcy: Jacek Liszewski, który jako
właściciel firmy kamieniarskiej dostarczył i zamontował na nagrobku
krzyż, oraz Piotr Lewandowski, który wybrukował kostką przylegający
do grobu placyk. Podczas tej renowacji obok nagrobka stanął też maszt,
na którym dumnie powiewa polska flaga, znacząc miejsce wiecznego
spoczynku bohatera. Trzeba dodać, że ludzie ci wciąż dbają
o utrzymanie estetyki tego miejsca. Powyższe informacje sprawdziłem
w dwóch niezależnych źródłach.
W 2017 r. staraniem Urzędu Gminy w Krasnosielcu, głównie za
pieniądze uzyskane z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
nagrobek poddano gruntownej renowacji. Obok grobu pojawiła się też
metalowa tablica, której fundatorem jest, jak wskazuje podziękowanie
władz samorządowych gminy 4 , Mieczysław Szczepański. Oto treść
inskrypcji zamieszczonej na tablicy: Jest letni poranek 1920 roku
w Krasnosielcu. Nieopodal kościoła koło posesji Pani Władysławy
Szczepańskiej przychodzi młodzieniec w polskim mundurze. Gospodyni
zaprasza żołnierza na śniadanie. Ale on nie chce robić kłopotu.
Strudzony siada na ławeczkę i tu przed domem spożywa poczęstunek.
Nagle od strony Sielca Nowego słychać krzyki ‘Dawaj kulomiot, dawaj,
dawaj…’. To atakują bolszewicy. Pani Władysława słysząc co się dzieje,
chce ukryć młodzieńca na czas ataku. On odmawia, przyklęka przy
ogrodzeniu, wysypuje naboje do czapki i zaczyna strzelać. Był sam. To

tak rozwściecza atakujących, że roznoszą osamotnionego Żołnierza na
szablach. Tak to nieznany mam Bohater oddał swoje młode życie dla
Ojczyzny. Cześć jego pamięci. Mieszkańcy Krasnosielca.

Gdzie jest prawda, a gdzie legenda?
Mamy zatem dwie wersje dotyczące miejsca i przebiegu ostatniej
walki i śmierci tego samego żołnierza. Która jest bliska prawdy, a która
jest tylko legendą?
W mojej opinii cytowany wyżej tekst, wbrew intencji autora, nie
przynosi chwały Nieznanemu Żołnierzowi ani nie służy patriotycznemu
wychowaniu przyszłych pokoleń. Zawartej na niej treści nie będę
komentował, bo uważam, że szkoda na to czasu. Myślę, że jest to
wyłącznie wytwór literackiej fantazji autora. Wolność słowa pozwala
nam pisać dowolne rzeczy, i prawdziwe, i nieprawdziwe. Tylko czy
dopuszczalne jest prezentowanie tych nieprawdziwych w miejscu, które
ma służyć zbiorowej pamięci historycznej i wyrażać nasz szacunek dla
nieznanych bohaterów?

Relacja „Kuriera Warszawskiego”
o bolszewikach w Krasnosielcu
W trakcie opracowywania niniejszego tekstu otrzymałem od Roberta
Pawłowskiego z Krasnosielca odnalezioną przez niego kopię „Kuriera
Warszawskiego” z 25 IX 1920 r. W gazecie tej znajduje się notatka
zatytułowana Bolszewicy w Krasnosielcu. Oto jej treść (została
zachowana oryginalna pisownia z roku 1920): Bolszewicy wpadli do
Krasnosielca d. 7 sierpnia, wyszli d. 21 sierpnia. Bojów w ani
w Krasnosielcu, ani w okolicy nie było. Co dzień przechodziły coraz
nowe oddziały, przeważnie ‘obozy’.
W miasteczku wyrządzili następujące krzywdy: na plebanji
obrabowali dwukrotnie proboszcza, zabierając z biurka pieniądze
kościelne i prywatne proboszcza, przyczem raz rabunku dopuścili się,
wkroczywszy na plebanję zbrojno o godz. 2 w nocy. Zabrali wszystką
bieliznę, buty, kalosze, część ubrania, zegarek, brzytwy, wolant, spaśli
wszystką krescencję, znajdującą się w stodole, zrabowali owoc
z ogrodu, łamiąc i niszcząc drzewa owocowe. Zabrali również część
ubrania i obuwia służbie folwarcznej. Ks. wikaremu zrabowali bieliznę,
część ubrania, zegarek, brzytwy i różne drobiazgi.
Nie ma mieszkańca w miasteczku tak polaka, jak żyda, któremu nie
wyrządzono by dotkliwej straty majątkowej, czy to w sklepie, czy to
w mieszkaniu. Uboższym czasami za produkta płacili rublami
sowieckiemi.
Urządzili ‘rewkom’ po uprzednim mityngu, zorganizowali milicję
sowiecką z żydów i Polaków, zwolenników bolszewizmu. Przez
2 tygodnie trzymali ludność w nieprzerwanej grozie. ‘Osoboje
atdielanje’ skazało na rozstrzelanie 2 mężczyzn, jednego za odebranie
żołdakowi 2 gęsi zrabowanych, drugiego za znaleziony u niego karabin,
przyczem trzymało przez noc pod aresztem w niepewności życia 16 osób.
Aptekę i młyn parowy zabrano ‘na uczot’.
Obchodząc, spalili na Orzycu nowy ledwo wykończony most.
Straty po wsiach przeważnie w koniach, bydle znaczne, Znane są
3 wypadki zbrojnego pod grozą śmierci zrabowania na wsiach
pieniędzy 5.
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Relacja ustna Leszka Myślaka (lipiec 2018 r.).
T. Suski, Historia Krasnosielca, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”,
11 (2021), 47, s. 25.
4
A. Zabielska, Z życia gminy, „Wieści znad Orzyca”, 2017, 11–12,
s. 18.
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Bolszewicy w Krasnosielcu, „Kurier Warszawski”, 100 (1920), 266,
wyd. wieczorne, s. 5.
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Refleksje o szacunku dla historii i tych,
którzy naprawdę ją tworzyli
Wydarzeń historycznych nie wolno przedstawiać według własnych
wyobrażeń. Niestety tak zdarza się zarówno w skali mikro, jak
w Krasnosielcu, jak i w skali makro. Historia zbyt często staje się
narzędziem politycznych manipulacji. Dopóki mamy jakąkolwiek
szansę na weryfikację faktów, możemy mieć nadzieję, że prędzej czy
później prawda się obroni.
Chciałbym też podzielić się refleksją nad losami walczących w wojnie
polsko-bolszewickiej żołnierzy, w której ogółem poległo ok. 60 tys.
Polaków. Ilu z nich pochodziło z naszej gminy i gdzie są zapisane ich
nazwiska? Może to być wyłącznie pytanie retoryczne, gdyż wiadomo,
że takiej ewidencji nikt nie prowadził. Wiedza ta wzbogaciłaby historię
wielu rodzin, a także historię gminy. Niestety ustalenie ich nazwisk dziś
jest bardzo trudne, choć możliwe. Wiadomo, że w Krasnosielcu
bolszewicy rozstrzelali Stanisława Sawickiego i Alexa Grzegorczyka
z Biernat 6. Na cmentarzu krasnosielskim znajduje się symboliczny grób
Szczepana Kołakowskiego, prawdopodobnie z Pienic, żołnierza
poległego w tej wojnie. To na pewno nie wszystkie straty osobowe
naszej gminy.
W wojnie polsko-bolszewickiej uczestniczyło 360 tys. polskich
żołnierzy i 738 tys. rezerwistów. Ilu z nich pochodziło z terenu naszej
gminy? Zapewne co najmniej kilkudziesięciu. Jeżeli nawet przeżyli tę
wojnę, to dziś nie ma ich już wśród żyjących. Znane mi były tylko
4 osoby. Byli to: Jan Dudek z Nowego Sielca (jego 2 synów w wieku 17
i 22 lata zginęło niedługo po II wojnie światowej, ale ich śmierć była
bezpośrednim efektem wojny, o czym pisałem w KZH) 7, Władysław
Kocot (1901–2001) z Drążdżewa 8 , Marceli Więcek (1901–1981)
i Feliks Zapisek (1890–1954) z Nowego Sielca.
Dziś znane i przypominane są nazwiska uczestniczących w tej wojnie
generałów, a kto pamięta o szeregowych żołnierzach? Wywodzili się
głównie z polskich wsi i bez nich ta wojna nie zostałaby wygrana.
Apolinary Zapisek
Wykaz fotografii:

Warto zwrócić uwagę na fakt, że w przytoczonej w całości notce
prasowej nie ma wzmianki o walce i śmierci polskiego żołnierza
w Krasnosielcu „nieopodal kościoła”, jak to zostało przedstawione na
tablicy przy grobie. Trudno sobie wyobrazić, aby dziennikarz, który
z taką dokładnością opisał pobyt i zachowania bolszewików
Krasnosielcu, pominął tak ważne wydarzenie.

1. Mapa satelitarna części Nowego Sielca gm. Krasnosielc
z zaznaczeniem miejsca zgonu Nieznanego Żołnierza. Źródło:
Google Maps.
2. Grób Nieznanego Żołnierza w Krasnosielcu i jego otoczenie po
renowacji. Fot. Sławomir Rutkowski, 27 X 2021 r.
3. Społeczne prace porządkowe przy grobie w 2015 r. Archiwum
prywatne Leszka Myślaka.
4. Grób po uporządkowaniu i zamontowaniu krzyża. Archiwum
prywatne Leszka Myślaka.
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T. Suski, Historia Krasnosielca, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”,
11 (2021), 47, s. 25.
7
A. Zapisek, O nich trzeba pamiętać. Lista ofiar II wojny światowej
spośród mieszkańców gminy Krasnosielc, cz. 3 – aktualizacja,
„Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 9 (208), 36, s. 14, poz. 118 i 121.
8
Zob. W. Kocot, Pamiętnik z roku 1920, „Krasnosielcki Zeszyt
Historyczny”, 6 (2015), 23, s. 2–16.
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Obejrzeć i pozazdrościć.
Fotoreportaż z Grabowa
w 1965 r.

Maria Weronika KMOCH
Przedruk z: „Przyjaciółka”, 1965, 22 (897), s. 2–3.
W wakacje 2021 r. prowadziłam kwerendę w BUW w Warszawie.
Jednym z tytułów prasowych, który przeglądałam, była „Przyjaciółka”.
Znalazłam m.in. relację o szkole w Grabowie w gminie Krasnosielc,
którą pragnę zaprezentować nie tylko ze względu na tekst, ale też fotorelację. Publikacja zdjęć z gazety na fanpage’u TPZK na Facebooku
wywołała wiele pozytywnych emocji i wspomnień, ale warto pokazać
materiał także w wersji drukowanej.
Brzmienie tekstu oraz podpisów pod zdjęciami zostało zachowane
z oryginału. Autorem tekstu jest osoba o inicjałach W.Z. Zdjęcia wykonał M. Gadzalski. Dziękuję Tomaszowi Bielawskiemu za skany.
Maria Weronika Kmoch

Z powiatowego Makowa do Krasnosielca jest dobrą szosą blisko 30
kilometrów. Następne osiem – to już polna droga, po deszczach, wiosną
i jesienią rozkisła, pobrużdżona koleinami. Właśnie tu, z trzech stron
otoczona lasem, na głucho zabita deskami – przycupnęła wioska Grabowo. Razem z przysiółkami i koloniami pół setki małych lub średnich
gospodarstw z V i VI klasą ziemi.
Interesują się Grabowem działacze TPD z całego kraju. Co ich ściąga
do tej zapadłej wsi? Szkoła stoi tu na obszernym piaszczystym placu, po
którym do niedawna jeszcze hulał wiatr, wznosząc tumany piasku. Ten
właśnie plac przysparza dziś sławy mieszkańcom Grabowa.
Czego tu nie ma. Karuzela i trzy rodzaje huśtawek, zjeżdżalnia, drabinki do wspinania, piaskownica. Jest nawet odrzutowiec i rakieta.
A dalej modele osiedla mieszkaniowego oraz wiejskiej zagrody z maciupeńką studnią i grządkami pełnymi wesoło kwitnących bratków.
Obok wszystkich tych urządzeń, służących dzieciom do zabawy stoi
przestronna, kryta dachem weranda – jadalnia. Zaś w pawiloniku
mniejszym niż kiosk „Ruchu” mieści się kuchnia. Obok sprytnie pomyślana (u góry korytko z kranikami, u dołu wybita papą pochylona rynienka) – umywalnia, przy której dzieci myją ręce pod bieżącą wodą.
Ale przede wszystkim są tu gospodarze — wesołe, rozbawione dzieciaki.
Tak jest od trzech lat. Kierownik szkoły. Sylwester Błaszczak wraca
jednak wspomnieniami do czasów dawniejszych.
– Kiedy w 1952 roku objęliśmy z żoną pracę w Grabowie – opowiada –
przeraziła nas pierwsza trudność: brak przygotowania dzieci do szkoły.
Nie zawsze udawało się przezwyciężyć ich onieśmielenie i trudności wysławiania się. Na drugi rok w pierwszej klasie pozostawało nam 25–30
procent dzieci. Na którymś z kolei zebraniu postanowiłem porozmawiać
z rodzicami. Prawie wszyscy zgodzili się, że koniecznie potrzebne jest
ognisko przedszkolne. 20 osób zapisało się wtedy do TPD.
A potem? Zaczęło się od tego, że największą salę lekcyjną, zagospodarowaną sprzętem zebranym z różnych placówek w powiecie, oddano na
potrzeby ogniska. Trzeba było jednak jeszcze zapewnić dzieciom warunki do zabawy na świeżym powietrzu. Był przecież ten plac. Trzeba go tylko zagospodarować. Jedni zadeklarowali robociznę, inni materiał, zebrano trochę grosza. Gdy powstały pierwsze urządzenia – Grabowo dostało pierwszą, dwutysięczną dotację z Zarządu Głównego TPD. Kupiono wtedy rowerki (był już wybetonowany tor rowerowy), rzutnik i filmy.

Okładka „Przyjaciółki”, w której ukazał się cytowany artykuł.
Rewolucja nastąpiła wtedy, gdy przyznano Grabowowi 12 tysięcy złotych na dalsze urządzenie placu zabaw. Gdzie indziej kupiono by za to
gotową zjeżdżalnię, huśtawki i coś tam jeszcze. Ale nie w Grabowie. Tu
– 6 tysięcy złotych wydano na transport i fachową robociznę, resztę na
materiał. Wtedy powstały wszystkie te urządzenia, które dziś możecie
oglądać na placu. Korzystają z nich codziennie dzieci szkolne te młodsze
z ogniska przedszkolnego, a w lecie dzieci zapisane do dwukrotnie już
organizowanego w Grabowie dziecińca.
Pomysł tej pięknej akcji a nawet projekty urządzeń wyszły od kierownika szkoły S. Błaszczaka. Ale na pewno nie zrobiłby wszystkiego sam.
Pawilony, domki, huśtawki, zbijali, kleili, malowali – ojcowie. Wśród
nich Wł. Mroczkowski, St. Czaplicki, K. Pragacz. Pomagali nawet ci,
którzy jak Wł. Pragacz i A. Jakubiak nie mają swoich dzieci w szkole. Bo
w Grabowie już inaczej, z większą troską, z czułą starannością myśli się
o dzieciach. W Grabowie... A u Was? W Dąbrowie, Wólce, Gajowicach
i Zalesiu, w Waszej wsi?
M. Z.
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ZDJĘCIA:
1. Bo my się tu bawimy.
2. A ja sobie jadę, jadę…
3. Niech żyje sport!
4. – Ważki, karuzele, drabinki – to wszystko zrobili dla nas dorośli
5. My latamy tylko odrzutowcem
6. Grabów też ma swój Wyścig Pokoju
7. Kilka starych szkolnych ławek, tablica na
emeryturze i…
8. Czystość to zdrowie.
9. Pan Błaszczak i jego pupile.
10. To będzie dom!
11. Piłek mamy ze trzydzieści.
12. …A na tym wózeczku będziemy wozić piaseczek…
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Wiara
w życiu społeczności
parafii Jednorożec.
Zwyczaje lokalne

Maria Weronika KMOCH
W literaturze przedmiotu jako cechy polskiej religijności ludowej
wskazuje się: nacjonalizm wyznaniowy (religia jako kryterium narodowościowe, Polak katolik); społeczno-narodowy charakter kultu religijnego (religijność ludowa jest zbiorowa i buduje więzi lokalne, regionalne i narodowe, czemu służą miejscowe centra kultu lub ośrodki piel-

grzymkowe); związek między religijnością ludową a życiem codziennym (religia towarzyszy wszystkim ważnym wydarzeniom w życiu jednostki – chrzest, małżeństwo, śmierć – ale także jest związana ze smutkami i radościami dnia codziennego, co wyraża się w kulcie patronów
ludzkich trosk oraz silnym kulcie maryjnym); sensualizm wraz z ma-

Objazd pól w Lipie (gmina Jednorożec), 1963–1964 r. Fot. Stanisław Goś.
gicznym rytualizmem (realistyczne interpretowanie symboli religijnych,
kult konkretnych obrazów Matki Boskiej); ubóstwo doktrynalne (odejście od kwestii intelektualnych, brak lektury Pisma Świętego i pogłębiania wiedzy religijnej); rytualizm i tradycjonalizm (centralna rola obrządku religijnego jako decydującego elementu życia religijnego, powtarzalność, opór wobec prób wprowadzenia reform kościelnych,
w szczególności w liturgii); akcentowanie przeżyciowo-uczuciowej
strony religii; mała rola etyki religijnej (moralność sankcjonowana nie
religią, a tradycją lub interesem grupy lokalnej); szacunek i przywiązanie do duchowieństwa 1. Jednocześnie w 1938 r. zwracano uwagę, że
cały ten stosunek wsi do religii i duchowieństwa nacechowany jest jakimś pierwotnym lękiem (mimo buńczucznych odgrażań się, a może

Objazd pól w Jednorożcu – modlitwa przy jednym z krzyży, 2018 r.
Fot. Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorożcu.
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* To jeden z rozdziałów książki Na skraju Kurpiowszczyzny. Parafia pw.
św. Floriana w Jednorożcu M.W. Kmoch, wydanej w 2020 r. przez
Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.
1
M. Krzywosz, Cuda w Polsce Ludowej. Studium przypadku
prywatnego objawienia maryjnego w Zabłudowie, Białystok 2016,
s. 33–35.
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właśnie dlatego) przed karzącą ręką surowego Boga 2. Z kolei ks. F. Fla- dziewcząt popiołem, a łysych mężczyzn grochem 7. Z kolei w dniu św.
czyński, w latach 1930–1935 proboszcz w Baranowie, pisał, że religij- Benedykta (21 marca) wrzucano do studni medalik z jego wizerunkiem.
ność kurpiowska była przede wszystkim zewnętrzna, wynikająca z prze- Dzięki temu woda z takiej studni była poświęcona i szczególnie służyła
konania, że Boga, jego miłosierdzie i pomoc można zjednać przez prak- chorym, cierpiącym na bóle sercowe 8.
tyki religijne. Kult pomieszany był z zabobonami i praktykami na poły
Dawniej podczas procesji eucharystycznej na Kurpiach mężczyźni
magicznymi 3. Miejscowa religijność wyrażała się bowiem w zachowa- strzelali z broni palnej, która najczęściej była miejscowym wyrobem.
niach i tradycjach kultywowanych w ciągu roku, powiązanych z rytmem Chłopcy strzelali już w nocy z soboty na niedzielę, a następnie przez caprac gospodarskich i religią.
łą Wielkanoc, jeśli zebrali się gromadnie 9. Ze świętami wielkanocnymi
O zwyczajach związanych
z okresem Adwentu i Bożego Narodzenia wspomniano
w innym tekście w tym numerze 4.
W okresie zwykłym między okresem Niedzielą
Chrztu Pańskiego a Środą
Popielcową w kalendarzu
liturgicznym
przypadają
wspomnienia
świętych,
czczonych dawniej na Kurpiach w dużo większym
stopniu niż dzisiaj. W uroczystość Ofiarowania Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej), 2 lutego, kobiety
zanosiły do kościoła gromnice – duże świece, które
święcił kapłan. Zapalano je
w czasie burz, huraganów
Kapliczki wnękowe w zwieńczeniu szczytów domów w Jednorożcu przy ul. Warszawskiej 11 oraz Strażackiej 1,
i piorunów jako ochronę,
2020 r. Fot. M.W. Kmoch
dawano je do rąk umierającym. W dniu św. Błażeja (3
jako czasem wiosennego przesilenia wiązało się wiele pogańskich oblutego) na ranną mszę przynoszono do kościoła świece woskowe owi- rzędów. Rozpowszechnionym jest polewanie wodą, czyli śmigus dynnięte konopiami lub lnem. Następnie takim poświęconym włóknem gus, lany poniedziałek, a na Kurpiach – Oblewki. Kultywowaniem zwymożna było obwiązać chore gardło. W dniu wspomnienia patrona cho- czaju zajmowali się i nadal zajmują strażacy. Uroczystość Ducha Święrych na gardło święcono też świece o specjalnym kształcie – wygięte we tego (Zielone Świątki) w Jednorożcu wiązała się z „umajeniem” gałązwstążkę tak, by można je było podłożyć pod brodę, by dotykały gardła. kami brzozowymi drzwi, okien, czasami wnętrza domu. A. Chętnik pisał
Zapalano oba knoty. W dniu św. Agaty (5 lutego) do kościoła przyno- też, że wnętrza mieszkań zdobiono tatarakiem, ustawianym w oknach,
szono do poświęcenia sól i chleb. Zalecano, by w czasie pożaru taki zatykanym za belki i obrazy oraz sypanym na podłogę i podwórze 10.
chleb, zawinięty w chusteczkę, możliwie szybko obnieść wokół płoną- Obecnie zwyczaj ten nie jest kultywowany. Dawniej na Kurpiach w dniu
cego budynku. Wierzono, że dzięki temu wiatr jest w stanie odwrócić się wspomnienia św. Anny (26 lipca) w wielu parafiach ludność pościła
od zabudowań, a gaszenie ognia będzie łatwiejsze. W dniu św. Apolonii przez pół dnia w intencji wyproszenia u świętej ochrony wsi przed bu(9 lutego) zalecano pościć przez pół dnia. Święta była patronką od bólu rzami. Z kolei 16 sierpnia – na św. Rocha – w Jednorożcu nie było zwyzębów. Z kolei 19 marca był okazją do wprowadzenia specjalnych nabo- czaju przepędzania bydła przez ogniska 11.
żeństw do patrona rzemieślników. W marcu 1938 r. w Jednorożcu zarządzono nowennę do św. Józefa 5.
Na Kurpiach ze Środą Popielcową wiązano trzy zwyczaje. Wieczorem T. Żebrowski, Słownik wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich,
kobiety zbierały się w karczmie lub we wskazanej chałupie i urządzały Ostrołęka 2013, s. 44.
7
Z. Szreniawa, Zwyczaje Wielkopostne, „Kurier Warszawski”,
„konopny taniec”. Skakały wysoko ku górze ze śpiewem, coby konopie
wysoko rosły. Z kolei chłopcy wyciągali z domostw dziewczęta, które 11 (1931), 81, s. 11.
8
A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów dorocznych…, s. 12–13.
w okresie zapustów nie wyszły za mąż. Kazali im ciągnąć za linę kłodę
9
Staropolska tradycja wręcz nakazywała wielkanocne – szczególnie redrzewa przez wodę, pilnując, by żadna nie uciekła. Wieczorem wyprawiali im „fundę” w karczmie. Trzecim zwyczajem był „dziad i baba”. zurekcyjne – strzelanie, huki, buczenie. Miały nawiązywać do głazów
Chłopcy stroili ze słomy kukły dziada i baby, a następnie przytwierdzali przesuwanych przy grobie Jezusa w Wielką Niedzielę. Dawniej w proje do koła i ciągnęli przez wieś w ten sposób, że raz wyżej był dziad, cesjach rezurekcyjnych nierzadko brało udział wojsko, a przed kościoa raz baba. Po drodze wyciągali panienki z chałup i włączali do zabawy. łami oddawano strzały armatnie. W okresie zaborów zabroniono kultyWieczorem urządzano ucztę w karczmie. Dopiero po niej zaczynał się wowania tej tradycji. Wróciła po 1918 r., czasem w formie chuligańprawdziwy post 6. Zabawy popielcowe polegały też na obsypywaniu skiej. Stąd nie dziwią oficjalne pisma wojewody warszawskiego z prośbą o walkę z wybrykami młodzieży, które powodowały kalectwo nieumiejących się obchodzić z tego rodzaju środkami, a oprócz tego zakłócają spokój publiczny i stają się niejednokrotnie przyczyną pożarów. Ści2
[Cyt. za:] J. Sałkowski, Wieś mazowiecka w latach 1918–1939, War- gano właścicieli sklepów, którzy mimo zakazu sprzedawali materiały
szawa 2018, s. 107.
wybuchowe. Edward Kwieciński, aptekarz z Chorzel, w 1922 r. musiał
3
Nierad. [F. Flaczyński], Z Puszczy Kurpiowskiej, „Głos Mazowiecki”, się zobowiązać na piśmie, że przed Wielkanocą nie będzie sprzedawał
młodzieży kali chloricum i siarki. Archiwum Państwowe w Warszawie
1 (1933), 45, s. 4.
4
M.W. Kmoch, Okres Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii pw. św. Oddział w Pułtusku [dalej: APP], Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
Floriana w Jednorożcu, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 12 (2021), [1919–1927], sygn. 11, k. 12–13, 15–16; A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów dorocznych…, s. 15.
48, s. 45–49.
5
Archiwum parafialne w Jednorożcu [dalej: AP], Kronika ks. 10 A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów dorocznych…, s. 17–18;
S. Bernatowicza [anup], s. 11; A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów M. Deptuła, Jednorożec. Powrót do przeszłości, Żywiec 2017, s. 99.
dorocznych, obrzędów i niektórych wierzeń ludu kurpiowskiego, 11 Na Kurpiach w dniu św. Rocha, patrona od zarazy, składano ofiary
Nowogród 1934, s. 9.
w naturze (zboże, len, płótno, żywe kwiaty), święcono i okadzano krowy
6
Fónda – pot. pokrycie kosztów związanych z zaproszeniem kogoś do oraz konie. Przepędzanie bydła przez ogień to ślad dawnych magicznych
restauracji, fundowanie. A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów praktyk walki z morowym powietrzem i pomorem bydła, jakie szerzyły
dorocznych…, s. 11–12; Fonda, [w:] H. Gadomski, M. Grzyb, się w XVIII–XIX w. Tego dnia przed kościołem rozpalano ognisko
Krasnosielcki Zeszyt Historyczny Nr 48–51 TPZK, październik 2021 r.
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Nie brakowało zabobonów i działań magicznych, np. zaklinania, których nie udało się wytępić do co najmniej połowy XX w., a czasem
i dłużej. Wierzono, że zmory kręciły koniom grzywy lub dusiły ludzi
nocą; czarty wciągały bydło w parowy i torfowiska, a konie do Orzyca;
utopce uniemożliwiały zbieranie muszelek w kanałkach nawadniających
łąki; świetliki ogłupiały, że nie można było trafić z ogrodów do domu;
kłobuki plątały owcom nogi i wpędzały je gdzie nie trzeba; przy kapliczce w tzw. Kaczym Dołku pomiędzy Drążdżewem Nowym a Stegną
straszyło; Łysa Górka powstała w wyniku ingerencji sił nieczystych
i jest miejscem zlotów czarownic… Czasem wystarczyło zmówić „Pod
Twoją obronę”, by czort lub inne zło dało spokój. Wierzono też, że diabły lub czarownice przyjmowały postać zwierząt, a niektóre kobiety rzucały na innych uroki. Miały „złe oczy”, a by sobie z nimi poradzić, należało nosić w kieszeni sól i mijając je, rzucić garścią soli, przeżegnać się
albo wykonać gest krzyża przez skrzyżowanie kciuka oraz palca wskazującego 12.
Jak twierdził bp płocki Tomasz Myśliński w liście z 11 X 1853 r. lud
zespolił pojęcia religijne z tysiącem baśni, przesądów i zabobonów. Dawały one o sobie znać w czasie klęsk: suszy, gradobicia, epidemii, burz,
pożarów, które przyjmowane były jako „palec Boży”, „dopust Boży” lub
„kara Boża” 13. Jednocześnie wierzono w boską opiekę, stąd przed burzą
obchodzono podwórze ze święconą wodą i kropidłem, święcąc zabudowania i żegnając je krzyżem. Z pierwszym grzmotem domownicy rozpoczynali odmawianie różańca przy zapalonych gromnicach. W oknach
stawiano religijne obrazki. Wybierając się do lasu w poszukiwaniu grzybów, mówiono: Wchodzę w las, niosę Najświętszej Marii pas, jak tym
pasem się opaszę, wszystkie robactwa od siebie odstraszę. By zapobiec
suszy, zbierano np. jajka i zanoszono do proboszcza jako ofiarę, by pomodlił się o deszcz. Kiedy wybuchła II wojna światowa, mieszkańcy zabierali z domów nie tylko artykuły pierwszej potrzeby. Stefania Wróbel
z Jednorożca – pomimo protestów rodziny – zapakowała dość dużych
rozmiarów obraz Matki Bożej Karmiącej, ponieważ powiedziała, że bez
świętego obrazu nie wyjdzie z domu 14.
Nie ulega wątpliwości, że w XIX, ale też w XX w., szczególnie w parafiach wiejskich ogólny poziom wiedzy religijnej był niski. Podkreślali
to duszpasterze parafii w diecezji płockiej i należy przyjąć, że podobnie
było w Jednorożcu i okolicach. Trudno powiedzieć, na ile upowszechnienie katechizacji w XIX w. wpłynęło na podniesienie poziomu wiedzy
religijnej ludności wiejskiej. Na pewno katechizacja w parafii i w pewnym stopniu w szkołach, rozwój misji i rekolekcji parafialnych, tak samo jak upowszechnienie prasy i czytelnictwa ludowego (którego zasięgu
nie należy jednak przeceniać) wpłynęły na wzrost świadomości religijnej. Zmiany te zapewne następowały powoli, tym bardziej że kler pod
zaborem rosyjskim miał ręce skrępowane, działać mu nie było wolno ani
swobodnie nauczać. W praktyce oznaczało to, że w Królestwie Polskim
lud chętnie garnie się do kościoła, ale pod względem znajomości prawd
wiary niżej stoi od naszego [tj. – galicyjskiego – przyp. M.W.K.] wieśniaka 15. Ważne było przywiązanie mieszkańców do parafii, bowiem –
jak pisano w 1901 r. – Kurp, zapytany do jakiego Kościoła należy, wymienia zwykle parafję, zkąd pochodzi. Jednocześnie takie odpowiedzi
ujawniały niski poziom wiedzy religijnej. W okresie międzywojennym,
szczególnie w latach trzydziestych XX w., wobec coraz bardziej wzra-

stającego uświadomienia religijnego zmniejsza się liczba ludzi zabobonnych, oczyszcza się i uszlachetnia uczucie religijne, owszem, spotyka się
już nieraz (…) dusze subtelne, uduchowione, celujące głębokością wiary
i przekonania religijnego; ogół wszakże jest jeszcze bardzo daleki od od
prawdziwego rozumienia religji 16.
Ze względu na brak źródeł, w których wierni mówiliby o sobie i swojej religijności, dla okresu sprzed powstania parafii Jednorożec, a nawet
międzywojnia, należy oprzeć się na opracowaniach oraz opiniach i wypowiedziach ludzi z zewnątrz, najczęściej duszpasterzy i urzędników,
mających codzienny kontakt z wiernymi. Przy tym należy podkreślić, że
cytowany wielokrotnie D. Staszewski porównywał Kurpiów do ludzi ze
swojego środowiska, a jego Moralność i umoralnienie Kurpiów to wręcz
paszkwil na mieszkańców Zagajnicy, w tym Jednorożca, w którym spędził 12 lat jako sędzia pokoju. Charakteryzował jedynie Kurpiów, a więc
mieszkańców Jednorożca, ewentualnie Budzisk, Bud Rządowych, Nakła, może Stegny, która przejmowała część zwyczajów z Jednorożca, nie
pozostałych wiosek w okolicy, mających inną etnograficzno-historyczną
przeszłość. Obrazu przez niego przedstawionego nie można więc odnieść do całej filii parafii Chorzele w Jednorożcu.
Staszewski zauważył, że wpływ Kościoła na wiernych był wielki i to
właśnie on moralną istotę kurpia urobił. Jednak religijność mieszkańców nie zniwelowała ich przywar, ujawniających się w stosunku ich do
bliźnich, jak to zawziętość, zazdrość itd. Dla tego też w tym głęboko religijnym ludzie daremnie by szukać głębokiego zrozumienia, przejęcia się
i stosowania w życiu codziennem zasad etyki chrześcijańskiej, jak: kochaj bliźniego, jak siebie samego, miłujcie nieprzyjacioły wasze, jako
i my odpuszczamy naszym winowajcom i t. d. Problem stanowiło też
dość swobodne zachowywanie się młodzieży, zwłaszcza dzieci w kościołach lub na procesjach, gdzie różne popychania się, szturchania, a nawet kłótnie, lub śmiechy nie licują ani ze świętością i powagą miejsca,
ani z ogólną pobożnością kurpiów 17.
Innym niepokojącym zjawiskiem mogło być pijaństwo. W całej diecezji płockiej w połowie XIX w. było ono bardzo rozpowszechnione, co
spowodowało zorganizowaną akcję duchowieństwa przeciwko tej pladze 18. Musiało to przynieść rezultaty, skoro w 1912 r. ks. J. Ciesielski
zapisał, że w całej jednorożeckiej filii mogło być najwyżej pięć osób
nadużywających alkoholu. Parafianie w ogóle nie pili wódki 19. Ten stan
spowodowany mógł być ślubem trzeźwości, który Kurpie masowo (30
tys. uczestników!) złożyli podczas misji św. w 1857 r. w kościele w Kadzidle 20. Czy byli wśród nich mieszkańcy Jednorożca i okolic? Możliwe.
Z okresu popowstaniowego mamy też informacje o akcji trzeźwościowej
rozpowszechnionej w dekanacie przasnyskim, do którego należał Jednorożec i okolice. Proboszczowie sporządzali listy parafian zobowiązujących się do całkowitej abstynencji lub wstrzemięźliwości, dopóki nie
zakazały tego władze carskie 21. Na początku XX w. D. Staszewski zanotował, że miejscowi Kurpie jedynie podczas jarmarków, zapustów, wesel czy świąt spożywali piwo jałowcowe (tzw. kozicowe), nigdy zaś nie
pili wódki 22. W „wyrzeczysku” Kurpie mieli wytrwać do końca I wojny
światowej, choć już wcześniej głód z 1881 r. oraz emigracja zarobkowa
do Prus oraz Ameryki przyczyniły się do wzrostu spożycia alkoholu
w regionie 23. Potwierdza to relacja z 1914 r., informująca o powszechności pijaństwa w Jednorożcu 24. W 1908 r. zapisano, że w Jednorożcu

z jałowca i świerczyny. Po przybyciu księdza z kropidłem i wodą 16 Nierad. [F. Flaczyński], Z Puszczy Kurpiowskiej, „Głos Mazowiecki”,
święconą ministrant oznajmiał dudnieniem bębna gotowość rozpoczęcia 1 (1933), 45, s. 4; Z Petersburga, „Kurier Warszawski”, 81 (1901), 250,
obrzędu. Na plac przykościelny schodzili się gospodarze z inwentarzem, s. 9.
ale najczęściej przyprowadzały go dzieci zobowiązane do wypasu. 17 D. Staszewski, Moralność i umoralnienie Kurpiów…, s. 5, 9.
Zwierzęta po wyświeceniu wodą święcono wpędzano w smugę dymu 18 J. Ziółek, Walka z alkoholizmem w diecezji płockiej w XIX wieku,
z ogniska, czemu towarzyszyło dudnienie bębna. Był to wyraz wiary „Studia Płockie”, 14 (1986), s. 265–270.
w oczyszczającą moc ognia, broniącego przed chorobami, 19 AP, Akta parafii Jednorożec [dalej: APJ 1912–1958], Kwestionariusz
odpędzającym zło. A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów dorocznych…, wizytacji biskupiej [dalej: KWB], 1912, s. 13 [anup].
s. 21–22; J. Olędzki, Sztuka Kurpiów, Wrocław 1970, s. 25; K. Saysse- 20 Listy o Gubernii Płockiej, „Kronika Wiadomości Krajowych
Tobiczyk, Na Mazowszu, Warszawa 1964, s. 129–131.
Zagranicznych”, 5 (1860), 106, s. 4.
12
D. Staszewski, Moralność i umoralnienie Kurpiów. Studium 21 J. Ziółek, Diecezja płocka w latach 1832–1863, „Studia Płockie”,
obyczajowe (Odbitka z „Ech płockich i łomżyńskich”), Płock 1903, 3 (1975), s. 300.
s. 82; relacja Wiesława Kmocha z Jednorożca, Janusza Mizerka 22 D. Staszewski, Moralność i umoralnienie Kurpiów…, s. 37.
z Drążdżewa Nowego i Haliny Tworkowskiej z Jednorożca (2020); 23 Nierad. [F. Flaczyński], Z Puszczy Kurpiowskiej, „Głos Mazowiecki”,
1 (1933), 63, s. 4; A. Chętnik, Pożywienie Kurpiów. Jadło i napoje
M. Deptuła, Jednorożec…, s. 129–131, 140–154.
13
[Cyt. za:] D. Olszewski, Kultura i życie religijne społeczeństwa zwykłe, obrzędowe i głodowe, Kraków 1936, s. 67–68; Ł. Gut, Kurpie
polskiego w XIX wieku, Lublin 2014, s. 269, 271.
i alkohol w drugiej połowie XIX wieku. Wyrzeczysko, „Kurpie”,
14
Relacja Janusza Mizerka z Drążdżewa Nowego (2020); M. Deptuła, 15 (2016), 1–4 (56–59), s. 34–35.
Jednorożec…, s. 119; S.J. Łasman, Wojenne losy nastolatki, Kropka- 24 W dzień świąteczny lud rozpija się w karczmie i piwiarni, które
Kalisz 2007, s. 7.
prosperują wyśmienicie, nawet kobiety chętnie idą na „śćklankę psiwa”,
15
[Cyt. za:] D. Olszewski, Kultura i życie religijne…, s. 269.
tylko „śćklanki” te bywają ogromnych rozmiarów i rzadko któremu
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sprawiedliwość wymierzają… w karczmie, co było prawdopodobnie
przyczyną przeniesienia sądu gminnego IV okręgu (gminy Jednorożec,
Baranowo, Zaręby) z Jednorożca do Baranowa, o czym postanowiono
27 VI 1908 r. decyzją Komisji ds. Włościańskich 25.
Kapłani pracujący w Jednorożcu po II wojnie światowej zwracali
uwagę na problemy z alkoholizmem. W 1960 r. ks. J. Wójcik mówił, że
przy różnych uroczystościach mieszkańcy pili bardzo dużo wódki. Podczas odpustu 15 VIII 1959 r. Gminna Spółdzielna „Samopomoc Chłopska” w jednym miejscu utargowała za wódkę 25 tys. zł 26. Informacje
o przypadkach pijaństwa w parafii i duszpasterskich próbach ograniczenia nałogu pojawiały się w późniejszych sprawozdaniach duszpasterskich i kwestionariuszach wizytacji dziekańskich. Zdsarzało się, że problemy z utrzymaniem trzeźwości mieli świeccy pracownicy parafii, ale
nie brakowało też pozytywnych wzorców – np. organista Franszek Arczyński prowadził się trzeźwo, spokojnie i przykładnie 27. Jednorożeccy
proboszczowie byli członkami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, powstałej w latach dziewięćdziesiątych XX w.
W 2009 r. przy parafii zawiązano grupę anonimowych alkoholików
(AA) 28.
Przed I wojną światową na terenie jednorożeckiej filii nie było konkubinatów, choć ks. J. Ciesielski podejrzewał je w środowisku quasi inteligentnych 29. Dominik Staszewski twierdził, że Kurpiów charakteryzowała rozwiązłość płciowa, a ich moralność pozostawiała wiele do życzenia 30. Kurpie często, wedle opinii ks. F. Flaczyńskiego z Baranowa,
grzeszyli przeciw szóstemu przykazaniu, co związane było z rozwiązłością płciową, częstymi zabawami, bezpośrednim charakterem. Byli
wiernymi małżonkami, ale nierzadko brakowało im wytrwałości. Wielu
wybierało dowolną separację, choć takie przypadki nie dodawały blasku
kurpiowskiej moralności. Jednocześnie kapłan pisał, że W każdej parafji
na Kurpiach jest kilka, kilkanaście i więcej dziewcząt, które, mimo niezbyt przykładnego otoczenia ani słyszeć nie chcą o zabawach i hulankach, lecz od najmłodszych lat prowadzą życie czyste i pokutnicze zarazem i do śmierci trwają w panieństwie, całe swoje szczęście upatrując
w służbie Bożej. I rzecz znamienna, cieszą się one ogólnym szacunkiem
swoich ziomków 31. Brakuje danych na temat separacji czy konkubinatów
z okresu PRL. W 2006 r. notowano w parafii Jednorożec 14 małżeństw
niesakramentalnych, w 2010 i 2015 r. ok. 20, zaś w 2016 – 19 32.
Na przełomie XIX i XX stulecia mieszkańcy regionu kurpiowskiego,
którego część podlegała pod filię w Jednorożcu, w znakomitej większości byli niepiśmienni, co spowodowane było ubóstwem, trudnościami
komunikacyjnymi, brakiem zrozumienia potrzeby kształcenia dzieci,
wykorzystaniem ich do pracy, ale też manifestacją niechęci do carskiego
systemu edukacyjnego 33. Kurpie byli, według Staszewskiego, zbyt leniwi, by bezinteresownie pomóc innym i by systematycznie pracować, poza tym byli nieuczynni dla sąsiadów, którym nierzadko złorzeczyli. Lubili się przechwalać i nie stronili od kłamstw oraz przekleństw. Mężz uczestników udaje się wyjść z karczmy bez pomocy ścian i płotów.
Kurp, Jednorożec w Przasnyskim, „Głos Płocki”, 7 (1914), 58 (661),
s. 3.
25
Przeniesienie Sądu, „Głos Płocki”, 1 (1908), 64, s. 3; X., Z Puszczy
Kurpiowskiej, „Głos Płocki”, 1 (1908), 2, s. 4.
26
Instytut Pamięci Narodowej Biuro Udostępniania [dalej: IPN BU]
0206/147/7, s. 206.
27
AKDP, APJc 1949–1991, KWB, 1989, s. 12 [anup]; Jednorożeckie
Archiwum Społeczne [dalej: AS], Spuścizna Franciszka Arczyńskiego
(1913–2011).
28
Archiwum Urzędu Gminy w Jednorożcu [dalej: AUG], Kronika
[1973–1988, 1998–2002 cz. 2] [b.n.s.] [anup]; M. Szulc, Peregrynacja
relikwii bł. Karoliny Kózkówny w naszej diecezji, „Głos Katolicki”,
2010, 43 (429), s. 11.
29
AP, APJ 1912–1958, KWB, 1912, s. 13 [anup].
30
D. Staszewski, Moralność i umoralnienie Kurpiów…, s. 14–15, 39–
41.
31
Nierad. [F. Flaczyński], Z Puszczy Kurpiowskiej, „Głos Mazowiecki”,
1 (1933), 33, s. 4; 37, s. 4; 38, s. 4; 42, s. 4; 43, s. 4; 55, s. 4; 56, s. 2; 57,
s. 4.
32
AP, Kwestionariusze wizytacji kanonicznych [2005–2015], KWB,
2010 [anup], s. 17; tamże, KWB 2015 [anup], s. 17; AP, Teczka
wizytacji dziekańskich 2006–2019, Kwestionariusz wizytacji
dziekańskiej [dalej: KWD], 2006, s. 13 [anup]; tamże, KWD, 2011, s. 9
[anup]; tamże, KWD, 2016 r., s. 10 [anup].
33
R. Waleszczak, Jednorożec w powiecie przasnyskim na przełomie XIX
i XX wieku, „Rocznik Mazowiecki”, 16 (2004), s. 49–50.

czyźni byli mściwi i skorzy do bijatyk, a kobiety zbyt często zajmowały
się plotkowaniem. Nie szczędziły też grosza na strojne ubiory, zaś ich
mężowie nie potrafili obyć się bez fajek i tytoniu 34. Były to jednak jedyne zbytki, na które na przełomie XIX i XX w. mogli sobie pozwolić
biedni mieszkańcy Jednorożca i okolic. Niepokojące było też to, że już
małym dzieciom pozwalano palić tytoń. Pisał o tym Tomasz Dunajski
(1855–1930) z Kobylaków-Wólki: Same papierosy to się tak u nas rozpowszechniły, że prawie każde dziecko od sześciu lat pali 35. D. Staszewski zarzucał Kurpiom, że za bardzo pobłażają dzieciom i zbyt często biorą je w obronę, nawet jeśli są winne zarzucanych im czynów. Pocieszeniem może być to, że zarzuty stawiane przez D. Staszewskiego mieszkańcom Kurpiowszczyzny nie dotyczyły wszystkich, a jedynie młodszego pokolenia, ponieważ, jak przekonywał, starsi Kurpie (…) odznaczają
się bezwzględną prawością charakteru, wstrzemięźliwością i unikaniem
używania przekleństw i zaklinań, wyróżniają się również większem
przywiązaniem do swoich najbliższych i w ogóle większą miłością bliźniego 36.
Rozwiązaniem powyżej sygnalizowanych problemów mogło być, co
postulował jednorożecki sędzia pokoju, Wtajemniczenie się duchowieństwa w codzienne życie parafian i stosowanie nauk na gorąco w każdym
poszczególnym przypadku oraz systematyczna nauka o skutkach grzechu
w życiu doczesnym. Kreśląc obraz mieszkańców chorzelskiej filii, jednorożecki sędzia pokoju nie zapomniał o ich pozytywnych cechach: szacunku dla rodziny, prawości i uczciwości, oszczędności, umiłowaniu
przyrody, przywiązaniu do tradycji 37.
Podobnie pisał ks. F. Flaczyński. Zapewne część z jego obserwacji
można odnieść do mieszkańców kurpiowskiej części parafii Jednorożec
w okresie międzywojennym. Baranowski proboszcz uważał, że Kurpie,
choć powinni wyróżniać się szczerą naiwnością, prostotą i dobrodusznością, w większości byli złośliwi, krytyczni wobec nowinek (nie było
tego za naszych ojców i dziadów i było dobrze), chyba że przynoszących
zysk, do których już się przekonają. Bardzo trudno im czemś zaimponować, i często jedyną ich odpowiedzią na rzecz, której nie rozumjeją, jest
złośliwy uśmiech. Kurpie byli wedle Flaczyńskiego zazdrośni, egoistyczni i mściwi, z lubością wypatrują słabe strony swoich bliźnich, by
je potem wyzyskać przy nadarzonej okazji. Najgorszą cechą Kurpiów
miał być ich upór i zawziętość we wszystkiem: w sprawach kościelnych,
społecznych i kulturalnych, w stosunkach rodzinnych, sąsiedzkich i towarzyskich; uparci są w rozmowie, dyspucie, w zabawie, słowem na
każdym odcinku życia. (…) wysłucha cierpliwie zwróconej mu uwagi,
często przytaknie jej słuszność, ale zrobi po swojemu. Negatywną cechą
było lenistwo w pracy na własnym kawałku ziemi i nieporządek w domach. Przywary te dotyczyły głównie mężczyzn, charakter Kurpianek,
acz podobny do męskiego, jest jednak w znacznym stopniu złagodzony,
naskutek wrodzonej niewiastom większej miękkości w usposobieniu. Kapłan zauważał jednak próżność Kurpianek w ubiorze: Co niedziela przychodzi do kościoła w innej sukni; jeżeli ma tylko cztery, to woli raczej
opuścić kościół w jedną niedzielę, niż narazić się na pośmiewisko ludzkie 38.
Jednocześnie należy podkreślić, że w dokumentacji kościelnej z przełomu wieków stan moralny wiernych w jednorożeckiej jednostce administracji kościelnej określany był jako dobry lub bardzo dobry. Duży
wpływ na to mógł mieć fakt, że część miejscowości podlegających filii
w Jednorożcu zamieszkana była przez Kurpiów. W notatce z wizytacji
biskupiej z 1868 r. zapisano, że jest to lud pobożny i przywiązany do
swych duchowych przewodników. Eugeniusz Kłoczowski zaś twierdził,
że Kurpie byli bardziej pobożni niż ludzie z Mazowsza. Ksiądz F. Flaczyński swoje rozważania o kurpiowskiej religijności podsumował krótko: obok niskiego na Puszczy poziomu moralności panuje tu wielka wiara. Kurpie wierzą prostą i szczerą wiarą dziecka, że wszyskiem rządzi
i kieruje Bóg, więc też we wszystkiem zwracają się z ufnością o pomoc
do Boga 39.
34

D. Staszewski, Moralność i umoralnienie Kurpiów…, s. 29–32, 33–
35, 37–36, 49–50, 60–65, 69–75, 78–79.
35
T. Dunajski, Z pod Chorzele w powiecie Przasnyskim, guberni Płockiej, „Gazeta Świąteczna”, 7 (1887), 13 (325), s. 6.
36
D. Staszewski, Moralność i umoralnienie Kurpiów…, s. 42–48, 82.
37
Tamże, s. 19–28, 35, 75–77, 101, 123.
38
Nierad. [F. Flaczyński], Z Puszczy Kurpiowskiej, „Głos Mazowiecki”,
1 (1933), 33, s. 4; 37, s. 4; 38, s. 4; 42, s. 4; 43, s. 4; 61, s. 4.
39
Tamże, 50, s. 4; Z diecezji płockiej, „Przegląd Katolicki”, 6 (1868), 8,
s. 125–126; E. Kłoczowski, Wspomnienia mazowieckiego ziemianina
z lat 1897–1951, red. A.K.F. Wołosz, Ciechanów 2006, s. 114.
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Świadectwem tego były chrześcijańskie pozdrowienia: zwyczaj chwalenia Chrystusa przez mijających się przechodniów, na Puszczy utrzymał
się w zupełności i literalnie każdy Kurp, według wyrazów pieśni: „wita
przechodnia Chrystusa Imieniem”. Marian Deptuła (*1947) zanotował:
Wchodząc do domu sąsiadów lub inni przychodząc do naszego domu, po
przekroczeniu progu wypowiadali powitalno-pożegnalne pozdrowienie:
„Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”. Inne pozdrowienia, funkcjonujące przy pracy w polu, na łąkach, w ogrodach, to: „Panie Boże
dopomóż!” i odpowiedź „Panie Boże zapłać!”, „Boże dopomóż!” i „Boże zapłać!” albo „Szczęść Boże” i „Bóg zapłać!” 40.
W domach ważnym miejscem był „święty kąt”. A. Chętnik przed
I wojną światową tak opisywał wnętrze chaty kurpiowskiej: Na ścianie
wisi dużo obrazów świętych, niekiedy dwoma szeregami – jedne nad
drugimi, w obrazach tych bardzo kochają się Kurpie, to też wędrowni
obraźnicy są tu częstymi gośćmi; obrazy kupowane przez Kurpiów muszą być koniecznie malowane kolorowemi farbami (…). Obrazy ubrane
są firankami, wycinanemi z bibułki w ładne desenie (…). Na stole urządzony jest często ołtarzyk z figurami Świętych pośrodku zaś krzyż z wizerunkiem Chrystusa, stół ten upiększony jest kwiatami z papieru kolorowego i bibułki 41. Przed ołtarzykiem modlono się pacierzem, a w zimie
na różańcu. Kto przeszedł katechizację parafialną przy kościele wiedział
dobrze, kim jest Pan Bóg, gdzie jest i co zdziałał dla człowieka, dla ciała
jego i dobra jego duszy. To też modlono się nie tylko przed krzyżem czy
obrazem (nigdy do obrazu). Jakże często spotykało się poważnych gospodarzy klęczących na ganku czy sieni na progu swego domostwa, albo
też w kornej postawie szepczących półgłosem pacierze lub z głową odkrytą, a wyrazem głębokiego skupienia, kroczących po podwórku swoim
lub w pobliżu zabudowań swoich z nieodłączną czapką w ręku. Tak
w domu czy w obrębie zagrody chwalono Boga, dziękowano Mu, przepraszano i proszono 42. Na odrzwiach u wejścia do głównej izby, zwykle
po prawej stronie w kuchni, wisiała cynowa kropielnica, a w pobliżu
kropidło i niebieska płaska buteleczka „pamiątka z Częstochowy” z wodą ze źródła św. Barbary. Wychodząc lub wchodząc do domu, należało
przeżegnać się wodą święconą 43. Dzisiaj w niektórych domach można
spotkać domowe ołtarzyki (forma „świętego kąta”), a nawet kropielnice.
Budowę domu wiązano z czynnościami o wydźwięku religijnym, choć
niektóre traktowane były jako na wpół magiczne. Zakładając fundamenty pod nowy budynek mieszkalny, w wiązania sztuk kładziono srebrne
pieniądze albo wianki święcone w kościele w oktawę Bożego Ciała. Po
wystawieniu chaty zapraszano proboszcza, by dokonał jej poświęcenia.
Na szczytach chat zawieszano lub przybijano krzyże lub obrazy Matki
Bożej Częstochowskiej, czasem też krzyże przybijano do szczytu w samym stropie. „Stosunkowo nowym zjawiskiem są kapliczki wnękowe,
czyli wnęki w ścianach domów murowanych, w których umieszczane są
figurki świętych, głównie Matki Boskiej oraz Chrystusa lub obrazki dewocyjne. Wnęki te mają kształt prostokątny lub półkolisty, zamknięte są
odcinkowo, łukiem półkolistym lub dwuspadowym. Wnęka bywa otwarta lub częściej przeszklona, wówczas znajdujący się w niej wizerunek
otaczany jest lampkami elektrycznymi. Często występuje dodatkowa dekoracja w postaci ozdobnego obramowania wnęki na ścianie budynku
(wzorki z kawałków szkła lub wykonane w tynku i cegle)” 44. Poza tym
dawniej w murowanych budynkach gospodarczych tworzono otwory
w kształcie krzyży, co miało zapewnić błogosławieństwo w zagrodzie.
Na poranny pacierz składały się następujące modlitwy: Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, Dziesięć Przykazań Bożych, Pięć Przykazań Kościelnych, Główne Prawdy Wiary, Siedem Sakramentów Świętych, Pięć Warunków Sakramentu Pokuty, Anioł Pański, trzykrotne „Wieczny odpoczynek…”, „Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu…”, trzykrotnie „Niechaj będzie pochwalony Przenaj40

świętszy Sakrament” oraz trzykrotne „Boże, bądź miłościw mnie
grzesznemu”. Pacierz zaczynano i kończono znakiem krzyża. Gospodarze dodawali też: „Święty Mikołaju, strzeż mojego sprzężaju”. Zaniechanie odmawiania pacierza traktowano jako ciężki grzech. Pacierz odmawiały wspólnie całe rodziny. Matka uczyła dzieci znaku krzyża i modlitw. Starsze dzieci modliły się wspólnie z rodzeństwem pod kierunkiem rodzica albo dziadków. Indywidualnie rano modlili się dorośli 45.
W odniesieniu do okresu powojennego Marian Deptuła (*1947) pisał:
Głośna i wspólna modlitwa całej rodziny przebywającej aktualnie
w domu, rano i wieczorem, była normą. Pomimo codziennego pośpiechu, najróżniejszych zajęć – na modlitwę zawsze musiał być czas. I to był
zwyczaj czy raczej nawyk. Forma ta została zaniechana (…) jak my,
najmłodsi, kończyliśmy szkołę podstawową. Potem robił to każdy sam
i po cichu 46. Wspólnie w rodzinie modlono się przed jedzeniem, dzieci
błogosławiono, kiedy opuszczały dom na krócej lub dłużej, w święta
czytano fragmenty Pisma Świętego 47.
W okresie transformacji ustrojowej w Polsce w latach dziewiędziesiątych XX w. zaczęły się pojawiać wspólnoty rodzinnej domowej modlitwy, zwane Domami Modlitwy św. Szarbela. Nazwa pochodzi od imienia św. Szarbela Makhloufa 48. Zakładane były przez tzw. Małego Kamyka. Chętni zobowiązywali się do comiesięcznej modlitwy wynagradzającej w pierwsze soboty miesiąca (różaniec, lektura Pisma Świętego,
litanie, koronki, pieśni, modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące itp.) 49.
Modlitwy odmawiano wspólnie przez kilka miesięcy w latach 1991–
1992 w kościele parafialnym w Jednorożcu za pozwoleniem ks. S. Muzala, potem każda rodzina w swoim zakresie. Podkreślić należy, że ta
forma działania wpisywała się w zmiany w ludowej religijności i zjawiskach mirakularnych, które były widoczne od przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych – zorganizowanie i globalny zasięg ruchu
(domy powstawały na całym świecie), wykorzystanie nowych mediów
do propagowania treści (kserokopie pism, książki, kasety VHS i DVD,
fotografia), wykroczenie poza pobożność jedynie maryjną (m.in. kult
Miłosierdzia Bożego, kult św. o. Pio itp.) 50. Ponieważ, jak wykazano,
wiele aspektów działalności Małego Kamyka było niezgodnych z nauką
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Ks. J. Chmieliński, Życie religijno-obyczajowe…, s. 36.
M. Deptuła, Jednorożec…, s. 118–119.
47
AS, J. Popiołek, Nauka wiary i patriotyzmu, [mps] 2018, s. 1.
48
Szarbel Makhlouf, właśc. Jusuf Antun Machluf (1828–1898) –
duchowny maronicki (maronici – chrześcijanie wschodni z Libanu
wierni papieżowi). W wieku 23 lat wstąpił do klasztoru św. Marona
w miejscowości Annaja. Po studiach teologicznych w klasztorze
w Kafifan i święceniach kapłańskich wrócił do klasztoru. W 1875 r.
przeniósł się do pustelni pw. św. św. Piotra i Pawła. Prowadził
ascetyczny tryb życia, poszcząc i umartwiając się; większość czasu
spędzał na modlitwie i praktykach religijnych. W pustelni przebywał 23
lata. Po jego pogrzebie nad grobem pojawiła się jasna poświata
utrzymująca się przez wiele tygodni. Do grobu zaczęły przychodzić co
noc rzesze wiernych i ciekawskich. Po kilku miesiącach w wyniku
ekshumacji okazało się, że ciało zmarłego nie doznało rozkładu,
zachowało elastyczność i temperaturę ciała osoby żyjącej oraz
wydzielało ciecz określaną przez świadków jako pot i krew. Zwłoki
zostały złożone w drewnianej trumnie i umieszczone w klasztornej
kaplicy. Szybko zaczął rozwijać się kult zakonnika. Do klasztoru
zaczęły przybywać tłumy pielgrzymów z Bliskiego Wschodu. Miały też
miejsce liczne uzdrowienia. Ciało rozłożyło się dopiero w 1966 r.
W 1965 r. papież Paweł VI beatyfikował o. Szarbela Makhloufa, a w
1977 r. kanonizował. Szarbel Maklouf: https://bit.ly/2UhZ79V (14 VIII
2019).
49
Mały Kamyk – właśc. Wilhelm (Wiliam) Kamm. H. Czachowski,
Cuda, wizjonerzy i pielgrzymi. Studium religijności mirakularnej końca
XX wieku w Polsce, Warszawa 2003, s. 186–199; T. Kiersztyn,
A. Kuraś, B. Pasternak, Czas zwodzenia, Kraków 2012, s. 76–77;
Nowra: Ambitny Kamyk: https://bit.ly/2uTgQtI (14 VIII 2019).
50
Relacja Wiesława Kmocha z Jednorożca (2019); M. Krzywosz,
Zjawiska mirakularne w PRL i po transformacji ustrojowej. Próba
socjologicznej analizy porównawczej, [w:] Religia i kościół
w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Między
lodem a wyborem, red. J. Baniak, Poznań 2012, s. 334–339.
46
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A. Szyfer i in., „Mazowieckie Zeszyty Naukowe”, 1 (2012), s. 35.
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44
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Teologiczne”, 22 (2004), s. 462; P. Kaszubowski, Kapliczki, krzyże
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Kościoła, propagator kultu św. Szarbela, ks. Jarosław Cielecki 51, rozpoczął zakładanie nowych Domów Modlitwy św. Szarbela. W czerwcu
2019 r. Domy Modlitwy św. Szarbela zostały uznane za stowarzyszenie
katolickie 52. Część dawnych Domów rozwiązano 53, pozostałe rozpoczęły działalność na nowych zasadach 54. Według ks. J. Cieleckiego, inicjatora ruchu, Domy Modlitwy św. Szarbela to powrót do tak ważnej w naszych czasach wspólnej modlitwy rodzinnej 55.
Dowodem wiary i obowiązkiem od najmłodszych lat było noszenie na
piersi medalika. Szkaplerze nosili starsi. Przy zakładaniu i zdejmowaniu
dewocjonaliów należało je ucałować 56. Dzieciom zaszczepiano wiedzę
religijną za pomocą opowieści. Janina Popiołek z Piotraków (*1953)
z Jednorożca wspominała: w niedzielne popołudnia słuchałam wraz
z bratem i siostrą z dużym zaciekawieniem fragmentów Starego i Nowego Testamentu przybliżanych nam przez mamę w formie przepięknych
baśni. Także w formie baśniowej mama opowiadała nam życie wielu
świętych, szczególnie tych którzy dostąpili świętości w młodym wieku.
Baśnie zaczynały się od słów: „Daleko za górami, za lasami żyła sobie
dziewczynka Bernardetta ...” lub „Za górami, za lasami, tam gdzie narodził się i mieszkał Pan Jezus....”. Wcześniej mama słyszała je od swojej mamy (macochy) Małgosi 57.
Powszechną formą wyrażania uczuć religijnych były obrzędy związane z poświęceniem pomników, domów, inwentarza, obrazów, medalików, koronek, różańców, szkaplerzy, zbóż, ziół i wianków (15 sierpnia),
chorągwi, feretronów, świec (2 lutego), wody i soli (5 lutego), ognia oraz
51
Jako dziennikarz brał udział w pielgrzymkach Jana Pawła II
i Benedykta XVI, wchodząc w skład Volo Papale. Jest autorem kilku
książek i filmów dokumentalnych oraz założycielem i opiekunem
charyzmatycznych grup modlitewnych we Włoszech, którym patronuje
bł. Jan Paweł II. Był bliskim współpracownikiem bp. Pavla Hnilicy.
Obecnie jest jednym z najbliższych współpracowników kard. Ivana
Diasa, byłego prefekta Kongregacji Ewangelizacji Narodów
i Krzewienia Wiary. W 2012 r. na prośbę zakonu libańskiego Maronitów
w Rzymie zrealizował film dokumentalny o św. Szarbelu,
przetłumaczony na 4 języki. Film otrzymał Benedykt XVI przed podróżą
do Libanu. W czasie spotkań w Polsce, Słowacji i Włoszech ks.
Cielecki, opowiadając o św. Szarbelu, spotykał osoby, które chciały
stworzyć grupę modlitewną. Postulator maronitów w Rzymie o. Elia
zaproponował stworzenie Domów Modlitwy. Ks. Jarosław Cielecki:
https://bit.ly/2RO4RX8 (14 VIII 2019).
52
Stowarzyszenie ustanowił biskup diecezji różnawskiej na Słowacji,
Stanisław Stolarik, któremu podlegał ks. J. Cielecki. I. Flisikowska,
Fenomen św. Szarbela: Domy Modlitwy, uzdrowienia, nawrócenia oraz
błogosławieństwo olejami: https://bit.ly/2UhZbqb (14 VIII 2019).
53
W Jednorożcu działały domy: Jadwigi Malinowskiej z Zadrożnych
(*1929), Aliny Berg z Kulasińskich (*1947), Władysławy Kulasińskiej
z Berków (*1930), Aleksandry Rydlewicz z Rumińskich (1922–2001).
Rozwiązanie Domu nie wyklucza dalszej modlitwy we własnym
zakresie. Relacja Wiesława Kmocha z Jednorożca (2019).
54
M.in. Teresy i Wiesława Kmoch z Jednorożca z patronem św.
Leonardem z Limoges – z pierwszej rejestracji – i św. Janem Pawłem II
z drugiej rejestracji. Domy Modlitwy św. Szarbela istniały m.in.
w Ostrołęce, Kadzidle (powiat ostrołęcki), Parciakach i Połoni (gmina
Jednorożec), Wólce Drążdżewskiej (gmina Krasnosielc, powiat
makowski), Przasnyszu. Podstawą jest modlitwa (różaniec, koronka do
Miłosierdzia Bożego, modlitwa za dusze w czyśćcu cierpiące, litania do
św. Szarbela z przedstawieniem próśb i litania do Matki Najświętszej)
przed obrazem świętego z zapaloną lampą oliwną. Podstawowymi
intencjami modlitwy są: miłość i jedność w rodzinach, o wytrwałość
kapłanów i osób konsekrowanych. Na modlitwie w wybranym przez
założyciela dniu tygodnia, trwającej 1–1,5 h, mogą gromadzić się
członkowie rodziny, sąsiedzi, znajomi – co najmniej 2 osoby. Osobom
należącym do Domu Modlitwy św. Szarbela zaleca się nosić medalik
z jego poświęconym wizerunkiem, przystępować co najmniej raz
w miesiącu do sakramentu pokuty, praktykować pierwsze piątki
i pierwsze soboty miesiąca, jak najczęściej uczestniczyć w codziennej
Eucharystii oraz być gotowym i otwartym na pomoc w parafii i osobom
potrzebującym. Relacja Wiesława Kmocha z Jednorożca (2019); Lista
domów modlitwy: https://bit.ly/31pbna3 (14 VIII 2019).
55
Padre Jarek od św. Szarbela. O cudach, nawróceniach i Domach
Modlitwy św. Szarbela. Z księdzem Jarosławem Cieleckim rozmawia
Tomasz P. Terlikowski, Kraków 2018, s. 47–52.
56
Ks. J. Chmieliński, Życie religijno-obyczajowe…, s. 36.
57
AS, J. Popiołek, Nauka wiary i patriotyzmu, [mps] 2018, s. 1.

złota, mirry i kadzidła (6 stycznia) 58. Większość z tych zwyczajów jest
nadal obecna w parafii Jednorożec, jeśli nie kultywowana gremialnie, to
przez pojedyncze osoby, które podtrzymują tradycje. Mieszkańcy chętnie udawali się na odpusty do sąsiednich parafii i pielgrzymki. Wystawiali przydrożne kapliczki, figury i krzyże. Ksiądz F. Flaczyński pisał
o Kurpiach w latach trzydziestych XX w.: zdolni są oni do przebycia całego dnia w kościele śród tłoku i ścisku i dwóch nocy na cmentarzu kościelnym, przez cały ten czas śpiewając nabożne pieśni 59.
Wyjątkowym okazjom w życiu prywatnym i społecznym mieszkańców towarzyszy(ła) modlitwa. Z okazji 50. rocznicy zawarcia sakramentu małżeństwa par z gminy Jednorożec w kościele w Jednorożcu odprawiana jest uroczysta msza. Głoszone jest specjalne kazanie, odbywa się
odnowienie przyrzeczeń małżeńskich oraz wręczenie pamiątkowych
krzyży i okolicznościowych dyplomów, czasem innych pamiątek 60.
Uroczystości patriotyczne 11 listopada, w Święto Niepodległości, otwiera co roku msza św. W 2014 r. gminne obchody święta wzbogaciło odsłonięcie pomników upamiętniających żołnierzy POW w Jednorożcu i
Lipie. Uroczystości poprzedziła msza w kościele w Jednorożcu, sprawowana przez bp. Tadeusza Bronakowskiego z udziałem dziekana dekanatu chorzelskiego ks. Stanisława Dziękiewicza oraz proboszcza parafii Jednorożec ks. A. Krona. Homilię wygłosił biskup. Po zakończeniu
Eucharystii poświęcił pomnik w Jednorożcu 61.
Oddanie do użytku budynków użyteczności publicznej oraz zmodernizowanych dróg jest zawsze związane z nabożeństwem. Przykładowo 1 X
2010 r. ks. A. Kron poświęcił w Jednorożcu oddany do użytku wyremontowany odcinek drogi Bartniki – Myszyniec. Poświęcenie hali sportowej oraz zmodernizowanych budynków szkół w Jednorożcu (szkoła
podstawowa, gimnazjum i liceum) 12 II 2016 r. zostało poprzedzone
mszą, odprawioną w kościele w Jednorożcu przez bp. Tadeusza Bronakowskiego. Następnie biskup i duszpasterze parafii wzięli udział w odświętnej gali w hali sportowej. W dniu 12 VI 20016 r. w Jednorożcu ks.
A. Kron uroczyście poświęcił oddane do użytku rondo we wsi oraz stojący w jego centrum pomnik jednorożca dłuta Piotra Grabowskiego
z Małowidza. Z kolei 29 XII 2017 r. proboszcz pobłogosławił oddaną do
użytku po remoncie i przebudowie remizę OSP Jednorożec, a także
zmodernizowaną drogę z Jednorożca przez Lipę do Krępy Starej w gminie Przasnysz 62.
Z warunkami życia i pobożnością miedzkańców wiąże się zagadnienie
ofiarności na cele religijne. Na omawianym terenie notowane są datki na
rzecz budowy świątyń w Jednorożcu w czasie I wojny światowej i w latach osiemdziesiątych XX w., liczne indywidualne i grupowe ofiary na
wyposażenie świątyni, prace remontowe czy pokrycie kościoła polichromią, ale też ofiarność „na tacę”, podczas tzw. kolędy czy przy innych okolicznościowych zbiórkach społecznych. Kurpie odznaczali się
dużą ofiarnością na cele kościelne i byli hojni dla bytu materialnego
swych duszpasterzy 63. Warto też wskazać cele misyjne, np. Papieskie
Dzieło Rozkrzewiania Wiary, które zakładało duchowe i materialne
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wieku, „Studia Płockie”, 3 (1975), s. 346.
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1 (1933), 45, s. 4.
60
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11 (2016), 4 (44), s. 10; A. Karbowska, Złoty staż, tamże, 8 (2013),
2 (30), s. 12; B. Krysiak, Złote Gody, tamże, 10 (2015), 4 (40), s. 12; W.
Łukaszewski, 50 lat minęło, tamże, 4 (2009), 2 (3), s. 7–8, tenże, Pół
wieku razem, tamże, 5 (2010), 3 (8), s. 9–10; L. Zabielska, Pół wieku razem, tamże, 9 (2014), 2 (34) s. 12.
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8 (2013), 4 (32), s. 12; W. Łukaszewski, Podwójne święto, tamże,
3 (2008), 1 (12), s. 9–10; A. Matłoch, Nowe pomniki, tamże, 9 (2014),
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rzeczywistością”, GGJ, 11 (2016), 1 (41), s. 4–5; S. Czaplicki, Kolejne
drogi powiatowe
zmodernizowane i oddane do
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https://bit.ly/2uSRAnp (16 VIII 2018); D. Rzosiński, Taniec i zabawa z
gwiazdami podczas festynu „Dzień Jednorożca 2016”, „Głos Gminy
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wspieranie działalności misyjnej w Kościele katolickim na całym świecie. Chociaż w parafii Jednorożec nie istniał oddział organizacji, odnajdziemy momenty, w których uchwytne jest włączenie się wiernych
w inicjatywę. W 1931 r. w dniu misyjnym zebrano 18 zł, zaś na katechistów 17,22 zł. W 1939 r. w Niedzielę Misyjną zebrano 21 zł 64. Nie brakowało ofiar na inne cele, jeśli takowe zbiórki były potrzebne. Wiemy
np. w 1918 r. parafia Jednorożec przekazała 107,5 marek na kwestę kościuszkowską 65, zaś w 1922 r. ks. K. Lewandowski złożył 15 tys. marek
na dzwony katedralne 66. W 1919 r. parafia złożyła ofiarę w wysokości
150 marek i 13 rubli na Podlasie 67. W Jednorożcu obywały się różne
zbiórki, np. w latach dziewięćdziesiątych XX w. dla poszkodowanych
w Ruandzie, w 2001 r. w Biesłanie itp.
Ważnym zagadnieniem jest czytelnictwo prasy religijnej. Przed Wielką Wojną posługujący w Jednorożcu kapłani prenumerowali „Gazetę
Świąteczną” oraz „Mazura”, przekazując część egzemplarzy parafianom,
co pozwalało walczyć z analfabetyzmem. Funkcję podręczników do nauki czytania pełniły też modlitewniki. Popularne były ponadto sybille –
kobiety zbierały się grupami (np. na Piaskach – dziś ul. Mazowiecka
w Jednorożcu: Stanisława Wróbel z Opalachów 1913–?, Franciszka Rogaczyk z Boczkowskich 1885–1971 i inne), by słuchać, jak jedna z nich
czyta przepowiednie. Inne oddawały się lekturze w samotności (np. Marianna Król z Bergów / Berków (1901–1989), żona brastewnego Jana
Króla) 68. Mimo tego w świetle relacji z 1887 r. autorstwa Tomasza Dunajskiego (1855–1930) z Kobylaków-Wólki, Do poczytania (…) albo do

posłuchania jakiej religijnej książki albo ciekawych wiadomości, to niema nikogo. Jak się przywlecze do wsi jaki grała, to jest muzykant, i zajdzie do którego domu, to tam zaraz aż ciasno od natłoku ludzi; gdy zaś
powiedzieć o zejściu się na różaniec, albo na majowe śpiewanie pieśni
nabożnych lub na poczytanie Gazety Świątecznej, to odpowie każdy: „Ja
nie umiem śpiewać” lub „ja niepotrzebuję słuchać” 69. W 1914 r. korespondent z Jednorożca pisał: Gazety mało kto czyta. Na wieś z tysiączną
ludnością przychodzi zaledwie kilka egzemplarzy gazet 70. Poziom analfabetyzmu był znaczny.
W międzywojniu notowano w parafii: w 1925 r. 550 analfabetów,
w 1926 r. – 542, w 1927 r. – 540 i w 1928 r. 530. W kolejnej dekadzie
pisać i czytać nie umiało ok. 700 parafian. Nierzadko dochodziło z tego
powodu do zabawnych sytuacji i nieporozumień 71. Niektórzy starsi parafianie umieli czytać tylko z własnej książeczki do nabożeństwa, która
pełniła funkcję elementarza. Zdarzało się, że nawet młodsze osoby
trzymały książeczki do góry nogami, gdyż nie umiejąc czytać, wstydzi
się uchodzić za analfabetę 72.
Proboszczowie dbali o rozprowadzanie prasy katolickiej. Do parafii
sprowadzano 1–2 dzienniki katolickie oraz od 15 w 1925 r. do 20
w 1927 r. tygodników, miesięczników i innych periodyków religijnych.
Pojawiały się też pisma wrogie Kościołowi – proboszcz zanotował
obecność trzech takich tytułów w 1925 r. W ciągu 2 lat ich liczba spadła
do jednego tytułu. Liczba prenumerowanych czasopism wzrosła za probostwa ks. S. Bernatowicza. W 1934 r. sprowadzał do parafii 30 dzienników oraz 124 tygodników, miesięczników i innych periodyków.
W 1935 r. rozpoczął zakładanie biblioteczki parafialnej, do której zakupił m.in. powieści. W 1936 r. zanotował, że na terenie parafii rozprowadzano trzy razy mniej dzienników i ok. 80 tytułów ukazujących się co
tydzień lub rzadziej, co stanowiło duży spadek liczebności czasopism
religijnych. Na terenie parafii pojawiło się też jedno pismo wrogie Kościołowi. W 1937 r. liczba dzienników wzrosła do 24, podobnie jak liczba tygodników, miesięczników i innych periodyków (ok. 140). Po II
wojnie światowej ks. S. Morko prenumerował w Jednorożcu następujące
czasopisma (dane z 1949 r.): „Róża Duchowna” (20 egz.), „Kółko Żywego Różańca” (30 egz.), „Pochodnia Seraficka” (2 egz.), „Rycerz Niepokalanej” (12 egz.), „Caritas” (1 egz.) oraz „Pokłosie Salezjańskie”
(5 egz.). W parafii nie było biblioteczki, jedynie ks. administrator miał
własną.
Kolejne dane na ten temat pochodzą dopiero z 1959 r. Ksiądz J. Wójcik przy okazji wizytacji biskupiej podał, że w parafii prenumeruje się
15 egz. „Gościa Niedzielnego”. W parafii nie było biblioteczki religijnej.
W 1960 r. proboszcz wyraził chęć prenumeraty czasopisma „Zdrowie
i Trzeźwość”, rozprowadzanego przez Powiatowy Społeczny Komitet
Przeciwalkoholowy w Przasnyszu w liczbie 30 egzemplarzy, ale nie
wiadomo, czy ostatecznie zdecydował się na prenumeratę. Ksiądz
M. Mech z kolei, opisując parafię w 1989 r., zanotował, że z biblioteki
parafialnej korzystało 55 osób. Punkt sprzedaży prasy katolickiej znajdował się w kancelarii. Wśród prenumerowanych czasopism były: „Ma-

64
Działając na wszystkich kontynentach, budzi świadomość misyjną
i odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego
członków. Powstało w 1822 r. roku w Lyonie z inicjatywy sługi Bożej
Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca. Dniem patronalnym
jest Światowy Dzień Misyjny (Niedziela Misyjna), od 1926 r.
obchodzona w przedostatnią niedzielę października. Papieskie Dzieło
Rozkrzewiania Wiary: https://bit.ly/37QW3ph (27 III 2018);
Sprawozdanie z wyników pracy Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania
Wiary w diecezji Płockiej za r. 1931, MPP, 27 (1932), 5, s. 208; Wykaz
ofiar na P.D.R.W., „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 34 (1939), 3, s. 149.
65
W 1917 r. przypadała rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki. „Na wiele sposobów starano się uczcić pamięć o Kościuszce. W roku 1917 na
terenie Królestwa Polskiego odsłonięto 37 tablic, usypano 18 kopców,
postawiono 27 pomników i 23 krzyże, nazywano imieniem Kościuszki
ulice, parki, szkoły, ochronki, biblioteki, sadzono drzewa wolności.
Cenną inicjatywą (…) była kwesta Kościuszkowskiej Obywatelskiej
Komisji Publicznej (…). Przygotowano specjalną Księgę Wieczystą
(…), z której karty skierowane zostały do wszystkich parafii, by wierni
mogli przekazywać datki na rzecz ochrony zdrowia i życia dzieci. Kwesty na rzecz dzieci łączono często z odczytami o Kościuszce (…)”. Do
obywatelskiej komisji ofiarności publicznej wpłynęły w dalszym ciągu
następujące ofiary z kwesty Kościszkowskiej z parafji, KW, 98 (1918),
75, s. 7; J. Załęczny, Obchody kościuszkowskie 1917 elementem kształtowania tożsamości narodowej Polaków (na podstawie pamiątek ze
zbiorów Muzeum Niepodległości), „Niepodległość i Pamięć”, 22 (2015), 69 T. Dunajski, Zpod Chorzel w powiecie Przasnyskim, gubernji
Płockiej, „Gazeta Świąteczna”, 7 (1887), 325, s. 6.
3 (51), s. 50.
66
Pokwitowanie z ofiar, „Miesięcznik Pasterski Płocki”, 18 (1923), 1, 70 Kurp, Jednorożec w Przasnyskim, „Głos Płocki”, 7 (1914), 58 (661),
s. 24.
s. 3; M.M. Grzybowski, Kościół katolicki na Mazowszu epoki
67
Ofiary nadesłane do Redakcji Gazety Świątecznej, „Gazeta porozbiorowej 1795–1918, [w:] Dzieje Mazowsza, t. 3: 1795–1918, red.
Świąteczna”, 39 (1919), 40 (2018), s. 8.
J. Szczepański, Pułtusk 2012, s. 662.
68
Najpopularniejszym wydaniem była Nowa Sybilla, zawierająca naj- 71 Anna Urlich z Łukasiaków (1931–2015) ze Stegny wspominała
ważniejsze proroctwa przyszłości, a mianowicie o ucisku i triumfie Ko- wieczory z głośną lekturą fragmentów powieści: Pamiętam, że właśnie
ścioła ś., o wielkiej wojnie za Wiarę ś., o końcu świata, i ilu będzie jesz- czytaliśmy „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza. Tego wieczoru
cze papieży, proroctwo Piusa IX o przyszłości Kościoła i Polski, proroc- wypadła kolej na fragment dotyczący śmierci Longinusa Podbipięty.
two Kapłana Polskiego, przepowiednie Sybilli, o Turcyi, o Rosyi, pro- Nigdy nie dowiedzielibyśmy się, że pilnie słuchała razem z innymi pewna
roctwo o Polsce X. Karmelity Marka, Wernyhory, przepowiednie o Cze- stara babcia. Każdy sądził, że ona śpi. Tymczasem babcia tak się
chach itd. Krótki a treściwy wyciąg z książki większej: Polska Sybilla, przejęła śmiercią Podbipięty, że nazajutrz poszła do księdza
czyli Zbiór Proroctw i Przepowiedni, oprac. i wyd. J. Chociszewski, Po- Bernatowicza, proboszcza parafii Jednorożec i chciała dać ofiarę na
znań 1877. To zbiór objaśnień, proroctw, przepowiedni i jasnowidzeń mszę świętą za duszę Longinusa Podbipięty. O wydarzeniu tym
o świecie, Polsce, Europie Środkowej, zebranych ze starych ksiąg, róż- proboszcz opowiedział mojemu ojcu, zdziwiony ogromnie skąd tej
nych pism i ustnych przekazów. Sybilla to rzymska wieszczka z począt- babinie przyszedł na myśl ów Podbipięta. W ten sposób powstała do dziś
ków historii Wiecznego Miasta. Nierzadko występowała z określeniem powtarzana anegdota. AP, APJ 1912–1958, Statystyka parafialna 1925–
miejsca np. delficka, erytrejska. Z czasem sybillami zaczęto nazywać 1928; tamże, Statystyka parafii, 1934, s. 2 [anup]; AP, [Teczka bez
teksty przepowiedni przypisywane starożytnym, ale i późniejszym pro- tytułu 4], Statystyka parafii, 1936, s. 2 [anup]; tamże, Statystyka parafii,
fetkom i profetom. Sybille to przykład połączenia ideologii politycznej 1937, s. 2 [anup]; Muzeum Historyczne w Przasnyszu, A. Urlich,
z treściami teologicznymi, głównie apokaliptyką. Relacja Heleny Opa- Wspomnienia stegneńskiej kurpianki poprawione i uzupełnione,
lach i Bogdana Piotraka z Jednorożca (2020); J. Grzeszczak, „Sybilla Warszawa 2004, sygn. Mźr 282, s. 6.
mówi nam święta”. Przepowiednia w popkulturowym świecie, „Huma- 72 Nierad. [F. Flaczyński], Z Puszczy Kurpiowskiej, „Głos Mazowiecki”,
niora. Czasopismo Internetowe”, 6 (2018), 2 (22), s. 18, 28.
1 (1933), 49, s. 4.
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ły Gość Niedzielny”, „Przewodnik Katolicki”, „Gość Niedzielny”, „Tygodnik Powszechny”, „Rycerz Niepokalanej”, „Msza Św.”. Za probostwa ks. S. Muzala wiemy o prenumeracie następujących tytułów:
„Głos Katolicki” (20 egz.), „Słowo” (20 egz.), „Rycerz Niepokalanej”
(38 egz.), „Nasza Rodzina” (2 egz.). Parafianie kupowali prasę katolicką także indywidualnie. W bibliotece parafialnej znajdowało się ok. 300
tomów książek. W 1993 r. proboszcz zanotował przywiązanie parafian
do prasy popularnej w okresie przedtransformacyjnym: W dniu 19
grudnia J. E. Ks. Biskup Ordynariusz Juliusz Paetz namawiał, aby parafianie kupowali Głos Katolicki. Nie wiele to jednak pomogło. Jak kupowali „czerwone” gazety, tak kupują, a gazety katolickie są nie sprzedawane 73. Natomiast za probostwa ks. A. Krona w różnych latach
sprowadzano do parafii takie tytuły jak m.in. „Niedziela”, „Głos Katolicki”, „Miłujcie się!”, „Droga” „Jaś”, „Cuda i łaski Boże” i inne.
Obecnie co tydzień w parafii rozprowadzane są egzemplarze „Głosu
Katolickiego”, czasem „Miłujcie się!”. Ministranci w czasie ogłoszeń
parafialnych podczas każdej mszy niedzielnej rozdawali parafianom egzemplarze prasy.
Również świeccy angażowali się w rozprowadzanie materiałów do
lektury. W latach osiemdziesiątych XX w. oazowiczki Agnieszka Przetak ze Skałów (*1970) i Ewa Wiatr z Brzozowych (*1975) były zaangażowane w prowadzenie biblioteczki parafialnej. Wieloletnim dystrybutorem „Rycerza Niepokalanej” wśród parafian był Stanisław Brzozowy (1923–2020) z Jednorożca, który w latach dziewięćdziesiątych
XX w. rozwoził egzemplarze czasopisma wprost do mieszkań prenumeratorów 74.
Ciekawe są współczesne opinie na temat religijności i miejsca wiary
w życiu mieszkańców parafii Jednorożec. Jedna z informatorek (*1937)
opowiadała: Wychowana jestem w wierze katolickiej, mama mi mówiła:
„Cicho kochaj ludzi, cicho. Oto święta droga”. Nie, jak dziś, z szumem.
Co to jest modlitwa? Chcesz się modlić za zmarłych, idziesz na cmentarz. Tam trzeba stratę opłakiwać (…). Lewicowiec też może być wierzący. Jak cała moja rodzina. Z kolei młodsza informatorka (*1987)
stwierdziła: Nie znam nikogo, kto by tu odstawał. Na przykład otwarcie
powiedziałby: „Nie wierzę w Boga”. (…) Nie jestem zaściankowa, po
prostu wierząca i z zasadami 75.
Przejawem religijności mieszkańców Jednorożca i okolic od lat były
liczne fundacje przydrożnych obiektów sakralnych.
Podstawowymi materiałami budowlanymi używanymi do tego celu,
najłatwiej zresztą dostępnymi, były drewno i kamień. Z czasem upowszechnił się stop żelaza. Materiały te wykorzystywano do przydrożnych fundacji. Mieszkańcy wystawiali krzyże, kapliczki i figury na tzw.
ziemi wioskowej, czyli wspólnie użytkowanej, np. na łąkach, na skrzyżowaniu dróg, na środku wsi, również przy jednej z głównych dróg
73

Archiwum Kurii Diecezjalnej w Łomży [dalej: AKDŁ], APJc 1992–
2016, KWB, 1995, s. 2; AKDP, APJc 1949–1991, KWB, 1949, s. 5
[anup]; tamże, KWB, 1959, s. 5 [anup]; tamże, KWB, 1989, s. 3 [anup];
AP, APJ 1912–1958, Statystyka parafialna 1925–1928; tamże,
Statystyka parafii, 1934, s. 3 [anup]; AP, Kronika ks. S. Muzala, [b.n.s.]
[anup]; AP, Pisma z urzędów państwowych [od 15 XII 1945 r. do], sygn.
15/V, Pismo sekretarza Powiatowego Społecznego Komitetu
Antyalkoholowego w Przasnyszu, 96/60 [b.n.k.] [anup]; AP, [Teczka
bez tytułu 4], Statystyka parafii, 1936, s. 3 [anup]; tamże, Statystyka
parafii, 1937, s. 3 [anup].
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Stanisław Brzozowy (1923–2020) – syn Józefa i Marianny z Kiecalów, od 1945 r. żonaty z Marianną Sulkowską. Ojciec Tadeusza (1946–
1946), Stanisława (1948–1948), Józefa Antoniego (1949–2018), Kazimierza (*1950), Stefana (1952–2009), Władysława (1956–1991), Franciszka (*1958), Leonarda (*1963), Elżbiety (*1967, Kardaś). Pracownik
Nadleśnictwa Parciaki w Budziskach – kasjer, potem księgowy na pełen
etat (1 IV 1963–30 IV 1988) i jako emeryt na pół etatu (1 V 1988–20 IV
1990). Członek OSP Jednorożec. AKDP, APJc 1949–1991, KWB, 1989,
s. 3 [anup]; relacja Franciszka Brzozowego z Jednorożca (2020); S.
Brzozowy, Moje wspomnienia o lesie, [w:] Z. Polakowski, Kartki z dziejów leśnictwa mazowieckiego, Przasnysz 1997, s. 133, 138.
75
A. Zbroja, A. Pajączkowska, A co wyście myślały? Spotkania
z kobietami z mazowieckich wsi, Poznań 2019, s. 75, 162. Książka na
formę reportażu z rozdziałami stylizowanymi na monologi informatorek.
Autorki nie zdradziły, skąd dokładnie pochodzą rozmówczynie – podana
jest informacja, gdzie dana osoba mieszka (odległość w km od
Warszawy). Imiona bohaterek zostały zmienione. Na podstawie analizy
treści wywiadów oraz informacji o odległości od stolicy wiadomo, że
rozmowy były przeprowadzone w Jednorożcu i Stegnie.

Marianna I. Król II. Bakuła z Piotraków (1900–1975) w drodze do kościoła pw. Narodzenia NMP w Jednorożcu (drewnianego), 1962 r. Fot.
Marian Pokropek
przez wieś. Popularne były też fundacje na ziemi prywatnej. Krzyże stały również na terenie przykościelnym i na cmentarzu grzebalnym.
Tradycja drewnianych fundacji przydrożnych na terenach późniejszej
parafii Jednorożec sięga przynajmniej XVIII w. Z tego okresu pochodzi
drewniana kapliczka kłodowa stojąca przy drodze ze Stegny do Drążdżewa – najstarszy obiekt na terenie parafii 76. Sprzed budowy kaplicy w
Jednorożcu pochodzi krzyż stojący w pobliżu Budzisk prawdopodobnie
od ok. 1808 r., postawiony podobno na pamiątkę wojen napoleońskich 77.
W XIX w. powszechnie stawiano bogato zdobione drewniane krzyże.
Dekorowano je pazdurami, narzędziami Męki Pańskiej, jak również
z daszkami w kształcie ślimacznic i ramionami zakończonymi trójlistnie 78. Popularnym zdobieniem w Jednorożcu i okolicach, podobnie jak
na całych Kurpiach, była korona (koruna) – mały krzyżyk, umieszczany
na ramionach i/lub szczytach pionowych belek drewnianych krzyży 79.
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Szerzej na temat tej kapliczki zob. M.W. Kmoch, Kapliczki i krzyże
przydrożne w Drążdżewie Nowym i Stegnie (gmina Jednorożec), „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 7 (2016), 27, s. 56–57, 60.
77
Taż, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne w gminie Jednorożec,
Jednorożec 2015, s. 69–70.
78
Pazdur – pionowa, drewniana ozdoba umieszczana na kalenicy dachu,
na skrajnych krokwiach albo na szczytach kapliczek i krzyży
przydrożnych, występująca najczęściej w dawnym wiejskim
budownictwie. Krzyż ze ślimacznicami, zapewne z I poł. XIX w.,
jeszcze do czerwca 2015 r. stał w Ulatowie-Pogorzeli, jednak został
usunięty z powodu starości. D. Staszewski, Moralność i umoralnienie
Kurpiów…, s. 6; M.W. Kmoch, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…,
s. 146, 333; Pazdur: https://bit.ly/37QiYAN (2 VIII 2016).
79
Pierwotnie zarówno krzyże, jak i korony wykonywano w całości
z drewna. Wraz z upowszechnieniem się żelaza, wytapianego dawniej
w miejscowych tzw. hamerniach i kuźniach z miejscowej rudy –
limonitu, w którą można było się zaopatrzyć na kwaśnych kurpiowskich
łąkach – korony na krzyżach zaczęto wykonywać z tego materiału.
Wykonanie pięknej koruny było niejako honorem każdego kowala we
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Wiele pięknych takich fundacji w Jednorożcu zniszczyła I wojna światowa 80. Jeszcze do 2017 r. przy ul. Długiej 49 stał krzyż z 1864 r. z koruną 81.
Z czasem we wsiach zaczęto stawiać krzyże kute przez kowali, nieraz
misternie zdobione, najczęściej osadzane w kamieniach polnych. Ze stopu żelaza oraz ołowiu odlewano Pasyjki. Żelazne krzyże wykonywano
zarówno w miejscowych warsztatach, jak i zamawiano nierzadko
z odległych ośrodków. Kowale mieli najwięcej pracy spośród wszystkich wiejskich rzemieślników zajmujących się wyrobem świątków, gdyż
często wykonywali kilka zamówień w jednym czasie. Dawni rzemieślnicy bardzo rzadko tworzyli dwa takie same krzyże – każde dzieło miało
być wyjątkowe.
Wiele metalowych krzyży, osadzanych w kamiennych cokołach,
powstało po 1880 r. Wówczas gwałtowny huragan powalił wiele
drewnianych obiektów sakralnych m.in. na Mazowszu. Wydane
specjalnie rozporządzenie utrudniało wznoszenie drewnianych
świątków, by zapobiec ich niszczeniu przez warunki atmosferyczne.
Jednocześnie na stan świątków w tym czasie negatywnie wpłynął dekret
generała carskiego Michaiła Murawiewa z czerwca 1863 r. Zabraniał on
wystawiania nowych kapliczek i remontowania starych poza obrębem
cmentarza parafialnego. Zakaz częściowo zniesiono w marcu 1896 r.,
a całkowicie uchylono dopiero w 1905 r. Dlatego też na terenie
późniejszej parafii Jednorożec rzadko znajdziemy świątki wystawiane
w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XIX w. Ożywienie ruchu
sakralnego zauważamy dopiero w latach 1890–1910, kiedy to zarówno
we wsiach, jak i przy drogach prowadzących do miejscowości powstało
kilka krzyży osadzonych w kamiennych podstawach. W Jednorożcu do
dzisiaj zachowały się: krzyż na rogatkach z 1892 r. 82, krzyż z 1899 r.
przy drodze Jednorożec – Szla, krzyż przy ul. Mazowieckiej 17 z 1903
r., krzyż z 1905 r. stojący przy ul. Odrodzenia naprzeciw kompleksu
budynków oświatowo-sportowych (dawniej wzgórze za wsią
z wiatrakiem rodziny Miączyńskich), krzyż rodziny Deptułów
z początku XX w. stojący za cmentarzem grzebalnym. W UlatowiePogorzeli stoi krzyż z 1902 r., który kiedyś usytuowany był przy drodze
do Jednorożca.
W omawianym okresie na terenie podlegającym filii w Jednorożcu
rzadko stawiano kapliczki i figury świętych. Jedyna zachowana do
dzisiaj kapliczka (poza wspomnianą za Stegną), pochodząca sprzed
I wojny światowej, znajduje się na polach należących do wsi
Jednorożec. Została wystawiona prawdopodobnie przez Adama
Chudzika (1833–1891) na cześć przyjaźni między sąsiadami. Kapliczkę
datować można na lata siedemdziesiąte–osiemdziesiąte XIX w., ale
niewykluczone jednak, że jest jeszcze starsza. Przez kilkanaście lat była
zniszczona i przewrócona, jednak w 2016 r. wyremontował ją właściciel
pola, przy którym stoi. Od 1902 r. przy ul. Długiej w Jednorożcu stała
murowana kapliczka wystawiona przez mieszkańców 83. Miała trzy

kondygnacje: dwie w formie czworoboku, zaś środkową okrągłą.
W najwyższej kondygnacji znajdowały się przeszklone wnęki z figurami
Maryi, zaś w najniższej – napis fundacyjny. W 1975 r. została zastąpiona
przez większą kapliczkę, nawiązującą wyglądem do poprzedniczki.
Otacza ją kute ogrodzenie sprzed Wielkiej Wojny.
Z 1902 r. pochodzi figura św. Jana Chrzciciela stojąca obecnie na
prywatnej posesji nr 28c przy ul. Mazowieckiej w Jednorożcu. Była to
fundacja sąsiedzka, zrealizowana z funduszy przekazanych przez kilka
rodzin. Świątek wystawił m.in. Marcin Piotrak (1870–1944), który
pomagał lub koordynował wystawienie figury. O fundacji grupowej
świadczy też jej lokalizacja. Do czasu komasacji gruntów,
przeprowadzonej w międzywojniu, teren ten był użytkowany wspólnie –
za świętym Janem rozpoczynały się podmokłe paśniki, ciągnące się aż
do rzeki Orzyc nieuregulowanej do lat trzydziestych XX w. 84.
W okresie międzywojennym stawiano zarówno krzyże kute przez
kowali, osadzane w kamieniach polnych, jak i krzyże w podstawach
betonowych. Przykładem tego drugiego typu fundacji może być krzyż
wystawiony przez małżeństwo Wróblewskich przy ul. Warszawskiej
w Stegnie z 1937 r. (prawdopodobnie z błędną późniejszą tabliczką
datującą krzyż na dekadę wcześniej) czy też nieistniejący już, bardzo
podobny krzyż wystawiony przez Antoniego Wilgę (1863–?) w 1930 r.
w centrum Stegny. Natomiast do pierwszej grupy zaliczyć można krzyż
z zapewne dospawaną później kapliczką, osadzony w polnym kamieniu,
wystawiony w 1935 r. przy drodze ze Stegny do Drążdżewa Nowego,
oraz bardzo podobny w samym Drążdżewie Nowym z tego samego
roku. Oba wykonał kowal Józef Rzosiński (1899–1974).
Zakończenie II wojny światowej zaowocowało licznymi fundacjami
dziękczynno-błagalnymi. Były to fundacje zarówno prywatne (np. kapliczka w Budach Rządowych na posesji nr 24), jak i grupowe (np.
krzyż przy skrzyżowaniu dróg w Budziskach).
Choć na omawianym terenie można znaleźć wiele fundacji z okresu
powojennego, ich wystawienie nie było łatwym zadaniem. Władze komunistyczne mnożyły trudności w zakresie odnowy starych i wystawiania nowych świątków. Od 1949 r. wprowadzono plan działań mających
doprowadzić do rozłamu w Kościele. Jednym z zaplanowanych działań
była ścisła kontrola ruchu budowlanego, w tym sakralnego. Wznoszenie
kapliczek i krzyży musiało być uprzednio uzgodnione i, co ważniejsze,
pozytywnie zaopiniowane przez władze administracyjne 85. Przykładowo
w 1961 r. przy skrzyżowaniu obecnych ulic Polnej i Leśnej w Jednorożcu postawiono metalowy krzyż w betonowym postumencie. Dokumentacja jego budowy zachowała się w archiwum parafialnym. O wydanie
zezwolenia na wystawienie krzyża należało zwrócić się do Głównego
Architekta Prezydium WRN w Warszawie po uprzednim przedłożeniu
do zatwierdzenia planu technicznego. Warunki szczegółowe miał ustalić
architekt powiatowy. Ostateczną zgodę na dokończenie rozpoczętej budowy krzyża wydał kierownik Wydziału Budownictwa, Urbanistyki
i Architektury Prezydium PRN w Przasnyszu i jednocześnie architekt
powiatowy pismem z 28 IX 1962 r. 86. Wiele krzyży rozebrano pod pretekstem remontów, budowy nowych osiedli i dróg.
W okresie wzmożonej walki o rząd dusz pomiędzy władzami partyjnopaństwowymi a Kościołem katolickim przydrożne kapliczki, figury
i krzyże podlegały szczególnej obserwacji ze strony MO i SB. Przed peregrynacją obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii w styczniu
1976 r. skrzętnie notowano wszelkie przejawy troski o te obiekty, np.
odnowienia ogrodzeń, wystawianie nowych krzyży, a także nazwiska

wsi. Toteż w pracach tych widzimy wielką rozmaitość co do rysunku
i wykończenia. Jeżeli we wsi jest kilka krzyży i figur drewnianych, to na
każdym zobaczymy inaczej wykutą koronę. (...) Korona osadzona jest
albo bezpośrednio w górnej części krzyża, albo - jeżeli jest to na
kapliczce – w wystającym u góry, wysokim od 1/2 do 3/4 m, ozdobnym
drewnianym pionie, na którym opiera się dach. Na zakończeniu korony
widzimy nieraz chorągiewkę z blachy z wyciętą datą lub koguta (też
z blachy) obracającego się na wietrze. Niejednokrotnie w koronę (lub
w wykuty z żelazna ozdobny krzyża) wplecione są przez kowala słońce
i księżyc lub półksiężyc, również z żelaza kute. A. Chętnik, Krzyże czym kapliczka jest podana z błędną lokalizacją i jako istniejąca, co nie
i kapliczki kurpiowskie, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty”, 31 (1977), jest prawdą.
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S. Wilga, Smutna Dola Wiosky Jednorożec, red. M.W. Kmoch,
1, s. 44.
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M.W. Kmoch, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, s. 145–147.
„Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 6 (2016), 1 (27), s. 38; M.W.
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Wątpliwości dotyczące motywów fundacji tego krzyża wyjaśnione Kmoch, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, s. 105–107, 113–114,
zostały [w:] taż, Akta metrykalne jako źródło do badań nad przydrożną 121–124, 127, 132–135, 331–332; taż, Przydrożne fundacje sakralne
architekturą sakralną, „More Maiorum”, 4 (2016), 4 (39), s. 45.
rodziny Piotraków z Jednorożca w świetle akt metrykalnych, „More
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Krzyż z 1892 r. nie może upamiętniać założenia cmentarza Maiorum”, 4 (2016), 5 (40), s. 42–47.
w Jednorożcu, jak pisała T. Wojciechowska, Jednorożec. Historia wsi, 85 M. Lubecka, Kościół katolicki w powiecie ostrołęckim…, s. 71.
Jednorożec 2015, s. 42, ponieważ nekropolię ustanowiono w 1889 r. Nie 86 AP, Pisma z urzędów państwowych [od 15 XII 1945 r. do], sygn.
jest też pamiątką przybycia do Jednorożca ks. I. Połubińskiego 15/V, Pismo Architekta Powiatowego Wydziału Budownictwa, Urbanii zamieszkania przez niego we wsi, ponieważ został wystawiony w roku, styki i Architektury Prezydium PRN w Przasnyszu, 18 XI 1961, 127/61
w którym kapłan zaczął posługę, a nie po kilku latach, gdy parafianie [anup]; tamże, Pismo z-cy głównego architekta Wydziału Budownictwa,
przekonali się o wyjątkowości tego duszpasterza. Może krzyż został Urbanistyki i Architektury Prezydium WRN w Warszawie, 14 V 1961,
81/62 [anup]; AP, Inwentaryzacja krzyża przydrożnego we wsi grom.
wystawiony w trzydziestą rocznicę budowy kaplicy?
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osób zaangażowanych w taką działalność 87. Mieszkańcy kryli się z religijnością, bojąc się represji. W Ulatowie-Pogorzeli strażacy po kryjomu,
w ukryciu przed władzą komunistyczną, w 1984 r. wystawili przy wjeździe do wsi murowaną kapliczkę z białej cegły z figurą Matki Bożej
z Lourdes.
W przejawach religijności upatrywano niebezpieczeństwa dla władz
partyjno-państwowych, więc zarządzono, że wszelkie zgromadzenia
i przemarsze o charakterze religijnym mają się odbywać za zgodą władz
powiatowych w uzgodnieniu z władzami partyjnymi i szefem Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 88. Zdarzały się jednak okazje, gdy władze surowo zabraniały zgromadzeń. W kwietniu 1956 r.
Prezydium PRN Wydział ds. Wyznań w Przasnyszu nie udzieliło zgody
na publiczne zebranie 1 maja, połączone z poświęceniem figury przydrożnej w Ulatowie-Słabogórze. Chodziło zapewne o kapliczkę wystawioną przez Tadeusza (1925–2013) i Krystynę z Pszczółkowskich
(1926–?) Łojewskich. Dzień 1 maja zarezerwowany była dla pochodów
z okazji Święta Pracy i władza nie wyobrażała sobie, by obywatele spędzili ten dzień inaczej, tym bardziej na zgromadzeniu o charakterze religijnym 89.
W okresie PRL wsparciem dla Polaków był Kościół katolicki – szczególnie po wyborze Karola Wojtyły na papieża. Nie dziwne więc, że na
omawianym terenie znajdziemy fundacje związane z Ojcem Świętym.
Przykładem jest krzyż wystawiony w Budach Rządowych w 1983 r.,
ufundowany z okazji wizyty Jana Pawła II w Polsce. W 2011 r. został
zastąpionym nowym, ufundowanym na beatyfikację papieża.
Zainteresowanie wystawianiem przydrożnych obiektów oraz renowacją starych zauważyć można od lat osiemdziesiątych XX w. Na terenie
gminy Jednorożec nasilenie tego procesu obserwujemy na początku XXI
w. Współcześnie istnieje dowolność w stawianiu i remontowaniu przydrożnych kapliczek, krzyży i figur. Obecnie na terenie parafii Jednorożec znajduje się ponad 100 przydrożnych obiektów sakralnych.
Tabela. Przydrożne obiekty sakralne w parafii Jednorożec (2020)
Kapliczki, figury i krzyże przydrożne pełnią różne funkcje. Jako
obiekty sakralne skupiają życie religijne mieszkańców. Przy figurach,
kapliczkach i krzyżach lub w ich pobliżu odprawia się nabożeństwa
i procesje, w których bierze udział lokalna społeczność. Obiekty te gromadzą również indywidualne osoby, które pragną się pomodlić. Funkcja
magiczna polega na tym, że wiele krzyży i kapliczek ma charakter apotropejonu – antidotum na ponadmaterialne zło. Chronią więc przed klęskami (zarazą, powodzią itp.), stawia się je w miejscach niebezpiecznych (np. na terenach podmokłych albo w pobliżu rzek i innych cieków
wodnych), nawiedzonych przez dusze zmarłych (cmentarze, miejsca pochówku), tu dokonuje się obrzędów mających na celu przepędzenie
złych mocy. Kapliczki, figury i krzyże stanowią pamiątkę po fundatorach lub pomnik wydarzeń historycznych (np. w miejscach bitew); dokumentują życie parafii, zawierają przesłanie dla potomnych (funkcja
pamiątkowa). Integrują mieszkańców, wszelkie bowiem zwyczaje i obrzędy, związane z krzyżami i kapliczkami – jak strojenie świątków, nabożeństwa, procesje – gromadziły mieszkańców wsi i parafii, sprzyjały
nawiązywaniu kontaktów, spajaniu więzi, co też umacniało poczucie
przynależności do wspólnoty. Takie znaczenie miały szczególnie place
wiejskie z krzyżem lub figurą – dawniej miejsce wspólnych modłów.
Gromadzono się tu w wigilię uroczystości kościelnych, podczas zarazy,
nieszczęść lub wypadków, ale też uroczystości patriotycznych. W pobliżu krzyży odbywały się niegdyś sądy, tu godzili się zwaśnieni sąsiedzi.
Kapliczki, figury i krzyże pełnią funkcję orientacyjną (graniczną, demarkacyjną). Budowane w określonych miejscach – pozwalają na orientację w przestrzeni. Stoją na środku miejscowości lub na jej granicy.
Przejezdni informowani są nierzadko o konieczności skręcenia „za figurką”, „za krzyżem”, by dotrzeć do konkretnego miejsca. Zgodnie
z dawnymi zwyczajami świątek na środku wsi, usytuowany na placu
wioskowym, był miejscem, gdzie odpoczywali wędrowni żebracy i zmęczeni podróżni. Tam zmawiały się też młode pary. Świątki pełnią funkcję miejsca spotkań towarzyskich, w ich pobliżu umawia się zebrania
i narady wiejskie. Do świątka za wsią odprowadzano też idących do
wojska rekrutów, którzy przy krzyżu granicznym otrzymywali rodziciel-

skie błogosławieństwo i żegnali się z rodzinami. Służyły też jako powszechnie rozpoznawalne miejsca, w których zostawiano zgubione rzeczy. Legendy i podania przekazują informacje o skarbach, zakopywanych w pobliżu krzyży jako obiektów stałych, nieusuwalnych, przez to
idealnych do ukrycia cennych przedmiotów na lata. Tutaj też zakopywano broń powstańczą i pieniądze podczas działań zbrojnych, by z łatwością je później odnaleźć. Funkcja reprezentatywna polega na tym, że kapliczki i krzyże, szczególnie te wyróżniające się wielkością, lokalizacją
(głównie obiekty na środku wsi, przy głównym skrzyżowaniu, na ziemi
wioskowej) czy dekoracją zarówno samego świątka, jak i jego otoczenia, stanowią nierzadko najważniejsze punkty w miejscowości – przed
nimi odbywają się nabożeństwa i procesje. Kapliczki, figury i krzyże są
wizytówką miejscowości; ich dobry stan świadczy o religijności mieszkańców. Ustawiane na posesjach prywatnych są świadectwem religijności, czasem też zamożności i pozycji społecznej gospodarzy oraz fundatorów. Kapliczki i krzyże są wyznacznikiem gustu i upodobań estetycznych fundatorów i opiekunów. Przed I wojną światową przydrożne
krzyże oraz ich drewniane ogrodzenia malowano na jasnoniebiesko, by
wyróżniały się wśród pól i łąk. Odnowienie krzyża na ziemi wspólnej to
sprawa całej społeczności i powinno być poprzedzone konsultacjami
społecznymi, ponieważ jest to fundacja wiejska. Renowacja obiektu na
prywatnej posesji to sprawa właściciela i/lub fundatora 90.
Wyjątkowym przykładem jest krzyż z 1892 r. we wsi Jednorożec.
Spełnia wiele funkcji. Tę sakralną, orientacyjną i integracyjną dobrze
widać w źródłach z okresu międzywojennego. Do tego krzyża urządzano
procesje z okazji uroczystości kościelnych i państwowych, np. w dniu
święta Akcji Katolickiej. Nauczycielka Maria Wardakowa pisała po latach: Rozdroże stanowiło niewielki placyk. Stał tu wspaniały, rozłożysty
klon i w jego cieniu krzyż czy jakaś kapliczka. Był to newralgiczny punkt
wsi. Tu pod klonem odbywały się zebrania, przyjmowane w święta państwowe defilady i okolicznościowe uroczystości. Przed wrześniem 1939
r., kiedy W zasadzie nic złego się nie działo, a dorośli z każdym dniem
stawali się coraz smutniejsi i zaniepokojeni, wielu mieszkańców, zarów-

no dorosłych, jak i dzieci, spędzało czas na świeżym powietrzu, gromadząc się na „krzyżówkach”, szukając pocieszenia w swojej bliskości –
pisała Stanisława Janina Łasman z Wróblów (*1928). Krzyż jest pamiątką z okresu zaborów 91, a był też świadkiem wydarzeń historycznych. Na przykład S.J. Łasman wspominała, że w 1918 r. na „krzyżówkach” w Jednorożcu jej matka stała przywiązana powrozami do krzyża
90

Towarzystwo Naukowe Płockie, Rękopisy Marii Macieszyny, sygn.
457, k. 18; M.W. Kmoch, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, s. 47–
54.
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Podobno przez wiele lat starano się uzyskać u władz rosyjskich
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IPN BU 0982/9/2, k. 154.
pozwolenie na postawienie krzyża na skrzyżowanych głównych dróg
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M. Lubecka, Kościół katolicki w powiecie ostrołęckim wobec polityki w Jednorożcu. Car Aleksander III ani myślał przychylić się do prośby
jednorożan. Dopiero wówczas, gdy cudem uniknął śmierci
państwa w latach 1944–1966, Ostrołęka 2016, s. 71.
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AP, Pisma z urzędów państwowych [od 15 XII 1945 r. do], sygn. (prawdopodobnie w katastrofie kolejowej), pozwolił mieszkańcom na
15/V, Pismo PRN Wydział ds. Wyznań, 24 IV 1956, 56/56 [anup].
wystawienie krzyża. T. Wojciechowska, Jednorożec…, s. 42.
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i katowana nahajami za wyprowadzenie z niewoli bolszewickiej legionistów. Pomińmy to, że autorka albo pomyliła datę, albo oprawców –
w przypadku 1918 r. mogliby to być okupanci niemieccy, którzy jednak
tak nie postępowali z ludnością miejscową, a informacja o niewoli bolszewickiej może dotyczyć wojny 1920 r., w której brali udział, jako żołnierze Wojska Polskiego, dawni legioniści. Przywołanie tej historii pokazuje znaczenie wspomnianego krzyża jako ważnego miejsca we wsi –
ukaranie kobiety w reprezentatywnym miejscu wsi miało stanowić przestrogę dla innych. Funkcja estetyczna wyrażała się remontami obiektu
i jego otoczenia. W 1978 r. członkowie OSP Jednorożec wylali fundamenty i otoczyli krzyż metalowy ogrodzeniem. Wycięli też 4 jarzębiny,
które go otaczały. W latach 2016–2017 przeprowadzono renowację
krzyża, co było związane z koniecznością jego przesunięcia w kierunku
parkingu o ok. 2 m w stosunku do ronda zbudowanego w miejscu dotychczasowego skrzyżowania 92.
Religijność w kwestii przydrożnych sakraliów scharakteryzował
D. Staszewski: co zaś pod tym względem charakteryzuje wyłącznie
Puszczę – to masa krzyżyków i obrazków, zawieszanych przez kurpiów
na przydrożnych drzewach i w borach, co jest wymownym dowodem
pobożności pojedynczych kurpiów. – Bardzo często w szczerem polu po
wyciętym boru można widzieć pozostałe samotne sosny i inne drzewa
i dopiero przy zbliżeniu się do nich, zawieszony na nich krzyżyk lub
obrazek wyjaśnia przyczynę ich osierocenia. Uświęconych obecnością
kapliczki lub krzyża drzew nie wycinano. Przydrożne fundacje sakralne
święcił ksiądz. Mieszkańcy, przechodząc koło kapliczki, figury albo
krzyża, wykonywali znak krzyża, zdejmowali nakrycie głowy, modlili
się. W ten sposób wyrażali swoją wiarę oraz szacunek do poświęconych
obiektów. Z przydrożnymi obiektami sakralnymi związane były też
różne zwyczaje, m.in. Dni Krzyżowe czy objazd i poświęcenie pól 93.
Wedle wspomnień Mariana Deptuły (*1947) z Jednorożca w latach
pięćdziesiątych XX w. Dni Krzyżowe łączono z poświęceniem pól, a to
wypadało w końcu maja. W niedzielę między 13.00 a 15.00 na plac
przed kościołem podjeżdżali jeźdźcy na koniach – jedni w siodłach,
najczęściej jednak tylko z jakąś derką i strzemionami, których na
początku było 10-ciu czy 15-tu, a w latach następnych – coraz mniej, bo
tylko od 5 do 6 koni 94. Pozostali uczestnicy przyjeżdżali zaś na wozach
konnych, których było kilkanaście, rzadziej bryczkami. Później bryczka
była tylko da księdza, organisty, a czasami – ministrantów. Po wstępnych
modlitwach w kościele cały orszak wyruszał przez Stegna w pola, gdzie
już wcześniej wyznaczone były miejsca, najczęściej przy kapliczkach (…)
lub zwykłych, przydrożnych krzyżach. Tych punktów modlitewnych było
zawsze cztery (tyle, ile ewangelii). Wozy z księdzem i pozostałymi

uczestnikami jechały zawsze najkrótszą drogą, pomiędzy wyżej
wyznaczonymi miejscami. Natomiast kawalkada konna, bardzo
widowiskowa, zazwyczaj „nadkładała” drogi, pędzać galopem (…).
Pierwszy z jeźdźców jechał z krzyżem (tym procesyjnym), dwaj następni
trzymali w rękach proporce (…). Podczas jazdy przez pola wszyscy
uczestnicy pod kierunkiem organisty śpiewali litanię do wszystkich
świętych. Przy czterech kolejnych stacjach odbywały się modlitwy
błagalno-dziękczynne z wybranym fragmentem ewangelii. Ten fragment
w zamkniętej całej buteleczce zakopywano pod krzyżem czy kapliczce.
(…) ten, co wkładał buteleczkę z ewangelią do wykopanego dołka,
schylając się dostawał od jednego z jeźdźców kilka batów po plecach.
Miała to być symboliczna kara za ukrzyżowanie Jezusa. W miejscu
zakopania butelki z fragmentem Ewangelii układano gromadkę kamieni.
Wyznaczały one często granice pól gospodarzy lub gruntów danej wsi.
Zwyczaj zakopywania Ewangelii miał bronić pola od gradu i innych
klęsk żywiołowych. Po powrocie przed kościół kapłan błogosławił
zebranych. Do domu wracano na wozach, a jeźdźcy jak wariaci
zaczynali wtedy wyścigi. Konie kwiczały, dzieci krzyczały – uciekając.
W innych wsiach msze kapłan odprawiał co roku w domu innego
parafianina (nierzadko tam, gdzie były punkty katechetyczne),
a następnie udawano się na objazd pól. Najpierw jednak należało
kapłana przywieźć do wsi, co czynił wyznaczony gospodarz, zabierając
duszpasterza na wozie. Parafianie z danej wioski, również na wozach,
jadąc z Jednorożca do swojej wsi śpiewali pieśni. Nierzadko sołtys
wyznaczał młodych chłopaków, którzy mieli jechać na koniach
i dzierżyć krzyż oraz proporce. Mieszkańcy przed objazdem pól
szykowali przydrożne krzyże i kapliczki, strojąc je kwiatami
i wstążkami 95.
Współcześnie poświęcenie pól odbywa się w wybraną niedzielę maja
lub czerwca o 13.00 osobno dla każdej wsi należącej do parafii. Mszę
św. odprawia się przy kapliczce lub krzyżu przydrożnym w danej wsi,
w punktach katechetycznych lub później – jak w przypadku UlatowaPogorzeli i Bud Rządowych – w budynku remizy strażackiej. W Nakle
zaś msza św. odprawiana jest w domku myśliwskim. Msza dla wsi
Jednorożec sprawowana jest w kościele parafialnym o 12.00. Wszystkie
są odprawiane z taką samą intencją – z prośbą dla rolników
o błogosławieństwo w pracy i obfite plony. Po liturgii następuje obrzęd
objazdu pól. Współcześnie kapłan i rolnicy dokonują objazdu
samochodami. W XXI w. zaniechano zwyczaju uderzania kapłana
gałązkami drzew przez rolników podczas zakopywania butelki
z fragmentem Ewangelii 96. W ostatnich latach czasem powraca
tradycyjna formy obrzędu poświęcenia pól 97.
Maria Weronika Kmoch

92

AOSP, E. Mordwa E., Skrócony opis powstania jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej w Jednorożcu [anup]; MHP, M. Wardakowa,
Wspomnienia z lat 1927–1939 dotyczące pracy w Jednorożcu – w szkole 95 M. Deptuła, Jednorożec…, s. 101–103; relacja Stanisławy
i w środowisku, Kraków 1979, sygn. Mźr 118, s. 1; A’, Echa Kobylińskiej z Ulatowa-Pogorzeli, Stefanii Król z Bud Rządowych
uroczystości Chrystusa Króla. Jednorożec, „Hasło Katolickie”, 5 (1934), i Edwarda Niestępskiego z Ulatowa-Słabogóry (2020); A. Chętnik,
49, s. 593; S.J. Łasman, Wojenne losy nastolatki…, s. 3–4; Odnowienie Kalendarzyk zwyczajów dorocznych…, s. 18.
96
krzyża i jednorożec na rondzie: https://bit.ly/2GPpdJw (2 III 2019).
K. Maluchnik, Struktura i organizacja parafii pw. św. Floriana
93
Tradycja Dni Krzyżowych sięga V w. Modlitwy o urodzaj odprawiało w Jednorożcu w świetle prawa kanonicznego, praca magisterska,
się w okresie od Zielonych Świąt do sianokosów w ciągu trzech dni po Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 98–
Wniebowstąpieniu Pańskim (poniedziałek, wtorek i środa). Nazwa 99.
pochodzi od procesji z chorągwiami, feretronami i krzyżem, 97 W 2016 r. w Ulatowie-Pogorzeli głównym organizatorem
prowadzonej z kościoła pod przewodnictwem księdza do krzyży uroczystości był sołtys wsi Kazimierz Marek Gołota z żoną Urszulą.
i kapliczek wśród pól lub we wsi. Celem było dziękczynienie Bogu za W niedzielę 5 czerwca po ks. Zbigniewa Kierzkowskiego i organistę
otrzymane dobrodziejstwa i prośby o błogosławieństwo dla urodzajów. Bogdana Jakubowskiego wyjechała banderia konna: Zenon Pietrzak
Wówczas święcono pola, a wierni modlili się litanią do Wszystkich z krzyżem oraz Ariel Pietrzak i Roman Kossakowski. Za nimi podążała
Świętych o uwolnienie od zła, od grzechu, od Bożego gniewu, od sideł delegacja mieszkańców wsi na wozie udekorowanym gałązkami brzóz.
szatańskich, od nagłej i niespodziewanej śmierci, od piorunów Obrzęd rozpoczął się przy kapliczce z figurą Matki Bożej (pierwotna
i gwałtownych burz, od zarazy, głodu i wojny. W poniedziałek polecano z 1984 r., przebudowana w 2014 r.), skąd zgromadzeni przeszli do
odprawiać mszę „w okresie zasiewów”, we wtorek „o uświęcenie pracy dwóch krzyży i kapliczki. Modlitwę o urodzaj i zdrowie mieszkańców
ludzkiej” i we środę „za głodujących”. Na Dni Krzyżowe kapliczki połączoną z zakopaniem fragmentów Ewangelii w pobliżu stacji
i krzyże przydrożne były dekorowane przez mieszkańców. Współcześnie zakończyła msza odprawiona w budynku remizy OSP Ulatowomodlitwy te są częścią obrzędu poświęcenia pól, a Dni Krzyżowe nie są Pogorzel. W niedzielę 3 VI 2018 r. poświęcenie pól w Jednorożcu
obchodzone. D. Staszewski, Moralność i umoralnienie Kurpiów…, s. 7; i Stegnie zorganizowano dzięki pomocy Gminnej Biblioteki Publicznej
w Jednorożec. Ks. A. Kron udał się wraz z mieszkańcami do czterech
M.W. Kmoch, Kapliczki, figury i krzyże przydrożne…, s. 50–52.
94
W Jednorożcu byli nimi m.in. Paweł Gwiazda (1904–1971), Józef krzyży, przy których po modlitwie o urodzaj zakopano fragmenty
Sobolewski (*1940), Stanisław Przybyłek (1909–1984) i Władysław Ewangelii. W 2019 r. w Nakle wykorzystano wóz należący do Roberta
Talarski (1905–1966), zaś w Ulatowie Pogorzeli m.in. Benedykt Berga, co pozwoliło na częściowy chociaż powrót do tradycyjnej formy
Kobyliński (*1931) z krzyżem, Roman Kossakowski, Władysław obrzędu. E. Bonalska, Tradycyjne Święcenie pól, „Głos Gminy
Kossakowski (1935–1995), Zenon Pietrzak. Relacja Benedykta Jednorożec”, 13 (2018), 2 (50), s. 10; T. Wojciechowska, Poświęcenie
Kobylińskiego i Stanisławy Kobylińskiej z Ulatowa-Pogorzeli oraz pól w Ulatowie-Pogorzeli, tamże, 11 (2016), 2 (42), s. 9; relacja Jadwigi
Grzyb z Nakła (2020).
Józefa Sobolewskiego z Jednorożca (2020).
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Ordynat Edward Krasiński
– więzień niemieckich obozów w Działdowie i Dachau
– jako przykład martyrologii inteligencji polskiej
w Rejencji Ciechanowskiej
Wojciech Jerzy GÓRCZYK
Przedruk z „Amor Patriae Nostra Lex”, 7 (2020), s. 39–56.
Edward Krasiński,
polityk i działacz kulturalny
Ordynat Edward hrabia Krasiński był ostatnim ordynatem
opinogórskim. Syn hrabiego Józefa Krasińskiego z linii oboźnickiej rodu
i Heleny ze Stadnickich, urodzony w Radziejowicach 28 V 1870 r.,
odebrał gruntowne wykształcenie. Do 1888 r. uczęszczał do gimnazjum
Św. Anny w Krakowie. Jest to jedna z najstarszych istniejących
i nieprzerwanie działających w Polsce świeckich szkół średnich.
Następnie studiował w szkole rolniczej w Mödling koło Wiednia. Studia
ukończył w 1892 r.

możliwości nawiązania sojuszu austro-polskiego, ale za pośrednictwem
Koła Polskiego w Wiedniu, a z pominięciem Naczelnego Komitetu
Narodowego, do którego Edward był negatywnie nastawiony. Podobny
stosunek miała endecja, która opuściła NKN, od 1915 r. tracący kolejne
frakcje.
Jednak to nie działalność polityczna była centrum zainteresowań
Edwarda. Podobnie jak Adam Krasiński, Edward skupił się na
działalności społecznej i kulturalnej. Starał się zachować od
zapomnienia kulturę polską. Jeszcze przed wybuchem Wielkiej Wojny
wraz z Bronisławem Gembarzewskim i Stanisławem Patkiem był
delegatem do Rapperswil, gdzie miał uporządkować zbiory w Muzeum
Narodowym Polskim. To on współtworzył Towarzystwo Akcyjne Teatru
Polskiego w Warszawie, którego został prezesem.
W 1909 r. po bezpotomnej śmierci ordynata Adama Krasińskiego
ordynacja opinogórska przeszła w ręce Krasińskich z linii
radziejowickiej. Ze względu stan zdrowia Józefa Krasińskiego
faktycznie zarząd ordynacji spoczywał w rękach Edwarda. W 1914 r.
ufundował nową siedzibę Bibliotece Ordynacji Krasińskich przy ul.
Okólnik 9 w Warszawie, ukończoną ostatecznie w 1930 r. Pomimo
możliwości opuszczenia Polski jeszcze przed agresją Niemiec na Polskę
w 1939 r., pozostał w kraju. Po klęsce wrześniowej powrócił do
Opinogóry 11 X 1939 r.

Regierungsbezirk Zichenau
i obóz w Działdowie (Soldau)
– niemiecki terror na polskiej ziemi

Ordynat Edward hrabia Krasiński, Narodowe Archiwum Cyfrowe,
sygn. 1-P-2093.
Po powrocie do kraju zaangażował się w działalność polityczną
i kulturalną. Był konsekwentnie zwolennikiem współpracy z Rosją.
Podobnie jak jego kuzyn, ówczesny ordynat opinogórski Adam
Krasiński, Edward był związany z endecją. W 1905 r. brał udział
zjeździe założycielskim Stronnictwa Polityki Realnej (SPR).
Po wybuchu I wojny światowej Edward Krasiński początkowo był
zwolennikiem sojuszu z Rosją, podobnie jak całe SPR. W tej sytuacji nie
dziwi, że był jednym z sygnatariuszy listu z 15 VIII 1914 r., który był
wiernopoddańczą odpowiedzią na odezwę do Polaków wielkiego księcia
Mikołaja Mikołajewicza. W 1915 r. Krasiński zaczął zmieniać poglądy,
dystansując się od Moskwy. W tej sytuacji, podobnie jak i wielu innych
członków SPR, kierował nadzieje ku monarchii Habsburgów. Pod
koniec września 1915 r. Edward Krasiński, Tadeusz Smarzewski
i Witold Marczewski poufnie spotkali się w Warszawie z Witoldem
Czartoryskim i Agenorem Gołuchowskim. Rozmowy dotyczyły

Po zakończeniu działań wojennych w 1939 r. władze niemieckie
włączyły część ziem polskich do Rzeszy. Północne Mazowsze zostało
włączone do Prus Wschodnich jako Rejencja Ciechanowska
(Regierungsbezirk Zichenau). Rejencja została podzielona na
9 powiatów wiejskich (landkreis), którymi kierowali starostowie
(landrat), i 3 powiaty miejskie (stadtkreis) zarządzane przez
nadburmistrzów (Ober-bürgermeister). W III Rzeszy urzędy cywilne
były łączone z partyjnymi, stąd nie dziwi, że nadprezydynt był
jednocześnie gauleiterem NSDAP, zaś kreisleiter NSDAP był
jednocześnie landratem. Na czele rejencji stał nadprezydent – został
nim Erich Koch. Zastępcą nadprezydenta był prezydent, którym
w Rejencji Ciechanowskiej był dr Hermann Bethke, a po jego śmierci
w styczniu 1940 r. Paul Dargel. Na czele Urzędu Powierniczego
(Treuhandstellen) stał Horst-Hildebrandt von Einsiedel. On też pełnił
obowiązki landrata do lipca 1940 r 1. Kreisleiterem NSDAP
w Ciechanowie został Erich Matthes, który od 28 XI 1940 r. był
oficjalnie także landratem 2. W dniu 9 XI 1939 r. utworzono
w Ciechanowie (Zichenau) siedzibę rejencyjnego urzędu gestapo.
W 1941 r. przeniesiono ją do Płocka. W rejencji działały również SD
i Sipo, Policja Kryminalna (Kripo) i Policja Porządkowa (Orpo). Nie by-

1

Polen: Die eingegliederten Gebiete August 1941–1945, [w:] Die
Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das
nationalsozialistische Deutschland 1933–1945, red. I. Losse, 10 (2020),
s. 108, p. 4; R. Meindl, Ostpreußens Gauleiter Erich Koch – eine
politische Biographie, Osnabrück 2007, s. 309.
2
B. Koziełło-Poklewski, Uwagi o obsadzeniu stanowisk landratów
w rejencji ciechanowskiej, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie”, 1999,
1, s. 76; K. Suchanecka, Administracja Północnego Mazowsza w czasie
II wojny światowej, „Rocznik Muzeum Mazowieckiego w Płocku”,
12 (1986), s. 129.
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ło, tak jak na wszystkich terenach włączonych do Rzeszy, Polskiej
Policji Kryminalnej i Polskiej Policji Pomocniczej (tzw. granatowej),
które są znane z Generalnego Gubernatorstwa. Polskie prawo karne
i polski ustrój sądownictwa zostały zlikwidowane, a ich miejsce zajęło
wyłącznie prawo niemieckie. Polska ludność została wyjęta spod tego
prawa, a stosowano wobec niej przepisy wyjątkowe. W związku z tym
w celu ścigania i karania Polaków, którzy popełnili przestępstwa
przeciw III Rzeszy, powołano Sąd Krajowy w Ciechanowie i Sąd
Specjalny, a także Prokuraturę przy Sądzie Krajowym w Ciechanowie.
Na
ziemiach
rejencji
ciechanowskiej
rozpoczęto
planową
i systematyczną akcję likwidacji inteligencji polskiej pod kryptonimem
„Intelligenzaktion”.

Horst Schlegel pełniący funkcję osobistego referenta Otto Emila Rascha
był bezpośrednio odpowiedzialny za wykonanie rozkazu, w tym za
egzekucje przeprowadzone w obozie działdowskim. Komendantem
obozu był SS-Obersturmführera Hans Krause (w styczniu 1941 r.
otrzymał awans na SS-Hauptsturmführera).
Ogółem w ramach „Intelligenzaktion” zamordowano od 40 tys. do 50
tys. Polaków, a innych – od 20 tys. do 50 tys. – zesłano do obozów
koncentracyjnych 6. Od maja 1940 r. przez obóz działdowski przeszło do
50 tys. więźniów, z czego w tym czasie zamordowano na miejscu ok. 20
tys. 7, w tym w ramach „Intelligenzaktion” do kwietnia 1940 r. w samym
obozie działdowskim zamordowano ok. 1,5 tys. osób. Od lutego do
końca kwietnia 1940 r. obóz działdowski pełnił de facto rolę obozu
zagłady 8. Liczba osadzonych w całym okresie funkcjonowania obozu,
czyli do stycznia 1945 r., jest trudna do oszacowania. Historycy podają
wartości od 20 do nawet 200 tys. To samo dotyczy liczby
zamordowanych, którą szacuje się nawet do 30 tys. 9.
Tylko w dawnym powiecie ciechanowskim internowano 117
nauczycieli. Część z nich zamordowano w Działdowie i w lasach
ościsłowskich, a część wysłano do KL Mauthausen-Gusen. Ponadto
rozpoczęto wysiedlania Polaków. Z Ciechanowa wysiedlono ok. 20
rodzin, które zostały przewiezione do obozu w Działdowie, a następnie
do Generalnego Gubernatorstwa. Z Opinogóry i ze Skierk wysiedlono
14 rodzin, które, tak jak pozostałe rodziny z tych terenów, trafiły
najpierw do obozu w Działdowie, a później do Generalnego
Gubernatorstwa. Według oficjalnych danych niemieckich od listopada
1939 r. do października 1944 r. z okręgu Ciechanów wysiedlono 25 tys.
osób 10.
W dawnym powiecie ciechanowskim utworzono 8 obozów pracy:
w Sońsku, Trętowie, Ujazdówku, Węgrzynowie, Gostkowie, Śmiecinie
Nowym i 2 w Ciechanowie 11. Majątki polskie na tych terenach były
przejmowane przez niemieckich administratorów. Ten sam los spotkał
ordynację opinogórską, a Edward hrabia Krasiński mógł pozostać
w majątku, ale jako rezydent. Faktycznie był to rodzaj aresztu
domowego. Za konfiskatę mienia polskiego odpowiadał m.in.
utworzony 19 X 1939 r. Główny Urząd Powierniczy Wschodu
(Haupttreuhandstelle Ost) z siedzibą w Berlinie. Na terenie
poszczególnych jednostek administracyjnych, jako oddziały GUPW,
utworzono Urzędy Powiernicze (Treuhandstellen). To właśnie
Treuhandstellen, na czele którego stał Hildebrandt von Einsiedel,
przejął majątek Krasińskiego 12.

6

Ordynat Edward hrabia Krasiński i Luiza Bourbon, Narodowe
Archiwum Cyfrowe, sygn. 1-P-2095-18.
Już 2 IX 1939 r. rozpoczęto organizowanie obozu przejściowego
(Kriegsgefangenendur-chgangslager) w Działdowie dla polskich jeńców
wojennych 3. Od grudnia 1939 r. obóz działdowski (Soldau) pełnił
funkcję obozu przejściowego dla aresztowanych w ramach
„Intelligenzaktion”. Był też obozem przejściowym dla ludności
wysiedlonej z północnego Mazowsza, przede wszystkim działaczy
politycznych, kulturalnych i nauczycieli. SS-Brigadeführer dr Otto Emil
Rasch, twórca i inspektor obozu w Działdowie, informował: Przejściowy
obóz w Działdowie został przeze mnie utworzony umyślnie zimą 1939 na
1940 r. w tym celu, aby dokonać w sposób dyskretny koniecznej
likwidacji 4. Obóz utworzono w byłych koszarach 3. batalionu 32. pułku
piechoty przy ul. Grunwaldzkiej 5. SS-Hauptsturmführer dr Friedrich
3

Są to dane szacunkowe. Maria Wardzyńska pisała: „Oblicza się, że
w ramach Akcji inteligencja zamordowano na terenach polskich
przyłączonych do Rzeszy ponad 40 tys. osób. W tym samym czasie
ponad 20 tys. Polaków z tych ziem zesłano do obozów
koncentracyjnych. Przeżyło zaledwie kilka procent z nich.
M. Wardzyńska, „Intelligenzaktion” na Warmii, Mazurach i Północnym
Mazowszu, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej”, 12 (2003), 1 (35–
36), s. 42.
7
M. Orski, Obozy w Działdowie…, s. 260–261.
8
R. Juszkiewicz, Obozy w rejencji ciechanowskiej, „Notatki Płockie”,
13 (1968), 1, s. 33.
9
Materiały z konferencji IPN Niemiecki obóz Soldau w świetle
najnowszych badań, 27 V 2020 r.
10
W. Grabowski, Polacy na ziemiach II RP włączonych do III Rzeszy.
Garść danych „ku pamięci”, „Biuletyn IPN”, 9 (2009), 8–9, s. 64.
11
Tamże, s. 159.
12
Jak zauważył Mirosław Sikora, „Zarząd nad państwowymi zakładami
rolnymi (i pobocznymi zakładami rolnymi) sprawował wprawdzie
Główny Urząd Powierniczy Wschód, musiał on jednak się kierować
wskazówkami RKF, który z kolei pozostawał w łączności z ministrem
rolnictwa jako resortem fachowo kompetentnym. Przewidywano
również możliwość przeniesienia uprawnień HTO na organy RKF
wobec określonych obiektów rolnych”. M. Sikora, Zasady i praktyka
przejęcia majątku polskiego przez III Rzeszę, ze szczególnym
uwzględnieniem sektora rolnego oraz mieszkaniowego, na przykładzie
prowincji śląskiej (górnośląskiej) w latach 1939–1944, cz. 1, „Pamięć
i Sprawiedliwość”, 2008, 2, s. 47.

M. Orski, Obozy w Działdowie w latach II wojny światowej, „Studia
Gdańskie”, 27 (2010), s. 251.
4
Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, Sąd Wojewódzki dla
Województwa Warszawskiego, 749, Akta w sprawie Hellwiga Otto,
k. 255, 757, 501–503.
5
M. Orski, Obozy w Działdowie…, s. 251.
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Edward Krasiński
– aresztowanie i osadzenie w obozie
w Działdowie
Ten stan rzeczy trwał do 12 IV 1940 r., kiedy Edward został
zatrzymany. W kwietniu 1940 r. w dawnym powiecie ciechanowskim
aresztowano 6 tys. osób. Była to przede wszystkim inteligencja –
oficerowie, politycy, urzędnicy, nauczyciele 13. Edward Krasiński tak
opisuje swoje zatrzymanie: (…) wlazło do mojego pokoju o 7 rano
czterech policjantów z komendantem, z oznajmieniem, że mają mnie
zawieść do landratha (!) w Ciechanowie [Hildebrandta von Einsiedela –
przyp. WJ.G.]. Zostawili mi pół godziny czasu 14. Ordynat został
przewieziony do Ciechanowa razem z Jakubem Krupeckim, zarządcą
majątku opinogórskiego. Tam, w budynku starostwa, oczekiwali na
dalsze decyzje co do swojego losu wraz z innymi aresztowanymi, m.in.
z senatorem Zdzisławem Wierzbickim. Był senatorem w latach 1936–
1938, a w latach 1918–1919 tymczasowym starostą w Płońsku.
Wierzbicki został aresztowany w swoim majątku w Żochach koło
Ciechanowa. O godz. 13.00 więźniów wsadzono do ciężarówki
i wywieziono do obozu w Działdowie.
Edward Krasiński opisał swoje pierwsze spostrzeżenie po przybyciu
do obozu: (…) wjechaliśmy na ogromne podwórze koszarów na jednym
z budynków wyczytać mogłem zamalowany niedokładnie napis
„Koszary Grunwaldzkie” 15.
Po przybyciu do obozu więźniowie podlegali rejestracji, którą Edward
Krasiński tak opisał: Tak jak staliśmy, zostaliśmy zaraz otoczeni
żołnierzami z nahajkami (…). Krzyczeli komenderując, oficerowie
nagląc i ustawiono nas w czworoboki, na placu zjawiła się moc dawniej
już zwiezionych, może 2500 osób (…) Rozkazano następnie obnażyć
głowy (…). Potem przez trzy godziny ćwiczono nas, przesuwano,
nierzadko który nahajem dostał – wreszcie dano nam numery, które
kazano naszyć na ubrani, mój numer opiewał 3322 16. Rejestracja
więźniów zakończyła się dopiero po 18.00. Po rejestracji więźniowie
pozostali na placu, gdzie byli świadkami egzekucji. Esesmani
wyprowadzili 3 więźniów. Kazano im stanąć przy nasypie z piasku,
odwrócić się twarzami ku żołnierzom, podnieść ramiona. Następnie
straszliwa salwa i trzy ciała zwaliły się na ziemię (byli to jacyś starsi
ludzie). Zamarliśmy na chwilę, tak, że mogłem słyszeć bicie serc
sąsiednich, w rzędy ustawionych, towarzyszy. Jeden z zabitych się
jeszcze ruszał – dostąpił do niego oficer i strzałem z rewolweru ukrócił
mu męczarnie 17. Po egzekucji więźniowie zostali zapędzeni do cel.
Edward Krasiński został osadzony na 3. piętrze bloku. Właściwie było to
poddasze. Więźniowie musieli spać na samej podłodze. Pierwszego dnia
rano nie dostali nic do jedzenia ani picia. Zdzisław Wierzbicki, który
trafił do Działdowa tym samym transportem co Krasiński, podzielił się
jedzeniem z Krasińskim.
Po 3 dniach Krasińskiemu udało się przenieść na niższe piętro, co było
nie bez znaczenia dla niemal 70-letniego ordynata, podobnie jak fakt, że
w nowej celi była słoma na podłodze. Więźniowie przebywali całe dnie
stłoczeni w celach. Krasiński pisał: Życie siedząc lub leżąc ciągle we
słomie było monotonne, okien nie wolno było otwierać pod karą śmierci,
ani palic tytoniu. (...) Zaduch dawał się odczuć. (…) W dzień można było
jeszcze cicho porozmawiać towarzyszami, mimo, że mogli być i szpiedzy
wkręceni w kompanię 18.
Edward Krasiński opisał zaobserwowany 17 kwietnia wywóz
więźniów z Działdowa prawdopodobnie do KL Dachau. Można tak
wnosić z faktu, że 19 kwietnia w KL Dachau został zarejestrowany
senator Wierzbicki, z którym Krasiński trafił do Działdowa. Jest wysoce
prawdopodobne, że to właśnie ten transport opisał ordynat.
Tego samego dnia Krasiński i Krupecki zostali oddzieleni od
pozostałych więźniów i osadzeni w jednej celi. Była tak mała, że
więźniowie mogli tylko leżeć. W tym czasie dostawali posiłki, na które

Senator Zdzisław Wierzbicki. Źródło: https://bit.ly/2YVi4nE (dostęp
16 X 2021 r.).
składały się: śniadanie z wody zabarwionej na kasztanowato (…) kawał
chleba zakalcowatego, ale możliwego 19, obiadowa kasza jęczmienna
z niedogotowanymi ziemniakami i na kolację ponownie woda
z chlebem. Krasiński zanotował, że obok, w większej celi, zostało
osadzonych 30 nauczycielek, które ładne sobie urządziły ze słomy
posłania i czyste 20. Jeden ze strażników ostrzegał ordynata, żeby nie
żądać pieniędzy, które zostały zabrane osadzonym po przybyciu do
obozu (Krupecki miał wówczas 20 marek, a hrabia 80 zł i 30 marek).
Swój stan w tym czasie Edward opisał tak: Każdy dzień pogarszał
jednak nasze samopoczucie i wywoływał pewien, stopniowy ubytek sił.
Już męczyło strasznie stanie, na słomę się człowiek, kładł ciągle, aż kości
bolały. Niemożliwość umycia się, brak absolutny wody był wielkim
cierpieniem – przytem męczyła nieświadomość jak długo zamierzają nas
więzić i czy dalej mamy być wywiezieni 21.
W dniu 21 kwietnia Krasiński został wezwany do komendanta obozu
SS-Obersturmführera Hansa Krause. Spotkanie nie było rutynowe.
Oprócz komendanta uczestniczyło w nim 6 oficerów SS 22. Krasiński
zapamiętał, że pierwszy zabrał głos oficer młody, ciekawy, zapewne
członek Gestapo 23. Podczas spotkania pozwolono ordynatowi usiąść,
poczęstowano go papierosem, a oficerowie zachowywali się bardzo
uprzejmie. Po raz pierwszy od osadzenia pozwolono hrabiemu się umyć,
nawet zaproponowano, żeby się ogolił, ale Krasiński odmówił.
Upomniał się o Krupeckiego. Komendant kazał go przyprowadzić.
Krupeckiego również posadzono go na krześle.

13

P. Matusiak, Ciechanów w czasie II wojny światowej (1939−1945).
Zarys problematyki badawczej, „Niepodległość i Pamięć”, 23 (2016),
1 (53), s. 156.
14
Biblioteka Narodowa [dalej: BN], E. Krasiński, Relacja z Opinogóry
Działdowa, sygn. Rps 7927 III, s. 5.
15
Tamże, s. 5.
16
Tamże, s. 5–6.
17
Tamże, s. 6.
18
Tamże, s. 7.
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Tamże, s. 8.
Tamże.
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Tamże.
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Tamże, s. 9.
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Tamże.
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Podczas tego spotkania ordynat dowiedział się, że wraz z Kurpeckim
zostali zwolnieni z obozu. Sytuacja jest niejasna i tak naprawdę nie
znamy powodu zwolnienia Krasińskiego. Z całą pewnością decyzja ta
nie leżała w kompetencjach komendanta obozu. Możemy domyślać się,
że jednym z oficerów biorących udział w spotkaniu był SSHauptsturmführer Friedrich Horst Schlegel. Zapewne był to ten, którego
Krasiński opisał jako młodego oficera (Schlegel urodził się w 1912 r.).
Komendant obozu działdowskiego podlegał służbowo Schlegelowi. Ten
ostatni decydował o losie więźniów, także o masowych egzekucjach, co
sam przyznał podczas procesu: Wykonując wydane mi rozkazy, kazałem
wysłać w pierwszych dniach stycznia 1940 r. transport, może 170 osób,
do GG. W rzeczywistości egzekucja tych Polaków odbyła się w lesie 24.
Faktycznie osadzeni w Działdowie byli podzieleni na 3 kategorie:
pierwsza do zwolnienia, druga do transportu do innych obozów i trzecia
do likwidacji. Natychmiastowa likwidacja więźniów obozu
działdowskiego, którzy stanowili inteligencję polską, czyli działaczy
politycznych i kulturalnych oraz nauczycieli, została zatwierdzona przez
Reichsführera SS Heinricha Himmlera jeszcze w 1939 r. Zażądał, aby
likwidacja odbywała się dyskretnie. Osadzonych w Działdowie
działaczy, urzędników i nauczycieli z Ciechanowa mordowano w lesie
koło Góry Komornikowskiej, a część z nich w piwnicach budynków
obozowych.
Kulisy zwolnienia Krasińskiego znamy z relacji inż. Edwarda Hikierta,
nadleśniczego Krasińskich, który w czasie okupacji działał
w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego: Hr. Krasiński
aresztowany był dwukrotnie. W kwietniu 1940 i wywieziony do
Działdowa, skąd udało mi się go uwolnić za pośrednictwem dra Bülowa,
który był lekarzem wojskowym w Ciechanowie. Przyczyniła się do tej
interwencji przyjaźń jego przodka E.T.A. Hofmana z naszym poetą
Zygmuntem Krasińskim 25. Czy była to jedyna interwencja w obronie
Edwarda Krasińskiego, czy jedna z kilku, nie wiemy. Nie wiemy nawet,
jak miał na imię ani kim dokładnie był dr Bülow. Z całą pewnością jest
to, jak dotąd, jedyna interwencja poświadczona wiarygodną relacją 26.
Relacja Bogusławy Długołęckiej, której dziadek był osadzony
z Edwardem Krasińskim w Dachau, podaje: Po raz pierwszy Edward
Krasiński był aresztowany w 1939 roku i osadzony został w obozie
karnym w Działdowie. Na interwencję panującego wówczas króla
włoskiego Edward Krasiński został zwolniony i powrócił do Opinogóry.
Tutaj z całą pewnością wiemy, że aresztowanie miało miejsce
w kwietniu 1940 r., nie w 1939 r., zaś interwencja króla włoskiego jest
wynikiem domysłów mieszkańców Opinogóry 27. W relacji Hikierta też
znajdziemy nieścisłość. Zażyłość Ernsta Theodora Amadeusa
Hoffmanna z Zygmuntem Krasińskim była niemożliwa. Ten pierwszy
był niemieckim poetą romantycznym, ale urodził się w 1776 r. i zmarł
w 1822 r., zaś Zygmunt urodził się w 1812 r. Dlaczego więc taki
argument podał Hikiertowi Bülow? Tego się zapewne nigdy nie
dowiemy. Możliwe, że Bülow znał ordynata. W relacji Krasińskiego
znajdziemy następujący zapis: Zdarzyło mi się w ciągu zimy zapoznać
z pewnym, wyżej położonym Niemcem, wychowania dawniejszego, ze
starej rodziny, kulturalnego i spokojnego; wyglądał przybity i zmęczony;
wręcz opowiedziałem mu co znosimy chociażby w Ciechanowskiem
i zapytałem na co te okrucieństwa władz. Przyznał, że połowa przepisów
i brutalność jest niepotrzebna – ale mnie ostrzegł tajemniczo przed
niedocenianiem metod tych (…) 28. Krasiński nie podał nazwiska
Niemca, jednak określenie, że jest to osoba wychowania dawniejszego,
ze starej rodziny może pasować do Bülowa, który – jak wskazywać
może nazwisko – pochodził z rodu von Bülow. Rodzina ta jest jedną
z najstarszych rodzin szlacheckich z Meklemburgii. Jej członkowie

tytułowali się baronami, hrabiami i książętami 29. Jest to tylko
przypuszczenie trudne do udowodnienia tym bardziej, że na temat
swojego zwolnienia Edward Krasiński nic nie napisał, zaś inż. Hikiert
nie podał imienia Bülowa.
Po decyzji o zwolnieniu Krasińskiemu oddano mu rzeczy osobiste,
w tym sygnet herbowy. Wówczas młody oficer, prawdopodobnie
Schlegel, zapytał ordynata, czy nie sprzedałby sygnetu, ale hrabia
stanowczo odmówił. Około godz. 14.00 ordynat wraz z Krupeckim
zostali odprowadzeni na dworzec w Działdowie i powrócili do
Opinogóry.
W maju 1940 r. Edward Krasiński spisał relację z początków okupacji
w Opinogórze i opisał pobyt w obozie w Działdowie. Skończył ją
słowami: Wszystko co mnie spotkało i spotkać może, to szalone
cierpienie moralne Człowieka i Polaka, uważam za straszne
dopuszczenie i pokutę, któremi Bóg chce mi ułatwić drogę do żywota
wiecznego, duszę mą nieśmiertelną ocalić od śmierci wiecznej. Boże
wielki zlituj się nad biedną Polską (…) 30.

KL Dachau i śmierć
ordynata opinogórskiego
Niestety już we wrześniu 1940 r. Edward Krasiński został ponownie
aresztowany. Przywoływany już wcześniej Edward Hikiert
relacjonował: Po raz drugi hr. Krasiński był aresztowany w lipcu czy
sierpniu 1940 r. na skutek zażalenia jakie napisał do landrata na
nieludzkie postepowanie zarządcy niemieckiego w Opinogórze,
nazwiskiem Skel 31. O niemieckim zarządcy (nazwisko brzmiało Skel lub
Skell) wspominał także Edward Krasiński 32. Z innej relacji
dowiadujemy się, że Felwarter zarządzający majątkiem ziemskim
[w Opinogórze – przyp. W.J.G.] pobił dotkliwie dwóch fornali, którzy
udali się ze skargą na niego do Krasińskiego. Wówczas on napisał
zażalenie do starosty (landrata) skarżąc się na Felwartera. Kiedy ten
Felwarter dowiedział się o tym zagroził fornalom, że gdy się przyznają
do pobicia ich przez niego przed landratem, to czeka ich śmierć.
I faktycznie fornale zaprzeczyli temu, mówiąc, że Felweter ich nie bił 33.
Obie relacje uzupełniają się, tworząc wiarygodny obraz okoliczności
ponownego aresztowania ordynata. Tym razem hrabiemu postawiono
zarzut szkalowania władz niemieckich, które w związku z tym
wnioskowały o ponowne osadzenie go w obozie koncentracyjnym. Tak
też się stało.
Krasiński został najpierw osadzony w więzieniu gestapo
w Ciechanowie, a następnie przewieziony do obozu. Nie mamy
pewnych informacji, do którego. Akta International Tracing Service
wskazują, że był to obóz w Działdowie. Znajdziemy tam informację:
Krasiński Edward urodzony w Radziejowicach dnia 28.05.1870 r. (…)
został przekazany „Landgerichtsgefängnis Hof z Soldau poprzez
Polizeiprasidenten Hof w dniu 20 listopada 1940 r., numer więźnia
3392 34. Zastanawiający jest numer obozowy Krasińskiego. W kwietniu
otrzymał numer 3322, zaś w listopadzie 3392. Oznaczałoby to, że
pomiędzy kwietniem a 20 listopada w obozie w Działdowie
zarejestrowano tylko 60 więźniów. Nie oznacza to, że tylu więźniów
przyjęto w obozie działdowskim. Rejestrowano bowiem jedynie
więźniów osadzonych, nie przeznaczonych do natychmiastowej
likwidacji. Tym razem Krasiński zaraz po przybyciu do Działdowa, ew.
następnego
dnia, został wysłany transportem do obozu
koncentracyjnego. Już w nocy z 21 na 22 listopada został zarejestrowany
(datę rejestracji wpisano na 22 XI 1940 r.) w obozie w Dachau, gdzie
otrzymał numer 21623.
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Mowa tu o śledztwie i procesie, które zostały wytoczone Hansowi
Krause przez SS w 1943 r. Skargę na komendanta obozu złożył po
inspekcji obozu działdowskiego nadprezydent Erich Koch. W procesie
tym przed sądem SS zeznawał m.in. SS-Hauptsturmführer Friedrich
Horst Schlegel.
25
Archiwum Działu Naukowo-Wydawniczego Muzeum Romantyzmu 29 Książę Bernhard Heinrich Karl Martin von Bülow (zm. 28 X 1929 r.
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Fiszka z urzędu więźniarskiego w Dachau, w którym zarejestrowano
dane więźniów tam przetrzymywanych po rejestracji przez wydział
polityczny oraz w izbie rzeczy osobistych. Źródło: Arolsen Archives,
International Center on Nazi Persecution.
W obozie tym osadzony był wspomniany wcześniej senator Zdzisław
Wierzbicki, który został przewieziony z działdowskiego obozu do
Dachau 19 IV 1940 r. Otrzymał numer obozowy 4774 35. Według relacji
Bogusławy Długołęckiej, której dziadek był w obozie z ordynatem,
Krasiński został osadzony w bloku nr 16. Z dokumentów obozowych
wynika jednak, że został osadzony w bloku 22, na sztubie trzeciej (tak
nazywano izby w blokach obozowych) 36.
Nie wiemy, jakie były losy Krasińskiego w obozie. Ta sama relacja
podaje, że został skierowany do pracy w pończoszarni. Musiał także
nosić termosy z kawą – były to olbrzymie gary o pojemności 50 l. Dalej
czytamy: Krasiński w obozie nie chwalił się swoim pochodzeniem ani go
nie krył, jednak Niemcy traktowali go jak każdego więźnia bez
specjalnych przywilejów. (…) bardzo trudno było mu przywyknąć do
obozowego życia 37. Oczywiście jest to relacja nienaocznego świadka, ale
wnuczki świadka, o którym sama relacjonująca pisze: wiele szczegółów
czas zatarł mu już w pamięci. Faktem jest, że już schorowany 70-letni
Krasiński przeżył zaledwie kilkanaście dni w Dachau. Zmarł 8 XII 1940
r. w obozowym ambulatorium 38. Obozowy urząd stanu cywilnego 23
XII 1940 r. wystawił akt zgonu nr 1420/1940, w którym podano datę
śmierci i dokładną godzinę śmierci – 10.25. Jako przyczynę zgonu
wpisano niewydolność serca. Oczywiście i godzina, i przyczyna śmierci
są całkowicie fikcyjne.
Urna z rzekomymi prochami Edwarda Krasińskiego z odpowiednim
pismem 19 VI 1941 r. została przesłana do Warszawy 39. Faktycznie
w urnie były prochy z krematorium, ale nie konkretnej osoby,
a zmieszane prochy wielu więźniów. Dokument dołączony do urny
informował o rzeczach więźnia, które znajdują się w depozycie
obozowym. W przypadku Edwarda brak było takich przedmiotów. Nie
wiemy, gdzie konkretnie wysłano urnę ani co się z nią stało. Jeżeli trafiła
do Warszawy, powinna zostać złożona w kościele św. Krzyża. Z relacji
jednego z księży, który był wikarym w 1944 r., wiadomo, że była tam,
w kryptach, jakaś urna z prochami, ale zabrano ją z kościoła w latach
1948–1950 40. Nie możemy zatem ustalić, gdzie rzeczywiście urna
została przesłana ani co się z nią stało.

Akt zgonu Edwarda Krasińskiego wystawiony przez obozowy Urząd
Stanu Cywilnego w Dachau. Źródło: Arolsen Archives, International
Center on Nazi Persecution.

Los oprawców Edwarda Krasińskiego
Edward Krasiński zasilił rzeszę tysięcy Polaków, którzy ponieśli
męczeńską śmierć w niemieckich obozach koncentracyjnych
i katowniach gestapo. Wielu nazistowskich zbrodniarzy nigdy nie
poniosło kary za swoje zbrodnie. Rodzi się pytanie, czy oprawcy
Edwarda Krasińskiego ponieśli karę. Już pierwszy problem, jaki
powstaje przy odpowiedzi na to pytanie, to określenie, kto odpowiada za
zbrodnie. Oczywiście cały system prawny III Rzeszy był systemem
zbrodniczym, więc możemy przyjąć, że za zbrodnie odpowiadają ci,
którzy ten system tworzyli. Jednak stwierdzić, że za każdą zbrodnię
odpowiadają nie tylko twórcy systemu, ale też konkretne osoby, które
w ramach tego systemu realizowały zbrodniczy zamiar III Rzeszy
Niemieckiej. W przypadku Edwarda Krasińskiego pojawiają się
konkretne osoby, które odpowiadają za jego tragiczny los. Do tych osób
możemy zaliczyć Ericha Kocha, który, stojąc na czele Rejencji
Ciechanowskiej, odpowiadał za zbrodnie popełniane na podległym sobie
obszarze. Koch został skazany na karę śmierci, wyroku jednak nie
wykonano i zmarł w 1986 r. w więzieniu w Barczewie. W jego wypadku
możemy stwierdzić, że znał Edwarda Krasińskiego. Oczywiście nie
musiał go znać osobiście, ale z całą pewnością musiał o nim słyszeć.
Edward Krasiński należał do najbogatszych właścicieli ziemskich na
tym terenie, a ponadto Koch przejął na własność Krasne, gniazdo
rodowe Krasińskich 41.
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Senator Zdzisław Wierzbicki przeżył Dachau. Po wyzwoleniu obozu
pozostał na emigracji, do Polski powrócił w 1947 r. Zamieszkał
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przewożenia towarów. Zmarł 25 IV 1951 r. w Warszawie. Został
pochowany na Powązkach.
36
Arolsen Archives, Księga zgonów obozowego ambulatorium w obozie
koncentracyjnym Dachau, nr 1164.
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Zaświadczenie o zgonie Edwarda Krasińskiego wydane przez władze obozowe w Dachau do celów spadkowych. Źródło: Arolsen Archives,
International Center on Nazi Persecution.
Kolejną osobą, która odpowiada za śmierć Edwarda Krasińskiego, był
landrat i szef Urzędu Powierniczego (Treuhandstellen) w Ciechanowie
Horst-Hildebrandt von Einsiedel. W kwietniu 1940 r. Polaków
aresztowano na polecenie landrata. Aresztowani, m.in. Edward
Krasiński, senator Wierzbicki czy Jakub Krupecki zostali przewiezieni
do siedziby starostwa i stamtąd przewiezieni do obozu w Działdowie,
z którego część osadzonych wywieziono do obozów koncentracyjnych 42,
w tym do KL Dachau. Z resztą sam Skell był mianowany przez von
Einsiedela jako szefa Urzędu Powierniczego.
Horst-Hildebrandt von Einsiedel urodził się 23 VII 1904 w Zabern,
z wykształcenia był prawnikiem. Do NSDAP wstąpił w 1922 r., a w
1932 do SA. Po opuszczeniu Ciechanowa od 1941 r. był szefem
białostockiego Treuhandstellen. Dostał się do niewoli radzieckiej i zmarł
w obozie jenieckim w Berlinie w 1945 r. 43.
Za działalność aparatu partyjnego odpowiadał kreisleiter NSDAP
Erich Matthes urodzony 3 VII 1906 r. w Elberfeld. Posiadał
wykształcenie niepełne średnie. Był członkiem NSDAP od 1932 r. 44.
Był kreisleiterem w Ciechanowie, a co najmniej od lipca 1940 r.
faktycznie zarządzał landraturą. Natomiast 28 listopada tego samego
roku otrzymał oficjalną nominację na landrata w Ciechanowie. Po
zwolnieniu Krasińskiego z obozu w Działdowie to właśnie dochodzenie
przeprowadzone już przez Matthesa w związku ze skarga, którą hrabia
złożył na Skella, było bezpośrednią przyczyną drugiego aresztowania
i osadzenia w KL Dachau. Matthes na początku 1945 r. był jako
kreisleiter przedstawicielem Kocha na Półwyspie Sambijskim. Przed
ofensywą radziecką, przekraczając swoje kompetencje, ingerował

w plany obrony, co spowodowało osłabienie możliwości militarnych sił
niemieckich 45. Po upadku Królewca, w kwietniu, gdy Armia Czerwona
zbliżała się do Półwyspu Sambijskiego, wzywał Niemców do ucieczki 46,
a sam ewakuował się do Piławy 47. Nie wiadomo nic o jego dalszych
losach.
Nie wiemy też nic o losach niemieckiego rządcy Skella, nie znamy
nawet jego imienia. Z relacji Edwarda Krasińskiego wynika, że był to
zniemczony Mazur 48.
Kolejne dwie osoby, które należy uznać za odpowiedzialne za śmierć
Krasińskiego i dla których był on osobą znaną, to komendant obozu w
Działdowie Hans Krause i jego bezpośredni przełożony Friedrich Horst
Schlegel.
Hans Krause urodził się 14 VI 1901 r. w Straslund. Od 2 II 1940 r. był
komendantem obozy w Działdowie. Wstąpił do SS w 1933 r., a w 1937
r. do NSDAP. W dniu 20 IV 1939 r. został awansowany do stopnia SSObersturmführera. W Działdowie dał się poznać jako wyjątkowy
sadysta. Lubił osobiście znęcać się nad więźniami i wykonywać
egzekucje. Marek Orski scharakteryzował go słowami: „Poza wysokim
wzrostem wyróżniał się wyjątkową brutalnością wobec więźniów” 49.
Zwolnił Krasińskiego z obozu w 1940 r. Pomimo że wykazywał bardzo
niskie zdolności organizacyjne, 30 I 1941 r. został awansowany do
stopnia SS-Hauptsturmführera. Po wypadku samochodowym we
wrześniu 1941 r. zwolniono z funkcji komendanta obozu. Wkrótce
został aresztowany przez SS i przez Główny Urząd Sądownictwa SS
postawiony przed sądem za nadużycia finansowe, złe traktowanie
45

R. Meindl, Ostpreußens Gauleiter Erich Koch…, s. 451.
BN, E. Krasiński, Relacja z Opinogóry i Działdowa, sygn. Rps 7927 46 Tamże, s. 455.
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K. von der Groeben, Erlebnisbericht des ehemaligen Landrats des
III, s. 5.
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Polen: Die eingegliederten Gebiete August 1941–1945…, s. 108, p. 4.
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wysiedlonych i wykonywanie samowolnych egzekucji 50. Na jego
korzyść zeznawali m.in. Friedrich Horst Schlegel i Otto Rasch. Sędzia
SS, SS-Hauptsturmführer Ralf Wehser, sporządził nawet notatkę
służbową, w której czytamy: Rasch kryje Krausego we wszystkich
punktach 51. Ostatecznie został uniewinniony przez sąd SS w 1943 r.
Z dniem 1 I 1944 r. został awansowany do stopnia SSSturmbannführera, ale nie pozwolono mu na dalszą służbę w obozie.
Został skierowany na front w szeregach Waffen-SS. Kapitulacja III
Rzeszy zastała go w Norwegii. Kiedy 9 V 1945 r. rozpoczęła się
aliancka operacja „Doomsday”, której celem było nadzorowanie
kapitulacji wojsk niemieckich w Norwegii i aresztowanie członków
NSDAP, Gestapo i oficerów SS, Krause, zdając sobie sprawę
z zarzutów, jakie na nim ciążyły, popełnił samobójstwo w Oslo.

w Berlinie 55. W 1944 r. ponownie był w Prusach Wschodnich. Zaginął
podczas wykonywania bliżej nieokreślonej misji. Po 1945 r. został
uznany za zaginionego, a następnie za zmarłego. Według
niepotwierdzonych informacji ojca dostał się do niewoli radzieckiej i w
1946 r. miał przebywać w obozie w Charkowie. Do Niemiec nie
powrócił.
Na koniec należy wspomnieć jeszcze o osobie – SS-Brigadeführerze
Otto Raschu, urodzonym 7 XII 1891 r. W latach 1939–1941 był
inspektorem Sipo i SD w Królewcu. To jemu podlegał cały aparat
Gestapo – również w Rejencji Ciechanowskiej. To on ponosi największą
odpowiedzialność za zbrodnie popełnione w tym czasie na podległym
mu terenie. Tworzył obóz w Działdowie. Po wojnie został postawiony
przed amerykańskim trybunałem wojskowym w dziewiątym procesie
norymberskim. Był sądzony za działalność Einsatzgruppe C, którą
dowodził od 1941 r. Ostatecznie został wyłączony z procesu ze względu
na zły stan zdrowia i zmarł w Norymberdze w 1948 r.

Zakończenie

Pomnik Edwarda Krasińskiego w Radziejowicach.
Friedrich Horst Schlegel urodził się 4 III 1912 r. Był doktorem prawa.
Do NSDAP wstąpił w 1932 r., a w 1935 r. do SS 52. W styczniu 1939 r.
rozpoczął pracę w Inspektoracie Sipo i SD 53 w Królewcu, w sierpniu
mianowany został referentem ds. obrony Rzeszy przy gauleiterze Prus
Wschodnich Erichu Kochu. Od września był osobistym referentem przy
inspektorze Sipo i SD w Królewcu Otto Rauschu. Nadzorował akcje
wysiedlania Polaków i działalność komendanta obozu w Działdowie
Hansa Krause. Prawdopodobnie był obecny przy rozmowie Krause
z Edwardem Krasińskim w kwietniu 1940 r. Możliwe, że Bülow właśnie
przez niego zabiegał o zwolnienie Krasińskiego. Awansował na SSHauptsturmführera 20 V 1941 r. Został przeniesiony do centrali RSHA 54
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okupacją 1939–1945, t. 2, red. tenże i in., Warszawa 2019, s. 85.
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Oldenbourg 2020, s. 462.
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Sicherheitsdienst des Reichsführers SS – Służba Bezpieczeństwa
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Reichssicherheitshauptamt – Główny Urząd Bezpieczeństwa Rzeszy.

Los Edwarda Krasińskiego jest obrazem martyrologii inteligencji
polskiej. Przykład ordynata opinogórskiego pokazuje, że niemiecki
aparat represyjny był wymierzony nie tylko w osoby, które czynnie
angażowały się w walkę z okupantem, ale dosięgał programowo
każdego, kto takie zagrożenie, nawet hipotetycznie, mógł stanowić.
Walka z inteligencją polską miała także charakter prewencyjny. Dobrze
ten to obrazuje rozmowa Krasińskiego przed zwolnieniem z obozu
w Działdowie. Krasiński pisał: Drugi [z oficerów obecnych przy
zwolnieniu Krasińskiego – przyp. W.J.G.] zaznaczył, że posiadając
takie dobra rozporządzam wielką ilością urzędników, pracowników
i robotników gotowych jakoby na moje skinienie (…). Inny oficer, jakiś
przebiegły, zapytał mnie nagle: gluben sie an die Widerherstellung des
polnischen states (…) 56. To pokazuje, że sam fakt, że Krasiński miał
wpływ na ludzi, choćby tylko potencjalnie, i mógł wierzyć
w odrodzenie Polski, sprawiał, że był niebezpieczny dla III Rzeszy.
Krasiński co prawda nie angażował się w żaden sposób w walkę
z Niemcami, nawet nie stawiał oporu okupantowi, ale też całkowicie
odrzucał jakąkolwiek możliwość współpracy z okupantem.
Te wszystkie czynniki powodowały, że ostatni ordynat opinogórski
stanowił zagrożenie i musiał zostać zlikwidowany. Możliwe, że samo
zwolnienie z obozu miało nakłonić go współpracy z aparatem
niemieckim. W sumie błaha sprawa, jaką była skarga wniesiona do
niemieckiego landrata, pokazywała jednak, że nawet nie tyle nie chce
on współpracować z Niemcami, co nie akceptuje państwa niemieckiego
i jego działań. Z analizy relacji spisanej przez Krasińskiego wynika, że
w ogóle nie rozumiał tego aspektu okupacji. Wydaje się, że nie rozumiał
nawet, czego okupanci od niego oczekują, a nawet był przekonany, że
skoro nie chce walczyć z III Rzeszą, to właśnie niemieckie władze
okupacyjne nakłaniają go do sprowokowania takiej walki, aby mieć
pretekst do wymordowania Polaków. Niestety, nie mieściło mu się
w głowie, że Niemcy nie potrzebują żadnego pretekstu do realizacji
swoich zbrodniczych zamiarów, a od Krasińskiego oczekują nie
bierności, ale pełnej akceptacji swoich działań i odrzucenia przez niego
wszystkiego, co polskie.
Edward Krasiński został zamordowany w Dachau nie dlatego, że
walczył, ale dlatego, że jak wielu Polaków nie chciał wyrzec się
polskości.
Wojciech Jerzy Górczyk
kustosz w Muzeum Romantyzmu w Opinogórze
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Rodzina Waszkiewiczów i jej wojenne przeżycia

Stanisław Waszkiewicz
Tragiczne przeżycia wojenne mojej rodziny są cząstką tragedii całego
narodu polskiego. Prawie każda polska rodzina miała bardziej lub mniej
tragiczną historię. Za utraconą niepodległość nasi ojcowie płacili własną
krwią i po wielu latach odzyskaliśmy ją w pełni. Młode pokolenia powinny uczyć się o przeszłości, aby historia nie powtórzyła się.
Zacznę od genealogii i wyjaśnienia związanego z moim nazwiskiem.
Moja Babcia Władysława Waszkowska z domu Bloch po wyjściu za
mąż za Waszkowskiego z Jednorożca przeprowadziła się z Bartnik koło
Przasnysza do Grądów na gospodarstwo. Z tego małżeństwa urodził się
syn Franciszek, córka Anastazja i młodszy o 10 lat od Franciszka, urodzony w 1900 r. Aleksander. W niedługim czasie mąż Władysławy wyjechał do Ameryki i zerwał wszelki kontakt z rodziną.
W roku 1910 najstarszy syn Franciszek osiągnął 20 lat i groziło mu
pójście do carskiej armii. Matka Władysława postanowiła bronić go
przed wojskiem. Załadowała na furmankę dużo mięsa, masła, jaj, serów
i wyruszyła, wioząc to do Makowa. Dotarła tam do odpowiedniego rosyjskiego urzędnika, który obłaskawiony tymi darami postanowił, że
młodszy syn Aleksander będzie się nazywał Waszkiewicz i w ten sposób
uniknie poboru. Starszy syn Franciszek Waszkowski miał być głównym
żywicielem prowadzącym gospodarstwo, co uchronić miało go od poboru do carskiej armii. Tak się stało.
Po kilku latach Franciszek Waszkowski ożenił się w Grądach z panną
z rodziny Brysków. Kupił z parcelacji ziemię i pobudował gospodarstwo
w Dąbrowie koło Dzierzgowa w pow. Przasnysz.
Anastazja po osiągnięciu 18 lat wyjechała do Ameryki i tam w Chicago wyszła za mąż za Polaka z Drążdżewa-Kujaw o nazwisku Zega.
Urodzony w Bartnikach Aleksander Waszkiewicz, mój ojciec, w 1911
r. ukończył czteroklasową szkołę w Krasnosielcu.
W 1914 r. wybuchła I wojna światowa. Obydwie rodziny – i mojego
ojca, i mojej matki – postanowiły uciekać przed frontem. Rodzina mojej
mamy dojechała do Puszczy Białowieskiej. Tam doszło do przypadkowego spotkania i rozmowy z Polakiem w mundurze rosyjskiego oficera,
który zapytał, dokąd jadą i po co. Poradził, by wracali do domu. Rodzina
mamy posłuchała tej rady. Rodzina mojego ojca dojechała aż do Bobrujska nad rzeką Berezyną. Tam przebywali jakiś czas, utrzymując się
z wywózki drewna z lasu nad rzekę, które było spławiane Berezyną.
Po powrocie z ucieczki mój 18-letni ojciec wstąpił na ochotnika do
Legionów Polskich i trafił do 1. pułku szwoleżerów w Warszawie, do
szkoły podoficerskiej. Po jej ukończeniu i awansie na plutonowego wyruszył wraz z pułkiem na Kijów. Szwadron, w którym służył mój ojciec,
maszerował jako ostatni za pułkiem. Koło miasta Równe został odcięty
od pułku przez sowiecki pociąg pancerny. Szwadron musiał pozostać
w Równem, dołączając do polskiej piechoty, która zajmowała to miasto.
W dniu 11 października rozpoczął się marsz powrotny nad rzekę Słucz.
Po wygranej wojnie z bolszewikami doszło do zawieszenia broni i rozejmu. Wojsko Polskie 18 X 1920 r. cofnęło się co najmniej 100 km nad
rzekę Słucz. Obydwie strony nie mogły strzelać. Pewnej nocy mój ojciec
szedł wzdłuż rzeki, odbywając patrol z innym ułanem. Na polskim brzegu spotkali śpiącego żołnierza sowieckiego. Obudzili go przystawieniem
bagnetu do jego piersi, ale szmer usłyszeli Sowieci po drugiej stronie
dość wąskiej Słuczy. Na polską stronę przeszło kilkunastu sołdatów
wraz z kapitanem. Sowiecki kapitan zaczął od razu namawiać do poparcia komunizmu, mówiąc: Wy panskije parobki, u nas eto swoboda. Na to
kolega mojego ojca odparł: To widać, bo u ciebie żopa toże na swobodzie. Rzeczywiście, sowiecki kapitan miał dziury w tylnej części spodni.
Kapitan ze złości chwycił za karabin i chciał strzelać, ale jego sołdaci
nie pozwolili mu, bo odpowiedź ułana ich rozśmieszyła.
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Niebawem mój ojciec został przeniesiony do 20. pułku ułanów do Dębicy. W 1923 r. powrócił z wojska do Grądów, a w rok później ożenił
się z Feliksą Więcek z Grądów. Prowadzili wspólne gospodarstwo rolne.
Zimą mój ojciec woził drewniane kloce z lasu do Sielunia, które były
dalej spławiane rzeką Narwią. To drewno woził również Rychter, dlatego obydwaj się znali. Na wiele miesięcy przed wybuchem wojny Rychter miał już samochód osobowy, którym często jeździł do Chorzel na
granicę niemiecką.
W 1925 r. urodził się mój najstarszy brat Roman. W 1939 r. ukończył
7-klasową szkołę podstawową w Krasnosielcu. Należał do harcerstwa.
W 1928 r. urodziła się moja starsza siostra Henryka, w 1931 r. siostra
Kazimiera, a w 1933 r. najmłodsza siostra Regina.
Nazwisko Waszkowski jest rdzennie polskie, Waszkiewicz trąci
wschodem. Pozostało jednak w rodzinie przed zaniedbanie mojego ojca
Aleksandra. Mógł powrócić do dawnego nazwiska zarówno przed II
wojną światową, jak i po niej. Najstarsze pokolenie w Krasnosielcu,
Grądach i okolicy zna nazwisko Waszkowskich. Dowodem tego jest
Spis ofiar II wojny światowej spośród mieszkańców gminy Krasnosielc
(stan wiedzy na dzień 23 X 2018 r.). Pod nr. 117 figuruje Waszkowicz
Roman zastrzelony w listopadzie1944 r. wraz z 2 kolegami w miejscowości Pełty za ucieczkę od kopania okopów – egzekucja pokazowa 1.
W spisie pojawiają się Adam Chrzanowski i Tadeusz Ogrodowicz. To
byli moi rówieśnicy. W roku szkolnym 1948/1949 chodziliśmy razem
do 1 klasy szkoły podstawowej w Krasnosielcu. Tadeusz Ogrodowicz,
syn piekarza, miał włosy blond. Piekarnia jego ojca mieściła się przy ul.
Wolności w Krasnosielcu. Adam Chrzanowski i Stanisław Chrzanowski
byli bliźniakami o ciemnych włosach. Ich ojciec był dróżnikiem. Pojawiającego się w spisie Kazimierza Sawickiego znałem tylko z widzenia,
bo był starszy, natomiast nie znam absolutnie Daniela Górowskiego,
który miał zginąć od niewybuchu w 1951 r. Adam Chrzanowski w 1946
r. miał zaledwie 5 lat i pochodził z Nowego Sielca. Adam Chrzanowski,
Tadeusz Ogrodowicz i Kazimierz Sawicki zginęli 28 X 1951 r. Pamiętam wybuch i czarny dym unoszący się nad lasem. Mieszkałem wtedy
w Grądach.
Mój brat Roman rozstrzelany w Pełtach koło Myszyńca nie miał jeszcze pełnych 19 lat. Urodził się 26 XII 1925 r., a zginął 5 XI 1944 r. Po
prawej stronie jego nagrobka jest grób z żelaznym krzyżem i betonowym obramowaniem – to grób 23-letniego chłopaka, który też był rozstrzelany we wsi Pełty. Przez kilka lat była na tym grobie blaszana tablica z odręcznym napisem, który szybko zmyły deszcze, a później zniknęła również tablica blaszana. Na samym końcu rzędu grobów jest nagrobek mocno pośrodku zapadnięty. Kilka lat temu ktoś położył na nim blachę z napisem, że tu leżą dwie młode dziewczyny zabite przez Niemców
5 XI 1944 r. Przy dobrej chęci wszystkich organizacji z Krasnosielca
można by ufundować na grobie chłopaka i wmurować trwałą tablicę
z jego nazwiskiem. Grób dziewczyn to większy wydatek. Wiele tu niewiadomych.
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Wrzesień 1939 r. – walki w regionie
Zbliżał się wrzesień 1939 r. Północnego Mazowsza miała bronić Armia Modlin. Jej dowódcą został gen. bryg. Emil PrzedrzymirskiKrukowicz. Na lewym skrzydle frontu, w rejonie Działdowa, stanęła
czteropułkowa Nowogródzka Brygada Kawalerii pod dow. gen. bryg.
Władysława Andersa. Głównym odcinkiem obrony był rejon umocniony
Mława, którego broniła 20. Dywizja Piechoty pod dow. płk. dypl. Wilhelma Lawicza-Liszki. Na prawym skrzydle obrony, nad rzeką Ulatówką w rejonie Chorzel, stanęła trzypułkowa Mazowiecka Brygada Kawalerii pod dow. płk. dypl. Jana Karcza. Armijny odwód stanowiła 8. Dywizja Piechoty pod dow. płk. dypl. Teodora Furgalskiego.
W skład Mazowieckiej Brygady Kawalerii (MBK) wszedł 1. pułk
szwoleżerów z Warszawy pod dow. ppłk. dypl. Janusza Albrechta i 11.
pułk ułanów z Ciechanowa pod dow. ppłk. Władysława Mączewskiego.
Siódmy pułk ułanów z Mińska Mazowieckiego dowodzony był przez
ppłk. Mariana Skrzyneckiego. Pierwszy Dywizjon Artylerii Konnej
z Warszawy: 2 baterie po 4 działa lekkie w każdej, dowodzony był przez
ppłk. Tadeusza Rohozińskiego. Trzeci Rembertowski batalion strzelców
dowodzony był przez ppłk. Mariana Wierońskiego.
Wieczorem 26 sierpnia 3 pułki i batalion piechoty Mazowieckiej Brygady Kawalerii wyruszyły na linie obrony nad rzekę Ulatówkę, aby po
czterech nocnych marszach rano 30 sierpnia, po przybyciu w okolice
Krzynowłogi Wielkiej i Chorzel, przystąpić do intensywnej pracy nad
przygotowaniem obrony. Lewe skrzydło obrony w rejonie Rudna Jeziorowego i Krzynowłogi Wielkiej zajął 11. pułk ułanów, środkowy odcinek w rejonie Krzynowłogi Małej zajął Rembertowski Batalion Piechoty, a 1. pułk szwoleżerów zajął prawe skrzydło w rejonie Chorzel.
Mazowiecka Brygada Kawalerii otrzymała od marsz. Edwarda Śmigłego-Rydza zadanie opóźniania nieprzyjaciela na kierunku warszawskim.
Pułki kawalerii tradycyjnie noszące nazwę pułków w walce pieszej
stanowiły połowę batalionu piechoty. W skład pułku kawalerii wchodziły 4 szwadrony, w skład szwadronu 3 plutony, a pluton składał się z 33
ułanów. Do walki pieszej stawało 22 ułanów z plutonu, z czego 11 ułanów to koniowodni, którzy odprowadzali 33 konie w bezpieczne miejsce. Każdy z nich musiał nakarmić3 konie, napoić, wyczyścić i pilnować, a na dany znak doprowadzić do walczących pieszo kolegów z plutonu. W efekcie w pułku pieszo walczyło 267 ułanów, których wspierało
35 kolarzy, czyli razem 300 żołnierzy. Dla porównania w plutonie piechoty było 60 żołnierzy, w kompanii 3 plutony, czyli 180 żołnierzy. Batalion składał się z 3 kompanii, czyli liczył 540 żołnierzy. Brygady kawalerii były wspierane batalionem piechoty, szwadronem samochodów
pancernych, kompanią tankietek, dodatkowo plutonem 3 ciężkich karabinów maszynowych. Pluton kawalerii, podobnie jak pluton piechoty,
miał do dyspozycji karabin przeciwpancerny „Ur” i jeden ręczny karabin
maszynowy, pluton piechoty – 3 RKMy, a batalion piechoty i pułk kawalerii miały po 2 armatki przeciwpancerne 37 mm typu Bofors.
Wyruszając na wojnę, pułki kawalerii pozostawiały w koszarach lance
jako przestarzałą broń. Do lipca 1939 r. szwadrony otrzymały po jednym
karabinie przeciwpancernym „Ur”. Tuż przed wybuchem wojny dowieziono jeszcze 2 karabiny na szwadron – razem 3. W pułku było tylko
8 CKM na taczankach. Przed wybuchem wojny dostarczono do pułku
brakujące 4 CKM-y, tym razem przewożone w rzędach jucznych na koniach, z braku taczanek.
Do 1 IX 1939 r. w Polsce wyprodukowano 3 500 karabinów przeciwpancernych kaliber 7,92 mm wz35Ur. Wojsko Polskie otrzymało 2000
sztuk tych karabinów. Z odległości 100 m pocisk z tego karabinu przebijał każdy pancerz niemiecki. Armatka 37 mm Bofors strzelała na odległość 7 km. Na odległość 1 km celność wynosiła 99 procent.
Jedenasty pułk ułanów przybył do Janowa koło Chorzel 28 sierpnia
rano po nocnym marszu z Ciechanowa. Miał cztery dni na przygotowanie obrony, czyli 2 dni dłużej niż pozostałe oddziały brygady. To mogło
też wpłynąć na bojowy sukces.
W dniu 1 września 1. pułk szwoleżerów zajmował pozycję w rejonie
Chorzel. W czasie natarcia Niemców 2. i 4. szwadrony zostały zmuszone do opuszczenia stanowisk. Po zajęciu nowych stanowisk Niemcy
momentalnie zaczęli je ostrzeliwać z artylerii. Dalsze natarcie Niemców
udaremnił ogniem Dywizjon Artylerii Konnej. Podpułkownik Albrecht
zorganizował wypad w celu odebrania pozostawionego sprzętu. Wypad
ten na tyle pomieszał szyki Niemcom, że w następnym dniu panował
spokój. Kolejne linie obrony z powodu silnych ataków Niemców zajmowane były na krótko. Pułk wraz z całą Mazowiecką Brygadą Kawale-

rii wycofywał się w kierunku Przasnysz–Pułtusk, gdzie 5 września przekroczył Narew.
Wspomnienia ppłk. Mączewskiego, dowódcy 11. pułku ułanów, przekazują: 1 września pierwsze strzały artylerii niemieckiej padły o godz. 4
na Chorzele i to było rozpoczęcie wojny. Około godz. 5.00 rozbite oddziały Straży Granicznej wycofały się przez Chorzele na Krzynowłogę
Małą na linię obrony MBK. W związku z tym dowódca brygady w kierunku Chorzel wysłał 4 tankietki TKS chor. Wojcieszka na rozpoznanie.
Tuż za Krzynowłogą Małą tankietki zostały ostrzelane z broni maszynowej, ruszyły więc do natarcia z taką siłą i szybkością, że podjazd niemiecki, nie czekając starcia, opuścił stanowiska, pozostawiając części
broni maszynowej, a nawet rannych, i pośpiesznie wycofał się traktem
na Chorzele, tracąc 3 czołgi. Również Polacy stracili 2 tankietki TKS.
Ranny został chor. Wojcieszak i kilku żołnierzy. Niemcy chwilowo zrezygnowali z natarcia na tym kierunku, ograniczając się jedynie do
ostrzeliwania Mazowieckiej Brygady Kawalerii ogniem artylerii, jednocześnie próbując przenikać drobnymi grupkami na skrzydła i tyły polskich oddziałów. Dopiero po południu artyleria niemiecka otworzyła
ogień przygotowawczy do natarcia na ugrupowanie MBK, którym
zniszczyła jedno działo Dywizji Artylerii Konnej. Pod osłoną ognia artylerii wyruszył z Chorzel niemiecki oddział zmotoryzowany i wyparł czatę 11. pułku ułanów z Krzynowłogi Wielkiej. Pod wieczór spod Janowa
wycofała się też czata 1. pułku szwoleżerów. W wieczornych walkach
opóźniających zgrupowanie złożone z części 1. pułku szwoleżerów
i dywizjonu 7. pułku ułanów wykonało przeciwuderzenie w rejonie Wąsosza, odrzucając Niemców za rzekę Ulatówkę i zdobywając jeńców,
2 karabiny maszynowe i radiostację. Do generalnego natarcia nieprzyjaciela tego dnia nie doszło, udało się natomiast czołowym oddziałom
niemieckiej 12. Dywizji piechoty przeniknąć w głąb ugrupowania MBK
na zachód od Krzynowłogi Małej, zagrażając jej tyłom. Dowódca MBK
zarządził wycofanie oddziałów na drugą linię opóźniania: Rudno Jeziorowe–Łanięta. Przed świtem 2 września, bez styczności z nieprzyjacielem, brygada zajęła nową pozycję. Dowódca brygady, nie mając łączności z dowódcą armii, przeprowadził ten odwrót bez wiedzy gen. Przedrzymirskiego, któremu nie mógł złożyć meldunku. Tymczasem dowódca armii wciąż jeszcze liczył na trwałość obrony MBK na pozycji, która
osłaniała wschodnie skrzydło armii. Fakt ten stał się źródłem poważnych
komplikacji na froncie Armii Modlin.
Po nocnym odwrocie spod Krzynowłogi Małej MBK przed świtem
2 września pośpiesznie organizowała nową pozycję opóźniającą w następującym ugrupowaniu: zachodnie skrzydło 11. pułku ułanów na linii
Rudno Jeziorowe–Łoje w styczności w Żabokliku z oddziałem 79. pułku
piechoty wydzielonym z 20. dywizji piechoty broniącej Mławy, w centrum w rejonie Łaniąt rembertowski batalion piechoty, na wschodnim
skrzydle z baterią dyw. art. konnej – na skraju lasu na północny zachód
od Drążdżewa, przy Oględzie Szlacheckiej i kolonii Zakocie – 7. pułk
ułanów. Odwód Brygady – 1. pułk szwoleżerów z resztą dywizji artylerii
konnej stanął przy szosie drążdżewskiej, 11. dywizjon pancerny w rejonie Nosarzewo Borowe–Chrzany–Gryki. Brygada główny wysiłek skupiła na kierunku zachodniego skrzydła, aby zamknąć Niemcom drogi
z Krzynowłogi Małej na Rzęgnowo–Grudusk oraz z Chorzel na Przasnysz.
W dniu 2 września ok. godz. 7.00 oddziały niemieckiej 12. dywizji
piechoty, po silnym przygotowaniu artyleryjskim, wznowiły natarcie na
MBK między Krzynowłogą Małą a Ulatowem. Zaskoczone tym, że nikt
im nie stawiał oporu, ok. godz. 10.00 straciły wysłany z Krzynowłogi
Małej szosą na Rzęgnowo oddział pościgowy. Pod wsią Łoje został
ostrzelany przez czatę 11. pułku ułanów, która po ostrej walce została
wyparta na pozycję opóźniającą pod Łaniętami zorganizowaną przez batalion strzelców rembertowskich. Odtąd Niemcy prowadzili pościg bardzo ostrożnie, oczekując wsparcia własnej artylerii.
W tym czasie przebywający na kwaterze w Przasnyszu dowódca MBK
płk Jan Karcz otrzymał od dowódcy Armii Modlin rozkaz niezwłocznego przejęcia od dowódcy 79. pułku piechoty punktu oporu „Żaboklik”.
Pułkownik Karcz przekazał rozkaz do wykonania dowódcy 11. pułku
ułanów, który obsadził go plutonem kolarzy z zadaniem ścisłego współdziałania z obroną 79. pułku piechoty. Realizację tego odpowiedzialnego
zadania skomplikował nieprzyjaciel, który, kierując ogniem artylerii,
przy pomocy obserwatora z balonu na uwięzi rozpoczął generalne natarcie na wschodnie skrzydło obrony 79. pułku zarówno na „Żaboklik”, jak
i na Łanięta. O godz. 17.00 2 września Niemcy szturmem zdobyli „Żaboklik” i w tym czasie zaatakowali wzgórze 203,5 i Łanięta. Niemcy
pod osłoną ognia artylerii próbowali rozbić Polaków przeciwnatarciem,
które jednak nie przyniosło sukcesu, kończąc się walka ogniową. Pod-
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czas rozwijającego się z powodzeniem kontrataku pod Łaniętami dowódca MBK otrzymał wiadomość o przedarciu się Niemców na tyły 79.
pułku piechoty broniącego Mławy. Obawiając się odcięcia brygadzie
drogi odwrotu na Przasnysz, płk Karcz przerwał bój pod Łaniętami i zarządził odwrót na następną linię opóźniającą Rostkowo–Przasnysz–
Wyrąb Karwacki–Dobrzankowo.
Odwrót MBK nastąpił o zmroku 2 września pod osłoną rembertowskiego batalionu strzelców i kompanii tankietek. Podczas przekraczania
zaminowanych przeszkód pod Mchowem, którymi saperzy polscy zablokowali dostęp do Przasnysza, doszło do wybuchu polskich min, od
których zniszczone zostały 2 działka przeciwpancerne wraz z obsługą
oraz 2 taczanki z C.K.M. Według relacji niemieckiego mjr. Brandta,
dowódcy oddziału rozpoznawczego dywizji pancernej „Kempf”, zginęło
24 żołnierzy i 12 koni. W tym dniu MBK poniosła dość znaczne straty
w ludziach, koniach i sprzęcie bojowym. Zniszczonych zostało 5 tankietek.
Z powodu przerwania łączności przewodowej z Modlinem dowódca
MBK nie złożył dowódcy armii meldunku o wymuszonym odwrocie
i zagrożeniu wschodniego skrzydła armii przez nieprzyjaciela. Wiadomość ta była przykrym zaskoczeniem dla dowódcy armii, który żądał od
dowódcy brygady utrzymania jak najdłużej linii opóźniającej na północ
od Przasnysza. Tymczasem jej obrona trwała zaledwie 10 godzin i zakończyła się samowolnym odwrotem pod Przasnysz. Odejście brygady
pod Przasnysz spowodowało utratę więzi taktycznej z 20. dywizją piechoty i odsłonięcie jej wschodniego skrzydła. Nieprzyjaciel miał więc
wolną drogę na tyły armii, zarówno na Grudusk, jak i na Przasnysz.
Po nocnym odwrocie spod Łaniąt i Drążdżewa MBK przed świtem
3 września zorganizowała się obronnie na pozycji opóźniającej na południe od Przasnysza w następującym ugrupowaniu: 7. pułk ułanów z baterią dywizji artylerii konnej pod Dobrzankowem nad rzeką Węgierką,
ubezpieczając wschodnie skrzydło brygady, 11. pułk ułanów z baterią
dywizji artylerii konnej w rejonie Rostkowa dla ubezpieczenia zachodniego skrzydła i zamknięcia szosy na Ciechanów, 1. pułk szwoleżerów
z resztą dywizji artylerii konnej i 11. dywizjonem pancernym w rejonie
Gostkowa. Batalion strzelców rembertowskich miał zadanie przygotować we wsi Wężewo na południe od Gostkowa następną pozycję opóźniającą.
We wczesnych godzinach porannych 3 września czaty brygady zostały
zaatakowane przez niemieckie oddziały rozpoznawcze i po gwałtownych walkach wyparte na linię obronną brygady. Dopiero po południu
Niemcy przystąpili do natarcia: samodzielna 1. brygada kawalerii na
wschodnie skrzydło pod Dobrzankowem oraz oddziały rozpoznawcze
dywizji pancernej „Kempf” na zachodnie polskie skrzydło pod Rostkowem. Oddziały pancerne „Kempf” nawiązały styczność z oddziałami
brygady kawalerii niemieckiej i po stwierdzeniu, że Przasnysz jest wolny, obydwa oddziały ok. godz. 16.00 wkroczyły do miasta. Oddział 1.
rozpoznawczy dywizji pancernej po wyjechaniu na południowozachodni skraj Przasnysza został ostrzelany przez tylną straż MBK, która wycofała się dopiero po pewnym czasie, gdy niemiecka artyleria
otworzyła do niej ogień. Około godz. 18.00 niemiecki oddział rozpoznawczy dywizji pancernej ruszył w kierunku Ciechanowa.
W dniu 4 września MBK po nocnym odwrocie bez styczności z nieprzyjacielem, zajęła nową pozycję opóźniającą na południe od Przasnysza: 11. pułk ułanów z baterią dywizji artylerii konnej i plutonem samochodów pancernych w rejonie Żbików (14 km na północny-zachód od
Makowa Mazowieckiego), rembertowski batalion piechoty z baterią dywizji artylerii konnej i plutonem samochodów pancernych w rejonie
Wężewa i 7. pułk ułanów z samodzielnym plutonem pancernym w rejonie Szczuk także z baterią dywizji artylerii konnej, a 1. pułk szwoleżerów z pozostałymi oddziałami w odwodzie brygady w Węgrzynowie. Tu
również mieściła się kwatera sztabu MBK. Wykonując zadanie osłony
wschodniego skrzydła armii, brygada nie miała już styczności z wycofującą się piechotą ani żadnej łączności z dowództwem armii w Modlinie.
Od godz. 6.00 rano na przedpolu zaczęły się ukazywać niemieckie patrole rozpoznawcze, które jednak szybko spędzone zostały przez polskie
czaty ułańskie. W tym czasie dowódca 7. pułku ułanów wysłał pluton
pancerny na rozpoznanie pod Przasnysz. Jego dowódca por. Michał Nahorski, wysunąwszy się z ukrytego stanowiska z patrolem samochodów
pancernych „Ursus”, dostrzegł wyjeżdżający z Przasnysza niemiecki
samochód osobowy. Wachmistrz Tyburkowski dwoma strzałami
z działka przeciwpancernego trafił w samochód, który zaczął płonąć,
a uciekający z niego 2 żołnierze niemieccy zostali zastrzeleni. Uratowano natomiast oficerską torbę należącą do szefa sztabu samodzielnej brygady kawalerii mjr. Ottona von Korwin-Wierzbickiego. Torbę zawierastrona 28

jącą mapę sztabową wraz z dokumentami natychmiast doręczono dowódcy 7. pułku ułanów, który przez kuriera por. Stefana Standełło odesłał ją do dowódcy MBK. Następnie przekazano ją do sztabu armii.
Ponieważ artyleria niemiecka zaczęła od południa ostrzeliwać stanowiska MBK, dowódca brygady zarządził niezwłoczne wycofanie rembertowskiego batalionu piechoty pod Karniewo, gdzie miał przygotować
następną pozycję opóźniającą. Pozostałe oddziały brygady dopiero wieczorem oderwały się od nieprzyjaciela i nocą obsadziły stanowiska
obronne na linii Łukowo–Karniewo, w rejonie Makowa Mazowieckiego
i lasu Sewerynowo. Nocą dowódca brygady otrzymał rozkaz gen. Przedrzymirskiego do wymarszu nazajutrz, 5 września, na Pułtusk. Tam miał
przejść pod rozkazy gen. Kowalskiego dowodzącego Grupą Operacyjną
„Wyszków”.

II wojna światowa w Grądach i okolicy
W dniu 2 września w sobotę rano słychać było w Grądach nie tylko
wystrzały artylerii, ale i serie karabinów maszynowych. Wkrótce do nas
na podwórze zajechał wóz konny załadowany wszelkim dobytkiem, należący do naszej dalszej rodziny Waszkowskich ze wsi Obórki koło Lipy. Rodzina postanowiła uciekać przed frontem, który bardzo przybliżył
się do Obórek. Mój ojciec odpowiedział, że już raz uciekał, wie, co to
znaczy i teraz nie będzie nigdzie uciekał, niezależnie od tego, co się stanie. Po tej rozmowie nasi dalsi krewni z Obórek wrócili do domu.
Zbliżał się wieczór. O zmierzchu nagle pojawił się we wsi Grądy cały
pułk ułanów. Był to 7. pułk ułanów z Mińska Mazowieckiego. Ułani byli bardzo zmęczeni i głodni. Kobiety częstowały ich chlebem i mlekiem,
mężczyźni pytali o sytuację, oglądali uzbrojenie. Największe zainteresowanie wzbudziły 2 działka przeciwpancerne typu „Bofors” na gumowych kołach i taczanki z C.K.M.-ami. Ułani śpieszyli się i po kilkunastu
minutach ruszyli przez Łazy w kierunku Dobrzankowa, aby przygotować następną linię obrony. Siódmy pułk ułanów był pierwszy dzień
a linii frontu, bo 1 września działań w odwodzie. Rzeka Orzyc stanowiła
dla MBK wschodnią granicę obszaru, którego miała bronić. Siódmy
pułk ułanów był największym, prawie 500-osobowym oddziałem wojska
polskiego, który we wrześniu 1939 r. przeszedł przez zachodnią część
gminy Krasnosielc.
Rano w niedzielę 3 września ludzie z Grądów zauważyli na brzegu lasu odległego od wsi ok. 1 km, przy drodze od tartaku w Klinie, błyski
szkieł lornetek. O godz. 9.30 wjechał do Grądów oddział niemieckiej
brygady kawalerii. Żołnierze niemieccy nie byli agresywni wobec licznie przyglądających się mieszkańców i tych, co szli do kościoła do Krasnosielca. Z opowiadań mojej rodziny wynikało, że Niemcy mieli lepsze
uzbrojenia niż polscy ułani i konie w lepszej kondycji. Niemiecka kawaleria ruszyła w ślad za MBK w kierunku Dobrzankowa i zaatakowała
obronę 7. pułku ułanów. W Grądach słychać było intensywną strzelaninę. O tym wydarzeniu wspominało się u nas w rodzinie przez dziesiątki
lat.
O walce oddziałów polskich 2 września wspomina także Wacław Grabowski: Wójt [Krębski – przyp. S. W.] (…) był na „pozycji” – za Jednorożcem – że przyszło na pomoc piechocie 12 tanków (…). huk wstrząsnął powietrzem: – Drążdżewa oddana Niemcom. – Za chwilę usłyszeliśmy karabiny maszynowe w okolicy Drążdżewy, a nawet bliżej. (…)
Przed wieczorem wysadzono most 2.
Stanisław Regulski przeczytał w kwartalniku wydanym w Olsztynie
w latach siedemdziesiątych XX w. relację podoficera z dywizjonu czołgowego wchodzącego w skład MBK: Ich jednostka 1 i 2 września walczyła z Niemcami w okolicy Krzynowłogi Małej. Dywizjon ten na rozkaz
wyższego dowództwa wycofał się 3 września, przejeżdżając Orzyc przez
most w Przytułach, już po wysadzeniu mostu w Krasnosielcu 3.
Na łamach „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” Józef Drężek
stwierdził, że kompania czołgowa, w której pełnił funkcję zastępcy dowódcy plutonu i przy której przebywał cały czas dowódca 11. dywizjonu
pancernego, stała w Borowych-Chrzczanach bez żadnych przesunięć
w czasie działań wojennych od 30 sierpnia do godziny 15.00 w dniu
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4 września 1939 r. 4. Wójt Krębski widział za Jednorożcem 2 września
12 tanków polskich. Skąd się tam wzięły? W MBK nie było innej kompanii czołgowej, a wspomniana kompania czołgowa stała w BorowychChrzczanach.
We wtorek 5 września około południa otrzymaliśmy rozkaz dowódcy
Brygady przejścia trasą: Bartniki, Dębiny-Klin-Gajówka, Grądy, Przytuły, w rejon Krasnosielca przez most koło Przytuł 5. Klin nigdy nie był
gajówką, był i do dziś jest tam tartak. Nikt z kilkuset mieszkańców Grądów nie widział, nie słyszał i nie pamięta, aby kiedykolwiek przez wieś
przejeżdżało kilkanaście polskich czołgów. Byłoby to wydarzenie niesamowite przywowływane w rodzinach przez dziesiątki lat, jak przemarsz przez Grądy 2 września 7. pułku ułanów. W środę 6 września
kompania czołgowa Józefa Drężka przed wieczorem otrzymała rozkaz
przejścia do Przasnysza, tym razem z pominięciem Grądów, ale przez
Łazy. Tam też nikt – chociażby z naszej rodziny Bronisława Więcka –
o tym nie słyszał i nie widział przemarszu. Kompania czołgowa autora
dojechała jednak do Przasnysza na rynek. Tam dotarła do nich wiadomość, że 11. pułk ułanów znalazł się w lesie pod Rostkowem. Może
chodzić o tzw. Rostowiak między Przasnyszem a Rostkowem. Nie jest
to możliwe, bo 6 września 11. pułk ułanów był już pod Pułtuskiem.
O wypadku najechania na miny polskiego batalionu pod Mchowem autor pisze, że byli ranni, ale ani słowa o zabitych. I dalej: Po wyjechaniu
z Przasnysza widzieliśmy na kierunku Ciechanów-Grudusk palące się
stogi ze zbożem i zagrody wiejskie 6 . To wszystko mieli zobaczyć 6
września, a tak naprawdę miało to miejsce 3 września. W dniu 6 września całe Północne Mazowsze zajęli już Niemcy. Zajęty był nie tylko
Przasnysz, ale też Ciechanów, Mława, a nawet Różan. Wieczorem 7
września Józef Drężek słyszał bardzo dalekie strzały artylerii jeszcze
trwającej walki załogi w Wiźnie 7. Ta walka w Wiźnie dopiero się zaczynała, a zakończyła się 10 września przed południem. W dniu 4 września
według pamiętnika Drężka pojawił się meldunek o przejściu przez drogę
z Krzynowłogi Małej do Borowych-Chrzczanów baterii dywizjonu artylerii 8 konnej. W tym dniu dywizjon artylerii konnej znajdował się
w okolicach Makowa Mazowieckiego. Stąd uważam, że podane przez
autora daty są nieprawdziwe, kolidują z faktami historycznymi i podanymi przez świadków.

Wysiedlenie
Na początku listopada 1940 r. Niemcy przystąpili do wysiedlenia
trzech wsi z powiatu makowskiego graniczących z lasami, aby powiększyć tereny leśne przez ich całkowite zalesienie. Były to Grądy i Łazy
z gminy Krasnosielc i Bobino Wielkie z gminy Płoniawy. Po wysiedleniu i całkowitym zalesieniu zabudowania zostały rozebrane lub zniszczone. Pozostał jeden dom murowany przeznaczony na gajówkę pod lasem. Ludzie z tych wsi mieli pół godziny na zabranie czegokolwiek i po
przewiezieniu furmankami do Krasnosielca zostali załadowani na samochody ciężarowe. Osoby z Krasnosielca, próbujące wrzucać na te samochody żywność, były przez Niemców bite brutalnie batami, tzw. bykowcami. Samochody zawiozły ludzi do obozu w Działdowie. Tam byli dokładnie rewidowani – zabierano im głównie niemieckie marki, jeśli ktoś
je ukrył, a znaleźli, był za to brutalnie bity. Moja mama ukryła marki
w wywatowaniach naramiennych mojej siostry Reginy. Udało się.
Po trzech dniach, nie znając celu podróży, wysiedleni zostali przewiezieni pociągiem do Skierniewic na teren Generalnej Guberni. Teren Krasnosielca i całego północnego Mazowsza został włączony do Niemiec.
Po przyjeździe do Skierniewic wysiedleni zostali rozwiezieni furmankami do okolicznych wsi. Moja Rodzina trafiła do wsi Święte Laski
w gminie Maków, nad rzeką Uchanką. Była to biedna wieś. Zaraz pojawiły się plotki, że Niemcy przywieźli nas tu za karę, bo nie chcieliśmy
płacić podatków. Sołtys przydzielił rodzinie izbę przy w czyimś domu.
Byli tam moi rodzice i trzy córki: 12-letnia Henryka, 10-letnia Kazimie-
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ra i 7-letnia Regina. W Świętych Laskach rodzina nie miała z czego żyć,
więc Henryka i Kazimiera musiały chodzić po wsi i żebrać o żywność.
Najstarszy, 14-letni syn Roman z babcią Waszkowską jeszcze przed
wysiedleniem poszli do stryja Franciszka Waszkowskiego do brzozowaDąbrówki koło Dzierzgowa w powiecie przasnyskim. Wkrótce Niemcy
zajęli jego gospodarstwo i musiał się przenieść z rodziną, a także ze
swoją matką i jej wnuczkiem Romanem, do rodziny swojego zięcia Łazickiego, do Brzozowa Nowego. Było tam ciasno, warunki były trudne.
Mój ojciec Aleksander Waszkiewicz zaczął handlować zbożem. Woził, jak inni, worki zboża pociągiem ze Skierniewic do Warszawy. Było
to niebezpieczne, bo Niemcy ścigali wiozących zboże, zabierali je,
a nawet strzelali do uciekających. Któregoś dnia ojciec, uciekając z workiem zboża na plecach, wpadł w jakiś dół i mocno zwichnął nogę. Długo
się leczył po tym wypadku, ale pomogła Rada Główna Opiekuńcza, dostarczając jakieś drogie zastrzyki.
Rodzice moi musieli znaleźć inne źródło utrzymania i zaczęli pędzić
bimber. Było to zajęcie lżejsze i bardziej opłacalne. Bimber kupowali
nawet Niemcy.
Do wsi Święte Laski trafił również nasz dawny sąsiad z Grądów, Kłyszewski. Przychodził on do mojego ojca co wieczór, namawiając do powrotu w nasze strony. Ludzie ze Świętych Lasek odradzali, że to zbyt
niebezpieczne. Jednak mój ojciec uległ namowom Kłyszewskiego. Za
powrotem przemawiał też fakt, że babcia z Romanem i stryjem Waszkowskim żyli w trudnych warunkach u stryjowego zięcia.
Zanim to się stało, 7 VI 1941 r. przyszedłem na świat w Świętych Laskach. W międzyczasie moja siostra Regina zachorowała na gruźlicę,
zarażając się od swojej koleżanki.

Powrót
W lipcu 1941 r. moja rodzina wyruszyła pieszo w kierunku Narwi,
która była graniczną rzeką między terenem III Rzeszy a Generalną Gubernią. Zatrzymaliśmy się w jednym z gospodarstw, którego właściciel
zgodził się przewieźć nas łodzią na drugi brzeg rzeki w nocy. Mój ojciec
kosił u niego cały dzień zboże. Po północy, w czasie zmiany niemieckiej
warty, zostaliśmy przewiezieni łodzią w wielkiej ciszy na drugi brzeg
Narwi. Szliśmy dalej pieszo do Sielca Nowego, do kuzynów Dudków.
Zamieszkaliśmy tam krótko, bo okazało się, że było nas za dużo w jednym domu i groziła wywózka na roboty do Niemiec.
Apolinary Zapisek pisał, że rodzina Dudków wróciła z tułaczki dopiero 10 IV 1945 r. Pisał o 4 osobach 9. A gdzie podziała się pięcioletnia
Urszula urodzona w 1940 r.? Wyszła potem za mąż za Józefa Kłyszewskiego i mogłaby, jeśli żyje, opowiedzieć więcej szczegółów na temat
okoliczności śmierci swojego 17-letniego brata Olka, który postanowił,
w obecności dwóch dorosłych sąsiadów, pójść do ogniska i sprawdzić,
dlaczego pocisk w ognisku nie wybucha.
Mój ojciec spotkał w Krasnosielcu znajomego sprzed wojny, Niemca
Rychtera, który mieszkał przed wojną w Krasnosielcu. Wozili przed
wojną kloce drewniane z lasu do Sielunia. Rychter pełnił w czasie okupacji funkcję wójta w Krasnosielcu. Powiedział ojcu: Skoro pan wrócił,
to przydzielam panu mieszkanie na ul. Cmentarnej.
W grudniu 1941 r. na gruźlicę zmarła moja siostra Regina. Miała 8 lat.
Wtedy nie było jeszcze antybiotyków, nie było też lekarza dla Polaków.
Ja również chorowałem na choroby dziecięce, takie jak koklusz, dyfteryt, zapalenie oskrzeli i na krzywicę z niedożywienia.
Nasza kuzynka pracowała w sklepie niemieckim i czasami, bardzo ryzykując, przynosiła mi pszenne bułeczki i mleko. Dla Polaków te produkty były niedostępne. Ojciec mój znalazł pracę przy załadunku zboża
ze spichrza do stacji kolejowej, a brat Roman pracował i uczył się na
stelmacha w warsztacie Wojdygi. Pomoc żywnościową otrzymywaliśmy
od kuzyna Bronisława Więcka, którego Niemcy przesiedlili z jego gospodarstwa w Łazach do gospodarstwa w Chłopiej Łące po Szczepkowskim.
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W styczniu 1944 r. przybył do Krasnosielca lekarz Ukrainiec, który
zaczął przyjmować także Polaków. Ten lekarz mnie podleczył. Jednak
z powodu krzywicy zacząłem chodzić dopiero w wieku 2 lat.
Kiedyś leżałem chory na łóżku. Wtem wszedł do izby żandarm Barczewski z dużym psem. Wilczur podszedł do mnie. Był kilka razy większy ode mnie. Przeraziłem się, zacząłem płakać. Wtedy Barczewski łaskawie zawołał na psa i odszedł razem z nim.
Któregoś dnia bawiłem się na podwórku z rówieśnikiem Bogdanem
Szulcem. W pewnej chwili zza rogu wyszedł Niemiec w zielonym mundurze z karabinem. Uciekliśmy natychmiast, każdy w inną stronę.
Niemieckie normy racjonowania żywności dla Polaków 10 nie były
przestrzegane. Któregoś dnia moja mama poszła do sklepu w Krasnosielcu kupić szpadel. Sprzedawca dołożył przymusowo przydział marmolady z buraków, która była sfermentowana, miała bąbelki i mimo
biedy nie nadawała się do jedzenia. Po wyjściu ze sklepu mama ją zaraz
wyrzuciła. Od 1944 r. Niemcy przydzielali 0,5 l mleka na osobę.

Gdy zbliżał się front…
W dniu 5 IX 1944 r. została wyzwolona Ostrołęka. Znaleźliśmy się
w strefie przyfrontowej. Niemcy zaczęli wypędzać ludzi do kopania
okopów. Widziałem, jak w Krasnosielcu pędzono ul. Cmentarną na
wschód wielką grupę ludzi. Każdy musiał w ciągu dnia wykopać odmierzony przez pilnującego SS-mana, według jego uznania, odcinek okopu
o szerokości 60 cm i głębokości 140 cm. Jako posiłek po robocie dawano zupę brukwianą, czarną kawę zbożową i pół kubka śmierdzącej wódki, która miała chronić od wszelkich chorób. Na nocleg zapędzano ludzi
do stodół, w których nie było słomy, nie było się też czymś przykryć.
W takich warunkach sporo osób uciekało, ryzykując życiem. Po deszczowym dniu ubranie było mokre, było bardzo zimno, bo w końcu października zaczęły się przymrozki w nocy. Ponadto ludzie cierpieli z powodu wielkiej wszawicy.
Do kopania okopów zostali zabrani: mój ojciec, brat Roman, moja
mama, a także moja 15-letnia siostra Henryka. Mama wraz z sąsiadką,
również zabraną na okopy, pożyczyły z pobliskiego gospodarstwa motyki i kosz i wyruszyły z okopów do domu. Kontrolującym Niemcom
powiedziały, że idą do Niemca kopać kartofle. Niemcy uwierzyli w tę
wersję i szczęśliwie wróciły do domu. Po ucieczce z okopów mój ojciec
ukrywał się na innej wsi. Natomiast brat Roman uciekł i wrócił do domu, gdzie został aresztowany przez SS wraz ze swoim starszym kolegą,
także uciekinierem z okopów.
Przetrzymywano ich w areszcie w Krasnosielcu przez 3 dni. W sprawie Romana próbował interweniować volksdeutsch Wojdyga, u którego
Roman pracował w Warszawie, ale ta interwencja była nieskuteczna.
Wojdygę brutalnie wyrzucono z posterunku. Rano 5 listopada mojego
brata Romana wraz z kolegą Niemcy zawieźli do wsi Pełty koło Myszyńca, w miejsce, skąd uciekli z okopów. Na porannym apelu SS-mani
spędzili na miejsce egzekucji ludzi kopiących okopy, aby się przyglądali. Uciekinierzy sami sobie musieli wykopać mogiły, nad którymi zostali
rozstrzelani strzałem w tył głowy. Przed śmiercią mój brat Roman prosił
obecnych o powiadomienie rodziny. Zanim został zabity, któryś z obserwujących przywłaszczył sobie jego jesionkę. Kolega Romana zdążył
krzyknąć przed śmiercią: Jeszcze Polska nie zginęła. Po kilku dniach
przyniesiono rodzicom kartkę, że Roman został zabity w Pełtach.
W styczniu 1945 r. nastąpiła ofensywa Armii Czerwonej. W dniu 18
stycznia został wyzwolony Krasnosielc. Kilka dni wcześniej, z uwagi na
silny ostrzał Krasnosielca, przenieśliśmy się do oddalonego o 9 km Karolewa. W tym czasie zmarł mój dziadek Więcek, ojciec mojej mamy.
Został pochowany w Drążdżewie, bo nie pozwolono na pochówek
w Krasnosielcu.
Naszym schronieniem był głęboki dół w ziemi, przykryty z wierzchu
żerdziami i słomą i przysypany ziemią. Wejście zasłaniała wiązka słomy. W nocy z 18 na 19 stycznia było nas tam kilka rodzin z dziećmi,
m.in. rodzina Ferenców z 2-letnim Józiem, który w pewnym momencie
zaczął głośno płakać. Wtem nastąpił silny i głośny wybuch. Józio Ferenc
natychmiast przestał płakać. Nastąpiła cisza. Latarnia naftowa od razu
zgasła, chociaż normalnie trudno było ją zgasić nawet na wietrze. Oka-
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zało się, że znaleźliśmy się na „ziemi niczyjej” i Niemcy rzucili na nasz
bunkier granaty. Na szczęście przeżyliśmy.
W kwietniu 1945 r. mój Ojciec pojechał wynajętą furmanką po zwłoki
Romana i innych pomordowanych w Pełtach. Miejscowi wskazali miejsce, gdzie byli pogrzebani. Po przywiezieniu ciał do Krasnosielca nie
można już było zdjąć ubrania z ciała Romana. Po zwiezieniu wszystkich
pomordowanych urządzono uroczysty pogrzeb. Czternaście trumien złożono w jednym rzędzie w centrum cmentarza w Krasnosielcu.

Po „wyzwoleniu”
W styczniu 1945 r. przeprowadziliśmy się z ul. Cmentarnej domku na
ul. Przechodnią 2, koło bożnicy. mieszkaliśmy w drewnianym domu pożydowskim prawie do końca maja 1949 r. Ludzie z Krasnosielca mówili
mi, że w tym domu mieszkał Kozioł i nikt inny przedtem. Kozioł wprowadził się po nas, w końcu maja 1949 r.
Mój ojciec uniknął aresztowania przez ruskich sołdatów. Pomógł
w tym mocny bimber. W tym czasie wielu mężczyzn zostało z Krasnosielca wywiezionych, spora część nie wróciła, m.in. dwaj bracia Kupliccy. Za bimber mój ojciec kupił od sołdata niemiecki rower.
Aby się utrzymać, rodzice zaczęli handlować najpierw tabaką, jeżdżąc
z nią do Warszawy, a potem masłem, wożąc je do Gdyni i Gdańska.
W oborze była krowa i dwa świniaki. Moje najstarsze siostry uczyły się,
nadrabiając wojenne zaległości przez przerabianie w ciągu roku dwóch
klas. Wieczorem za oświetlenie służyła lampa karbidowa. Wokół płomyka powstawały małe wybuchy, które zalepiało się chlebem. Wieczorami przychodził sąsiad i rozmawiano o wojnie i duchach. Słuchając
tych opowieści, byłem przekonany, że głównym zadaniem tych duchów
jest straszenie mnie. Kiedy wieczorem chciałem załatwić potrzeby fizjologiczne, ktoś dorosły musiał wychodzić ze mną na dwór i mnie pilnować. Dziwiłem się ludziom mieszkającym przy ul. Cmentarnej – nie bali
się, a przecież duchy miały do nich bardzo blisko.
Moją mamę często odwiedzały sąsiadki i znajome, które przy tej okazji miały ochotę obcałować mnie. Ponieważ z reguły panie miały bardzo
poważne braki w uzębieniu, pocałunki były bardzo „mokre”, więc kiedy
się obcierałem od tych mokrości, to całowały mnie jeszcze gorliwiej.
Przy najbliższej sposobności uciekałem od nich, chowając się pod łóżko
i siedziałem tam aż do zakończenia ich wizyty.

Zabawy
Na podwórku bawiłem się z rówieśnikami w wojsko i partyzantów.
Miałem karabin wyrżnięty z kawałka deski i naboje z przeciętych gałązek.
W pierwszych powojenych latach częste były rewizje, które w poszukiwaniu broni prowadziła milicja. Któregoś dnia podczas rewizji milicjant znalazł mój „karabin”, wyniósł go przed dom, postawił pod ścianą
i pokazywał innym milicjantom przechodzącym ulicą, jaką to broń znalazł. Wszyscy mieli powód do śmiechu.
Jedną z ciekawszych zabaw było jeżdżenie kuchenną fajerką, którą
popędzało się drutem zagiętym w kształcie litery U. Zabawki robiło się
samemu z papieru lub drewna i blaszanych puszek. Nie było innych
możliwości, pieniędzy też nie było. Jeśli był rower, to się do niego dorastało, jeżdżąc najpierw na jednym pedale, potem pod ramą, a później na
ramie.
Syn sąsiada Krzysiek zrobił sobie drewniane łyżwy, przymocował do
nich od spodu drut dla lepszego ślizgania. Krzysiek był niesfornym
chłopcem. Pewnego dnia zimą chciał poślizgać się na swoich łyżwach
na zamarzniętym Orzycu. Przed wyjściem z domu jego ojciec krzyknął:
Krzysiek, tylko się utop, to ja ci dam!. Krzysiek wiedział, że ojciec zawsze dotrzymuje słowa, nieraz przekonał się o tym na własnej skórze i ślizgał się ostrożnie.
Do moich starszych sióstr przychodziły koleżanki i koledzy, aby się
uczyć i czasami dla rozrywki. Przychodził Ludwik Brzeziński, już bez
trzech palców u prawej ręki, urwanych granatem-blaszakiem podczas
głuszenia ryb na Sulisze, Eugeniusz Mróz, późniejszy nauczyciel fizyki
i chemii w szkole podstawowej w Krasnosielcu, a także Longin Błaszkowski – fotograf, który zapalał wstążki silnie świecącej magnezji. Poza
tym przychodzili Kazimierz Dębek, Stanisław Kęszczyk i inni.
Sąsiad czasami przygrywał na akordeonie. Pojawiał się też patefon.
Pamiętam niektóre piosenki z płyt: Mały, biały domek czy Chryzantemy
złociste.
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Czasami chodziłem z mamą na tzw. Piekiełko do cioci Czesławy
Szwejkowskiej, która była wraz z rodziną wysiedlona z Bobina. Kiedyś
usłyszałem w jednym z domów piosenkę z płyty gramofonowej graną
przez kwaterujących tam ruskich sołdatów: Jeśli zawtra wojna, jeśli zawtra w pachod…. Nie tak dawno usłyszałem tę melodię śpiewaną w kolejną rocznicę wybuchu powstania warszawskiego: Chłopcy silni jak
stal, oczy patrzą gdzieś w dal…. Ruscy naszą melodię zapożyczyli.
W domu pojawiła się naftowa lampa, jednak atrakcją dla nas była
lampa z drugiej strony ulicy u Wierzbickiego, zwana gazową, która dawała bardzo jasne światło zbliżone jasnością do światła elektrycznego,
ale spalała podobno litr nafty w ciągu wieczora, czyli pięciokrotnie więcej niż nasza lampa. Biegaliśmy po ulicy przed oknem, z którego padał
jasny blask, krzycząc na widną ulicę, na ciemną ulicę.
Wkrótce po wojnie przyjechali do Krasnosielca lekarze Duńczycy.
Pomoc ich dla ludności była bardzo konieczna. UNRRA przysłała do
Krasnosielca kilkadziesiąt koni, ciężkich, roboczych, a także kilka traktorów amerykańskich. Ciągniki ustawione były pod remizą na rynku, były koloru czerwonego, lśniły nowością.

Walka z podziemiem
W dniu 1 V 1945 r. po pochodzie była w remizie zabawa, która po
północy została przerwana atakiem oddziału partyzanckiego NSZ, głównie na posterunek milicji i siedzibę UB w Krasnosielcu. Słyszałem, jak
za ścianą naszego domu w kierunku rynku strzelał seriami partyzancki
karabin maszynowy.
Mój ojciec zaraz po wojnie został wybrany w Krasnosielcu na sołtysa.
W dniu 2 maja otrzymał z milicji polecenie wykonania u stolarza czterech trumien dla poległych z MO i UB. Byli to Tomasz Stolarczyk i Marian Ostrowski, a także komendant posterunku MO ppor. Ignacy Boczar
i jego zastępca Czesław Kuczyński, osądzeni i rozstrzelani w lesie przez
oddział NSZ. W czasie ataku oddziału partyzanckiego zginął również
por. Julian Pszczółkowski. Jego ciało leżało początkowo przed budynkiem UB w celu rozpoznania, kiedy to się nie udało, zwłoki zostały
przeniesione i oparte o ścianę naszego chlewika, gdzie mieszkały krowa
i dwa świniaki. Tam leżały do końca dnia.
Ojciec zamówił u stolarza pięć trumien. Ten fakt bardzo się nie podobał milicji. Funkcjonariusze mieli wielkie pretensje do sołtysa, że kazał
wykonać trumnę także dla por. Pszczółkowskiego. Sołtys odpowiedział,
że to też człowiek i należy mu się godny pochówek. Po pogrzebie, w nocy z 2 na 3 maja, w nocy, trumna z ciałem por. Pszczółkowskiego została odkopana i wywieziona w nieznanym kierunku. Tak opowiadał sołtys
z Krasnosielca.
W niedługim czasie sołtysem w Krasnosielcu został Bieniek. Niebawem do Krasnosielca przybyła kompania piechoty kościuszkowców
z pułku ciechanowskiego. Zakwaterowana została w remizie na rynku.
Żołnierze nosili żółte otoki na okrągłych czapkach i dlatego zostali nazwani przez mieszkańców Krasnosielca „słonecznikami”. Jeździli oni
często tropić i zwalczać po lasach tzw. leśne bandy. Wieczorami ustawieni przed remizą na rynku w czworobok śpiewali rotę. Czasem szli
zwartym oddziałem przez Kaczy Dołek za cmentarz na strzelnicę. Sukcesy osiągali nie tylko w ściganiu „leśnych band”, ale też miłosne –
u dziewczyn na Kaczym Dołku.
Już później, w 1949 r., po przeprowadzce do Grądów, natrafiliśmy na
prześladowanie osób współpracujących z oddziałem NSZ Antoniego
Ptaszyńskiego i Franciszka Kuśmierczyka, którzy otrzymali wyroki po
15 lat więzienia. Były też mniejsze wyroki dla tych, którzy podwozili
partyzantów wozami konnymi. Ludzie dostawali za to 5 lat więzienia.
Nie mieli wyjścia. Partyzanci przychodzili do nich i żądali podwiezienia.
Gospodarze odmówić nie mogli, bo to by oznaczało śmierć, a jednocześnie zgoda to narażenie się władzy ludowej, która skazywała ich na
ciężkie więzienie. Taki los spotkał kilku rolników z Grądów.
W drugiej połowie czerwca 1951 r. w środku nocy obudziła mnie
wielka strzelanina z broni maszynowej. Okazało się, że najpierw zapukał
i wszedł do domu uzbrojony partyzant z ryngrafem Matki Boskiej na
piersi i poprosił moją mamę o chleb. Mama zaczęła kroić chleb, ale partyzant wybiegł z domu i zaczęła się strzelanina. Mojego ojca wyprowadzono przed dom z rękami podniesionymi do góry, wyzywano, straszono, że spalą dom. Następnie prowadzili ojca z latarnią, aby szukać tego
partyzanta. Kiedy się rozwidniło, zaczęto pisać protokół. Trwało to długo. Wreszcie poszli. Było ich 18 uzbrojonych po zęby. Wśród nich szedł
na pewno ten, który udawał partyzanta. Łuski od nabojów, po kilkana-

ście sztuk, leżały za węgłami domu i za studnią oddaloną od drzwi domu
o 7 metrów.
Mój ojciec był później kilkakrotnie wzywany na przesłuchania do prokuratury do Makowa Mazowieckiego, a nawet do Pułtuska. I dopiero
wtedy dla mnie, w drugiej połowie czerwca 1951 r., zakończyła się II
wojna światowa.

Czas zmian
W 1946 r. w Krasnosielcu zmarła moja babcia Władysława Waszkowska.
W 1947 r. uruchomiono linię autobusową z Krasnosielca do Makowa
Mazowieckiego. Któregoś dnia pod wieczór młody kierowca pozwolił
nam, kilkorgu dzieciom, wsiąść do autobusu i przewiózł nas aż za most,
na drugą stronę Orzyca. Była to dla nas niesamowita frajda. W następnych dniach czekaliśmy na tą przejażdżkę. Przewiózł nas jeszcze kilka
razy, ale tylko wokół rynku.
Na początku 1948 r. powstało w Krasnosielcu przedszkole prowadzone przez panie Granuszewską i Suską. Chodziłem do niego kilka miesięcy.
Od 1 IX 1948 r. poszedłem do 1. klasy szkoły podstawowej. Budynek
był wyremontowany, wstawione nowe ławki, które wykonał stolarz
Mackiewicz z Chłopiej Łąki. Naszą wychowawczynią była młoda nauczycielka Myczko. W każdą niedzielę zbieraliśmy się przed szkołą
i dwójkami szliśmy na godz. 9.00 na mszę do kościoła. Wiosną 1949 r.
ten zwyczaj został przez władzę ludową zabroniony.
W końcu maja 1949 r. przeprowadziliśmy się z Krasnosielca do Grądów. Była to dla mnie wielka klęska. W Grądach była szkoła czteroklasowa, mieszcząca się w jednej izbie w prywatnym domu. Uczyły się
dwie klasy jednocześnie, jedna cicho, druga głośno. Uczył jeden nauczyciel Grabowski. Po szkole w Krasnosielcu byłem lepiej przygotowany, więc dzieci czuły do mnie niechęć, poza tym byłem z miasta.
Moje dwie starsze siostry wyjechały do Szczytna i podjęły naukę
w Liceum Pedagogicznym.
Na początku 1951 r. niespodziewanie przyszedł do naszego domu nauczyciel Grabowski. Chwalił, jaka dobra jest Polska Ludowa, że siostry
uczą się w liceum, a przed wojną to by się nie uczyły, że otrzymał drewno na budowę domu, chociaż było ono dane w zamian za pustaki z obory
przewiezione przez Niemców na Klin itd. Po pewnym czasie dowiedzieliśmy się, że był on agentem UB.

W szkole w Krasnosielcu
W 1952 r. powróciłem do Krasnosielca – trafiłem tam do piątej klasy.
Okazało się, że dawni koledzy zapomnieli o mnie i uważali mnie za tego
ze wsi. Do szkoły miałem 7,5 km, dojeżdżałem rowerem, ale najgorzej
było, kiedy przyszła. Wtedy rodzice kolejno odwozili nas do szkoły saniami konnymi, aż stan dróg się polepszył. O tym, abym mieszkał na
stancji w Krasnosielcu, nawet nie było mowy.
Były dwie piąte klasy – A i B, każda miała prawie 50 uczniów. Kiedyś
na lekcji geografii pani Kobylińska zapytała mnie, z czego składa się
siatka geograficzna. Odpowiedziałem, że z południków. Drugiego nie
wiedziałam, musiałem jednak coś wymyślić, i uznałem, że jeżeli południki są od południa, to od północy powinny być północniki – i tak odpowiedziałem. Pani się strasznie zdenerwowała, dostałem stopień adekwatny do odpowiedzi, najniższy w skali ocen. Po tej wpadce przyłożyłem się do nauki – geografia stała się moim ulubionym przedmiotem i do
końca podstawówki miałem z niej same piątki.
Kiedyś na lekcji koledzy czymś mnie rozśmieszyli i zauważyła to
prowadząca lekcję pani Dzwonkowska. Powiedziała: Waszkiewicz, za
drzwi, jak się tam wyśmiejesz, to wtedy wrócisz. Wyszedłem za drzwi na
korytarz, a tam pusto, szaro, powodu do śmiechu nie ma wcale i w każdej chwili mogę się spotkać oko w oko z dyrektorem Janem Kołakowskim. Na samą myśl o tym spotkaniu poczułem zimne dreszcze. Postanowiłem więc wrócić do klasy, ale jak otworzyć drzwi, zachowując
wielką powagę? Przygryzłem lekko usta zębami, nie mając pojęcia, że
moja twarz przybrała tym sposobem komiczny wygląd. Otworzyłem
drzwi do klasy i wszedłem. Cała klasa wybuchnęła śmiechem, z panią
Dzwonkowską włącznie, która pozwoliła mi wrócić do ławki.
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Kiedyś do naszej szkoły odkrytym samochodem typu willis zajechała
milicja. Funkcjonariusze udali się do dyrektora Kołakowskiego na rozmowę. W czasie dużej przerwy uczniowie podchodzili do tego samochodu, żeby „truknąć” klaksonem. Ja też musiałem „truknąć”, ale zrobiłem to tak pechowo, że urządzenie zaczęło wyć bez przerwy i nie chciało przestać. Pomyślałem, że teraz to już koniec ze mną – zginę, nie dość,
że stanę przed obliczem samego dyrektora, to jeszcze przed milicją. Nie
mając nic do stracenia, zdesperowany, podbiegłem do tego samochodu
i pociągnąłem za tą linkę do siebie i o dziwo wycie ustało. Byłem uratowany.
Wiosną 1953 r. dyrektor Kołakowski wybrał mnie i kilku innych
uczniów z 5. klasy, dał nam szpadle i poszliśmy do ogrodu, aby wzdłuż
płotu sadzić kukurydzę. W torbie było ok. 1 kg nasion. Pod okiem dyrektora kopaliśmy w ziemi otwór, do którego wrzucało się ziarenko kukurydzy i przydeptywało to miejsce. Tym sposobem nasiona były
umieszczone na głębokości kilkunastu centymetrów. Żadne nasionko
kukurydzy nie ujrzało światła dziennego z takiej głębokości.
Na 1 maja był zawsze pochód. Po pochodzie dyrektor Kołakowski
przemawiał, wychwalając Związek Radziecki, Stalina, plan sześcioletni,
walkę o pokój i budowę socjalizmu. Mikrofonów jeszcze wtedy nie było, więc musiał się sporo namęczyć. Była defilada przed trybuną oddziałów straży pożarnej z komendantami na czele. Najlepiej wykonywał to
komendant straży z Raków Skrobecki, który miał wrodzony talent estradowo-taneczny. Po pochodzie odbywała się w remizie akademia, na której młodzież szkolna recytowała wiersze, śpiewano piosenki. Pamiętam
fragment wiersza, który recytowała nasza koleżanka z klasy, Halina Jadczak:
Niebieskie niebo nad nami, śmiało w nie patrzeć trzeba,
Żadna niemiecka bomba, nie spadnie z tego nieba.
Szeroka droga przed nami, szeroka, prosta droga,
Nie zobaczymy na niej armat, ni czołgów wroga…
Koło budynku naszej szkoły była murowana oddzielnie stojąca ubikacja. W czasie dużej przerwy było tam niebiesko od papierosowego dymu. Uczniowie używali przy tym niecenzuralnego słownictwa, którym
podkreślali swoją „dorosłość”.
W piątej klasie zaczął nas uczyć biologii Stanisław Tabaka. Kiedyś na
lekcji uczył nas, że człowiek pochodzi od małpy. Burzyło to mój dotychczasowy światopogląd, ale wkrótce zacząłem częściowo zgadzać się
z nauką pana Tabaki, zwłaszcza w czasie śnieżnej zimy. W takich warunkach musiałem wracać codziennie ze szkoły 7,5 km pieszo. Często
z Krasnosielca do Drążdżewy jechały konne sanie – śragi. Z tyłu za taką
śragą wystawały płozy sań. Wystarczyło stanąć na taką płozę, przytrzymując się ręką śragi, i można było jechać prawie 2 km. Jednak większość właścicieli tych śrag odwracała się i biła nas batami. Czy w taki
szorstki sposób pojmowali miłość bliźniego, głaszcząc nas batem po
plecach, tego nie wiadomo. Wtedy przypomniała mi się nauka pana Tabaki. Oni na pewno pochodzili od małpy, bo postępowali w nieludzki
sposób.
Tak samo chłopaki z murowanego WC koło szkoły i ich soczyste
bluźnierstwa – oni też mieli małpie pochodzenie.
Obecnie klimat się zmienił przez ocieplenie, śragi nie jeżdżą z Krasnosielca do Drążdżewy, murowanej ubikacji koło szkoły też już nie ma, to
i małpie pokolenie powinno zaniknąć i pozostaną na świecie ludzie pochodzący, jak dawniej, od Adama i Ewy.
Część uczniów nie interesowała się nauką. Musieli chodzić do podstawówki, ale drażnili nauczycieli, którzy musieli się z nimi męczyć.
Podobnie moi rówieśnicy z Grądów kończyli edukację na piątej klasie.
Nniektórzy chodzili do szóstej klasy. Ich rodzice tłumaczyli to w ten
sposób: E tam, wszyscy nałucycielamy nie bedo. Gospodarzyć można
i bez śkoły, kiedyś do śkoły nie chodzili i było dobrze. Były jednak też
wyjątki niektórzy ukończyli nawet studia. Przykładem jest ks. Czesław
Śmieciński, płk Henryk Modzelewski i inni.
Po moim powrocie do szkoły w Krasnosielcu – chodziłem wtedy do
szóstej klasy – można było na lekcji śpiewu zaśpiewać dowolną piosenkę na stopień. Śpiewu uczyła nas w tym czasie pani Zduniak-Kaczorek,
która grała na skrzypcach. Ja oczywiście zaśpiewałem moją ulubioną
piosenkę Mkną po szynach niebieskie tramwaje. Pani Zduniak była zachwycona. Tę piosenkę musiałem śpiewać jeszcze trzykrotnie przy całej
klasie. Otrzymałem piątkę ze śpiewu i ten stopień miałem już do końca
szkoły podstawowej.
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Rodzina
W 1953 r. moja siostra Kazimiera wyszła za mąż za kolegę z liceum,
Alojzego Turowskiego, Warmiaka z okolic Olsztyna. Jego rodzice mieli
gospodarstwo rolne o powierzchni 12 ha w Tomaszkowie, 5 km od Kortowa. Wesele odbywało się w Barczewku w szkole, gdzie pracowała jako nauczycielka moja starsza siostra Henryka. Mogłem tam przy okazji
słuchać muzyki z płyt gramofonowych. Oprócz wielu pięknych przebojów spodobała mi się Wrocławska piosenka Marii Koterbskiej.
Siostra z mężem długie lata pracowali w szkole podstawowej w Tuławkach koło Olsztyna. On był dyrektorem. Kazimiera Turowska za 20letnią pracę pedagogiczną 23 IV 1975 r. została odznaczona Złotym
Krzyżem Zasługi, a za 30-letnią pracę pedagogiczną otrzymała Krzyż
Kawalerski Odrodzenia Polski. Otrzymała także odznakę „Zasłużony dla
Warmii i Mazur”. Turowscy wychowali dwoje dzieci: Alicję i Grzegorza. Siostra zmarła 18 V 2008 r. w wieku 76 lat.
Moja siostra Henryka wyszła za mąż za Polaka z Wileńszczyzny, Jerzego Stankiewicza. Razem uczyli w szkole w Barczewku. Wychowali
dwoje dzieci: Bohdana i Barbarę. Henryka zmarła w 1999 r. w wieku 70
lat.
Franciszek Waszkowski zmarł w Brzozowie-Dąbrówce koło Dzierzgowa w 1958 r. w wieku 68 lat.
Aleksander Waszkiewicz, mój ojciec, zmarł w Grądach 28 VII 1978 r.
w wieku 77 lat.

Moja droga zawodowa
Przez kilkanaście lat w Grądach istniał rejon zamknięty uprawy sadzeniaków. Wieś jest otoczona z trzech stron lasami stanowiącymi naturalną
izolację przed chorobami ziemniaków. Obszar kontraktacji sadzeniaków
wynosił 60–70 ha. Raz się zdarzyło, że do Grądów przywieziono sadzeniaki wprost ze Stacji Hodowli Roślin w najwyższym stopniu odsiewusuperelicie, na obsadzenie 1 ha plantacji. Sadzeniaki w stopniu superaty
zasadzone wiosną przechodzą jesienią w elitę. Sadzeniaki elity sadzone
w następnym roku wiosną na jesieni przechodzą w oryginał. Oryginał
zasadzony wiosną kolejnego roku jesienią przechodzi w klasę A, którą
można uprawiać przez 5 lat. Na plantacjach ziemniaków sadzeniaków
prowadziło się trzykrotną selekcję negatywną, usuwając chore krzaki
ziemniaków z pola. Dwa razy w okresie wegetacji przyjeżdżał kwalifikator, który po kontroli plantacji wystawiał świadectwo kwalifikacyjne.
W przypadku wyjątkowo porażonych chorobami ziemniaków, kwalifikator mógł plantację zakwalifikować do klasy B i wtedy sadzeniaki nie
nadawały się do sadzenia w następnym roku.
Sadzenie ziemniaków pod pług było znane starszym rolnikom, ale już
nie było stosowane. Sadziło się pod motykę, w znaki, robione znacznikiem drewnianym, ciągnionym przez konia lub konnym dwurzędowym
dołownikiem. Dołownik miał na osi zamontowane łopatki, które robiły
dołki, w które były wrzucane sadzeniaki. Na większych plantacjach
ziemniaków stosuje się sadzarki dwurzędowe, mające zbiornik na sadzeniaki, które po wpadnięciu w ziemię są od razu zasypywane radłami.
Sadzenie w znaki czy dołownikiem było konieczne z uwagi na jednakową rozstawę międzyrzędzi. Ta rozstawa wynosiła 125cm. W czasie wegetacji ziemniaków trzeba było wjeżdżać ciągnikiem na plantację 2 lub
3 razy, zwalczając stonkę i choroby. Przy innej rozstawie koła ciągnika
niszczyły redliny ziemniaków. Przy kopcowaniu ziemniaków na zimę
zalecane były reje nie zagłębiane w ziemię, nie szersze niż 2 m. Przed
okryciem ziemniaków pierwszą słomą kładło się wzdłuż na kalenicy
drąg i po przykryciu słomą i pierwszą warstwą ziemi, wyciągało się drąg
przy pomocy konia. Powstawał w ten sposób wzdłuż rei poziomy tunel
dopływu powietrza, który był zakrywany przed większymi mrozami
drugą warstwą słomy i ziemi. Wcześniejsze stosowanie na rejach kominków było krytykowane, ponieważ w tych miejscach miała się gromadzić wilgoć i tworzyły się ogniska gnilne.
Ziemniaki zawierają kilkanaście procent skrobi, która jest łatwo przetwarzana w organizmach świń w tłuszcz. O ile kilkadziesiąt lat temu było to zaletą, to obecnie jest wadą, dlatego ziemniaki zastąpione zostały
w żywieniu trzody przez mieszanki zbożowe, dlatego uprawa ziemniaków została bardzo ograniczona.
Piszę o tym, bo po ukończeniu studiów na Wydziale Rolnym SGGW
w Warszawie w 1969 r. podjąłem pracę w Inspektoracie Doświadczalnictwa Terenowego IUNG w Warszawie. Zakładałem i prowadziłem doświadczenia ścisłe, naukowe na terenie powiatów makowskiego i prza-
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snyskiego. Były to badania prowadzone w różnych warunkach glebowoklimatycznych, ale mocno niedofinansowane przez władze Polski Ludowej. Potrzebowałem do współpracy 14 gospodarstw. Spośród nich
zdarzało się znaleźć 4 rolników entuzjastów, którzy, nie zważając na
ciężką ręczną pracę i brak zysków, kosą i motyką w upale i kurzu pracowali przy doświadczeniach przez wiele lat. Do takich rolników należeli Kazimierz Zduniak i Tadeusz Ziemiński z Przytuł. Większość rolników zniechęcała się po roku i musiałem szukać nowych. Rolnicy mieli
zwracane koszty ponoszonej robocizny w wysokości od 10 do 15 procent. Nasz inspektorat wysłał pismo do ówczesnego premiera Jaroszewicza, w którym udowodniliśmy, że nakłady na jedno nasze doświadczenie
stanowią 10 % nakładów, jakie na takie samo doświadczenie pobierają
Stacje Oceny Odmian, czyli pobierają 90 % nakładów. Na nasze pismo
nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Z braku pieniędzy w 1972 r. przestał się
ukazywać „Biuletyn Doświadczalnictwa Terenowego”.
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Wykaz fotografii:

16
W tej sytuacji przeniosłem się do pracy w warszawskich Zakładach
Przemysłu Tłuszczowego, zajmując się kontraktacją rzepaku, nadzorem
agrotechnicznym i skupem. Pracowałem tam do emerytury.
Na początku lat dziewięćdziesiątych wprowadziliśmy odmiany rzepaku dwuzerowego bezerukowe. Stary rzepak zawierał ponad 40 % kwasu
erukowego, który był rakotwórczy.
Stanisław Waszkiewicz
Radom, 11 VIII 2021 r.

1. Dowód osobisty Władysławy Waszkowskiej – miała zamiar wyjechać
na stałe do córki Anastazji do Chicago, ale zrezygnowała.
2. Władysława Waszkowska z Blochów.
3. Pogrzeb babci Władysławy Waszkowskiej, Krasnosielc, ul. Przechodnia 2, 1946 r. Od lewej Aleksander Waszkiewicz – mój ojciec, Feliksa – żona Aleksandra, ich dzieci: Henryka, Kazimiera, Stanisław.
4. Książeczka harcerska Romana Waszkiewicza wydana 15 IX 1938 r.
w Krasnosielcu.
5. Drewniany dom w Krasnosielcu na ul. Przechodniej 2, w którym
mieszkaliśmy w latach 1945–1949.
6. Roman Waszkiewicz (pierwszy z prawej) z NN kolegami, Krasnosielc, 1942 r.
7. Roman Waszkiewicz z NN kolegą, Krasnosielc, 1944 r.
8. Henryka Stankiewicz z Waszkowskich z córką Basią, Nikietkowo,
1956 r.
9. Ślub Alojzego Turowskiego z Kazimierą z Waszkiewiczów, Barczewko, 1953 r. Po lewej przy księdzu siedzą rodzice Waszkiewicz, wyżej na murku po lewej siedzi Stanisław Waszkiewicz, po prawej nieco
niżej Henryka Waszkiewicz.
10. Henryka Waszkiewicz w szkole w Barczewku, 1950 r.
11. Kazimiera Turkowska z Waszkowskich przed domem w Tuławkach, 1961 r.
12. W środku stoi Anastazja Zega, Chicago, 1951 r.
13. „Konfidenci i agenci z Krasnosielca”. Zdjęcie zamieszczone w „Naszym Dzienniku” z 26 XI 2004 r.
14. Nagrobek Romana Waszkiewicza na cmentarzu w Krasnosielcu.
Obok po prawej stronie nagrobek jego towarzysza (betonowa
obwódka i żelazny krzyż), z którym został rozstrzelany.
15. Nagrobek Romana Waszkiewicza na cmentarzu w Krasnosielcu –
stan aktualny. Obok po prawej stronie odnowiony nagrobek jego
towarzysza, z którym został rozstrzelany. Tablica informuje, ze był to
Jan Jeziorek, lat 18, rozstrzelany przez niemców w 1945 r.
16. Grób nieznanego żołnierza w Krasnosielcu. Fot. S. Rutkowski, 27 X
2021 r.
17. Pogrzeb stryja Franciszka Waszkowskiego, 1958 r.
18. Fragment listu Aleksandra Waszkiewicza z 15 I 1977 r.
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Okres Adwentu i Bożego Narodzenia
w parafii pw. św. Floriana
w Jednorożcu

Maria Weronika KMOCH
Adwent, czyli przygotowanie do świąt Bożego Narodzenia, kojarzy się
m.in. roratami, czyli porannymi mszami ku czci Matki Bożej. Odprawiano je codziennie o 7.00 rano. Za ks. S. Muzala nie cieszyły się one
powodzeniem wśród parafian – w 1993 r. na roraty uczęszczało niewiele
osób 1. Ksiądz A. Kron wprowadził roraty dla dzieci w środy i soboty
podczas mszy św. wieczornej. W pozostałe dni tygodnia – oprócz niedzieli – roraty odprawiane są tradycyjnie w czasie porannej mszy św.

W historii parafii Jednorożec rekolekcje prowadzili różni duchowni,
zarówno duszpasterze parafii, jak i kapłani świeccy oraz zakonni spoza
parafii. Wśród świeckich księży zaproszonych do odprawienia rekolekcji
adwentowych w Jednorożcu, pojawiają się duszpasterze sąsiednich parafii lub parafii z dekanatu, np. ks. Piotr Urbański, proboszcz z Duczymina
(1978), ks. Sławomir Wądołek, proboszcz ze Skierkowizny (2017).
W 1982 r. rekolekcje adwentowe prowadził ks. Jan Pakieła, proboszcz

Adwent to również rekolekcje, czyli duchowe przygotowanie do narodzin Jezusa. W 1945 r. ks. S. Morko odprawił rekolekcje dla młodzieży
w czasie nowenny do św. Stanisława Kostki, zaś w czasie adwentu dla
starszych. Rok później nauki rekolekcyjne prowadzono osobno dla każdego stanu: dla młodzieży żeńskiej 11–12 marca, dla młodzieży męskiej
13–15 marca, dla mężczyzn 17–19 marca, zaś dla kobiet 22–24 marca.
Wedle wyliczeń duszpasterza z rekolekcji skorzystało 1398 parafian.
Rekolekcje dla dzieci szkolnych odprawiono po Wielkanocy. Ogólna
frekwencja była bardzo dobra pomimo zimna i wichury. Nauki samodzielnie prowadził ks. Morko, tylko w spowiedzi pomagali mu księża
z sąsiednich parafii 2.

1
ze Świętego Miejsca. Wówczas zebrane ofiary, podobnie z parafii Chorzele i Dzierzgowo, przekazano na budowę kaplicy filialnej w Lipie.
Wśród adwentowych rekolekcjonistów o wiele więcej było zakonników,
szczególnie za probostwa ks. J. Wójcika: salezjanin o. Jan (1953), o. Tadeusz Hennenberg, redemptorysta z Warszawy (1954, 1971), o. Wacław
Wojciechowski, pasjonista z Przasnysza (1967), pasjonista o. Andrzej
z Przasnysza (1969, 1976, 1977), o. Apoloniusz Leśniewski (1973),
o. Bogdan Kołakowski, pasjonista z Przasnysza (2000). Wśród rekolekcjonistów znajdziemy też osoby pełniące ważne funkcje w okresie prowadzenia rekolekcji: dyrektor Niższego Seminarium Duchownego
w Płocku ks. Józef Szczuciński (1991) czy dyrektor Diecezjalnego Radia
Nadzieja ks. Tomasz Olszewski (2014) 3.

* To jeden z rozdziałów książki Na skraju Kurpiowszczyzny. Parafia pw.
św. Floriana w Jednorożcu M.W. Kmoch, wydanej w 2020 r. przez 3 AKDP, APJc 1949–1991, Kwestionariusz wizytacyjny, 1954 [anup],
Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.
s. 4; tamże, Pismo dziekana przasnyskiego, 21 XI 1952, nr 3797 [anup];
1
Archiwum parafialne w Jednorożcu [dalej: AP], Kronika ks. S. Muzala, AP, Kronika ks. J. Wójcika, s. 60, 64, 66 [anup]; tamże, APJ Od r. 1959
[b.n.s.] [anup]; A. Leleń, Religijna kultura muzyczna Mazowsza – do r. 1968, biskupa kanclerza Kurii Diecezjalnej, 17 XI 1967, nr
Płockiego 1864–1918, Płock 2001, s. 124.
5874/67, sygn. 138/67 [anup]; tamże, APJ Od r. 1969, Pismo kanclerza
2
Archiwum Kurii Diecezjalnej w Płocku [dalej: AKDP], Akta parafii Kurii Diecezjalnej, 28 XI 1973, nr 5926/73, sygn. 109/73 [anup]; tamże,
Jednorożec [dalej: APJc] 1949–1991, Sprawozdanie z przeprowadzo- Pismo kanclerza Kurii Diecezjalnej, 4 XII 1971, nr 5376/71, sygn.
nych rekolekcyj w parafii Jednorożec, 15 IV 1946 [anup].
157/71 [anup]; tamże, Ogłoszenia duszpasterskie [1999–2002] [b.n.s.]
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3

2

5

4
[anup]; AP, Kronika ks. S. Muzala, [b.n.s.] [anup]; tamże, Kronika ks.
J. Wójcika, s. 69 [anup]; tamże, Ogłoszenia duszpasterskie [2014–2016]
[b.n.s.] [anup]; M. Makowski, Historia parafii pw. św. Stanisława BM
w Świętym Miejscu, Przasnysz 2008, s. 41.

Wykaz fotografii:
1. Bożonarodzeniowa dekoracja kościoła w Jednorożcu,
2019 r. Fot. M.W. Kmoch.
2. Żłóbek w kościele pw. Narodzenia NMP w Jednorożcu,
przed 1962 r. Udostępnił Jan Skała ze Stegny.
3. Żłóbek w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Jednorożcu, 2016 r. Fot. M.W. Kmoch.
4. Dekorowanie żłóbka, ok. 2008 r. Fot. E. Grad.
5. Pamiątka kolędy, między 1945 a 1953 r. Udostępniła
Stanisława Łukasiak z Jednorożca.
6. Zespół „Młode Kurpie” z ks. A. Kronem po koncercie
kolęd i pastorałek w kościele parafialnym, 6 I 2018 r.
7. . Status animarium z Jednorożca przygotowany przez
ks. Stefana Bernatowicza, 1944 r. Archiwum parafialne
w Jednorożcu.
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6
świerki bez żadnych ozdób, ale za to bardzo okazałe.
Żłóbek i drzewka w kościele stawiano między amboną a bocznym ołtarzem. W 1985 r. zakupiono nową
figurkę anioła-skarbonkę. Ze starego kościoła pozostał komplet gipsowych figurek do żłóbka, ale nie
wiadomo, ile miały lat. Świerków nie dekorowano, a
żłóbek był drewnianą stajenką. Ksiądz S. Muzal zapisał w kronice parafialnej przed świętami 1993 r.:
Rozpoczynamy szykować „żłóbek” albowiem dawny,
tradycyjny żłóbek się zużył. Od momentu objęcia parafii przez ks. A. Krona choinki w kościele ubiera
młodzież parafialna: członkowie oazy, KSM i scholi,
bierzmowani, młodzież szkolna. Każdego roku,
ewentualnie co kilka lat, zmienia się kolorystykę choinek przy żłóbku, wybierając barwę przewodnią; najczęściej jest to złoto, czerwień lub kolor niebieski.
Choinki w prezbiterium są wielobarwne, zaś przy tabernakulum, na ambonie i przed ołtarzem – jednobarwne. Świerki to ofiary nadleśnictw działających na
terenie parafii oraz parafian. Przykładowo w 2014 r.
świerki przy ołtarzu pochodziły z terenu Nadleśnictwa Parciaki, a także zostały ofiarowane przez Grzegorza Opalacha 4. Proboszcz zakupił też nowy komplet figurek do żłóbka z aniołkiem-skarbonką.
W okresie Bożego Narodzenia nie brakowało
zwyczajów pogańskich lub zawierających elementy
niereligijne. W Wigilię kobiety nie mogły wychodzić
z domu, bo miało to przynosić nieszczęście, a jeśli do
mieszkania tego dnia wszedł mężczyzna inny niż domownik, zwiastowało to pomyślność. Zwierzęta
(krowy i konie) karmiono różowym opłatkiem, który
miał chronić je przed chorobami i złym spojrzeniem.
Wierzono, że kiedy go zjadły, mogły przemówić
ludzkim głosem 5.
ciąg dalszy na stornach 61 i 62
4

W okresie przedświątecznym przygotowuje się dekorację kościoła.
W latach międzywojennych, jak wspominał Stanisław Brzozowy (1923–
2020) z Jednorożca, W kościele stała bardzo uboga szopka, a wokół niej
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AP, Inwentarz majątku parafialnego [1991],
s. 6 [anup]; AP, Kronika ks. S. Muzala, [b.n.s.]
[anup]; AP, Ogłoszenia duszpasterskie [2014–
2016] [b.n.s.] [anup]; Jednorożeckie Archiwum
Społeczne [dalej: AS], Film ks. M. Mecha
(1991); J. Grec, Święta Bożego Narodzenia we
7
wspomnieniach Stanisława Brzozowego, [w:]
Zapiski
Ziemi
Jednorożeckiej,
red.
M. Dworniczak i in., Jednorożec 2011, s. 137.
5
M. Deptuła, Jednorożec. Powrót do przeszłości, Żywiec 2017, s. 84;
A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów dorocznych…, s. 7–8.
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Asysta procesyjna
w parafii Jednorożec

Maria Weronika KMOCH
Słowo asysta – łac. assistere (stać przy) – oznacza grupę osób towarzyszących, eskortę. Bierze ona udział w uroczystościach kościelnych
(rezurekcja, Boże Ciało i procesja podczas oktawy, odpusty parafialne,
comiesięczne procesje eucharystyczne w okresie od Wielkanocy do
pierwszej niedzieli października). Do asysty należą dorośli, dzieci i młodzież. Każda z grup i osób ma przydzielone zadanie. Mężczyźni noszą
baldachim nad kapłanem z monstrancją, lampiony oraz proporce. Kobiety noszą feretrony i chorągwie, czasem przy pomocy mężczyzn. Do asysty parafialnej należą również dzieci młodsze i starsze, które noszą m.in.
feretrony, figury i poduszeczki, dziewczynki sypią kwiatki oraz noszą
wstążki przy feretronach, a chłopcy różaniec. Asystę zasilalą też członkowie oddziałów Ochotniczej Straży Pożarnej, działających na terenie
parafii (Budy Rządowe, Jednorożec, Ulatowo-Pogorzel), biorący udział
w rezurekcji i uroczystości Bożego Ciała poprzez niesienie relikwii patrona parafii czy podtrzymywanie kapłana z Najświętszym Sakramentem. Ważną rolę w procesji odgrywają ministranci jako służba ołtarza.
Dawniej bywało nieco inaczej; z czasem następowały też zmiany,
o czym niżej. Asystą procesyjną opiekował się proboszcz 1.
Na początku rozważań na temat asysty procesyjnej warto poczynić
kilka uwag na temat ubioru. W okresie międzywojennym, szczególnie
w latach dwudziestych XX w. i z okazji najważniejszych świąt, w procesjach brać mogły udział parafianki ubrane w stroje kurpiowskie. Podobnie mogło być zanim jeszcze w Jednorożcu powstała parafia, czyli przed
1916 r. – kobiety ubierały się w stroje odświętne nie jedynie w uroczystości, ale w każdą niedzielę. Nauczycielka Maria Wardakowa wspominała międzywojnie: Szczególnie barwnie, zwłaszcza przez starsze pokolenie w dni uroczyste, wesela, procesje Bożego Ciała. Kobiety nosiły
spódnice wełniane, pasiaste, sute, tkane na własnych krosnach. Fartuchy
i koszule białe, haftowane. Chustki na głowę wiązały do tyłu, ale z czoła
ku tyłowi, z szeroką fałdą przylegającą do skroni, coś jak korona. Wysokich „czółek”, jak w myszynieckim tu nie noszono. Panny nosiły wianki,
tzw. korony 2. Za probostwa ks. J. Wójcika stroje ludowe pojawiały się
na procesjach rezurekcyjnych lub z okazji Bożego Ciała. Z kolei w 1969
r. w dekrecie wizytacyjnym parafii zapisano, że członkowie asysty procesyjnej nie noszą już (…) strojów regionalnych 3. W XXI w. zaczęto
przywracać tradycję noszenia stroju kurpiowskiego podczas procesji eu* To jeden z rozdziałów książki Na skraju Kurpiowszczyzny. Parafia pw.
św. Floriana w Jednorożcu M.W. Kmoch, wydanej w 2020 r. przez
Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej”.
1
W okresie międzywojennym jej członkowie spotykali się
z duszpasterzem w pierwszą niedzielę miesiąca. A. Fronczak,
Z Jednorożca, „Hasło Katolickie”, 2 (1931), 34, s. 397.
2
Funkcję tę w Jednorożcu pełniła korona ze sztucznych kwiatów i sychu.
W pobliskim Baranowie korona wykonywana była dawniej z piór leśnych ptaków osadzonych na jałowcowej, wiklinowej, a później drucianej obrączce. Moda ta zanikła po 1900 r. Kiedy brakowało naturalnych
piór, używano sztucznych wykonanych ze złotych nitek i szychu. Korona kończyła się pękiem wstążek, zwisających z tyłu. Muzeum Historyczne w Przasnyszu, M. Wardakowa, Wspomnienia z lat 1927–1939
dotyczące pracy w Jednorożcu – w szkole i w środowisku, Kraków 1979;
s. 2–3; Wizyta biskupia w Jednorożcu, „Mazur”, 1 (1906), 15, s. 172;
A. Chętnik, Strój kurpiowski Puszczy Zielonej, Warszawa 1961, s. 7, 45.
3
Archiwum parafialne w Jednorożcu [dalej: AP], Księga wizytacji biskupich w parafii Jednorożec [1949–1979], Dekret wizytacyjny [dalej:
DW], 1969, s. 4 [anup]; Archiwum Państwowe w Warszawie Oddział
w Pułtusku [dalej: APP], Urząd Wojewódzki w Ostrołęce [1948–1974]
1975–1998 [1999–2000], sygn. 1953, k. 8.

charystycznych. Obecnie strój kurpiowski pojawia się na procesjach
w Jednorożcu sporadycznie 4. Najczęściej zakładany jest przez te członkinie asysty, które jednocześnie należą do zespołów regionalnych i/lub
kół gospodyń wiejskich 5.
Do lat siedemdziesiątych XX w. feretrony nosiły tylko panny. Ubrane
były w białe sukienki i welony, które w czasie procesji, kiedy szedł kapłan z Najświętszym Sakramentem, zarzucały na twarze. Nosiły też białe rękawiczki oraz wianki. Zdarzało się, że we włosy miały wplecione
gałązki asparagusa lub świeże kwiaty. Welony przestano nosić w latach
sześćdziesiątych XX w. Jeśli dziewczyna wychodziła za mąż, oddawała
feretron siostrze lub koleżance. Następczynię wskazywała samodzielnie,
proboszcz nie ingerował w jej decyzję, ale równie często panny do feretronów wybierali brastewni. Wówczas dziewczyna szyła sobie lub zamawiała u krawcowej sukienkę, ewentualnie odkupywała od znajomej
sukienkę ślubną. W białe sukienki i rękawiczki ubrane były dziewczynki
sypiące kwiatki przed Najświętszym Sakramentem, noszące różaniec
procesyjny i wstążki przy chorągwiach. Były już u pierwszej komunii;
nosiły wianki na głowach. Tercjarki ubierały się jednakowo – nosiły
czarne stroje oraz białe chusty na głowę, zawiązane pod szyją. Sukienkę
miały przepasaną w pasie szkaplerzem. Inni uczestnicy procesji ubierali
się na biało w święta oraz pierwsze niedziele miesiąca, kiedy procesję
urządzano po mszy. Podczas procesji w zwykłe niedziele (przed mszą)
asysta mogła nosić kolorowe stroje. Galowy ubiór przywdziewano
w uroczystości, jeśli pozwalała na to pogoda, ale np. podczas procesji
rezurekcyjnej, jeśli było zimno, panny procesyjne nie nosiły białych sukienek 6.
W późniejszym czasie w procesji mogli brać udział wszyscy chętni.
Marianna Wilga z Przybyłków (1926–2013) ze Stegny wspominała:
W czasie procesji każdy z asysty zachowywał się z godnością i poszanowaniem, a ubiór odznaczał się skromnością a zarazem niezwykłą starannością 7. Zachowano jednolitość ubioru, ale w ramach poszczególnych
parametrów. Przykładowo parafianki z Drążdżewa Nowego noszące feretron umawiały się na konkretny krój stroju. Często ze składki kupowano lub szyto jednakowe ubrania dla tych, którzy opiekowali się danym
parametrem. Kobiety nosiły białe rękawiczki. Ministranci zawsze nosili
komże, zaś po zakupie czerwonych szat za probostwa ks. A. Krona niektórzy – szczególnie ci służący podczas procesji –je zakładali właśnie
z tej okazji. Komże przywdziewają wszyscy mężczyźni biorący udział
w procesji. Ci, którzy noszą figurę Matki Bożej Fatimskiej, nakładają też
4

Warto jednak zauważyć, że używany jest wzór stroju z centrum
Kurpiowszczyzny. Wzór jednorożecki został prawie zapomniany.
Szerzej zob. M.W. Kmoch, MAŁA OJCZYZNA: Powojenne przemiany
stroju kurpiowskiego w Jednorożcu: https://bit.ly/2WXpjqO (26 V
2020).
5
W 2011 r. feretron Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego
Serca NMP oraz chorągiew św. Floriana i Wniebowzięcia NMP nieśli
członkowie i członkinie Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich
w strojach regionalnych. T. Wojciechowska, Opust parafialny
w Jednorożcu, „Głos Gminy Jednorożec”, 6 (2011), 3 (23), s. 4.
6
Relacja Jana Bakuły z Jednorożca i Jana Skały ze Stegny (2019),
Stanisławy Kobylińskiej z Ulatowa-Pogorzeli (2020), Aliny Maluchnik z
Jednorożca (2020), Wacławy Piotrak z Jednorożca (2019), Barbary
Więcek i Jadwigi Wilgi z Jednorożca (2016).
7
Relacja Marianny Wilgi ze Stegny, [w:] Ł. Turbak, Ksiądz Stefan Bernatowicz (1873–1945). Duszpasterz i propagator liturgii, praca magisterska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007,
s. 42.
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Czesława Wilga z Obrębskich (1916–2011) jako panna procesyjna
z braćmi: Franciszkiem (z lewej) i Mieczysławem (z prawej) na odpuście w Jednorożcu, lata trzydzieste XX w. Udostępniła I. ObrębskaWróbel.
niebieskie peleryny ze złotą lamówką. Z kolei strażacy występują
w mundurach, obojętnie czy biorą udział w procesji, niosąc relikwiarz
św. Floriana lub jego figurę, czy grają na instrumentach.
Ksiądz A. Kron wprowadził zmiany, jeśli chodzi o dzieci biorące
udział w procesji. Od 2000 r. dziewczynki, które sypią kwiatki, oraz
chłopcy, którzy od tej pory zaczęli nosić różaniec procesjonalny, to
dzieci, które w danym roku przystąpiły do I komunii. Zrezygnowano
z sukienek dla dziewczynek, które nierzadko mocno się między sobą
różniły, co wskazywało na status materialny rodziny dziecka, i zakupiono białe alby z niebieskimi elementami (lamówka, szarfa oraz emblemat
na pelerynie). Podobne stroje z elementami w kolorze czerwonym noszą
chłopcy. Zdarza się też, że dzieci mają stroje z innych parafii albo od
członków rodziny – wówczas elementy alby mają kolor złoty albo inny
krój.
Z czasem starszym kobietom noszącym chorągwie zaczęli pomagać
mężczyźni z tłumu. Zgłaszali się ci, którzy ubrani byli elegancko, ewentualnie strażacy. Współcześnie w przypadku nieobecności członków
asysty parafialnej wybiera się osoby z wiernych. Bardziej liczy się to, by
dany parametr był noszony w procesji niż to, czy osoba wybrana do pomocy jest ubrana tak jak pozostali członkowie asysty. Niemniej dalej
zwraca się uwagę na godny strój.
Feretrony fundowały osoby prywatne lub grupy parafian z poszczególnych miejscowości. Później przez lata opiekowali się nim parafianie
z danej wsi. Współcześnie zdarza się, że np. kobiety pochodzące z Ulatowa-Pogorzeli, które po ślubie zamieszkały w Jednorożcu, noszą feretron będący fundacją ich przodkiń z rodzinnej wioski 8.
Już przed I wojną światową w parafii istniała asysta procesyjna. Wiemy, że w 1907 r. pozłocono chorągwie i feretrony znajdujące się w kościele. Jedna z chorągwi miała wizerunek Najświętszej Maryi Panny 9.
Po zniszczeniach pierwszowojennych asysta zaczęła się odtwarzać, kiedy fundowano nowe parametry procesyjne. O tym, jak ważne były to
przedmioty, świadczy to, że pierwsze zakupiono w okresie probostwa
8

Chór parafialny z organistą Franciszkiem Arczyńskim i ks. Stefanem
Bernatowiczem, 1934 r. Archiwum parafialne w Jednorożcu.
ks. K. Lewandowskiego, zanim jeszcze kościół wyposażono np. w ławki
albo konfesjonały. W 1924 r. zanotowano istnienie 2 feretronów, 2 chorągwi haftowanych na adamaszku, takichż 2 proporców z pokrowcami,
2 proporce gorszej roboty oraz baldachim pierwszorzędnej wartości 10.
Baldachim jest do dziś wykorzystywany podczas procesji, a noszą go
brastewni. Jego drzewce zakończone są gałkami zwieńczonymi krzyżami. Nie jest usztywniany, ma białe podsuficie z haftowanym wizerunkiem Ducha Świętego. Materiał, wykończony złotymi frędzlami, jest haftowany w złote liście winorośli oraz winne grono. Z przodu widoczny
jest złoty chrystogram IHS.
Jednym z pierwszych parametrów w parafii po I wojnie światowej był
krzyż procesyjny o długości 214 cm, z 48-centymetrową figurką Ukrzyżowanego. Zachował się i jest używany do dziś. Wyróżniają go ramiona
rozwinięte w wiązki liści suchego akantu oraz skrzyżowanie ramion
z krzewkami. Drzewce w górnej części jest skręcone spiralnie, w dolnej
– gładkie. Krzyż wykonany jest ze srebrzonego mosiądzu 11. Dawniej
stał w prezbiterium, zaś po zbudowaniu murowanego kościoła przeniesiono go do zachowanka przy wejściu na chór. Za probostwa ks. A.
Krona został odnowiony m.in. przez pozłocenie i posrebrzenie. Uzupełniono fragment krzyża – oderwaną dekorację z liści akantu na jednym z
ramion. Został wykonany marmurowy stojak, dzięki któremu krzyż może stać przy ołtarzu w prezbiterium. Krzyż podczas procesji noszony jest
przez brastewnych.

10

AP, Akta parafii Jednorożec [dalej: APJc] 1912–1958, Protokół
tradycyjny [dalej: PT], 1924, s. 4–5 [anup].
11
AP, Renovatio Sanctissimi Sacramenti, Krzyż procesyjny, karta nr
109, Ośrodek Dokumentacji Zabytów w Warszawie [dalej: ODZW],
1984, s. 1 [anup].

Relacja Stanisławy Kobylińskiej z Ulatowa-Pogorzeli (2020).
AP, APJ 1912–1958, KWB, 1912, s. 8 [anup]; Z Jednorożca, pow.
Przasnyskiego, „Mazur”, 3 (1908), 12, s. 3–4.
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Powyżej: Uroczystość religijno-patriotyczna w Jednorożcu, początek lat dwudziestych XX w. Zbiory Muzeum Historycznego w Przasnyszu.
Poniżej: Chór dzieci szkolnych, ministranci i uczestniczki procesji eucharystycznej z ks. Stefanem Bernatowiczem i organistą Franciszkiem Arczyńskim, 1932 r. Udostępniła rodzina Arczyńskich z Koszalina.

ciąg dalszy na stornach 63–66.
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Informacja o projekcie naukowo-badawczym
„Powiat Maków Mazowiecki w czasie II wojny światowej
– zbrodnie, straty osobowe
oraz ofiary represji niemieckich i sowieckich”
Mariusz CELMER
Szanowni Państwo!
Przygotowuję kolejną publikację książkową,
tym razem na temat Powiat Maków Mazowiecki
w czasie II wojny światowej – zbrodnie, straty
osobowe oraz ofiary represji niemieckich i sowieckich. Głównym celem książki jest ukazanie
skali represji, jakich doświadczyli mieszkańcy
powiatu makowskiego z rąk niemieckiego i sowieckiego okupanta w latach 1939–1945.
Wielu bliskich z Państwa rodzin zostało poddanych tym represjom. W związku z tym bardzo
proszę o przesyłanie mi informacji, danych biograficznych, dokumentów, relacji, wspomnień,
pamiętników, zdjęć dotyczących ofiar represji
niemieckich i sowieckich z powiatu makowskiego
w czasie II wojny światowej. W książce zostaną
przedstawione m.in. dane biograficzne ofiar
dwóch totalitarnych systemów politycznych –
niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu
według następujących kategorii represji:
1) zamordowani w czasie egzekucji, pacyfikacji
i likwidacji osób uznanych za wrogów III
Rzeszy Niemieckiej;
2) zamordowani i zmarli w niemieckich obozach koncentracyjnych, więzieniach i aresztach oraz osoby, którym udało się je przeżyć;
3) osoby wysiedlone i przesiedlone przez okupanta niemieckiego z miejsc zamieszkania
do innych miejscowości;
4) osoby skierowane na roboty przymusowe na
rzecz III Rzeszy Niemieckiej;
5) dzieci i młodzież poddana procesowi germanizacji – wywiezione (z rodzicami lub same)
na roboty przymusowe w głąb Rzeszy, które
Maków na niemieckiej mapie z 1944 r.
utraciły podczas wojny rodziców i były wyAktualnie prowadzę kwerendy w archiwach i bibliotekach w celu pochowywane w rodzinach zastępczych oraz domach dziecka;
szukiwania potrzebnych dokumentów i materiałów, które posłużą do na6) ofiary działań wojennych spośród ludności cywilnej – zabici i zagi- pisania monografii.
nieni, zmarli wskutek ran, wycieńczenia w czasie II wojny świaWyżej wymieniony projekt jest realizowany pod patronatem Stowatowej;
rzyszenia Pomocy Liceum Ogólnokształcącego Nr 1 im. Marii Curie7) żołnierze polegli na frontach i zamordowani w niewoli (jeńcy ofla- Skłodowskiej w Makowie Mazowieckim. Książka zostanie wydana
gów i stalagów oraz ci, którzy je przeżyli);
przez jedno z wydawnictw, które publikuje recenzowane monografie
8) ofiary represji sowieckich z lat 1939–1941 (żołnierze, oficerowie naukowe.
zamordowani w ramach zbrodni katyńskiej i polegli na Wschodzie
w czasie działań wojennych w 1939 r. oraz uwięzieni i zmarli
MARIUSZ CELMER – dr nauk humanistycznych, historyk. Absolw łagrach i więzieniach) oraz z lat 1944–1945 (aresztowani, de- went Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana
portowani i uwięzieni mieszkańcy powiatu makowskiego w ła- Pawła II w Lublinie. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wograch sowieckich).
kół historii Polski w XX w. Autor książki Władze państwowe wobec KoPod pojęciem „mieszkańcy powiatu makowskiego” należy rozumieć ścioła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945–1970.
osoby, które mieszkały w powiecie makowskim bezpośrednio przed wybuchem II wojny światowej w 1939 r. oraz te, które mieszkały na jego
Mariusz Celmer
terenie w ówczesnych granicach administracyjnych w okresie od wrzeAdres
do
korespondencji:
śnia 1939 do maja 1945 r.
ul. Klonowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki
Informacje i wszelkie materiały na ten temat proszę przesyłać na mój
adres: Mariusz Celmer, ul. Klonowa 3, 06-200 Maków Mazowiecki lub
mariusz.celmer@wp.pl
na adres e-mailowy: mariusz.celmer@wp.pl.
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Spotkanie z Krasnosielcem

Hanna MIŁUŃSKA
przy współudziale syna Zbigniewa MIŁUŃSKIEGO
Krasnosielc położony jest w dolinie Orzyca, rzeki wijącej się na
obrzeżach Puszczy Kurpiowskiej, mającej swój początek pod Mławą,
a kończącej swój bieg w Narwi koło Pułtuska. Na obrzeżach puszczy
z upływem czasu zaczęły powstawać ludzkie siedliska i stąd nazwa
Sielc. Początkowo Sielc od 1563 r. należał do Elżbiety Ciemieniewskiej,
a potem, na przełomie wieku XVII i XVIII, stał się własnością rodziny
Krasińskich. Stąd pierwszy człon nazwy. Po raz pierwszy nazwa Krasnosielec, a potem Krasnosielc, została użyta w przywileju nadanym
w 1781 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego Kazimierzowi
Krasińskiemu. Dotyczył organizowania jarmarków. W osadzie rozwijał
się handel, ale konieczne były drogi, w tamtych czasach zwane często
traktami. Wymagane były bezpieczne przejazdy przez rzekę, tzw. brody.
Właściciele terenów, przez które biegł trakt z brodem, czerpali z tego
tytułu dodatkowe zarobki. Mogli pobierać opłaty.
Jeden z traktów do Prus przebiegał koło Pienic, a więc przez dobra
krasnosieleckie należące do Kazimierza Krasińskiego. Wiemy, że Zygmunt III Waza, król Polski, w roku 1615 w Warszawie zezwolił Kacprowi i Jadwidze z Grądów Iłowskiej Wesslom na kopanie rudy żelaznej 1. Okazuje się, że na ziemiach krasnosielckich były: cegielnia, tartak,
młyn, piec wapniowy, huta szkła, fryszerka (piec do przetapiania surowca na żelazo kute). Były kopalnie bursztynu o innym wyglądzie niż ten
wydobywany z morza, ale również cennego 2. Prawa miejskie Krasnosielc uzyskał w 1824 r. Były to prawa miasta prywatnego Wawrzyńca
Krasińskiego 3 . W 1867 r. miasto utracił prawa, podobnie Różan,
Wyszków i inne. Była to kara za poparcie powstania styczniowego.
W roku 1919 Różan i Wyszków odzyskały prawa miejskie, a Krasnosielc nie.
Było to miasteczko zamieszkałe niemal równo w połowie przez
Polaków i Żydów. W roku 1904, po wybuchu wojny rosyjskojapońskiej, wielu ludzi wyemigrowało, uciekając przed poborem do wojska rosyjskiego lub szukając lepszego życia. Należeli do nich np. Abraham Rykower, którego syn Hyman Goerge, urodzony w Polsce, był konstruktorem pierwszej atomowej łodzi podwodnej Nautilus, oraz rodzina
Warner (prawdopodobnie Wrona). Harry, Jack, Sam, Albert Wronowie
(Warnerowie) założyli w USA słynną wytwórnię filmową Warner
Brothers 4. Dwie społeczności – polska i żydowska – miały odrębne wierzenia. Polacy mieli kościół, cmentarz, plebanię, obrządki religijne, Żydzi – bóżnice, mykwę, kirkut, szkołę wyznaniową, własne organizacje
i kahał, który temu w Makowie Mazowieckim. Tak było do roku 1939,
do początku II wojny światowej. Inne były losy ludności polskiej, a inne
żydowskiej. O losie tych ostatnich pisał Janusz Szczepański 5. Tego, jak
układało się życie Polaków, można dowiedzieć się m.in. z „Krasnosielckiego Zeszytu Historycznego” i różnych książek, np. z pracy zbiorowej
Maków Mazowiecki i Ziemia Makowska 6 oraz nowszej – Dzieje Makowa

1

Pamiętnik Historyczny Płocki, wyd. W.H. Gawarecki, t. 2, Warszawa
1830, s. 81.
2
„Express Makowski”, 1998, 3.
3
M. Bondarczuk, Piątego dnia. Rzecz o życiu i zagładzie Żydów
krasnosielckich, Przasnysz 1996, s. 15–18. Więcej o Warnerach w
„Krasnosielckim Zeszycie Historycznym”, 7 (2016), 28–31, s. 68–99.
4
J. Szczepański, Dzieje społeczności żydowskiej powiatów Pułtusk
i Maków Mazowiecki, Warszawa 1993, s. 73–74.
5
Tamże.
6
Maków Mazowiecki i Ziemia Makowska. Materiały z sesji
popularnonaukowej, zorganizowanej z okazji 550 rocznicy uzyskania

Mazowieckiego 7. Mowa tam o ludziach należących d organizacji podziemnych, również tych, którzy działali w Krasnosielcu i okolicach.

Moje pierwsze i drugie, i trzecie…
Pierwszy raz zetknęłam się z Krasnosielcem w czasie niemieckiej
okupacji. W roku 1939, uciekając przed Niemcami, dotarliśmy do Włodawy, ale już na początku października wróciliśmy do Makowa. Tereny
przez nas zamieszkałe zostały włączone do III Rzeszy. Administracja
była niemiecka, nie było szkół.
Część naszego mieszkania była zajęta przez oficerów z niemieckiego
oddziału sanitarnego. Do apteki, prowadzonej najpierw przez moich
dziadków Jana i Franciszkę Szulców, a potem rodziców Władysława
i Marię Pisarskich 8 , przysłano niemieckiego zarządcę, pochodzącego
z Poczdamu pod Berlinem młodego studenta farmacji, Helmuta Yogta.
Podlegały mu nie tylko apteki znajdujące się w powiecie makowskim,
ale wszystkie inne z Rejencji Ciechanowskiej.
W związku z tym właściciele lub kierownicy aptek musieli utrzymywać kontakt, składać sprawozdania, a ci z powiatu makowskiego nawet
osobiście. Pan Vogt potrzebował pomocy, nie radził sobie, a ojciec 6 IV
1940 r. został aresztowany wraz z grupą najważniejszych osób w mieście. Vogt próbował uwolnić ojca, ale to się nie udało. Następnego dnia
wywieziono całą grupę do obozów koncentracyjnych w Dachau, a potem
w Mauthausen-Gusen. Prośby mamy, a potem kolejne zabiegi pana Vogta spowodowały, że ojca zwolniono z obozu koncentracyjnego i wysłano
do pracy w aptece w Makowie.
Po pewnym czasie pan Vogt został powołany do wojska. Był młody
i silny, a braki w wojsku niemieckim były coraz większe. Na jego miejsce przyjechał wraz z rodziną (żona i 3–4-letnie dziecko) nowy zarządca, Austriak Pilsc. Zarządził, że musi być ściślejsza kontrola wszystkich
podległych aptek. Zadanie powierzył mojemu ojcowi. Urządzał też doszkalanie polskich aptekarzy. Wzywał ich w jednym terminie do Makowa. Na podwórku ustawiał szkolne ławki i katedrę, z której miał wygłaszać pouczenia doszkalające i polecenia. Nie radził sobie z tym, więc
znalazł zastępcę w postaci mojego ojca. Po kilku dniach szkolenia wszyscy rozjeżdżali się do domów. Często z Różana przyjeżdżał mgr Kazimierz Starczewski, pelen energii, zapalony strażak. Żył sprawami i problemami Straży Pożarnej. Przez wiele lat był powiatowym komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej. Z Krasnosielca przyjeżdżała panna
Wanda Witt, którad prowadziła tam aptekę w imieniu spadkobierców,
po śmierci właściciela, o ile dobrze pamiętam, Wójcickiego. Osoby biorące udział w kursie zawsze były serdecznie przyjmowane przez moich
rodziców. Czasem na śniadania przychodził weterynarz dr Czuchraj, jedyny w powiecie makowskim do 1945 r. Tego typu specjalista. W czasie
jednego z takich śniadań zostałyśmy zaproszone – moja siostra i ja – do
Krasnosielca. Rodzice zgodzili się.

przez Maków Mazowiecki praw miejskich, red. A. Słoniowa, Warszawa
1984, s. 162–198.
7
J. Szczepański, W czasach II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji,
[w:] Dzieje Makowa Mazowieckiego, t. 1, red. tenże, s. 473–517.
8
Zob. H. Miłuńska przy współudziale Z. Miłuńskiego, Wspomnienia
o Makowie z okresu mojej młodości,
„Krasnosielcki Zeszyt
Historyczny”, 11 (2020), 43–46, s. 56–76.
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Krasnosielc od Makowa Mazowieckiego dzieli odległość 20 km. Dziś
wydaje się to odległością śmiesznie małą, ale w latach czterdziestych
ubiegłego stulecia przebycie jej zabierało dużo czasu, wymagało odpowiedniego środka lokomocji, a przede wszystkim pomocy przyjaciół lub
znajomych, u których można by się było zatrzymać. Podróż trwała kilka
godzin, bo jechało się wówczas bryczką lub furmanką, a czasem szło się
na nogach. Miało to swój urok. Można było oglądać piękne okolice, pola
i łąki, lasy, cieszyć się ich widokiem, ich pięknem, ale jednak długie siedzenie w jednym miejscu stawało się z czasem męczące. W Krasnosielcu przed wojną nie czekała na nas żadna zaprzyjaźniona rodzina, więc
wówczas nie jeździliśmy do sąsiedniej osady. Często natomiast wybieraliśmy się od Różana, gdzie mieszkali moi pradziadkowie i dziadkowie,
gdzie urodziły się ich córki i gdzie mieszkali nasi przyjaciele. Dopiero
zaproszenie panny Witte sprawiło, że pojechałyśmy do Krasnosielca.
Pojechałyśmy z panną Wandą. Pogoda była piękna, świeciło słońce,
wiał lekki wiaterek. Miałyśmy dobry nastrój. Konie też były zadowolone. Nikt ich nie popędzał, droga była pusta, co trudno dziś sobie wyobrazić. Konie mogły biec spokojnie, od czasu do czasu wyrażając swoje
zadowolenie parskaniem.
Po paru godzinach dojechałyśmy do Krasnosielca drogą od strony Gąsewa, a dziś Ostrołęki. Zobaczyłam go po raz pierwszy. Było to miasteczko, a właściwie osada (zbyt mało mieszkańców, by otrzymać prawa
miejskie) z dość dużym rynkiem, z odchodzącymi od niego ulicami
i parterowymi drewnianymi domami. Wjeżdżając do Krasnosielca, zobaczyłyśmy duży kościół otoczony murem. Prócz bóżnicy był to jedyny
okazały budynek w Krasnosielcu. Został ufundowany w XVIII w. przez
Jana Kantego Krasińskiego, sufragana chełmińskiego, a wolę wykonał
Kazimierz Krasiński i jego żona Anna Ossolińska.
Z dwóch stron kościoła były ulice i tam właśnie, na przecięciu dwóch
ulic, stał dom, w którym mieściła się apteka. Pojazd nasz zatrzymał się
przed nią, bo w domu tym prócz apteki było też mieszkanie. Wchodziło
się do niego przez aptekę lub przez podwórko z bramą i furtką. Najczęściej, gdy apteka była otwarta, do mieszkania wchodziło się przez nią.
Na dole prócz apteki mieściły się dwa pokoje i kuchnia z wyjściem na
podwórko. Na piętrze był duży pokój mający ściany wyłożone pięknymi, ciemnobrązowymi deskami (myślę, że był to czarny dąb) i koło jednej ze ścian, pod oknem, stała ława obita tym samym materiałem co
ściany. Pokój zachwycił mnie.
W domu obok apteki mieszkali państwo Łasiewniccy z córką Grażyną.
Polubiłyśmy się. Była w wieku mojej siostry nazywanej w rodzinie Maliną. Grażyna była osobą miłą, pogodną. Dzięki niej poznałyśmy jej koleżanki i kolegów: Michała Narewskiego, Jurka Mączyńskiego i Alfonsa
Kocota. Było lato, ciepło, słoneczna pogoda, niedaleko płynęła niewielka, ale piękna rzeka Orzyc. Kusiła. Miała brzeg porośnięty krzakami, ale
też i brzegi piaszczyste, gdzie można było się kąpać. Dołączała czasem
do nas panna Wanda i pan Tadeusz. Był to młody człowiek, około 30 lat.
Pracował w aptece. Skąd przybył, jak się nazywał? Nikt o to nie pytał.
W tamtych czasach takich pytań nie zadawano. Po południu graliśmy
w różne gry, m.in. kartami, np. kierki.
Czas nam płynął spokojnie, jakby nie było okupacji, ale rzeczywistość
była inna. Apteka była potrzebna wszystkim, okupantowi też. Panna
Wanda miała obywatelstwo amerykańskie i dzięki temu była trochę inaczej traktowana. Jej częste wyjazdy do Makowa ułatwiały działalność
tajnej organizacji AK. Był to jeden z kontaktów mojej mamy, która
w czasie okupacji była komendantką Oddziałów Kobiecych na powiat
makowski. Młodzi znajomi, którzy chodzili z nami nad rzekę, tylko pozornie interesowali się wypoczynkiem. Jak się okazało, też działali
w tajnej organizacji. Zapłacili za to bardzo wysoką cenę.
Byłyśmy kilka razy w Krasnosielcu. Za którymś razem nie było już
pana Tadeusza. Znikł, nikt nie pytał. Może pomogła mu w tym AK.
Przyszedł rok 1944. Niemcy przegrywali na wszystkich frontach.
Front zbliżał się i do nas. Wracały wspomnienia z 1939 r., ale teraz choć
byłyśmy pełne lęku, to i radości. Nadchodzi koniec okupacji – nikt w to
nie wątpił. Wszyscy myśleli o zabezpieczeniu mieszkań, a przede
wszystkim ubrań i cennych rzeczy. Moja mama i panna Wanda wpadły
na pomysł, by zakopać je na cmentarzu w Krasnosielcu i zrobić nad nimi
grób. Pomysł zrealizowano. Schowane rzeczy leżały bezpiecznie w grobie.
Jesienią 1944 r., po wysiedleniu z Makowa i przyfrontowych wsi,
m.in. Zakrzewa, w którym początkowo mieszkaliśmy, zabrali nas do
siebie Rymgayłłowie, właściciele apteki w Strzegowie. Ruszył front
i znów przeprowadzka ze Strzegowa do gospodarzy w pobliskiej wsi.
Robiło się coraz zimniej, a my mieliśmy ciepłe ubrania w Krasnosielcu
na cmentarzu. Trzeba było po nie pojechać. Wybrałam się z mamą. Postrona 46

jechałam jako silniejsza fizycznie, bardziej odporna na różne choroby,
wytrzymalsza. Po dotarciu do Krasnosielca dowiedziałyśmy się od panny Wandy, że wszystko leży na cmentarzu nieruszone, co świadczyło
o tym, że pomysł był dobry. Przykro o tym pisać, ale byli i tacy ludzie,
którzy szukali zakopanych rzeczy i jeżeli udało się je znaleźć, zabierali
je dla siebie. Nocą grób zniknął, a rzeczy zostały zabrane.
Trzeba było wracać. Wojska niemieckie wycofywały się. Namawiałyśmy pannę Wandę, by jechała z nami. Nie chciała. My skorzystałyśmy
z tego, że żołnierze niemieccy, wołający już teraz bez strachu Hitler kaput!, zabrali nas na ciężarówkę jadącą w kierunku Mławy. W Mławie,
po napojeniu herbatą w aptece, ruszyłyśmy w kierunku Strzegowa.
Uczyniłyśmy tak mimo namów, by poczekać do następnego dnia, bo
wcześnie robiło się ciemno. Wyruszyłyśmy. Tym razem nogi szłyśmy
pieszo. Droga była pusta, robiło się coraz ciemniej, było cicho i spokojnie, ale tylko do pewnego czasu.
W pewnym momencie usłyszałyśmy warkot samolotu. Był to dwupłatowiec, którymi najczęściej latały kobiety. Samoloty te nazywano „kukuruźniki”. Niemcy nazywali je „Kaffe milch”. Rzucały flary, które
oświetlały teren. Robiło się wtedy widno jak w dzień. Pilotki wypatrywały poruszających się punktów i ostrzeliwały, uznając za nieprzyjaciela. Rzucały też małe (ok. 1 kg) bomby. I tak właśnie zostałyśmy potraktowane. Droga została oświetlona. Schowałyśmy się w rowie, nie poruszałyśmy się. Flary po pewnym czasie zgasły, droga znów była ciemna,
samolotów nie było słychać, więc można było iść dalej. To jednak nie
był koniec polowania. Samoloty wróciły i wszystko powtórzyło się kilka
razy. Ostatecznie dotarłyśmy na miejsce późnym wieczorem. Następnego dnia przyjechała panna Wanda.
Potem przez wiele lat w księżycowe noce przypominało mi się tamto
zdarzenie. Oświetlony przez księżyc w pełni teren przypominał mi tamto
światło flary. W świetle księżycowym nie widziałam nic romantycznego.
Po przejście frontu, które przeżyliśmy w Strzegowie, wróciliśmy do
Makowa. Nie zastaliśmy ani domu, ani apteki. Rodzice urządzali jakieś
miejsce do mieszkania, ale przede wszystkim aptekę, bo była bardzo potrzebna. Nie było lekarza, a dużo rannych. Ojciec organizował leki i opatrunki, a mama zajmowała się rannymi nie tylko w aptece lub przed apteką, ale – jeśli było trzeba – chodziła do domów oddalonych nawet kilka kilometrów zmienić opatrunki.
Dotarła do nas wiadomość o tragicznym losie kolegów, z którymi
chodziłyśmy w Krasnosielcu nad Orzyc. Kiedy front się zbliżał, została
wykryta komórka tajnej organizacji. Wyrok był szybki i krótki – rozstrzelać. Wyrok wykonano. Jurek Mączyński zginął, a był taki młody,
pełen życia. Fonek Kocot też stanął przed plutonem egzekucyjnym, ale
trafiony kulą padł, nie zginął na miejscu. Po wykonaniu wyroku zostali
ciała zostały wrzucone do dołu i przysypane ziemią. Fonek też, ale zakopujący dostrzegli, że daje znaki życia. Przysypali go ziemią, jak i pozostałych, ziemią, ale lekko. Nocą wydobyli Kocota. Jakie były jego dalsze losy, gdzie jest grób tych, którzy postawili wszystko na jedną szalę?
Czy mieszkańcy Krasnosielca pamiętają o tym?

Mojego męża spotkanie z Krasnosielcem
Mój mąż znalazł się w Krasnosielcu, kiedy miał 7–8 lat. Jego ojciec
otrzymał tam pracę jako nauczyciel. Pracę w zawodzie rozpoczął
w szkole w Grądach. Potem uczył w Biedrzycach-Koziegłowach i ostatecznie w Krasnosielcu. Rodzice mojego męża pobudowali tu dom. Mój
teść pochodził z wielodzietnej rodziny z Pienic. Miał 6 sióstr i 4 braci.
Rozjechali się po świecie. Na „ojcowiźnie”, to znaczy gospodarstwie po
ojcu, został jeden z nich – Czesław.
Z okresu budowy domu w Krasnosielcu mąż zapamiętał, jak na podwórzu tracze przygotowywali drewno do budowy domu. Pień drewna
leżał na stojaku. Jeden z pracujących stał na górze stojaka, na pniu
drzewa, drugi na dole na ziemi. Piłami ręcznie ucinali i przycinali odpowiednie odcinki desek na ściany i na dach domu, prowadząc piłę
w kierunku prostopadłym do podłoża. Rodzice męża nie cieszyli się długo własnym domem, w którego budowę włożyli dużo trudu i wysiłku.
Przyszedł rok 1939: qojna, ucieczka furmanką z własnym koniem aż do
Włodawy, powrót, ale już do nowych warunków.
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Te pierwsze dni wojny zapisały się tragicznie w dziejach Krasnosielca.
Wycofujący się oddział Wojska Polskiego zniszczył most. Nie było
przeprawy przez rzekę Orzyc. W dniu 4 września do Krasnosielca zbliżył się oddział dywizji pancernej SS Kempff z poleceniem forsownego
marszu w kierunku Różana w celu zabezpieczenia przejścia na Narwi.
Okazało się to niemożliwe. Przystąpiono do budowy mostu i przejścia
przez tereny podmokłe. Zebrano wszystkich mężczyzn, tak Polaków, jak
i Żydów. Pracowali cały dzień. Wieczorem poprowadzono ich do bóżnicy. Tam oddzielono Żydów od Polaków, a tych ostatnich umieszczono
w domu przy rynku. Żydzi pozostali w bóżnicy. Dwaj żołnierze z oddziału SS i Wehrmachtu wymordowali ich. Uratowali się tylko ci, którym udało się ukryć i którzy podali się za Polaków. Zamordowani zostali
pochowani w pobliżu bóżnicy. Niemniej wydarzyło się coś dziwnego –
z polecenia dowódcy niemieckiego oddziału winni morderstwa zostali
skazani przez sąd wojenny na więzienie. Był to jedyny przypadek w całej II wojnie światowej, by Niemcy karali swoich za zamordowanie pokonanych. Mowa była o tym wydarzeniu na procesie w Norymberdze 9.
Mąż opowiadał mi co następuje: Wróciliśmy do Krasnosielca z Włodawy już po tych tragicznych wydarzeniach. Zastana rzeczywistość była
okrutna. Szkoły zostały zamknięte przez okupanta. Tereny, na których
leży Krasnosielc, zostały przyłączone do Trzeciej Rzeszy i wykształceni
Polacy Niemcom nie byli potrzebni. Potrzebna była siła robocza. Jednak
pomimo wszystkich zakazów, obostrzeń i kar, nauczyciele dalej uczyli
potajemnie. Nazywano to „tajnym nauczaniem”. Ojciec też tym się zajmował. Codziennie do domu przychodziły dzieci, kryjąc książki i zeszyty.
Uczyły się pod kierunkiem mojego ojca, Władysława Miłuńskiego, z czego i ja też korzystałem, bo do 1939 roku zdążyłem skończyć cztery klasy.
Nowa administracja, uważając, że ma do tego prawo, wybierała najlepsze mieszkania dla siebie, usuwając z nich dotychczasowych właścicieli i dając im na opuszczenie mieszkania parę godzin. W tej grupie
znaleźli się rodzice męża. Musieli opuścić swój dom i przenieść się do
innego mieszkania. Mąż opowiadał: Przyszedł taki dzień, dla nas smutny
i ponury. Jak co dzień, Ojciec siedział ze swymi uczniami nad rozłożonymi zeszytami. Weszli żandarmi. Zabrali Ojca i umieścili w przejściowym obozie w Makowie znajdującym się u zbiegu ulic Kościelnej i drugiej, prowadzącej w kierunku turbiny. Matka pobiegła do pana Richtera,
mieszkającego od lat w Krasnosielcu, który przed wojną korzystał często
z pomocy rodziców. Teraz był „ważną osobą” w administracji. Powiedział do matki:
– Niech pani idzie do domu i się nie martwi.
Tak zrobiła. Ojciec wrócił. Po kilku dniach znowu przyszli żandarmi
i zabrali ojca. Pojechał na roboty do Niemiec, unikając w ten sposób
obozu koncentracyjnego, co spotykało wielu innych nauczycieli zajmujących się tajnym nauczaniem. Okazana przez rodziców bezinteresowna
pomoc została odwzajemniona w potrzebie. Ojciec znalazł się u gospodarza, jak mówiono wówczas „bauera”, nad Zalewem Wiślanym.
W tamtym czasie stworzono dwie listy dla Polaków: mogli zostać
volksdeutschami lub reichdeutschami. Ci pierwsi to byli Polacy, który
chcieli się stać Niemcami, a ci drudzy mieli pochodzenie niemieckie. Do
tych drugich należał Richter. W Krasnosielcu mieszkał też od lat pan
Haze uważany za Niemca. Chciano, by podpisał reichlistę. Nie chciał,
powiedział, że czuje się Polakiem i nim jest. Podobna sytuacja była
z żony moją mamą, Marią Pisarską z Szulców. Nie zgodziła się na podpisanie listy. Tak zrobiło wiele osób, płacąc za to nawet życiem.
Dalej mąż opowiadał: Po zabraniu ojca na roboty zostaliśmy sami
z matką. Jako najstarszy pomagałem matce ile sił i umiejętności. Jednym
z moich zajęć było pasienie krowy. Tam, na pastwisku, uczyłem się
twardych reguł życia. Kiedy inni pastuszkowie zorientowali się, że nie
umiem pływać, urządzili sobie zabawę moim kosztem. Złapali, owiązali
wokół klatki piersiowej sznurem i wrzucili do rzeki na głęboką wodę,
trzymając drugi koniec sznura w ręku. Zanosili się od śmiechu, gdy ja,
walcząc o powietrze, trzepałem się w wodzie. Od czasu do czasu pociągali za sznur, wyciągając na powierzchnię. Po kilku takich lekcjach
umiałem pływać. Nie było już zabawy. Dano mi spokój.
Poza pasieniem krowy trzeba było w tygodniu dostarczyć pokarm dla
niej na niedzielę. Skąd? To zależało od pomysłowości i przebiegłości.
Były też i inne obowiązki, takie jak noszenie wody ze studni, szukanie
opału, pomoc w pracach na polu. Ojciec miał niewielki kawałek ziemi,
który trzeba było uprawiać, tzn. głównie siać tam zboże i sadzić kartofle,
a potem zbierać plony. Było jedzenie – kartofle i kasza jaglana, gotowana na mleku od krowy.
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Pole znajdowało się blisko gospodarstwa brata ojca, które wcześniej
należało do dziadka, a teraz jego syna Czesława. Dziadek był u niego
„dożywotnikiem”. Odwiedzałem go czasami. Prosił mnie wówczas, bym
mu skręcił papierosa, bo jego są palce były coraz mniej sprawne. Były
zniekształcone przez reumatyzm. Trzeba było pokroić liście tytoniu lub
ukruszyć na przygotowany kawałek papieru, najczęściej gazetę, i zwinąć
tak, by powstał papieros. Krzaki tytoniu rosły przy domu, ich dojrzałe
liście nawlekano na druty i wieszano na domu do suszenia. Dom był
przystrojony w girlandy liści tytoniowych. Wyglądało to ładnie. Gdy
dziadek był zadowolony, mówił „To skręć i dla siebie”. W ten sposób
m.in. (byli jeszcze koledzy) nauczyłem się palić papierosy, który to nałóg
zwalczyłem po wielu latach.
Pracowałem też czasami u stolarza, głównie dlatego, by mieć pracę
chroniącą od wywiezienia do Niemiec. Głównym moim zajęciem była
opieka, wręcz wychowywanie Waldka, najmłodszego brata. Karmiłem,
gotowałem, ubierałem, pilnowałem, myłem. Matka w tym czasie zajmowała się domem, a głównie robieniem mydła. Brakowało go jak wszystkiego innego (obowiązywał system kartkowy), ale gdzie zaradność
i przedsiębiorczość Polaków? Sami robili różne rzeczy, m.in. właśnie
mydło. Potrzebne do tego były dwa składniki: soda kaustyczna i tłuszcz.
Tę pierwszą kupowało się w aptece, a drugą trzeba było kupić u gospodarza na wsi i to w wielkiej tajemnicy, jako że nie wolno było tego robić
bez zgody władzy. Te dwa składniki, zmieszane w odpowiednich proporcjach w ciekłą substancję, po ugotowaniu wylewało się do odpowiednich
naczyń, w których zastygała. Mydło było „gotowe” i można je było
sprzedawać. Było to źródło naszego utrzymania.
Pewnego razu szedłem właśnie z takim tłuszczem w teczce do Krasnosielca, kiedy naprzeciwko zobaczyłem żandarmów. Szli z wilczurem. Pies
podbiegł do mnie, czując mięso. Zdrętwiałem, wiedząc, co może się zdarzyć. Pomyślałem o ucieczce, ale wiadomo było, że pies mnie dogoni,
a to przede wszystkim zainteresuje żandarmów. Szedłem więc dalej odważnie, udając obojętność, chociaż nogi się uginały. Szczęśliwie
żandarmi śpieszyli się, odwołali psa i poszli dalej. Tym razem udało się,
a przecież za nielegalne posiadanie „szpeku” groziły wielkie kary.
Gorzej było z nauką. Ojca nie było. Matka nie była w stanie mi pomóc.
Pozostawało samodzielne uzupełnianie wiedzy. W 1915 r. powstała
w Krasnosielcu biblioteka założona przez Żydów. Gromadziła książki
w języku hebrajskim i polskim. W czasie okupacji przejęła ją Polka i wypożyczała książki. Korzystałem z tego i ja. Wybierała dla mnie odpowiednie tytuły, które czytałem, gdy tylko znalazłem na to czas, tak
w dzień, jak i wieczorem, przy lampie naftowej. I tak zdobywałem wiedzę, ale głównie tylko z pewnego zakresu. Pani od książek (przykro mi,
ale nie pamiętam nazwiska) kierowała zakresem mej wiedzy. Odwdzięczałem się za jej życzliwość i troskę przynoszeniem wody.
Na froncie wschodnim działo się dla wojsk niemieckich coraz gorzej –
duże mrozy, brak odpowiedniego ubrania, śniegi i partyzanci utrudniali
dostarczanie sprzętu wojskowego, żywności i ubrań zimowych. Z brakiem tych ostatnich radzono sobie tak, że w niedzielę po mszy na wychodzących z kościoła ludzi czekali żandarmi i rozbierali z ciepłego ubrania
– kurtek, kożuchów, rękawic, swetrów, palt, szalików i czapek – z przeznaczeniem dla żołnierzy na wschodzie. Jak ludzie wrócą w mróz (a był
duży), do domu nikogo nie obchodziło. Polacy pomagali sobie, dając rozebranym jakie mogli ciepłe ubrania, by mogli pójść do domu, lub zapraszali do siebie, do mieszkania, chroniąc przed mrozem.
Wojsko niemieckie cofało się na zachód. Niemcy nie byli już tak pewni siebie. Front był coraz bliżej. Słychać było głuche dalekie strzały.
Niosły one radość, ale i niepokój. Wiadomo, że każda wojna to zniszczenie i śmierć.
Wojsku okupanta potrzebne były okopy. Kto miał je kopać? Oczywiście Polacy. Żandarmi „wybierali” z domów mężczyzn i wywozili nad
Narew, gdzie miały być kopane. W takiej grupie znalazł się i mój mąż,
chociaż był jeszcze młodym chłopcem, ale wyglądającym na starszego.
Tak opowiadał o tamtych przeżyciach: Przywieziono nas nad Narew.
Umieszczono w stodole, gdzie spaliśmy na ziemi. dnia przez cały dzień,
pilnowani przez żołnierzy, kopaliśmy okopy. Rano dostawaliśmy kawałek
chleba i kawę, a potem jakąś zupę. Słychać było rozmowy w języku rosyjskim. Po raz pierwszy usłyszałem „Katiuszę” śpiewaną przez żołnierzy radzieckich. Przez megafony wołali, by żołnierze niemieccy nie walczyli, bo wojnę i tak przegrali.
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Pewnego razu nadleciały samoloty i zaczęły ostrzeliwać teren. Wszyscy rozbiegli się. Każdy chował się, gdzie mógł, łącznie z pilnującymi.
Skorzystałem, tak jak i inni, i uciekłem. Przekradałem się lasem w kierunku do domu, głodny, pełen obaw, złapano czy nie zostanę załapany.
Wróciłem do Krasnosielca. Mogłem nareszcie się umyć, zmienić ubranie, pozbyć robactwa, którego było na mnie mnóstwo. Ubranie
nadawało się do spalenia, co też matka zrobiła. Potem ukrywałem się,
stojąc cały dzień między zamkniętymi drzwiami do innego mieszkania
a szafą. Trudno opisać, jak się czułem, wychodząc z ukrycia po całym
dniu.
Rok 1944 przyniósł radość, bo nastąpił koniec panowania Niemców,
ale jednocześnie wiele kłopotów. Front dotarł do Krasnosielca. Trzeba
było opuścić miasto.
Razem z wujem Mietkiem (bratem mamy, który od pewnego czasu razem z nami mieszkał) umieściliśmy najpotrzebniejsze rzeczy na wózku
zrobionym z różnych znalezionych części i pociągnęliśmy go w kierunku
przygotowanych schronów. Za wózkiem szła oczywiście krowa, nasza
okupacyjna żywicielka. Schronienie wykopane dla ludzi to był długi rów
z dwoma wejściami, przykryty prowizorycznym dachem zrobionym z jakichś wzmocnień i pokryty ziemią. W środku pod jedną ścianą były zrobione prowizoryczne miejsca do siedzenia, tak by nie utrudniały przechodzenia drugą stroną. Siedziały tam głównie kobiety z dziećmi. Ja
miałem miejsce tuż przy samym wyjściu. Jedzenie dla wszystkich przygotowywało kilka osób, m.in. wuj Mietek. Robili to w domu i przynosili gotowe do bunkra. Wszyscy siedzieli blisko siebie, w ciszy, ciemności i zaduchu, nadsłuchując strzałów, lecących pocisków i wybuchów. Czy nas
ominą?
W pewnej chwili umilkły działa. Zapadła cisza. I rozległ się okrzyk:
„Ruscy!”. Wybuch radości, rozmowy, ożywienie. W wejściu pokazali się
żołnierze. Widząc dzieci, rozdali im cukierki. Wszyscy ich chwalili. Okazało się, że cukierki pochodziły ze stojącego w stodole wozu z towarem
właściciela sklepu w Krasnosielcu. Ludzie ubyli zasmuceni, że ukrył
żywność, a nie podzielił się z tymi, którzy jej nie mieli.
Można było wracać do domu, tego własnego. Trzeba było chronić
krowę, bo wówczas brakowało ich zwierząt. Dużo ich zginęło, a dużo zostało zabranych. Błąkające się można było zabierać z pola. Zbierało je
też wojsko, formując stada, które pędzili na wschód, gdzie też krów było
mało (zostały wybite). Na polecenie matki krowa została umieszczona
w jednym z pokoi. Matka wiedziała, co robi. Krowa żyła jak „królowa”
i tak została uratowana.
Uratowały się też kartofle. Kopce kartofli zrobione na jesieni zostały
zmrożone. Wojsko, może i ludność, w co wątpię, potrzebując kartofli,
odkrywało kopce, brało tyle, ile było potrzeba, a resztę zostawiało.
Oczywiście zmarzły. Ratunek dla kartofli stanowiły podwójne kopce, tzn.
pod pierwszym kopcem był drugi, ukryty, którego nie ruszano, bo go po
prostu nie zauważano. Dzięki tym podwójnym kopcom mieliśmy kartofle,
w odróżnieniu od innych, którzy nie wpadli na ten pomysł.
Maków i okoliczne wsie były bardzo zniszczone. Zniszczenia te wynosiły 90% w Makowie, a we wsiach powiatu makowskiego 95%. Nie
było lokali dla urzędów powiatowych. Na okres przejściowy urzędy zostały przeniesione do Krasnosielca. Tam życie powoli wracało do normy. Młodzież chciała się uczyć. Zaczynała działać szkoła podstawowa,
było komu uczyć. Gorzej przedstawiała się sytuacja szkoły średniej. Takiej w Krasnosielcu nigdy nie było, a najbliższa była w Przasnyszu, który był prawie nie zniszczony i w którym zaczęto zapisywać młodzież do
liceum.
W pamięci męża ten okres zapisał się następująco: Po powrocie do
domu zainteresowałem się – jak to młodzi chłopcy – bronią krótką, której wszędzie – po rowach, polach – leżało dużo. W tym czasie przejeżdżały przez Krasnosielc ciężarówki pełne różnych rzeczy zabranych na
zdobytych terenach niemieckich. Żołnierze jadący na ciężarówkach
chętnie prowadzili handel zamienny. I właśnie znaleziona broń przydała
się w tym handlu. Zawsze byli na nią amatorzy. Zawartość otrzymanych
za nią walizek posłużyła do opłacenia stancji, a potem internatu w Przasnyszu. Mogłem się uczyć.
W tym czasie w naszym domu zamieszkały służby pomocnicze wojska
radzieckiego. Byli to szewcy, krawcy, praczki itd. Żyły w zgodzie z matką, a ona z nimi. Wspomagała je czasem mlekiem i uratowanymi kartoflami, a one wspomagały żywnością i ubraniem, np. ubrały mnie w walonki. Ja już w tym czasie nie mogłem matce wiele pomóc, ponieważ
przeniosłem się do odległego o 20 km Przasnysza, ale na miejscu został
wuj Mietek. Odległość musiałem przebywać na piechotę. Wyruszałem
w niedzielę po południu, biorąc zapas jedzenia i czystego ubrania.
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W sobotę po lekcjach znów wędrowałem do domu. W taki sposób skończyłem dwie klasy gimnazjum.
Nareszcie wrócił ojciec. Zaczął pracę 1 V 1947 r. w Powiatowym Inspektoracie Szkolnym jako podinspektor szkolny ds. oświaty i kultury dorosłych. W tym czasie urzędy powiatowe przeniosły się do Makowa.
Przenieśli się i rodzice. Zamieszkali w domu pozostałym po dziadkach
Kacprzykowskich, którego połowę dziadek zapisał swej córce Helenie,
czyli mej matce.
W tym czasie zajęcie się oświatą dorosłych było konieczne. Wśród
ludności wiejskiej był duży analfabetyzm. Była to pozostałość po ograniczeniu ilości szkół na terenie Kurpiowszczyzny i terenów okolicznych
jako kara za udział w walkach z zaborcą. Nie była to łatwa praca. Wymagała jeżdżenia po wsiach i namawiania do nauki niezbyt chętnych.
Niechęć uzasadniali brakiem czasu i wiekiem. Mówili np.: Będę siedział,
jak moje dzieci, w ławce szkolnej, razem z nimi?! Chętni mieli przeciwny argument – Nie pozwolę, by moje dzieci były mądrzejsze niż ja. Administracja użyła dodatkowego argumentu – ustaliła, które zawody
i wykonywane prace wymagały wykształcenia podstawowego. Kto nie
chciał stracić pracy, uczęszczał do szkoły.
Taka szkoła była też w Makowie. Składała się z klasy wstępnej wyrównującej różne poziomy, a potem z klas V, VI i VII szkoły podstawowej. Praca z uczniami tej szkoły nie była łatwa. Trudności pojawiały się
z obu stron. Czasem trudno było użyć właściwych słów. Przykład: lekcja
matematyki w klasie IV. Słuchacz miał napisać na tablicy 8 plus 7 =
wynik. Młody nauczyciel dyktuje: osiem – uczeń nie ma trudności z zapisaniem; dalej plus – i tu pojawia się trudność. Słowo dla ucznia jest
niezrozumiałe. Jedna strona nie wie, co znaczy słowo, a drugiej nie
przychodzi na myśl, że można tego nie wiedzieć. Dopiero kiedy padły
słowa Proszę napisać krzyżyk, wszystko się wyjaśniło. To ja wiem, to
znaczy dodać – przyznał uczeń.
Były i inne trudności. Pracownicy, którzy chodzili na zajęcia do szkoły, byli zwalniani z pracy wcześniej, by mogli na nie zdążyć. Trzeba było sprawdzać listę obecności (kontakt z zakładem pracy). Zdarzało się,
że taki 50-letni słuchacz podchodził do sprawdzającego dwudziestokilkuletniego nauczyciela i pytał: Lista już sprawdzona? Tak? To dobrze,
bo muszę iść do domu, narąbać drewna póki widno. Pojawiał się problem: oszukiwać razem z uczniem, bo ma obowiązki w domu, czy odznaczyć jego nieobecność.
Dyrektorką szkoły w Makowie była Łuszpińska, nauczycielka z wieloletnim doświadczeniem. Wszystkie trudności i konflikty rozwiązywała
z taktem.
Maków przechodził proces odbudowy i przebudowy. Tam, gdzie stał
dom rodzinny mego męża, powstawał Dom Kultury. Miasto wykupiło
tak dom, jak i plac, dając w zamian mieszkanie w bloku – pokój z kuchnią i łazienką. Przyzwyczajeni do dużych powierzchni teściowie czuli
się w nim nienajlepiej, ale nie wrócili do Krasnosielca, bo byli związani
z Makowem pracą i znajomymi.
W czasie spotkań z rodziną teścia słyszałam nazwisko Miłuński lub
Miłoński. Skąd się wzięło różne jego brzmienie? Dziadek mieszkający
w Pienicach nazywał się Jan Miłoński. Miał czternaścioro dzieci: troje
nosiło nazwisko Miłuńscy, a pozostali Miłońscy. Początkowo usłyszałam, że winny temu był ojciec chrzestny, bo się pomylił, ale było to
niemożliwe – trzech różnych ludzi w różnym czasie popełniło ten sam
błąd? Inna możliwość to błędnie odczytywane nazwisko z tłumaczenia
z języka rosyjskiego (brak w alfabecie litery „u”). Miało to też miejsce
w rodzinie mej matki, gdzie nazwisko Bujalski tłumaczono jako Bajalski
lub Bojalski. Może jednak początki tej rozbieżności w pisowni nazwiska
zaczęły się wiele wieków temu? W okolicy Różana nazwisko istniało od
200 lat 10. Do dziś koło Różana jest miejscowość Miłuny, a nie Młony.
Teraz już niewielka. Nazwisko Miłuński wymienione zostało w dokumencie z wizytacji kościoła w Zawadach-Ponikwi w roku 1781, z którego dowiadujemy się, że Item na dobrach Miłunach w ziemi różańskiej zł.
Pol. Sto feria 6 in cerastino fest Ascenslonis XIIDomini 1690 abbo przez
szlachetnego Jana przeszłego Grzegorza i Mariannę z Chodkowskich
Miłuńskią temuż kościołowi są zapisane, od której prowizja niepłatna 11.
Nazwisko podawane jest zamiennie: raz Miłuński (częściej, ok. 16 razy),
a raz Mioński (ok. 9 razy). Jan Miłoński pochodzący z Pienic urodził się

10
T. Suski, Różan, Sieluń i okolice. Szkice z dziejów (koniec XVII wieku–
początek XX wieku), Różan 2017.
11
Z archiwaliów diecezjalnych płockich XIX wieku, z. 11: Dekanat
makowski, zebrał, do druku przyg. i wstępem opatrzył M.M.
Grzybowski, Płock 2003.
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Wspomnienia

Juliusz BAKIERA
Przedruk z: Z. Polakowski, Kartki z dziejów mazowieckiego leśnictwa,
Przasnysz 1997, s. 92–117
Życiorys mój został opracowany w pięciu działach:
I.
Okres okupacji,
II.
Powstanie Warszawskie,
III.
Niewola,
IV.
Rodzina,
V.
Okres powojenny.
VI.
Ostatni, V dział dotyczy mojej pracy na stanowisku nadleśniczego w Nadleśnictwie Sławki.
W roku 1945 zostałem przyjęty Wydział Leśny w Szkole Głównej na
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Pracę dyplomową obroniłem
w dniu 24 czerwca 1950 roku uzyskując dyplom inżyniera leśnika, magistra nauk agrotechnicznych.
Komisja planowego zatrudnienia absolwentów na moją prośbę skierowała mnie do pracy w Warszawskim Okręgu Lasów Państwowych
z siedzibą w Siedlcach. Do tego Okręgu skierowano tylko mnie. Wielkie
zapotrzebowanie na absolwentów szkół leśnych zgłaszały okręgi po-

wstałe na ziemiach odzyskanych i tam byli oni kierowani w pierwszej
kolejności.
Był to pierwszy powojenny rok studiów, jak go nazywano – partyzancki. Kończący go koledzy, w pełni dojrzali, wyrośli w trudnych warunkach okupacyjnych, którzy w większości wywodzili się z byłych partyzantów posiadających jeszcze broń krótką, pozostali w Warszawie.
Obsadzili stanowiska w nowo powstałych wydziałach Ministerstwa Leśnictwa, Naczelnego Zarządu Lasów Państwowych i Instytutu Badawczego Leśnictwa. Takich jak ja chętnych do pracy w terenie było niewielu. Nawet gdy wyszli z Warszawy objęli stanowiska w okręgowych zarządach lasów państwowych.
W Siedlcach zaproponowano mi stanowisko adiunkta do wyboru
w kilkunastu nadleśnictwach. Wybrałem Nadleśnictwo Lidzbark koło
Działdowa z pięknymi lasami i jeziorami, należące jeszcze wtedy do
Okręgu Warszawskiego. Pod koniec roku 1950 zostało ono przekazane
do Olsztyńskiego Zarządu Lasów Państwowych.

Leśnicy i gajowi z terenu obecnej gminy Krasne ok. 1930 r. Pierwszy z lewej gajowy z Helenowa Stanisław Bedra. Źródło: Ocalić od zapomnienia.
Powiat makowski, t. 2, red. J.M. Rzepka, Maków Mazowiecki 2012.
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Lasy Krasińskich (fragment) i Nadleśnictwo Sławki na mapie z 1930–1931 r.
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ciąg dalszy artykułu „Spotkanie z Krasnosielcem” ze strony 45.
… w Różanie w 1863 r. Tadeusz Suski wymienia Jana Miłuńskiego,
właściciela domu, od którego płacił podatek. Mógł to być ojciec Jana
Miłońskiego z Pienic. Jan z Różana urodził się w 1808 r., a Jan z Pienic
w 1863 r. Był też w Różanie Miloński. Siostra Heleny Miłuńskiej, Zofia, miała męża pochodzącego z Różana, Tadeusza Miłońskiego, wychowywanego przez Paulinę Zaręmbę 12 . Znalazłam też informację
w paru źródłach, że nazwiska rodowe tworzone były od nazw miejscowości, w których mieszkali członkowie rodu. Dzieci, przenosząc się do
innej miejscowości, przyjmowały nazwisko od tej miejscowości, do której się przeniosły, czyli nazywały się inaczej niż ojciec i bracia.
Drzewo genealogiczne rodziny Miłońskich opracowała Elżbieta Łukasiewicz, córka Czesława, syna Jana Miłońskiego z Pienic. Według tego opracowania troje dzieci Jana Miłońskiego to Władysław Miłuński,
Antonina Miłuńska i Czesław Miłuński. Pozostałe dzieci Czesława nie
mają wymienionego nazwiska prócz pierwszego – Miłoński. Można to
zrozumieć tak, że pozostałe dzieci to Miłuńscy – tak jak ojciec lub –
Miłońscy – tak jak najstarszy brat. Chyba nikt nie podejmie się rozwiązania tej zagadki.

Powojenne spotkanie
Po śmierci teścia w roku 1977 teściowa przeniosła się do Krasnosielca. Pomagałam jej w tym razem z synem, jej najstarszym wnukiem
Markiem. Babcia Hela lub Babcia Miłuńska, jak mówiliśmy wówczas,
bo wnuków przybywało, mieszkała początkowo z lokatorami, a potem
stopniowo, gdy wyprowadzali się, zajmowała cały dom. Chciała mieszkać sama, nikogo być niezależna. Była osobą samodzielną, a nauczyło
ją tego życie. Urodziła się w USA. Parę lat po powrocie do Polski,
w czasie I wojny światowej, wraz z rodziną odbyła wędrówkę aż do Kaługi w Rosji 13.
W Krasnosielcu często odwiedzali ją synowie i ich rodziny. Było jej
w tu dobrze. Miała różne zajęcia – hodowała drób (indyki, kurczaki,
a szczególnie małe kurki japońskie, które dostała w prezencie od najmłodszego syna Waldka). Jeden syn mieszkał w Warszawie, drugi
w Ostrołęce. Najstarszy syn Mieczysław, by ułatwić matce życie,
z młodszym synem Zbyszkiem doprowadzili wodę do domu, by babcia
nie musiała nosić wody ze studni. Zrobili kanalizację, która była szczególnie potrzebna zimą i w dni deszczowe. Mimo że było jej tam dobrze,
mimo że wybrała taki sposób życia, mówiła często: Gdyby jeszcze ściany mówiły….
W pobliżu Krasnosielca duże są rozległe lasy. Jeździliśmy tam często
na grzyby. Było ich wiele. Zawsze zostawialiśmy babci dużo, bardzo
dużo, tyle ile dusza zapragnęła. Miała potem z nimi sporo roboty, ale nie
narzekała.
Jeździła też do synów, najczęściej do najmłodszego. Tam były wnuki,
które potrzebowały troski i opieki, gdy ich matka była na szkoleniach
koniecznych do tego by uzyskać, jako lekarz, specjalizację drugiego
stopnia. Babcia Miłuńska miała 6 wnuków i 7 prawnuków, ale
2 urodziło się dopiero krótko po jej śmierci. Mówiła, że wszyscy są jednakowo ważni, ale początkowo wyróżniała Basię, córkę średniego syna
Jurka, którą wychowywała, a potem Wojtka, młodszego syna Waldka.
Nasze kontakty z Krasnosielcem trwały do roku 1995. Po śmierci teściowej synowie sprzedali dom i plac władzom gminnym. W miejscu
domu teściów powstał plac zabaw dla dzieci z pobliskiego przedszkola.
Krasnosielc odwiedzamy obecnie we Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, zapalając świeczki na grobie dziadka Jana Miłońskiego i jego
żony Franciszki z Sypniewskich.

Helena Miłuńska przed swoim domem, Krasnosielc, początek lat
dziewięćdziesiątych XX w.

Wykaz fotografii:
1. Rodzina Miłuńskich, Kozie Głowy, 1934 r.
2. Grupa przyjaciół nad Orzycem w Krasnosielcu, 1943 r.
3. Widoki z powiatu makowskiego, 1944–1945 r.
4. Mieczysław Miłuński z młodszym bratem Waldemarem, Krasnosielc,
ok. 1945 r.
5. Rodzina Pisarskich. Od prawej: Władysław Józef Pisarski, Hanna Maria Pisarska, Maria Janina Pisarska, Maria Honorata Pisarska, 1943 r.
6. Mgr Wanda Witte, kierowniczka apteki w Krasnosielcu, 1943 r.
7. Helena i Władysław Miłuńscy, koniec lat sześćdziesiątych XX w.
8. Helena Miłuńska, ok. 1930 r.
9. Od prawej: Grażyna Łasiewicka, Hanna Pisarska, Maria Pisarska, koleżanka, Krasnosielc 1943 r.
10. Władysław Miłuński, ok. 1930 r.

Hanna Miłuńska
przy współpracy syna Zbigniewa Miłuńskiego

12

T. Suski, Różan, Sieluń i okolice…, dz. cyt.
„Express Makowski”, 1995, 3. Więcej o bieżeństwie z powiatu
makowskiego zob. M.W. Kmoch, Bieżeństwo z pow. makowskiego, cz.
1, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”, 10 (2019), 38–41, s. 108–118;
taż, Bieżeństwo z powiatu makowskiego, cz. 2, „Krasnosielcki Zeszyt
Historyczny”, 11 (2020), 42, s. 64–70.
13
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ciąg dalszy artykułu „Wspomnienia” ze strony 51.
Nie przebywałem tam długo. Wezwany do Zarządu otrzymałem jako
nadzwyczajny komisarz d/s inwentaryzacji drzewostanów na terenie województwa warszawskiego zadanie terminowego przeprowadzenia tej
akcji. Zarządzenie takie otrzymały z Ministerstwa Leśnictwa zarządy lasów państwowych na terenie całej Polski, ze ściśle określonym terminem jej wykonania.
Z dniem 15 czerwca 1951 roku zostałem mianowany nadleśniczym
w Nadleśnictwie Sławki, położonym na terenie powiatu Maków Mazowiecki.
Przed wojną były to tereny prywatne, należące do księżny Czartoryskiej, o pięknych drzewostanach nie wycinanych i nie niszczonych przez
byłych właścicieli, a ochranianych.
Osada Nadleśnictwa mieściła się w drewnianym, stylowym pałacyku
myśliwskim, położonym na wielkiej polanie w środku lasu, w odległości
5 km od miasteczka Krasnosielc, 1 km od wsi Grądy i 25 km od miasta
powiatowego Maków Mazowiecki.
Tereny, na powierzchni których leżało między innymi moje Nadleśnictwo – ziemie, lasy i wody – darował Hitler gauleiterowi Kochowi za
zasługi dla Rzeszy Niemieckiej. Pobudowano dla niego w majątku Krasne nowy pałac w stylu pruskim w miejscu dawnego, zburzonego, księżny Czartoryskiej. Gdy musieli go opuścić pod koniec wojny, wysadzili
go w powietrze.
Od czasu do czasu przyjeżdżał tu wraz z żoną na polowania. Tereny te
lubili oboje, mając zresztą do dyspozycji darmową nagankę. Zwierzyny
było moc, za kłusownictwo bowiem groziła kara śmierci. Nie ceniono
życia naganiaczy. Kilku, którzy niefortunnie znaleźli się już pod koniec
pędzenia na linii przebiegających zajęcy zostało postrzelonych śrutem.
W czasie procesu Kocha po wojnie byli oni wzywani i składali zeznania
w sądzie.
Budynek Nadleśnictwa Sławki zajmował przed wojną nadleśniczy Polak. Tu mieszkał i tu prowadził biuro. Właściciel ochraniał drzewostany,
usuwano tylko posusz i prowadzono zabiegi pielęgnacyjne.
W czasie okupacji w budynku tym osadził Koch nadleśniczego Niemca. Leśnictwa i gajówki były obsadzone przez dawny personel polski.
Należeli oni do ruchu oporu. Po wsypie część z nich została aresztowana
i wywieziona do obozu w Działdowie, gdzie zginęli. Kilku uciekło
z transportu i ci przeżyli, m.in. Stanisław Jędrasik, robotnik stały ze wsi
Grądy.
Prowadzono podobne jak przed wojną zabiegi. Usuwano tylko posusz
i wykonywano ostrożne cięcia pielęgnacyjne. Nie wycinano zrębów
z wyjątkiem płazowin i osłabionych drzewostanów rosnących na gruntach porolnych o zadrzewieniu poniżej 0,5. Uprawy sadzono gęsto, sadzonki sosny odległe były co 40 cm. Drzewostany takie dochodziły
szybko do zwarcia i wymagały częstych zabiegów.
Koch otrzymawszy taki majątek dbał o to, aby zasobność lasu wzrastała. Drewno grube, potrzebne do gospodarki niemieckiej i dla celów wojny wycinano masowo zrębami zupełnymi w Generalnej Guberni i innych podbitych krajach. Lasy na terenach przylegających do Rzeszy były chronione.
Porządku przestrzegano z iście pruską dokładnością. Linie podziału
przestrzennego i drogi leśne były wyżwirowane. Dla myśliwych były
pobudowane ambony i ścieżki podchodowe, zwłaszcza wokół cieków
wodnych, wysypane piaskiem i wygrabione. Takimi ścieżkami podchodzono cicho i strzelano do zwierzyny czarnej i płowej, której zresztą było w bród. Na odsłoniętych miejscach przy ambonach stosowano podkarmianie.
W Nadleśnictwie Sławki przed wojną nie było ani dzików, ani jeleni.
Gdy przychodziły z sąsiednich nadleśnictw państwowych likwidowano
je. Właściciel nie chciał mieć kłopotów z odszkodowaniami i szkodami
wyrządzanymi w uprawach i młodnikach. Tolerowano tylko zwierzynę
drobną oraz sarny. Hodowano też na dużą skalę bażanty.
Zwierzynę grubą sprowadzili Niemcy. W tym celu ogrodzono wysokim płotem z żerdzi kilkadziesiąt ha lasu w Leśnictwie Suche i wpuszczono do tej zagrody dziki oraz jelenie wyselekcjonowane z najlepszych
olsztyńskich łowisk. Po aklimatyzacji wypuszczono je. Znalazły tu bardzo dobre warunki tak leśne, jak i siedliskowe i rozmnożyły się. W krótkim czasie stały się plagą dla pól i lasów.
Utrzymując wysoki stan zwierzyny grubej starałem się poprzez prawidłowe zagospodarowanie i intensywne dokarmianie zatrzymać je w łowisku. Gdy nie dało to pożądanych efektów nastąpiła redukcja.
Uprawy były systematycznie zabezpieczane poprzez opryskiwanie
i smarowanie preparatami chemicznymi. Dawało to dobre rezultaty, ale
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musiało być wykonywane na tych samych powierzchniach dwukrotnie:
jesienią i u schyłku zimy. Wtedy bowiem zwierzyna masowo zgryzała
nie zabezpieczone uprawy. Znaczne szkody wyrządzały jelenie w młodnikach sosnowych przez spałowanie.
Po zakończeniu wojny nastąpiła bezprzykładna w stosunku do czasów
przedwojennych i wojennych plaga kłusownictwa. Wnyki na zwierzynę
grubą i drobną były koncentrowane przy wsiach trudniących się tym
procederem. Wydałem im zdecydowaną walkę, ale zdejmowane masowo przez Alp 1 pojawiały się w innych miejscach w jeszcze większej ilości.
Do sołtysów wiosek sąsiadujących z lasami napisałem pismo służbowe
z prośbą o odczytanie go na zebraniach wiejskich. Dwie wsie obsłużyłem sam, w pozostałych wzięli udział leśniczowie. W piśmie tym opisałem miejsca, w których zdjęliśmy i ile wnyków. Opisałem mękę z łapanej na wnyk zwierzyny i obowiązek alp przeciwdziałania złu. Napisałem
też: „Wy wiecie, kto we wsi trudni się tym procederem i my też wiemy.
Zanim jednak przystąpimy do zdecydowanej akcji ostrzegam i proszę
o przerwanie kłusownictwa. Nie psujmy dobrych stosunków łączących
Nadleśnictwo z sąsiednimi wsiami, skąd rekrutują się robot-nicy leśni.
Kto czuje w sobie żyłkę myśliwską może legalnie zapisać się do koła
łowieckiego, uzyskać pozwolenie na broń i polować. Od dziś ludzi tych
będziemy wyłapywać i przekazywać organom ścigania”.
Na naradzie zorganizowanej specjalnie w tym celu dla leśniczych i gajowych poleciłem wzmożenie penetracji obchodów i w wypadku zauważenia schwytanej we wnyk zwierzyny niezwłoczne zawiadomienie leśnictwa i Nadleśnictwa. Miała być zasadzka, przy której kolejno zmieniając się co 3 godziny mieliśmy pełnić dyżury. Administracja leśna posiadała broń służbową.
Po odbytych zebraniach wiejskich i masowym zdejmowaniu zakładanych wnyków zaobserwowano, że nasilenie ich zmniejszyło się do minimum. Nadal jednak alp w wypadku zauważenia pojedynczych wnyków miała obowiązek o miejscu ich założenia zameldować do Nadleśnictwa. Ja na ustaloną godzinę zbierałem z pobliskich leśnictw administrację i planowo przeczesywałem wybrane oddziały i pododdziały.
W zależności od zakrzaczenia ustalałem odległości przeważnie od 5 do
10 m. W takich odstępach przeczesywaliśmy z góry ustalone kwartały,
chodząc równo i wolno tam i z powrotem. Gdy ktoś znalazł wnyk, cały
szereg zatrzymywał się do czasu jego zdjęcia i na dany znak ruszał znów
wolno naprzód.
Metoda ta dawała nadspodziewanie dobre rezultaty. Wnyki w ten sposób rewidowanych kwartałach były zdejmowane prawie w 100% a administracja nie była narażona na niespodziewane ataki. Robiło to bowiem Nadleśnictwo na zarządzenie nadleśniczego i w jego obecności.
Dla przykładu brałem w nich zawsze udział. Widząc moje zaangażowanie angażowali się i inni. Wyróżniających się nagradzałem.
O rewizjach tych i masowo zdejmowanych wnykach zaczęto mówić
coraz szerzej. Do akcji włączyła się również milicja i prokuratura.
Zwłaszcza zastępca komendanta powiatowego MO, sam zresztą myśliwy, nawiązał ze mną ścisłą współpracę i obiecał w pilnych i niespodziewanych sprawach natychmiastową pomoc.
Ale wszystkiego nie można było od razu wyeliminować. Pojedyncze
wnyki, zwłaszcza linki na grubego zwierza pojawiały się w dalszym ciągu. W miesiącu styczniu 1955 roku gajowy Julian Mieciecki zameldował mi, że w głębi lasu, około 50 m od obrzeży pól wsi Łazy, na terenie
jego obchodu w Leśnictwie Krasnosielc znalazł uduszoną we wnyku
sarnę. Zarządziłem czuwanie i ustaliłem kolejność.
Kłusownik przyszedł po łup nad ranem następnego dnia. Szarzało.
Dyżur w tych godzinach pełnił gajowy J. Mieciecki siedząc na stołku
myśliwskim w odległości około 50 m od uduszonej sarny. Przyszedł
z psem. Gdy odczepił wnyk i zaczął ładować łup do worka, pies wyczuł
gajowego, pobiegł w jego kierunku i zaczął szczekać. Osobnik porzucił
sarnę i pobiegł w kierunku wsi Łazy. Po okrzyku „Stój, bo strzelam”
i oddaniu strzału w powietrze gajowy pobiegł za uciekającym. Tak dobie-gli do osady pobudowanej na kolonii wsi Łazy, gdzie uciekający
znikł z oczu goniącego.
Tu został popełniony błąd. Zamiast pozostać przy budynkach gajowy
udał się do pobliskiej leśniczówki, skąd leśniczy zadzwonił na posterunek MO. Przybyłym funkcjonariuszom zamieszkujący kolonię gospodarz oświadczył, że w tym czasie spał, o niczym nic nie wie i że każdy
mógł schronić się w jego zabudowaniach, a potem, po odejściu gajowego do leśniczówki uciec do lasu. Sprawa była przegrana, ale już rozgłos
o niej poszedł po okolicy, a gospodarz został wzięty pod obserwację.
1

ALP – Administracja Lasów Państowych.
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Wieś to doceniła i to być może zaważyło na
moim bezpieczeństwie. A w moim sercu nigdy
nie zagościł strach. Czy było to zresztą możliwe
po przeżyciach Powstania Warszawskiego? Tam
śmierć często zaglądała mi w oczy. Byłem dwukrotnie ranny, za wykazaną odwagę zostałem
odznaczony dwukrotne Krzyżem Walecznych.
Od ostatniego zdarzenia poszukiwania kłusownika z policyjnym psem minął jakiś czas.
Zakładanie wnyków ustało. Leśniczy Leśnictwa
Suche Józef Szurpnicki miał wątpliwości dotyczące prowadzenia cięć w jednym z uroczysk
podmokłych, bagiennych, zakrzaczonych, porośniętych olchą brzozą. Uzgodniłem, że spotkamy
się tam w niedzielę rano. Wrześniowy dzień zapowiadał się pięknie, było ciepło, wschodziło
słońce.
Chodząc po powierzchni drzewostanu
i omawiając interesujące nas zagadnienia spostrzegliśmy, że nie jesteśmy sami. W odległości
około 200 m stał człowiek, był uzbrojony. W
Na tle „Bartka” w Nadleśnictwie Zagnańsk stoi Juliusz Bakiera z NN. Zbiory Z. Polakowskieniedzielny ranek, w nie uczęszczane przez ludgo. Źródło: Z. Polakowski, Kartki z dziejów mazowieckiego leśnictwa, Przasnysz 1997.
ność uroczysko, ostoję dzików i jeleni wybrał się
na polowanie. On również nas zauważył i zaczął
Po upływie kilku miesięcy od opisanego wyżej zdarzenia gajowy z Leśnictwa Suche Aleksander Zbrzezny zameldował leśniczemu, a leśniczy uciekać. Poznaliśmy go, wiedzieliśmy, że kłusował. Biegł na skos w
stronę łąk Nadleśnictwa. Pobiegliśmy za nim. Leśniczy wyprzedził
mnie, że w swoim obchodzie znalazł uduszoną we wnyku sarnę.
W ścisłej tajemnicy, bez rozgłosu, cichutko, rozpoczęliśmy pilnowa- mnie. Nogi moje mimo młodego wieku nie były tak sprawne, jak jego,
nie. Na trzeci dzień od zauważenia przyszedł nad ranem kłusownik. Gdy to na skutek ran odniesionych w powstaniu. Pierwszy biegł kłusownik,
sarna była już zdjęta z wnyka i załadowana do worka gajowy krzyknął: który schował broń pod kurtkę, drugi leśniczy a trzeci ja, wszyscy w za„Ręce do góry” i równocześnie wystrzelił w powietrze. Osobnik padł na sięgu wzroku. Wpadliśmy na groblę i w takiej kolejności wpadliśmy do
ziemię, ale w następnych sekundach zerwał się i znikł ginąc w gęstych wsi Łazy. Tu, przy lesie mieszkał goniony człowiek. Gdy wpadłem do
krzakach jałowca. Natychmiast powiadomiono mnie o zdarzeniu i o tym, mieszkania zastałem w nim gonionego właściciela gospodarstwa, jego
że na miejscu kłusownik pozostawił worek i beret. Zadzwoniłem do dorosłego syna i leśniczego. Gdy wyszliśmy z domu na podwórze poKomendy Powiatowej MO w Makowie Mazowieckim prosząc o pomoc. wiedział mi, że gdy wpadł tuż za gonionym do mieszkania ten krzyknął
do syna: „Trzymaj go” ten chwycił go i obezwładnił. Po chwili wrócił
Przyjechał zastępca komendanta z ekipą śledczą i psem.
Wszystkie akcesoria, sarna, beret i worek, leżał nie tknięte na 96 miej- gospodarz i rzekł: „Puść go”, w tym momencie wpadłem ja. Broni więc
scu. Pies podjął ślad i doprowadził nas nad rzek tu wszedł rzekę Orzyc, nie mógł ukryć daleko. Pozostałem na podwórzu, a leśniczego posłałem,
tu wszedł do wody. Rzeka w tym miejscu płynęła przez teren silnie za- aby z leśniczówki, gdzie mieszkał zadzwonił do Komendy Powiatowej
bagniony. Po drugiej stronie, w odległości około 200 m leżała wieś MO w Makowie i Posterunku MO w Krasnosielcu.
W krótkim czasie przyjechała ekipa z zastępcą komendanta MO
Podoś. Gdy przeszliśmy na drugą stronę przez most znajdujący się od
tego miejsca o około 1 km wróciliśmy do punktu, w którym osobnik w Makowie Mazowieckim i dwóch funkcjonariuszy z Krasnosielca. Ja
wszedł do wody, pies śladu nie podjął. Kluczył tam i z powrotem, ale to stałem cały czas na podwórzu, w tym czasie nic tu nie mogło się wybyło wszystko. Widocznie szedł wodą a potem z powrotem wszedł do darzyć. Komendant rzekł: „W tak krótkim czasie nie można było ukryć
lasu. Na wsi również uzyskaliśmy żadnych wiadomości. Nikt nic nie wi- broni daleko, jest więc gdzieś tu, prawdopodobnie w stodole. Mam tu
wielu ludzi, jeśli więc sam jej nie oddasz przewrócimy wszystko do góry
dział.
Sprawa nabrała rozgłosu. Nadleśniczy, mówili, zawziął się i nie popu- nogami, aż broń znajdziemy. Jeśli oddasz ją sam, wyrok będzie łagodści. Mimo że nowo zakładanych wnyków już nie stwierdzaliśmy w dal- niejszy, a może nawet uniewinniający. Daję ci do namysłu 5 minut a poszym ciągu wyrywkowo w różnych miejscach prowadziłem przeczesy- tem Przystępujemy do poszukiwania w stodole”.
Widząc, że sytuacja jest bez wyjścia załamał się i wskazał miejsce
wanie lasu.
Ale sytuacja była niebezpieczna. Dochodziły do mnie odgłosy pogró- ukrycia. Była to skrytka w przywiezionej i złożonej w stodole koniczyżek. Wsie posiadały po wojnie dużo różnej, nielegalnej broni, myśliw- nie. Wystarczyło, aby wyjąć zatykający otwór wiecheć z tej samej koniskiej i wojskowej. Były nadleśnictwa, jak np. Myszyniec, gdzie kłusow- czyny, wsadzić rękę wyciągnąć broń. Był to karabin wojskowy typu
nicy polowali z bronią w biały dzień z psami i naganką. Młody nadleśni- mauzer z obciętą lufą, aby można go było niewidocznie przenosić pod
czy, który objął tam służbę i wydał im walkę zginął bez wieści. Ciała nie kurtką. Było to to samo gospodarstwo, do którego uciekł goniony przez
odnaleziono do dziś. Administracja leśna została sterroryzowana. Na te- gajowego Miecieckiego osobnik zabierający schwytaną we wnyk sarnę.
renie innych nadleśnictw ginęli zastrzeleni przez złapanych kłu- Kłusownik został surowo ukarany. Sąd skazał go za nielegalne posiadasowników leśniczowie i gajowi. Po wojnie często takie zdarzenia były nie broni i kłusownictwo na 1,5 roku więzienia, bez zawieszenia.
Po tym zdarzeniu i wyroku skazującym klan kłusowniczy wydał na
opisywane w prasie.
Wiedziałem, że aby akcja była skuteczna muszę ją firmować i dać mnie wyrok śmierci, tak ja myślałem. Pewnej niedzieli wracałem późno
podwładnym osobisty przykład. Należało prowadzić ją konsekwentnie, do domu od znajomego lekarza. Od pełni księżyca było widno jak w
nie zwracając uwagi na anonimy I pogróżki. I nie wolno się było bać. dzień. Jechałem rowerem, początkowo nad brzegiem lasu a następnie
Jeździłem często nocą po lesie konno. Lubiłem księżycowe noce, byłem groblą usypaną pomiędzy olszynami. Wolno dojechałem do końca grobli
uzbrojony, towarzyszył mi pies. Ludzie wiedzieli o tym, igrałem i zbliżając się do grubego drzewa sosnowego, na którym była zawieszona kapliczka, usłyszałem głośny strzał. Kula świsnęła mi nad głową.
z ogniem.
Okoliczni gospodarze szanowali mnie i lubili. Jeśli coś komuś obieca- Zwaliłem się z rowerem do rowu, nie byłem ranny. Myślałem gorączłem zawsze dotrzymywałem słowa. Wsie zniszczone podczas wojny od- kowo co robić, gdy strzelający wyjdzie, aby sprawdzić skuteczność
budowywały się i potrzebowały materiałów, w tym drewna. Było ono na strzału. Nie miałem przy sobie broni. Przy nocy widnej jak dzień nie
ścisłe, niewielkie przydziały, które narażając się na upomnienia niejed- miałem żadnych szans.
W tym momencie przypomniałem sobie zdarzenia, które przeżyłem
nokrotnie przekraczałem, pomagając tym w odbudowie.
Brałem czynny udział w spotkaniach i szkoleniach organizowanych w czasie Powstania Warszawskiego i które opisałem w dziale II pod tydla wsi przez gminy, na które licznie przychodzili mieszkańcy. Jeździli- tułem „Widziałem śmierć” i uspokoiłem się. Zdecydowałem, że gdy tylśmy często razem z lekarzem i weterynarzem zamieszkałymi w Krasno- ko ukaże się po przeciwnej stronie drogi, skąd padł strzał, skoczę rowem
sielcu. Omawialiśmy, komu Pomóc w pierwszej kolejności w sprzedaży w kierunku olszyn.
drewna, którego cena w tamtych czasach była niska.
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Ale przeciwnik też nie był pewien, czy trafił i czy nie mam czasem
broni krótkiej. Odczekał parę minut nasłuchując, a potem nie słysząc od
mojej strony żadnego ruchu zaczął się oddalać. Usłyszałem trzaski łamanych pod stopami gałązek stopniowo ucichające. Wstałem, podniosłem rower, wsiadłem i pojechałem do domu. Nie mówiłem o tym nikomu, aby nie niepokoić rodziny. Dowiedział się o tym tylko zastępca
komendanta MO w Makowie Mazowieckim, którego uprosiłem o dyskrecję. Za wyjątkiem przydziału broni krótkiej nie mógł mi przecież
w niczym pomóc, a śledztwo rozbiłoby się o mur milczenia. Zastanawialiśmy się- co dalej robić, ale były tylko dwa wyjścia. Wyjechać stąd lub
pozostać. Zostałem, prowadząc jak do tej pory otwarty tryb życia, wierząc w Przeznaczenie i słowa, które usłyszałem leżąc ranny na placu bitwy w Warszawie. Nie zaprzestałem również nocnej, przy księżycu jazdy po lesie konno z bronią i psem. Ale nie było to już takie przyjemne
jak dawniej. Uczucie zagrożenia od tamtego czasu już mnie nie opuszczało. Byłem czujny.
Osiemnastoletni okres służby na stanowisku Nadleśniczego Sławki
wspominam najmilej. Byłem samodzielnym, odpowiedzialnym za Nadleśnictwo zwierzchnikiem. Życie na łonie natury, wśród pięknej przyrody, przeżywanie pór roku, z których każda ma swoje uroki i nie ma sobie równych. Gdybym ponownie zaczynał, na pewno poszedłbym znów
na studia leśne, a po ich skończeniu zamieszkał w środku lasu na dużej
polanie, jak w Sławkach.
Do pracy w OZLP Siedlce na stanowisko naczelnika użytkowania lasu
przeniosłem się tylko ze względu na szkołę dla podrastających dzieci.
Gdy już tylko dni dzieliły mnie od wyjazdu przyszedł znajomy gospodarz z jednej ze wsi sąsiadujących z lasami mego Nadleśnictwa. Gospodarz ten rzekł: „Przyszedłem się pożegnać. Szkoda, że pan od nas wyjeżdża, polubiliśmy pana i ceniliśmy za dobre gospodarowanie. Rozmawiamy w cztery oczy, bez świadków. To ja wtedy, 10 lat temu strzelałem do pana w lesie za groblą i kapliczką. Ale nie chciałem pana zabić,
chciałem tylko, aby usłyszał pan nad głową świst kuli i aby pan się stąd
wyprowadził lub przestał interesować się kłusownictwem. Gdybym
chciał pana zabić strzelałbym grubym śrutem lub loftkami niżej. Z takiej
odległości i przy takiej wid ś oczno ci nie miał pan żadnych szans. Gdy
pan pozostał i nie zmienił trybu życia, zrezygnowaliśmy. Nikt z nas na
odbytej naradzie nie chciał mieć czym dowiedzieliśmy życia pana na
swoim sumieniu. To, co przeszedł pan w życiu, o czym dowiedzieliśmy
się, usprawiedliwia pana. A potem przez swoje konsekwentne postępowanie zyskał pan nasz szacunek przykładnym gospodarowaniem. Przyszedłem powiedzieć panu o tym i życzyć na nowej drodze powodzenia.
Niech pan przebaczy i nie czuje do mnie żalu”.
Po tych słowach długo patrzyliśmy sobie w oczy. Jak błyskawica przeleciała mi myśl o latach niepewności przeżytych na zasadzce. O częstych myślach, aby opuścić to piękne miejsce i o słuszności podjętej decyzji. Bez słowa wyciągnąłem do niego rękę, którą uścisnął, podniósł się
i poszedł. Siedziałem długo rozpamiętując niezbadane wyroki boskie.
Czasy, gdy obejmowałem Nadleśnictwo były jeszcze w tamtych stronach niespokojne. W lasach ukrywali się dezerter z wojska, oddziały
zbrojne, które nie złożyły broni i pospolici, działający na Własną rękę
rabusie i bandyci. Nowo powstałe po wyzwoleniu władze z trudem zaprowadzały tak potrzebny dla stabilizacji życia porządek.
W budynku Nadleśnictwa mieszkałem sam. Którejś nocy obudził mnie
łoskot do drzwi i wołanie: „Urząd Bezpieczeństwa, otwierać”. Po otworzeniu dowiedziałem się, że na terenie Nadleśnictwa w gajówce Róg
ukrywa się u krewnych dezerter z wojska posiadający broń. Dowódca
prosił o wskazanie drogi i doprowadzenie oddziału do gajówki. Dyskusji
nie było, to był rozkaz, choć późniejsze konsekwencje dla mnie mogły
być niewesołe. Do gajówki Róg od Nadleśnictwa było lasem około
2 km. Oddział szedł po obu stronach drogi szykiem ubezpieczonym, ja,
prowadząc, na czele. Po dojściu na miejsce cicho otoczono gajówkę.
Mieszkańcy spali, było już po północy.
Zastukano do drzwi zawiadamiając, kto przyszedł. Otworzył gajowy.
Zapytany czy ktoś obcy jest w gajówce oświadczył, że nie. Przeprowadzona rewizja nie dała pozytywnych rezultatów.
Dezerter ten kilkakrotnie wyrywał się z obławy, ale wreszcie dosięgły
go kule, zginął w Makowie Mazowieckim. Głośna była jego brawurowa
ucieczka z mieszkania stojącego pod lasem na kolonii wsi Grądy. Ktoś
doniósł, że tam się ukrywa. Budynek został otoczony nocą przez oddział
UB. Psy głośnym ujadaniem dały znać, że ktoś idzie. Gdy zorientował
się, że to po niego, zgasił lampę, otworzył okno i granatami otworzył
sobie drogę, wtedy uciekł.
Jak bardzo były jeszcze lasy niebezpieczne niech świadczy poniższy
przykład: Nie odczuwałem strachu, miałem za sobą Powstanie Warstrona 56

szawskie i nic gorszego nie mogło mnie już spotkać. Miałem otrzymaną
z OZLP broń myśliwską – dryling, która dawała mi poczucie bezpieczeństwa, a w wypadku napadu szansę skutecznej obrony. Bez niej nie
mógłbym tam mieszkać, bezbronny, zdany na łaskę uzbrojonych złodziei i bandytów.
Wybrałem się pewnego popołudnia na odstrzał dzika. Zwierzyny było
w bród, znałem ich ulubione przesmyki. Zasiadłem pod wieczór na stołku myśliwskim, na zarośniętej krzewami grobli przecinającej olszyny.
Wiał dość silny wiatr, ale wieczór był ciepły i pogodny. Wiatr wiał mi w
twarz, z tej strony spodziewałem się dzików. Usiadłem wygodnie słuchając szumu drzew. Nadszedł zmierzch, ale jak wspomniałem, był jasny i widoczność była dobra.
W pewnej chwili przeszył mnie strach. Wewnętrzny instynkt zaczął
ostrzegać mnie o grożącym niebezpieczeństwie. Chwyciłem mocniej za
leżącą na kolanach broń i wytężyłem słuch, ale słyszałem tylko szum
wiatru w koronach drzew. Coś jednak w dalszym ciągu ostrzegało mnie
przed niebezpieczeństwem, narastał wewnętrzny niepokój, którego dłużej nie mogłem wytrzymać. Zerwałem się i odwróciłem. To, co zobaczyłem zmroziło mnie i nakazało rzucić broń do ramienia. Z tyłu za moimi
plecami czołgał się w moim kierunku bezszelestnie w trawie rosły, zarośnięty dawno nie golonym zarostem drab. W zębach trzymał nóż, był
oddalony ode mnie o około 3 cm. Jeszcze jeden metr czołgania, jeden
skok, cios nożem i prawdopodobnie nie znaleziono by nawet mego ciała,
jak tamtego kolegi nadleśniczego z Myszyńca, którego zabili kłusownicy. Jego ciała też nie znaleziono.
Rzekłem groźnie trzymając go na muszce: „Wstań, i wyjdź na groblę,
rzuć nóż. Co miałeś zamiar zrobić i kim jesteś?”. Odpowiedział: „Ukrywam się, jestem głodny, chciałem zdobyć broń. Czas i miejsce oraz
wiatr sprzyjały moim zamysłom, ale w ostatniej chwili gwałtownie odwrócił się pan. Nie chciałem pana zabić”. Palec naciskał na spust, coś
we mnie nakazywało go zabić, z trudem oderwałem broń od oka. Podniosłem nóż i nakazałem, aby ruszył groblą w stronę Nadleśnictwa. Szedłem kilka kroków z tyłu, cały czas trzymając broń w pogotowiu.
Po przejściu kilkuset metrów skręciliśmy w szeroką linię oddziałową.
Raptem w ułamku sekundy drab skoczył w rosnącą obok linii drągowinę
sosnową i znikł mi z oczu. Nie strzelałem. Na drugi dzień zameldowałem o tym władzom bezpieczeństwa w Makowie Mazowieckim.
Przyjechali natychmiast, obejrzeli i zabrali nóż, którym jak się dowiedziałem terroryzował ofiary w czasie bandyckich napadów dokonywanych w okolicach mego Nadleśnictwa. Przebrani po cywilnemu funkcjonariusze bezpieczeństwa rozpoczęli po dwóch penetrację zapuszczonych uroczysk wykonując jako robotnicy leśni zabiegi hodowlane. Dysponowali prócz pił i siekier ukrytą bronią krótką. W ten sposób w krótkim czasie któraś dwójka wykryła i zlokalizowała pobudowany w gęstym młodniku szałas. W ustalonym dniu wyznaczone oddziały otoczyły
młodnik i ujęły bandytę. Od tego momentu nie miałem już podobnych
zdarzeń. Życie zaczęło toczyć się w pokojowym rytmie.
W roku 1951 wraz z inspektorem OZLP mgr inż. Zygmuntem- Karpińskim rzuciliśmy hasło: „Każdy leśnik nauczycielem” wzywając kolegów nadleśniczych w całej Polsce do bezpłatnego wykładania nauk o lesie w pobliskich szkołach. Apel ten ukazała się w „Lesie Polskim” nr 5
z maja 1951 roku. Wykłady takie prowadziłem w Krasnosielcu w roku
szkolnym 1952/53 współpracując ściśle z Wydziałem Oświaty PPRN w
Makowie Mazowieckim. Tematy wykładów i czas były wpisywane do
dziennika szkolnego i odbywały się raz w tygodniu w czasie dwóch godzin lekcyjnych w tych samych najstarszych klasach szkolnych.
Te stały kontakty z młodzieżą uważam za bardzo ciekawe, pożyteczne
i wychowawcze, godne kontynuowania. Wykłady na prośbę młodzieży
były często organizowane w różnych porach roku na łonie natury. Zawsze były przez leśników dobrze przygotowane ku zadowoleniu uczestników, wychowawców i uczniów. Wiele szkół sąsiednich zwracało się do
mnie bezpośrednio lub przez Powiatowy Wydział Oświaty z prośbą
o objęcie ich również programem nauczania o lesie. Niestety, zaangażowałem się bardzo w odbudowę osad Nadleśnictwa i mimo naprawdę
dobrej atmosfery wytworzonej w bezpośrednim kontakcie z nauczycielstwem, Wydziałem Oświaty, władzami administracyjnymi i młodzieżą
szkolną z braku czasu wykłady zmuszony byłem przerwać.
Osady leśne w przeciwieństwie do przepięknych, zasobnych drzewostanów były bardzo zaniedbane. Niektóre mieszkalne, wiekowe, pobudowane z kamienia nie nadawały się do zamieszkania. Żadna z osad nie
była zelektryfikowana.
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Wykształceni fachowcy leśnicy nie chcieli przyjść do takich osad położonych w środku lasu, z dala od szkół, bez światła elektrycznego.
Było bardzo ciężko dźwigać te osady i budować drogi ze względu na
szczupłość otrzymywanych kredytów. Potrzeby były duże a kraj zniszczony ł biedny. Państwowe przedsiębiorstwa budowlane nie były zatrudniane w lesie. Prace trzeba było organizować we własnym zakresie
z dostępnych miejscowych materiałów, majstrów i robotników.
Niewielu nadleśniczych szło na takie warunki, zrzekali się tych niewielkich, przydzielonych im kredytów. Pod koniec roku, aby ich nie
stracić Rejon oddawał je tym, którzy w budowę i remont osad byli zaangażowani, w tym mnie.
Na zniszczonym numerze inwentarzowym powstawał drewniany, nowy, wygodny budynek mieszkalny lub gospodarczy. właściwie była to
Inwestycja, na którą władze przymykały oko. Innych możliwości odbudowy wtedy nie było.
Dawało to wiele zadowolenia i osobistej satysfakcji w samodzielnym
działaniu, poszukiwaniu materiałów i wykonawców, ścisłej współpracy
z załogą i widocznych corocznych wyników.
Na tak odbudowane osady chętnie przychodzili wartościowi ludzie,
zagospodarowywali się i zostawali. Można było wtedy na nich liczyć
i wymagać dobrej roboty. Wiedziałem, że to co powiem na sesji będzie z
całą sumiennością dobrze i w terminie wykonane. Wykonanie wydanych
poleceń kontrolowałem. Zrozumiałem, że podwładny personel lubi częstą obecność zwierzchnika w lesie. Lepiej się wtedy czuje, bo wie, że nie
popełnia błędów, a jeśli ma jakieś wątpliwości może je ze zwierzchnikiem zweryfikować.
Od 1958 do 1965 roku byłem radnym Prezydium Powiatowej Rady
Narodowej w Makowie Mazowieckim, przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Leśnictwa.
Dzięki usilnym staraniom udało mi. się wprowadzić do planu i zelektryfikować w ramach elektryfikacji wsi osady leśne, których odległość
od stacji trafo przekraczała obowiązujące w przepisach normy, tj. 400 m.
Działalność ta zaoszczędziła naszemu resortowi wiele wydatków, które
mogły być skierowane na inne cele.
A było to tak: Bezpłatna elektryfikacja wsi na terenie powiatu makowskiego rozpoczęła się w roku 1958. Do planów wprowadzono zwarte
kompleksy wsi i osady znajdujące się w odległości nie większej jak 400
m. Dalsze musiały poczekać na termin późniejszy. Moje osady nie były
na mapach ujęte do elektryfikacji. Oddalone były od planowanych stacji
trafo w dalszej odległości i nic na to nie można było poradzić.
Dopomógł mi przypadek. Pewnego dnia zgłosił się do mnie do Nadleśnictwa z planami inżynier wykonawca prowadzący na terenach sąsiadujących z lasami Nadleśnictwa linie wysokiego napięcia. Pokazał mi na
mapie uroczysko Sątrzaskę, przez lasy której miał przeprowadzić linię
wysokiego napięcia. Trzeba było usunąć z tej linii rosnący tam drzewostan. A były to lasy państwowe i na wylesienie potrzebna była zgoda
Ministra Leśnictwa.
Roboty przy budowie linii biegnącej przez tereny polne były zaawansowane, a wykonawca przez niedopatrzenie nie miał zezwolenia
z Ministerstwa Leśnictwa na wylesienie tej powierzchni. Zapytał, ile to
będzie trwało, jeśli wystąpi' o to dziś i uzyska na piśmie m ' Oj ą pozytywną opinię. Powiedziałem, że rok. Zapytał, jakie jest wyjście z tej sytuacji i czy ja sam nie mógłbym pójść na kompromis. Powiedziałem, że
tak, ale ryzykując świadomie utratę stanowiska chciałbym coś zyskać
dla Nad-leśnictwa. Oświadczył, że jeżeli zgodzę się wylesić wyznaczony
pas do określonego terminu wprowadzi do planu wszystkie osady leśne
leżące w pobliżu zelektryfikowanych wsi, niezależnie od przekroczenia
wymaganej odległości.
Zgodę przypieczętowaliśmy uściskiem rąk. Na jego wniosku skierowanym do Ministra Leśnictwa wyraziłem pozytywną opinię i dołączyłem wymagane załączniki.
Sprawie nadaliśmy bieg, ale zanim nadeszła pozytywna opinia z ministerstwa ja wyciąłem i wywiozłem wyznaczony pod linię elektryczną
pas w określonym terminie, a wykonawca, z którym zaprzyjaźniliśmy
się, zelektryfikował wspomniane wyżej osady leśne, które na tym bardzo
wiele zyskały.
Nadleśnictwo Sławki objąłem z dniem 15 czerwca 1951 roku. Po przyjeździe i po kilku dniach pobytu w tym Nadleśnictwie wybrałem się do
lasu. Poszedłem przed siebie ścieżkami, nie trzymając się linii podziału
przestrzennego, szacując i oceniając mijane drzewostany, i zabłądziłem.
Patrząc na słońce wybrałem jeden kierunek i po pewnym czasie wyszedłem z lasu. Przede mną rozpościerała się duża enklawa gruntów rolnych otoczona lasem i rozpoczęta budowa nowej wsi. Różne było ich
zaawansowanie. Niektóre budynki były już zakończone, niektóre dopie-

ro rozpoczęte. Niedaleko miejsca, gdzie stałem wydobywał się z ziemi,
z wykopanej ziemianki dym. Nie widać było, aby wieś została spalona,
budynki mieszkalne i gospodarcze były wznoszone od nowa. Zaciekawiony podszedłem i zastukałem do drzwi ziemianki. W środku zastałem
rodzinę mieszkającą w podłych warunkach.
Przedstawiłem się, wiedzieli już, że przyszedł nowy nadleśniczy
i przyglądali mi się z zaciekawieniem. Zdawali już sobie sprawę, że
w dużej mierze ode mnie będzie zależała odbudowa wsi i ich zagrody.
Większość budynków wznoszona była bowiem z drewna. Na moje pytanie co się stało i dlaczego budują tu nową wieś opowiedzieli mi swoje
dzieje.
Katastrofę wrześniową i okupację odczuła wieś ze wszystkimi następstwami, mieszkańców wysiedlono. Część zabrano na roboty do Niemiec,
resztę przesiedlono do tak zwanej Generalnej Guberni. Wieś zrównano
z ziemią nie zostawiając przysłowiowego kamienia na kamieniu.
Różne koleje losu przechodzili mieszkańcy i tylko ten zrozumie cały
ogrom niedoli tułaczej, kto tak jak oni przeszedł to wszystko dzień po
dniu.
Nie wszyscy wrócili. Po powrocie zastali pustkę, do tego zalesioną
przez okupanta. Nie przyjęli proponowanej zamiany na wsie położone
na ziemiach odzyskanych, a lepszych glebach i goławych budynkach.
Odtworzyli powierzchnie dawnych gospodarstw i zaorali zalesienia. Nastały ciężkie dni krwawej pracy często bez sprzętu i inwentarza, do tego
bez dachu nad głową.
Zasobniejsi pobudowali się wcześniej, reszta tkwiła w bunkrach, budując w pierwszej kolejności szałasy dla inwentarza żywego i uprawiając
ziemię. Wieś była zwarta, pomagając sobie wzajemnie stopniowo przenosili się do nowo pobudowanych budynków.
Mieszkając w środku lasu tak jak przed wojną zarabiali głównie pracując W lesie. Z nich w większości rekrutowali się stali robotni leśni, fachowcy w tym zawodzie.
Drewno budowlane było stosunkowo tanie, ale ściśle limitowane. Ponieważ okoliczne wsie były zniszczone uzyskiwałem większe przydziały
surowca tartacznego na tzw. pulę rynkową i mogłem odbudowę przyspieszyć. Wsią Grądy opiekowałem się szczególnie, spotykając się z robotnikami na co dzień w lesie i na zebraniach we wsi. Wieś nie miała
przed wojną własnego budynku szkolnego. Nauka odbywała się w wynajętych prywatnych mieszkaniach.
Postanowiłem im pomóc i wybudować szkołę. Na specjalnie w tym
celu zwołanym zebraniu zdołałem przekonać ich, aby podjęli wezwanie.
Wierzyłem, że ludzie, którzy przeszli tak wiele i zwyciężyli, dla swoich
dzieci potrafią zrobić jeszcze więcej. Uparli się tylko, abym został przewodniczącym budowy. W powołanym komitecie znalazł się cały aktyw.
Dyrektor OZLP pochwalił moją inicjatywę i zwiększył przydział surowca tartacznego. Z organizowanych zabaw, loterii i składek uzyskaliśmy pieniądze na kupno potrzebnych materiałów. Kierownik Tartaku
Klin przetarł dowieziony surowiec bez kosztów. Zwózkę materiałów
i pomoc przy budowie wykonała wieś w czynach społecznych.
Od podjęcia inicjatywy i powołania komitetu budowy do jej zakończenia w stanie surowym minęło dwa lata. Władze powiatowe przyjęły
ten czyn społeczny z wielkim zadowoleniem. Na wykończenie i wyposażenie szkoły zostały przyznane kredyty. Świeżo oszalowana i pomalowana farbą olejną, jak na ówczesne czasy szkoła wyglądała okazale.
Składała się na dole z dwóch obszernych klas lekcyjnych, świetlicy, korytarza i kancelarii. Na górze było mieszkanie dla rodziny nauczycielskiej składające się z dwóch pokoi, kuchni i komórki.
Uroczystość otwarcia odbyła się 28 sierpnia 1955 roku z udziałem
przybyłych mieszkańców oraz przedstawicieli władz gminnych i powiatowych. Po moim referacie przemówienia wygłosili przedstawiciele
władz przedstawiając wieś za wzór godny naśladowania. Ja stałem się
sławny, ludzie szanowali mnie i cenili.
Kandydując na radnego powiatowego otrzymałem w wyborach największą liczbę głosów. Jak tylko mogłem starałem się pomóc potrzebującym, a to procentowało stokrotnie.
Oto jeden z przykładów: Wyciętego drewna olchowego nie można było wywieźć ze zrębu. Nie pozwoliły warunki atmosferyczne, nastąpiło
gwałtowne ocieplenie. Od szosy do zrębu było około 2 km błotnistej
drogi. Poprosiłem sołtysa wsi Łazy, aby zwołał zebranie, na którym
zwróciłem się z prośbą o zrywkę dłużyc do drogi bitej, skąd już dalej
można było dowieźć przez wozaków zawodowych sortymenty cenne do
składnicy kolejowej Jastrząbka odległej o 21 km. Nie odmówił nikt. 700
m3 dłużyc tartacznych i sklejkowych zerwano tonąc w błocie w ciągu
tygodnia. Przykładów tak dobrej współpracy Nadleśnictwa ze wsią było
więcej.
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Konsekwentnie prowadziłem akcję wysyłania synów robotników leśnych i gajowych na roczne kursy dla gajowych. Na zajmowanie tych
stanowisk był to materiał najwartościowszy. Pomagając od najmłodszych lat ojcom przy pracach w lesie poznali to środowisko i polubili.
Koledzy nadleśniczowie, u których po zakończeniu szkoły zostali zatrudnieni wyrażali się o nich w samych superlatywach. Ja również wakujące stanowiska gajowych obsadzałem moimi kandydatami. Była to
równocześnie pomoc dla wielodzietnych, biednych rodzin robotniczych
w znalezieniu cenionej przez nich pracy dla ich synów. Wielu z nich
ukończyło zaocznie technika leśne.
Rokrocznie prowadziłem systematyczne szkolenia terenowe dotyczące
różnych tematycznie zagadnień nie tylko dla leśniczych i gajowych, ale
również dla robotników leśnych. Zostali oni tak wszechstronnie wyszkoleni, że można im było bez obaw powierzać wykonanie specjalistycznych prac bez nadzoru. Było to niezmiernie ważne, zwłaszcza przy pielęgnowaniu upraw, czyszczeniach wczesnych i późnych oraz trzebieżach.
Drzewostany Nadleśnictwa rosły na dobrych siedliskach. Wielogatunkowe uprawy, młodniki i drągowiny wymagały dobrego przygotowania
ludzi wykonujących tam prace pielęgnacyjne.
Na tak wyszkolonej załodze mogłem polegać, że w trakcie przeprowadzanych zabiegów nie popsują ich struktury i doprowadzą do optymalnego finału.
Interesując się sam pewnymi zagadnieniami postanowiłem wciągnąć
w długofalowe prace doświadczalne moich leśniczych. W tym celu na
specjalnej naradzie przedstawiłem różne zagadnienia i w jakiej formie
widzę ich rozwiązanie. W zależności od indywidualnego zainteresowania rozpoczęli następujące prace doświadczalne dokumentowane w specjalnie w tym celu założonych zeszytach.
1. Utrwalanie i zalesianie wydm piaszczystych. Państwowy Fundusz
Ziemi przekazał mi do zalesienia kilkaset hektarów gruntów po majątkowych słabej jakości, na powierzchni których było kilka ha wydm
piaszczystych, zwłaszcza w uroczysku Podoś. Podzieliłem je na poszczególne powierzchnie i dla każdej opracowałem metodę utrwalania,
zalesienia i nawożenia po uprzednim zbadaniu ich zasobności.
Aby zbadać, która metoda w tamtych warunkach jest najskuteczniejsza
podzieliłem największe powierzchnie wydm na wycinki 0,25 ha, na których zastosowałem:
• wyłożenie całej powierzchni nacisną kartoflaną, która szczelnie
utrwaliła powierzchnię wydmy,
• wyłożenie całej powierzchni ściółką leśną,
• utrwalenie wydmy przy pomocy płotków z faszyny wystających
z ziemi na wysokość 0,5 m, grodzonych gęsto w więźbie 3 x 3 m,
• utrwalenie wydmy przez nawiezienie i rozrzucenie gliny,
• utrwalenie powierzchni przy pomocy wyłożonego torfu,
• utrwalenie przy pomocy wałków faszyny o grubości około 30 cm
układanych w odstępach co 1 m, przybijanych do ziemi kołkami. Pod
wałkami od strony północnej osłanianej przez wałek od słońca sadzono
sadzonki sosnowe o dobrym systemie korzeniowym,
• utrwalanie jako przedplon poprzez sadzenie na całej powierzchni
rzędowo zrzezów wierzby kaspijskiej. Po jej wyrośnięciu i unieruchomieniu wydmy w międzyrzędy sadzono sadzonki jednorocznej sosny.
Po wykonaniu utrwalenia wydm zalesieniu powierzchnie były sztucznie nawożone brakującymi według ekspertyzy składnikami.
Pracę i otrzymane wyniki ocenił wysoko Zjazd Nadleśniczych, zorganizowany przez PTL przy OZLP, do którego należeli wszyscy moi leśniczowie.
2. Na wybranych powierzchniach dębowych II klasy wieku wytypowano i oznaczono najdorodniejsze egzemplarze równomiernie rozmieszczone. Wybrane egzemplarze były systematycznie podkrzesywane
zgodnie zobowiązującymi zasadami, wytwarzając bezsęczne pnie.
3. Nawet w najlepiej zorganizowanym łowisku nie unikniemy szkód
wyrządzonych w płodach rolnych. Zwierzyna ma to we krwi. Można
jednak przez właściwe zagospodarowanie szkody te ograniczyć.
Nie zdają egzaminu np. poletka karmowe, jeśli nie są ogrodzone. Posiany tam owies lub posadzone ziemniaki są zniszczone już w początkowych stadiach rozwoju. Cykl hodowlany musi być doprowadzony do
końca. Należy powierzchnie prawidłowo zlokalizować w miejscach mało uczęszczanych. Poletka ogrodzić i w pełnym cyklu uprawowym zagospodarować. Gdy dojrzeją należy je na ścianach przeciwległych częściowo rozgrodzić. Tu spotkać można zawsze, nawet w dzień żerujące
dziki, jelenie i sarny. Rozkopują jak na polach obredlone rzędy ziemniaków, znajdując obfity żer. Przy tak zlokalizowanych i zagospodarowastrona 58

nych poletkach nie wolno stawiać ambon lub z podchodu strzelać do
zwierzyny. Żerująca tam zwierzyna musi czuć się bezpiecznie.
Dobre wyniki uzyskiwaliśmy przy worywaniu na wybranych śródleśnych liniach podziału przestrzennego ziemniaków, systematycznie je
w miarę wybierania uzupełniając. Posypywaliśmy je również w niewielkich ilościach największym smakołykiem dziczym, ziarnem kukurydzy,
które wybierały co do ziarenka.
Z pobliskiej cukrowni dostawaliśmy za darmo (występował tylko
koszt przewozu) tak zwane ogony z obcinanych i przysposobionych do
produkcji buraków cukrowych. Rozwoziliśmy je i składowaliśmy
w cienkich warstwach w środku lasu na nie uczęszczanych liniach oddziałowych. Tu również systematycznie żerowała zwierzyna płowa.
Ulubionym pokarmem dzików były tusze koni i krów, które zbadane
przez lekarzy weterynarii i obdarte ze skór przez rakarzy były przez nich
na naszą prośbę wywożone zimą do lasu w miejsca wskazane przez alp.
W takich miejscach, gdzie stale była dowożona ta karma można było
spotkać watahy, które przychodziły i z sąsiednich nadleśnictw.
Najwięcej kłopotu i szkód mieliśmy jednak ze strony zwierzyny płowej, jeleni i sarn. Dlatego wiele uwagi poświęcałem na sprawy związane
z zabezpieczaniem upraw przed zgryzaniem. Najlepiej bowiem podkarmiana przy paśnikach, łącznie z lizawkami zwierzyna widocznie organicznie potrzebuje igliwia i kory drzew. Najbardziej zgryzane ł spałowane uprawy i młodniki są w okresie przedwiośnia. Zwierzyna masowo
napełnia swe żołądki igliwiem ł korą młodych drzew.
Trzeba było systematycznie opryskiwać cieczami cuchnącymi o różnych składach miejsca masowo nawiedzane przez zwierzynę. Oprysków
dokonywano dwukrotnie, późną jesienią i na przedwiośniu. Gdy nie pomagały i te pracochłonne zabiegi zarządzałem redukcję. Łatwo było ją
wykonać, gdy łowiska leśne znajdowały się pod pieką i zagospodarowaniem lasów państwowych. Gorzej, gdy łowiska leśne zostały przekazane
w użytkowanie kołom łowieckim. Dochodziło do zadrażnień i gróźb
o odwołaniu mnie ze stanowiska, jednak ja zawsze postawiłem na swoim. Przedkładałem piękne, przyszłościowe uprawy i młodniki nad wielką ilością zwierzyny, o którą walczyły koła łowieckie.
Grodzenie nie wchodziło u mnie w rachubę. Pochłaniało zbyt wiele
materiałów, a przede wszystkim siły roboczej, potrzebnej do wykonywania innych zadań gospodarczych, Zresztą nie spełniało w pełni postawionego zadania. Wystarczyło, że ktoś uszkodził ogrodzenie, odbił
i ukradł żerdzie, aby czyn ten nie zauważony przez parę dni, doprowadził do zniszczenia nie zabezpieczonej chemicznie uprawy. Tylko praktycy wiedzą, co może zrobić stado łani i cieląt żerujących przez kilka
nocy na kilkuletniej uprawie sosnowej. Trzeba ją odnawiać ponownie,
następuje kilkuletnia strata przyrostu i degradacja środowiska. Dużo trudu i robocizny pochłaniały również zabezpieczenia przez palikowanie
sadzonek modrzewia masowo przez nas wprowadzanych do upraw. Jeśli
nie był zabezpieczony nie miał żadnych szans na przetrwanie. Był spałowany przez kozły, które na nim wycierały poroże ze scypułu.
W Leśnictwie Bramura w wybranych oddziałach na właściwych siedliskach wprowadziliśmy doświadczalnie cięcia gniazdowe. Cięcia takie
na terenie Nadleśnictwa nie były przed tym wykonywane. Dopilnowane,
dały nadspodziewanie pozytywne efekty. Sprawdzał je, wydając pochlebną recenzję inspektor NZLP mgr inż. Jenke. Powiedział, że tak
udane pod względem jakości i składu gatunkowego różnowiekowe
gniazda widzi po raz pierwszy. Otrzymaliśmy w nagrodę ja i leśniczy
2 talony na motocykle. Wtedy był to rarytas.
4. Szkółki gospodarcze i zadrzewieniowe były prowadzone na wysokim Poziomie. Po raz pierwszy w moim Nadleśnictwie w Leśnictwie
Suche w roku 1956 była założona szkółka doświadczalna o powierzchni
3 ha według koncepcji IBL. Została ona podzielona na kwatery 25 arowe, poprzegradzane pasami krzewów, pozostawionych po wyciętym
drzewostanie, w większości zmechanizowana.
Na wysokim poziomie, w czym wyspecjalizował się leśniczy Leśnictwa Suche, stała produkcja kompostów. Wielkość produkowanych, dojrzałych kompostów była ściśle wyliczona na potrzeby posiadanych szkółek. Jakość produkowanych sadzonek drzew i krzewów leśnych różnych
gatunków, jednorocznych i wielolatek była najwyższej jakości. Przez 18
lat sprawowania funkcji nadleśniczego Nadleśnictwo moje nigdy nie pobierało na potrzeby lasów państwowych i niepaństwowych sadzonek
z innych nadleśnictw. Było samowystarczalne, zaopatrywało inne nadleśnictwa w nadwyżki sadzonek drzew i krzewów, których nie produkowały.
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Raz tylko zgodnie z rozdzielnikiem otrzymanym odgórnie zmuszony
byłem pobrać i zagospodarować trzyletnie sadzonki świerka wyprodukowanego przez OZLP Gdańsk dla Szwecji, których w roku 1960 nie
sprzedano i nie zagospodarowano we własnym zakresie.
5. Zgodnie z tematyką IBL na powierzchni przejętej z PFZ w uroczysku Maków Mazowiecki założyliśmy uprawy sosnowe w różnych więźbach. Te powierzchnie doświadczalne po 0,25 ha były również włączone
tematycznie do pracy leśniczego w ramach ustalonej tematyki a wyniki
ewidencjonowane.
Na pierwszym miejscu swej działalności po objęciu stanowiska nadleśniczego w Nadleśnictwie Sławki postawiłem na wysoką jakość zakładanych i prowadzonych upraw. Temu zagadnieniu podporządkowałem
wszystkie siły podwładnego mi personelu. Gdy przyszła pora zalesień
wszystkie inne zagadnienia przechodziły na plan dalszy. Przygotowanie
gleby, jakość sadzonek, zmieszanie gatunkowe i wykonanie nasadzeń
były zawsze najwyższej jakości.
Sadzonki własne, przewożone do sadzenia z bliskich odległości, dobrze zadołowane i nie przesuszone, prawidłowo posadzone, w dobrze
przygotowaną glebę, dawały wysoki procent udatności. Na drugi rok
ewentualne wypady były uzupełniane, a potem pozostawały już tylko
dobrze i w porę prowadzone pielęgnowania ł w zależności od potrzeb
chronione.
Uprawy były oceniane na potrzeby OZLP dwukrotnie. Pierwsza ocena
po dwóch latach od posadzenia, druga ocena po pięciu latach. Nadleśnictwo moje miało zawsze, rokrocznie najwyższą ocenę w skali OZLP Siedlce. Uprawy pięcioletnie, czyli już wyprowadzone przekraczały ocenę
96%. Zbliżoną ocenę miało tylko Nadleśnictwo Lemany.
6. Leśnictwo Klin gospodarujące na siedliskach borowych wyspecjalizowało się w zakładaniu upraw z siewu. Wschody wymagały wręcz Reżymowego przestrzegania w porę wykonywanych zabiegów rozrzedzania – pierwszego i drugiego oraz opryskiwania przeciw osutce. Zakładanie upraw z siewu nie było wcale łatwiejsze niż naturalne. Na podstawie
sprawdzonych wyników wszystkie następne uprawy z siewu były wyprowadzone do więźby normalnej już mechanicznie według ustalonych
metod.
W roku 1962 Ministerstwo Leśnictwa Postanowiło sprawdzić, jak
w rzeczywistości przedstawia się ocena upraw w nadleśnictwach. Do
wytypowanych zarządów przysłano inspektorów kontrolnych, którzy
w obecności pracowników OZLP mieli ocenę taką wykonać. Kontrolą
objęto wszystkie dziesięcioletnie uprawy oceniane w cyklu dwu- i pięcioletnim przez Nadleśnictwo.
Do oceny w OZLP Siedlce zostały wybrane: Nadleśnictwo Sławki,
mające ocenę najwyższą, Nadleśnictwo J. mające ocenę najniższą i 3
nadleśnictwa o wynikach przeciętnych. Wiarygodność tych ocen miało
sprawdzić pięciu inspektorów przysłanych z Ministerstwa Leśnictwa
NZLP. Do Nadleśnictwa Sławki przyjechał wraz z towarzyszącym mu
pracownikiem zagospodarowania lasu inż. Tadeuszem Dąbrowskim, inspektor inż. Borys Ryszczuk. Wszystkie uprawy założone na przestrzeni
ostatnich 10 lat zostały przez Nadleśnictwo wprowadzone leśnictwami
do otrzymanych druków obrazujących wstępnie potrzebne resortowi dane. Uprawy zostały zbadane i ocenione bieżąco przez inspektora z Ministerstwa Leśnictwa, inspektora z OZLP i zainteresowanego leśniczego.
Ja nie brałem w tym udziału.
Po zakończeniu kontroli i zestawieniu wyników odbyło się podsumowanie w obecności mojej, kontrolujących inspektorów i leśniczych. Po
rozpoczęciu narady przedstawiciel Ministerstwa uśmiechając się powiedział te słowa: „Mam do pana nadleśniczego poważne zastrzeżenia
w związku z oceną upraw wysłaną przez Nadleśnictwo do OZLP” – tu
głos zawiesił. „Czyżby było tak źle?”, rzekłem również uśmiechając się.
„Oceny upraw zostały zaniżone. Przy zdrowym ich rozwoju, Prawidłowym składzie gatunkowym i dobrze wykonywanych zabiegach pielęgnacyjnych pokrycie powierzchni na większości skontrolowanych upraw jest pełne. W imieniu ministra gratuluję panu i pana administracji
terenowej tak pięknych wyników. Kontrola ta była dla mnie prawdziwą
przyjemnością. Sądzę, że i w stosunku do innych kontrolowanych równolegle OZLP zajmie pan pierwsze miejsce. Ucieszy się również minister Gesing, gdy będę mu z mojej kontroli zdawał sprawozdanie”, tak
podsumował inspektor.
Z rąk Ministra Leśnictwa otrzymałem na pamiątkę kontroli nagrodę
rzeczową, a z OZLP dla Nadleśnictwa nagrody pieniężne.
W części Leśnictwa Krasnosielc przy szosie, Krasnosielc–Drążdżewo
byli właściciele zalesili przed wojną żyzne powierzchnie porolne lasem,
przeważnie sosnowym. Drągowiny te będące wtedy w II klasie wieku

zaczęły masowo wypadać z powodu huby korzeniowej. Zadrzewienie
zmniejszało się katastrofalnie.
Za zgodą OZLP rozpocząłem ich intensywną przebudowę poprzez
zręby i wręby poszerzone do 100 m. Wśród obowiązujących te siedliska
gatunków wykorzystując dobre bonitacje siedlisk wprowadziłem gniazdowo różny wachlarz posiadanych w szkółkach gatunków, takich jak:
z iglastych sosna, świerk, modrzew, a z liściastych dąb, jawor, lipa i rzędowo wzdłuż dróg i linii oddziałowych brzozę.
Rozwój tych upraw był najbardziej korzystny i intensywny. Zwłaszcza
jesienią, gdy liście różnych gatunków stanęły w kolorach efekt wizualny
był nadzwyczajny.
W takim okresie przejeżdżał tą trasą wiceminister leśnictwa mgr inż.
Tadeusz Rykowski. Widząc przez szybę te uprawy polecił kierowcy zatrzymać i rozpoczął ich oglądanie.
Na trzeci dzień od tej wizyty zadzwonił do mnie Dyrektor OZLP mgr
inż. Wacław Falkowski: „Co ty nabroiłeś, dzwonił do mnie wiceminister
Rykowski i prosił, abym cię delegował na spotkanie z nim do Warszawy. Dziś jest piątek, umówię was na przyszły wtorek na godz. 10”.
Pojechałem, uprzedzona sekretarka wprowadziła mnie do gabinetu
ministra. Przywitał mnie bardzo serdecznie. Powiedział, że spędził
w moim Nadleśnictwie czas wyjątkowo przyjemnie oglądając uprawy
rosnące przy szosie koło Krasnosielca.
Powiedziałem, że uprawy to moje hobby i że wszystkie, jeśli chodzi
o udatność są podobne, różnią się tylko w zależności od siedliska składem gatunkowym. Te które widział i które tak mu się podobały dzięki
różnorodności gatunków zostały wprowadzone na gruntach porolnych,
co zauważył oglądając łukowate, pozostałe jeszcze do wyrębu pasy drągowiny. Ze względu na hubę korzeniową były preferowane gatunki liściaste wprowadzane drobno kępowo.
To był dobry leśnik, kilka godzin tam spędzonych minęły, jak sen. interesował się wszystkim co dotyczyło warunków j pracy leśników terenowych. Ponieważ byłem w tym Nadleśnictwie trzecią generacją leśników minister interesował się gospodarką przedwojenną w lasach prywatnych, okupacyjną i sytuacją obecną. Na zakończenie obiecał, że gdy
tylko czas mu pozwoli przyjedzie do mego Nadleśnictwa na kilka dni
i odpocznie na łonie natury.
Zginął w wypadku lotniczym. Wszyscy, którzy go znali żałowali
szczerze, życzliwego ludziom człowieka.
Mimo operatu urządzeniowego w celu uproduktywnienia w pierwszej
kolejności wprowadzałem do wniosku cięć rosnące na gruntach porolnych drzewostany negatywne, gdzie proces wydzielania był widoczny.
Oszczędzałem w ten sposób przepiękne przeszłorębne drzewostany stanowiące o pięknie tego Nadleśnictwa, które było nazywane perłą okręgu
warszawskiego.
Tematyką doświadczalną wykonywaną przez leśniczych pod moim
nadzorem interesował się i popierał naczelnik zagospodarowania lasu
mgr inż. Bolesław Kucharek oraz zastępca dyrektora OZLP inż. Zdzisław Gołębiowski. Wykorzystując moje zaangażowanie praktyczne
i świeżo wyniesione z uczelni wiadomości teoretyczne organizował
w moim Nadleśnictwie sitlidowskie zjazdy nadleśniczych połączone ze
szkoleniem, na przykładach wybranych przez niego wcześniej powierzchni.
Zjazdy odbyły się na następujące tematy, na których wygłaszałem
wstępne referaty, dyskutowane następnie przez przybyłych kolegów
nadleśniczych:
• Zakładanie upraw z sadzenia i siewu oraz ich pielęgnowanie,
• Produkcja w szkółkach leśnych wielogatunkowego materiału sadzeniowego oraz kompostu,
• Metody utrwalania i zalesiania wydm piaszczystych,
• Doświadczalne metody zabezpieczania upraw przed żerem zwierzyny płowej
• Różne metody opracowywania szacunków brakarskich w celu wybrania najbardziej optymalnych dla miejscowych drzewostanów,
• Wpływ podkrzesywania młodnika dębowego H klasy wieku na jakość produkcji drewna,
• Szybkie uproduktywnienie drzewostanów sosnowych założonych na
gruntach porolnych, gdzie występowały widoczne procesy wydzielania
• Budowa i remonty dróg żwirowych (to zagadnienie postawione było
w Nadleśnictwie Sławki na wysokim poziomie).
W każdym leśnictwie znaleziono powierzchnie nadające sie do eksploatacji żwiru. Przeznaczaliśmy na to pokłady pospółki z domieszką
gliny, materiału najlepiej spajającego i wytrzymałego. Powierzchnie takie wylesiane na powierzchni. około 10 arów i powiększane w razie potrzeby służyły tylko na potrzeby leśnictwa, na terenie którego zostały
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uruchomione. Bliskie odległości potaniały dowóz żwiru i przyspieszały
wykonanie prac w zaplanowanych wolnych terminach.
Wyżwirowane drogi i linie posiadały na poboczach pryzmy zapasowe,
z których dróżnik dowoził żwir taczką w miejsca wybite lub uszkodzone
eksploatacją dróg.
Przy omawianiu jakiegoś zagadnienia, na temat którego były zwoływane sitlidowskie narady nadleśniczych wracano niejednokrotnie do
wcześniej omawianych tematów, chcąc naocznie przekonać się o ich
dalszym rozwoju lub postępie.
W roku 1964 zwrócił się do mnie Uniwersytet Warszawski z prośbą
o umożliwienie dwom studentom zebrania na moim terenie materiałów
potrzebnych do napisania prac dyplomowych na temat ptaków krukowatych. Nie stawiałem sprzeciwu i udostępniłem im do dyspozycji pokoje
gościnne w Nadleśnictwie. Do analiz trzeba było odstrzelić po kilka ptaków dla przeprowadzenia szczegółowych analiz zawartości pokarmowych i innych. Przywieźli ze sobą broń myśliwską, dubeltówki i okazali
mi zezwolenia na jej posiadanie.
Dając im upoważnienia zezwalające na dokonanie odstrzału zapoznałem ich z terenem, na którym mogli to czynić oraz zwróciłem uwagę na
zachowanie szczególnej ostrożności przy oddawaniu strzałów i obchodzeniu się z bronią. Zapewnili mnie, że o to mogę być spokojny. Byli to
młodzi, bardzo grzeczni, inteligentni młodzieńcy, traktujący poważnie,
jak zauważyłem studia i zagadnienia związane ze zbieraniem wiarygodnych materiałów do swych prac dyplomowych.
Stało się inaczej. Gdybym mógł to przewidzieć nigdy nie zezwoliłbym, aby stało się to na moim terenie.
Przez początkowe dni wszystko szło ustalonym przez nich harmonogramem. Cieszyli się życiem, tym że przebywają na terenie pięknej
przyrody w lesie, którym zachwycali się. I ja cieszyłem się wraz z nimi
przypominając sobie nie tak odległe czasy studiów.
Aż przyszedł ten fatalny w skutkach dzień. Pojechali do osady Krasnosielc odległej od Nadleśnictwa o 5 km, aby odstrzelić kilka wron,
kruków i kawek, które licznie obsiadały topole otaczające osadę rakarza.
Po strzale ptak raniony w skrzydło spadł, ale zaczął uciekać na piechotę.
Zamiast dostrzelić go pozostałym nabojem z drugiej lufy lub nabój ten
wyjąc, strzelec ujął niezabezpieczoną broń za lufy i usiłował dobić dogonionego ptaka kolbą. W momencie uderzenia broń samorzutnie odpaliła, cały ładunek „ptasiego” śrutu ugodził studenta rozwalając mu wątrobę. Ładunek, który ugodził z tak bliskiej odległości nie dał żadnych
szans na uratowanie młodego człowieka. Zginął na miejscu.
To było straszne. Po zwłoki syna prócz przedstawicieli Uniwersytetu
przyjechała matka, u której był jedynakiem.
Były jeszcze dwa śmiertelne wypadki: W uroczysku Józefowo – pomajątkowym zaistniała konieczność usunięcia rosnących rzędowo przy
naszej wewnętrznej drodze gruntowej kilku starych, zamierających topoli. Stwarzały zagrożenie poprzez szkodniki owadzie dla nowo zakładanej
na tym terenie plantacji topolowej. W krytycznym dniu przystąpiło do
ścinki dwóch stałych robotników leśnych, przeszkolonych pilarzy
z uprawnieniami do wykonywania ścinki drzew przy użyciu Pił mechanicznych.
W międzyczasie syn jednego z nich, dwunastoletni chłopiec przyniósł
mu z pobliskiej wsi, gdzie zamieszkiwał, drugie śniadanie przygotowane
przez żonę. Robotnik zjadł śniadanie ł polecił chłopcu wracać do domu.
Syn chciał zobaczyć, jak będzie wyglądało zwalanie tak grubego drzewa. W czasie prac przygotowawczych pozostał na powierzchni kryjąc
się za pień, sąsiedniej grubej topoli.
Nie widząc w zasięgu wzroku nikogo robotnicy ścięli topolę, która
padając sięgnęła wierzchołkiem następnego drzewa. Gdy przyszli do
okrzesywania z przerażeniem zauważyli, że wśród połamanych gałęzi
odszedł do domu. leży nie dając znaku życia syn, który według przekonania ojca dawno już nie żył, cios gałęzi pozbawił go życia natychmiast.
Straszna była tragedia rodziców, był to bowiem ich jedyny syn i następca.
Drugi wypadek: W uroczysku Bramura podczas prac zrębowych przyszedł na powierzchnię upośledzony mieszkaniec sąsiedniej wsi Chodził
po zrębie wbrew przepisom bhp, przeszkadzając robotnikom w pracy.
Wreszcie udało im się wyrzucić go ze zrębu. Przystąpili znów do ścinki
na powierzchni im przydzielonych. Gdy po ścięciu kolejnej sztuki przystąpili do okrzesywania gałęzi zobaczyli leżącego pod sosną człowieka.
Intruz wrócił nie zauważony i usiadł z drugiej strony drzewa w sąsiedztwie ścinanej przez robotników sosny. Korona padającego drzewa ściągnęła sosny, pod którą siedział, zabijając go na miejscu. Mówiono potem we wsi, że sam szukał śmierci.
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W roku 1955 przez teren Nadleśnictwa przeszedł straszliwy huragan.
Na wąskim pasie działania trąby powietrznej w ciągu kilkunastu minut
pochylił, wyłamał bądź wywrócił, jak wynikało z końcowego podliczenia ponad 7500 m3 grubizny. Najbardziej ucierpiał rezerwat przyrody,
gdzie został zniszczony pas świerczyny w wieku 160 lat. Wysokie na
ponad 40 m świerki o masie przekraczającej niejednokrotnie 7 m3 wywalone z korzeniami i pokrzyżowane stwarzały niesamowity widok.
Same przewrócone karpy z korzeniami i ziemią były wysokie na 7 m.
Dobrze zorganizowana i nadzorowana praca pozwoliła na uprzątnięcie
i wywiezienie wywrotów w stosunkowo krótkim czasie i bez wypadku.
Wyszkolona kadra stałych robotników wykonywała bezbłędnie zalecenia i wskazówki nadzorującej alp. Na ten front pracy zostali skierowani
leśniczowie i gajowi również z innych leśnictw, odpowiadając za powierzone im odcinki po huraganowe. Do czasu zakończenia akcji wszystkie
inne rozpoczęte powierzchnie zrębowe zostały wstrzymane. Niewątpliwy wpływ na ciągłość i jakość wykonywanej pracy miał brak opału odczuwany dotkliwie w sąsiednich wsiach.
Niebezpieczne fragmenty prac były wykonywane przez robotników
stałych. Prace uprzątające, na czysto, z gałęzi, odpadów i karpiny wykonywali robotnicy sezonowi i dorywczy, przeszkoleni i nadzorowani.
Podrastały dzieci i trzeba było myśleć o szkole dla nich. Z dniem
1 października 1968 roku zostałem przeniesiony służbowo do OZLP
w Siedlcach na stanowisko naczelnika użytkowania lasu. Żona otrzymała posadę w wydziale zagospodarowania lasu. Odchodząc 1 X 1968 roku
z Nadleśnictwa nie pozostawiłem żadnej halizny ani płazowiny, uprzątając i zalesiając wszystkie, które zastałem obejmując Nadleśnictwo Sławki w dniu 15 VI 1951 roku, jak również wszystkie nieużytki porolne
i wydmy piaszczyste przejęte do zalesienia z pfz.
Można to sprawdzić w sporządzonym w roku 1968/69, tj. w roku mego odejścia do pracy w OZLP nowym operacie urządzeniowym.
27 IX 1996 roku, Juliusz Bakiera

Z dniem 1 stycznia 1975 r. 4 sąsiednie nadleśnictwa – Parciaki, Sławki,
Przejmy i Janowo – połączono w jedno Nadleśnictwo Przasnysz. W
1981 r. nastąpił podział – Nadleśnictwem Przasnysz stały się połączone
w 1975 r. nadleśnictwa Przejmy i Janowo, a dawne nadleśnictwa
Sławki i Parciaki został oddzielone. Tak powstało Nadleśnictwo Parciaki z siedzibą w Budziskach w dzisiejszym kształcie. Źródło:
https://bit.ly/3bGH8Bn (dostęp 4 XI 2021 r.).
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ciąg dalszy artykułu „Okres Adwentu…” ze strony 38.
Świętowanie Bożego Narodzenia było uzależnione od sytuacji społeczno-politycznej. Stanisław Brzozowy (1923–2020) z Jednorożca
wspominał, że jego dzieciństwo było trudnym czasem. Życie toczyło się
w cieniu powojennej odbudowy i remontu domów oraz budynków gospodarskich. Bieda dnia codziennego, spowodowana m.in. kryzysem gospodarczym w 1929 r., rzutowała też na sposób obchodzenia świąt. Choinka była i przed wojną, ale może nie za bardzo w każdym domu.
Wszystko przed wojną dużo kosztowało. (…) jak u nas po wojnie leśniczy
otrzymał przydział na choinki takie, że aż śmiechu warte, np. na całe
nadleśnictwo było 100–120 sztuk, to było i dla jednej wsi za mało. Trzeba było po prostu tę choinkę w nocy ukraść albo nie mieć wcale. Ale jaki
to był sens obchodzić święta, a choinkę zdobyć nielegalnie? Drzewko,
jeśli już było, strojono w łańcuchy z kolorowego papieru i gwiazdki,
ozdoby z papieru i bibuły. Kupione ozdoby choinkowe mieli nieliczni,
np. Lesińscy po powrocie z USA. Po 1945 r. choinki ubierano rano
w wigilię, wieszając na drzewku cacka, cukierki, jabłka, anielskie włosy
i naturalne świeczki. Jeśli chodzi o wieczerzę wigilijną, to (…) potraw
to przed wojną za wiele nie było. (…) Może u bogatszych gospodarzy
było lepiej. Ryby mogły być, ale nie kupione, tylko złowione w rzece.
Gdy ich ktoś sobie nie złowił, to w sklepie nie kupił, bo nie było za co.
Może jeszcze jakieś pierogi z makiem, grzyby (…). Bezwarunkowo
w każdej rodzinie musiał być drożdżowy placek. (…) Kasze i warzywa
były z własnej uprawy. Zgodnie z tradycją W Wigilię od rana cały dzień
był post. Na wieczór, kiedy gwiazdka zaświeciła, dopiero wtedy zaczynała się wieczerza. Śpiewało się kolędy, a w nocy szło na pasterkę – to już
obowiązkowo. (…) W przeciętnej rodzinie nie było upominków. Nie było
na to pieniędzy. Czasami może starsze dzieci wykonywały ręcznie zabawki dla rodzeństwa, ale dostawały je w innym czasie niż Boże Narodzenie. Zadowolenie z tych zabawek było przeogromne, bo prezenty dla
dzieci w tamtych czasach były rzadkością. W sklepie nikt zabawek nie
widział ani na ulicy, bo ich po prostu nie było. Z kolei Kolędnicy odwiedzali raczej bogatszych gospodarzy, tylko u nich mogli liczyć na poczęstunek. Z miasta też przyjeżdżali z ruchomą szopką i chcieli trochę zarobić 6. W okresie okupacji niemieckiej Święta wyglądały tak, jak każdy
zwykły dzień, z tym, że w domu był świeżo upieczony chleb. Pomodlono
się, zmówiono wspólnie różaniec i... takie były święta! 7.
Pasterkę odprawiano zawsze o północy. W niektóre lata przed mszą
śpiewano jutrznię, której przewodniczył organista wraz z chórem parafialnym. Ten ostatni wraz z wiernymi śpiewa przed pasterką kolędy.
Czasem do śpiewu włączały się grupy młodzieży z instrumentami muzycznymi lub schola.
Kolędy chętnie śpiewano w domach – w towarzystwie rodziny, sąsiadów lub koleżeństwa. Dzieci, które chodziły do szkoły i brały udział
w dodatkowych zajęciach, grały na mandolinach, akompaniując do
śpiewu. Nie było wędrówki po wsi przebierańców – zwykłe (…) śpiewanie kolęd przy skromnym poczęstunku w formie kruchych ciasteczek 8.
Dawniej w parafii Jednorożec w dniu św. Szczepana, pierwszego męczennika, czyli 26 grudnia, rzucano z chóru grochem w kapłana zbierającego ofiary, a także w ludzi wychodzących z Kościoła po zakończonym nabożeństwie. Robili to np. chórzyści i chórzystki. Był to zwyczaj
popularny w regionie kurpiowskim. A. Chętnik zanotował, że rzucanie
grochem na głowy ludzi miało przypominać kamienowanie św. Szczepana. Groch przynoszono do kościoła w kieszeniach ubrań 9. Zdarza się,

że i dzisiaj, szczególnie podczas zbierania ofiar na tacę, tego dnia rzuca
się grochem z chóru 10.
Na zakończenie roku w parafii odprawiane są nabożeństwa dziękczynno-błagalne. W 1991 r. ks. S. Muzal zapisał: Jest zwyczaj, że w tej parafii przychodzą wierni „na zakończenie Starego Roku”. Czyta się listę
zmarłych w danym roku, a rodziny przychodzą z ławek ze świecami zapalają świece od paschału. Bardzo budujący widok. Rok później były też
głosy piękne: chcę po Bożemu zakończyć stary rok i podziękować Bogu
i po Bożemu zacząć rok nowy. Nabożeństwo jest odprawiane corocznie
w Sylwestra o godz. 17.00, ale współcześnie nie kultywuje się zwyczaju
zapalania świec, choć proboszcz czyta podsumowanie roku (liczba rozdanych komunii, osób, które przyjęły poszczególne sakramenty itp.). Za
probostwa ks. J. Wójcika o północy odprawiana była msza św. w intencji dziękczynno-błagalnej 11.
Pomyślność w gospodarstwie w Nowym Roku miały zapewnić „nowe
latka” – obwarzanki z ciasta z przylepionym krzyżem prostoramiennym
na środku; na krążku przylepiano urobione w palcach z ciasta zwierzęta
i ptaki. Po upieczeniu nowego latka zawieszano je na lnianej nitce do
pułapu, w rogu, nad stołem. Niegdyś 6 stycznia święcono nasiona kolendry, które później zaszywano dzieciom w ubrania jako formę ochrony. Na Nowy Rok oraz święto Trzech Króli robiono fafernuchy, pieczone ciasteczka z marchwi, mąki żytniej, miodu i pieprzu, w smaku słodko-pieprzne 12.
Dawniej na Kurpiach w Objawienie Pańskie, czyli uroczystość Trzech
Króli, wierni szli do kościoła z gałązkami jałowca, które potem, po poświęceniu, podpalali w domu, okadzając go w celu zapobiegnięcia chorobom i zarazie. Święcono kredę i kadzidło. Kredą pisano na drzwiach
domu symbole, a kadzidło zapalano podczas kolędy – wizyty duszpasterskiej kapłana w domach parafian. Wraz z kredą święciło się w kościele jagody jałowcowe, a roznosił je parafianom kościelny. Po 1989 r.
uroczystość nie cieszyła się powodzeniem, a było to spowodowane likwidacją Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy w 1962 r. Obecnie
wierni samodzielnie wybierają kredę i kadzidło, które po poświęceniu
podczas mszy zabierają do domów. Kadzidło to rozpala się w dniu kolędy, a kredą pisze się na drzwiach domu symbol „C†M†B” oraz bieżący
rok 13.
Po II wojnie światowej z księdzem po kolędzie w Jednorożcu i Stegnie
chodził ministrant, który dzwonił dzwonkami, dając znać o nadchodzącym kapłanie, i wchodził z nim do mieszkań. Jeśli chodzi o pozostałe
miejscowości w parafii, to co roku inny gospodarz, najczęściej wyznaczany przez sołtysa, przywoził księdza do wsi. Tam kapłan poruszał się
pieszo. Witając księdza w mieszkaniu, całowało się go w rękę. Na zakończenie kolędy w mieszkaniu wybranego parafianina lub sołtysa organizowano obiad lub poczęstunek, na który zapraszano kapłana. Zwyczaj zachowano do dziś, a obfitość posiłku zależy od pory, w której odbywa się kolęda w danej wsi. Dawniej w Ulatowie-Słabogórze wizyta
duszpasterska rozpoczynała się w leśniczówce Uścianek, następnie kapłan jechał na kolonie, a potem do centrum wsi. Do Jednorożca odwoził
10

Relacja Aliny Maluchnik i Bogdana Piotraka z Jednorożca (2020);
M. Deptuła, Jednorożec…, s. 84; A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów
dorocznych…, s. 7–8.
11
AP, Kronika ks. S. Muzala, [b.n.s.] [anup]; relacja Benedykta
Kobylińskiego z Ulatowa-Pogorzeli (2020).
12
Relacja Aliny Maluchnik i Bogdana Piotraka z Jednorożca (2020);
M. Deptuła, Jednorożec…, s. 84; A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów
dorocznych…, s. 7–8.
13
Wbrew przekonaniu wielu litery te to nie odwołanie do trzech królów
(magów) Kacpra, Melchiora i Baltazara, to skrót łac. słów „Christus
6
AS, Wspomnienia Stanisława Lesińskiego z USA (spisała K. Lesiń- mansjonem benedicat”, czyli „Niech Chrystus błogosławi temu
ska), [mps] 2010–2016, s. 4; relacja Heleny Opalach z Jednorożca domowi”. Prawidłowym jest umieszczenie znaków krzyża między
(2020); M. Deptuła, Jednorożec…, s. 84; J. Grec, Święta Bożego Naro- literami. Symbol oznacza błogosławieństwo dla domu i jego ochronę
dzenia we wspomnieniach Stanisława Brzozowego, [w:] Zapiski Ziemi przed złem. Można spotkać ten skrót jako łac. Cogito („poznaję”),
Jednorożeckiej…, s. 136–137.
Matrimonium (nawiązanie do wesela w Kanie Galilejskiej),
7
AS, Wspomnienia Marianny Piotrak z Mordwów (spisała J. Popiołek), Baptesimus/Baptismus (chrzest) lub łac. Christus Multorum Benefactor
[mps] 2011–2013, s. 9.
(„Chrystus dobroczyńcą wielu”), ale też G M B od niem. Caspar / łac.
8
M. Deptuła, Jednorożec…, s. 85.
Gaspar / pol. Kacper oraz Melchior i Baltazar. Zwyczaj upowszechnił
9
Z. Szreniawa, Wigilja i Boże Narodzenie na wsi polskiej, „Kurier się w wieku XVIII w. Bardzo rzadko – choć to dozwolone – spotyka się
Warszawski”, 111 (1931), 352, s. 16; A. Chętnik, Kalendarzyk na drzwiach litery J M J (od: Jezus, Maryja, Józef, czyli Święta
zwyczajów dorocznych, obrzędów i niektórych wierzeń ludu Rodzina). AP, Kronika ks. S. Muzala, [b.n.s.] [anup]; C†M†B:
kurpiowskiego, Nowogród 1934, s. 27–28; K. Maluchnik, Struktura https://bit.ly/2V83jJN (21 II 2020); M. Celmer, Władze państwowe
i organizacja parafii pw. św. Floriana w Jednorożcu w świetle prawa wobec Kościoła Rzymskokatolickiego diecezji płockiej w latach 1945–
kanonicznego, praca magisterska, Uniwersytet Kardynała Stefana 1970, Kraków 2020, s. 633; A. Chętnik, Kalendarzyk zwyczajów
dorocznych…, s. 8.
Wyszyńskiego, Warszawa 2017, s. 93–94.
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go inny gospodarz w towarzystwie sołtysa, ponieważ ks. J. Wójcik bał
się wracać przez las tylko z furmanem. Jeśli było zimno, furman, który
wiózł kapłana z Jednorożca do Nakła, zabierał ze sobą ciepły koc lub
kożuch, udostępniony przez mieszkańców, by ksiądz mógł się okryć.
W Jednorożcu mieszkańcy usypywali ścieżki z jasnego piasku z wzorem
kratki, po których poruszał się ksiądz. Najczęściej wizytę duszpasterską
organizowano po uroczystości Trzech Króli, choć zdarzały się wyjątki,
kiedy to zaczynano tuż po Bożym Narodzeniu. Marian Deptuła (*1947)
zapamiętał, że jak ksiądz przeszedł „po kolędzie”, no to było po świętach. Dzieci oczekiwały księdza z pewnymi obawami, bo dla porządku
mógł zapytać np. o zeszyt do religii, jakiś pacierz albo inne przykazania 14.
Księża sporządzali specyficzne rodzaje ksiąg parafialnych, tj. status
animarum. Były to coroczne spisy parafian tworzone przy okazji bożonarodzeniowej wizyty duszpasterskiej. Dla parafii Jednorożec zachowały się spisy z roku 1930, 1943 i 1944. Ksiądz S. Bernatowicz, które je
przygotował, chętnie chodził po kolędzie, poznając w ten sposób parafian. Zachowały się spisy z wybranych lat w dziewiątej dekadzie XX w.
Zawierają dane identyfikujące parafian (imiona, nazwiska, wiek, czasem
profesja, liczba mieszkańców na danej posesji) 15.
W latach dziewięćdziesiątych XX w. potransformacyjna rzeczywistość
znajdowała swoje odbicie we wrażeniach miejscowych duszpasterzy
z kolędy. W 1992 r. ks. S. Muzal zapisał w kronice parafialnej: Przyjęcie
jest w domach życzliwe, a wszędzie widać troskliwe działanie gospodyń
i matek. Czyściutko! Wszystko zadbane. W domach dobrej marki telewizory i magnetowidy. Moje duże zdziwienie. Podczas kolędy – dużo mężczyzn ucieka z domu (…). Ks. Kan M. Mech zapisał, że się gospodyni
tłumaczy tak: mąż i syn wyjechali do śwagra młócić – i tak młócą już
kilka lat. Wielu parafian wyjeżdżało bowiem w poszukiwaniu pracy,
niektórzy na wiele lat. Trudne warunki życia sprawiały, że Ofiarność
parafian [była – przyp. M.W.K.] b. mała. Rok później czytamy: Już po
kolędzie, bardzo męczącej, albowiem prawie w każdym domu narzekali
na biedę, suszę i rząd. Nawet byli tacy, którzy złorzeczyli (…) księżom
(Kościołowi), którzy ich do takiej biedy doprowadzili. W 1994 r. proboszcz zanotował: Odwiedziny duszpasterskie mówią, że społeczeństwo
nasze gwałtownie biednieje i to za sprawą braku pracy, ale także susza –
już 4 lata z rzędu zrobiła swoje, a utrzymaniem i bogactwem tej parafii
to tylko łąki, siana i krowy. Innych zwierząt się b. mało chowa. Pretensje
do rządu są słuszne, albowiem ludzi zostawia się w tragicznych sytuacjach np. kończy się „kuroniówka” i co dalej – jak ten człowiek czy cała
rodzina ma żyć dalej? W gminie Jednorożec jest 760 osób bez pracy.
Większość tych bezrobotnych to głównie nasi parafianie. Muszę powiedzieć, że tak ja, jak i Ksiądz wikariusz spotkaliśmy się z prośbami
o wsparcie, albowiem rodziny nie miały na chleb w następny dzień.
W 1995 r. ks. S. Muzal wyznał, że Przyjmowano nas gościnnie, serdecznie, ale ofiary były mierne 16.
Podczas kolędy rozdawano parafianom pamiątkowe obrazki (czasem
miały formę zdjęć kościoła albo figury Matki Bożej sprzed świątyni)
oraz imienne kartki zapraszające do corocznej spowiedzi w okresie
wielkanocnym. Dawniej za ich przygotowanie odpowiadał organista,
któremu zgłaszano imiona wiernych z danej rodziny 17.
W okresie Bożego Narodzenia zdarzało się, że w jednorożeckim kościele prezentowano jasełka. Przed transformacją ustrojowo-gospodarczą
miejscem, gdzie prezentowano przedstawienia o treści religijnej, była
remiza strażacka. Reżyserował je m.in. nauczyciel Henryk Marian Wiszowaty (1904–1977). Kostiumy dla aktorów przygotowywał z żoną,
również nauczycielką – Walerią z Szostków (1904–1990) – i „artysta14

mi”. Chętnych do udziału w przedstawieniu nie brakowało. Córka nauczycieli, Sabina Wiszowata-Gabryjańczyk (*1939), najbardziej zapamiętała mieszkanie wypełnione kostiumami, materiałami, ludźmi oraz wykonywanie skrzydeł dla aktorów wcielających się w anioły. Jasełka ze
starszą młodzieżą przygotowywał też ks. J. Wójcik 18.
Jasełka w kościele odbywały się zarówno w Wigilię (np. 1996), jak i w
pierwszy dzień świąt (np. 2001) 19, ale też w okresie bożonarodzeniowym. Dawniej jasełka odgrywała starsza młodzież pod kierunkiem ks.
J. Wójcika, a przedstawienia odbywały się przed świętami lub tuż po
nich w remizie strażackiej i dla młodszych były bardzo fascynujące 20.
Przedstawienia odgrywano też w szkole. W święto Trzech Króli 1908
r. z inicjatywy organisty Jana Bojarskiego (1887–?), zaangażowanego
wraz z ks. I. Połubińskim w prace Polskiej Macierzy Szkolnej, odegrano
jasełka. Powtórzono je w dniach 12, 15 i 19 I 1908 r.. Jasełka bardzo
dobrze się udały, ściągając po kilka razy mnóstwo widzów i słuchaczów.
Zorganizowane zostały wyłącznie przez włościan, zaś aktorami byli zarówno dorośli, jak i dzieci. W „Mazurze” czytamy: Scena była przepełniona widzami. Przybyło sporo osób z miast, z Przasnysza, z Chorzel i z
pobliskich wsi. Szkoda, że sala zamała, bo widzów mogło być dwa razy
tyle; każdy akt przyjęto oklaskami. Scena była urządzona w szkole gminnej, w której się mieściło z górą 200 osób. Pieniądze zebrane z „Jasełek” po strąceniu kosztów, dano na kościół w sumie 36 rubli. Na zakończenie „Jasełek” w dniu 6 stycznia za staraniem p. Józefa Grzyba gminnego pisarza odbył się bal, na którym grała miejscowa orkiestra. Ksiądz
I. Połubiński dziękował potem w „Mazurze” J. Bojarskiemu, J. Grzybowi oraz aktorom za bezinteresowne działanie, a orkiestrze za ofiarę
w wysokości 36 rubli na kościół 21.
Inną atrakcją okresu bożonarodzeniowego były koncerty kolęd, organizowane w miejscowym kościele. Na przykład 11 I 2014 r. chór dał
koncert przed mszą o 11.00 22. Z kolei w Objawienie Pańskie 2018 r. Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Młode Kurpie” zaprezentował kolędy
i pastorałki. Rok później koncert połączono ze zbiórką funduszy na rehabilitację parafianina Łukasza Rumińskiego z Jednorożca, żołnierza
poszkodowanego w wypadku.
Bywały też konkursy. Przykładowo w dniu 11 I 2005 r. w szkole podstawowej katechetki zorganizowały konkurs kolęd i pastorałek, wyłaniający reprezentantów na Festiwal Kolęd i Pastorałek Dekanatu Chorzele
„Zaśpiewajmy kolędę Jezusowi dziś”. Komisja wyłoniła 9 wykonawców, zarówno solowych, jak i duety, które zaprezentowały wybrane kolędy i pastorałki 18 I 2005 r. w Chorzelach. Ksiądz A. Kron przekazał
fundusze na nagrody dla laureatów 23.
Okazjonalnie pojawiały się inne atrakcje. W dniu 23 XII 2001 r. miała
miejsce wyjątkowa akcja – przedsiębiorca Ante Markota z USA ufundował dla dzieci z parafii do 11 lat włącznie paczki, które rozdawało
dwóch Mikołajów. Przylecieli oni na plac przykościelny helikopterem.
Z Mikołajem można było zrobić sobie zdjęcie 24.
W okresie Adwentu i Bożego Narodzenia w parafii Jednorożec zauważyć można zwyczaje i tradycje charakterystyczne dla Kurpiowszczyzny. Wiele z nich trwa od lat i stanowi o wyjątkowości tego czasu.
Maria Weronika Kmoch
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ciąg dalszy artykułu „Asysta procesyjna… ze strony 41.
Najstarsze feretrony w parafii w dokumentacji zabytków zostały
ustalone na pochodzące z przełomu XIX i XX w. Jednak ze względu na
to, że wyposażenie poprzedniego kościoła z tego okresu spłonęło całkowicie w czasie I wojny światowej, można przypuszczać, że feretrony
przechowywane w kościele pw. Narodzenia NMP pochodziły z okresu
po Wielkiej Wojnie. Wszystkie cztery zachowały się do dnia dzisiejszego i są używane w procesjach. W 1987 r., po zbudowaniu nowego murowanego kościoła, zostały odnowione 12.
Pierwszy – z wizerunkami komunii św. Stanisława Kostki udzielanej
Mu przez anioła na jednej oraz z obrazem św. Teresy od Dzieciątka Jezus na drugiej stronie – określany jest jako pseudobarokowy. Ma wymiary 146 x 63 cm. Na parze konsol spływowych znajduje się rama
owalna, ujęta bogatym wieńcem wolut rozwiniętych liściasto, pnącza
winnej latorośli, kampanuli, rozet i listowia. W szczycie feretronu znajduje się krzyż. Rama profilowana wklęśle mieści płaskorzeźby. Partie
głów, stopy i dłonie malowano farbą olejną na desce 13.
Drugi na parze postumentów wklęsło-wypukłych, wiązanych półką,
ma ramę prostokątną, zamkniętą trójlistnie. W ujęciu ramy jest łoza
winnej latorośli z kiścią i liściem; w szczycie pod mitrą znajduje się kartusz z hierogramem Jezusa, a z drugiej strony Maryi. W ramie widzimy
malowany na blasze farbą olejną: ze strony monogramu IHS obraz
chrztu Jezusa w Jordanie, po przeciwnej stronie Matka Boża Częstochowska. Feretron jest złocony i określany jako eklektyczny. Ma wymiary 155 x 93 cm 14.
Trzeci feretron to fundacja Antoniego Wilgi (1863–?) z okresu międzywojennego, określana jako pseudobarokowa, o wymiarach 163 x 90
cm. Nazwisko ofiarodawcy upamiętnia napis na stopie („ofiara / Antoniego Wilgi”). Na parze podstaw w kształcie konsol spływowych znajduje się owalna rama, przewiązana opaską perełkowaną na osiach.
W bogatym ujęciu ramy woluty rozwinięte liściasto, kampanule oraz wić
pełzająca ulistniona. W szczycie feretronu zauważyć można mitrę.
W ramie znajdują się płaskorzeźby: z jednej strony św. Antoni Padewski
z Dzieciątkiem Jezu na ramieniu, z drugiej – Najświętsze Serce Jezusa.
Partie głów, dłonie i stóp są malowane farbą olejną na desce. Całość jest
złocona 15.
Kolejny zabytkowy feretron ma wymiary 135 x 80 cm. Na parze postumentów wklęsło-wypukłych, wiązanych półką, znajduje się prostokątna profilowana rama. Nad nią widzimy tympanon, w szczycie krzyż
zakończony trójlistnie. Po bokach ramy znajdują się dwie pary wolut
rozwiniętych liściasto. W ramie obrazy malowane olejno na blasze, a są
to: z jednej strony Matka Boża Częstochowska, z drugiej – św. Bartłomiej. Całość jest złocona, tło tympanonu w kolorze kości. Na brzegu
jednej ze stóp znajduje się napis „Jednorożec”. By zebrać fundusze
i ufundować ten feretron, stegnianki musiały iść do pracy za Przasnysz
„na szlachtę” 16.
Najstarsza chorągiew pochodzi z 1920 r. Na stronie głównej ma napis
„Św. Kazimierzu patronie młodzieży módl się za nami” wraz za datacją
na dole, na stronie odwrotnej znajduje się Matka Boża Różańcowa
z Dzieciątkiem. Wokół nich namalowano różaniec. Do drzewca przyczepiono białe wstążki. Chorągiew na dole ozdabiają frędzle i trzy
chwosty 17, z których środkowy został wymieniony. Z tego samego roku

pochodzi haftowana chorągiew z Najświętszym Sercem Jezusa na stronie głównej i napisem „Najsłodsze Serce Jezusa ratuj nas” i białymi liliami na czerwonym tle oraz z napisem „Bóg i Ojczyzna” oraz orłem
w koronie i z insygniami królewskimi na stronie odwrotnej. Pod orłem
wyhaftowano datę. Do drzewca przyczepiono czerwone wstążki. Chorągiew zakończona była frędzlami i trzema chwostami – do dzisiaj zachował się jeden. Fundatorką była Marianna Żokowska (1911–1981), która
dysponowała materiałem sprowadzonym z USA. Haft wykonały siostry
klaryski kapucynki z Przasnysza. Za zlecenie fundatorka zapłaciła 1,5 kg
srebrnych monet. Chorągiew została sprawiona z okazji powrotu z wojska carskiego po I wojnie światowej ojca fundatorki, Walentego Żokowskiego (1889–1947) 18.
Do dziś zachowała się chorągiew Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet,
poświęcona w 1937 r. Na stronie głównej widać Matkę Bożą Niepokalaną i napis „O Maryjo niepokalanie Poczęta módl się za nami”, na stronie
odwrotnej jest św. Józef z Dzieciątkiem Jezus i napis „Pro Christo et Patria”, niżej „PX” oraz „Katolickie Stowarzyszenie Kobiet Oddział Jednorożec”. Do drzewca przymocowano białe wstążki, a chorągiew zakończono frędzlami i trzema chwostami, z których jeden się nie zachował.
Z tego okresu zachował się również proporzec strażacki. Jego drzewce
zakończone jest orłem w koronie. Na stronie odwrotnej znajduje się napis „Straż Ogniowa Ochotnicza w Jednorożcu 1921–1926”. Kiedy rozpoczęła się II wojna światowa, piekarz i strażak Henryk Grabowiecki
(1909–1941) schował sztandar i przechował go w swoim domu, na strychu za belką. Jego owdowiała żona Marianna (1911–1995) znalazła go
i zaniosła do kościoła – jest tu do dzisiaj. W 1997 r. sztandar odnowiono
i na stronie głównej na białym tle umieszczono malowany obraz św. Floriana gaszącego pożar domu przy pomocy Anioła oraz napis „Swięnty
Florianie / Patronie nasz / 1997”. Litery wyhaftowała Genowefa Gładek
z Opalachów (1929–1998) ze Stegny. W okresie PRL proporca nie wolno było nosić w procesji z powodu wizerunku orła w koronie 19.
W czasie probostwa ks. W. Woźniaka sprawiono nowy feretron oraz
7 pokrowców na chorągwie i feretrony. W sierpniu 1934 r. ks. S. Bernatowicz sprawił chorągiew Stowarzyszenia Pacholąt (Krucjaty Eucharystycznej) 20. Z co najmniej okresu międzywojennego pochodzą 2 mosiężne latarnie procesyjne, do dziś używane. Są sześciokątne, gotyckie,
na drzewcu. Szkiełka w oknach latarni są czerwone oraz niebieskie.
Po zniszczeniach II wojny światowej miejscowi parafianie sprawili do
kościoła kilka pięknych artystycznych wykonanych chorągwi i proporców. W czasie wojny zaginęły bowiem 2 chorągwie (w tym wspomniana
chorągiew Pacholąt) i 2 proporce. W 1953 r. zanotowano: 3 nowe chorągwie z adamaszku z artystycznymi olejnymi obrazami, 3 chorągwie
z haftami na adamaszku, 4 nowe artystycznie wykonane proporce procesjonalne, 4 stare proporce, baldachim i rezurekcję 21.
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Do dzisiaj zachowały się niektóre z tych parametrów. Pierwsza chorągiew poświęcona jest św. Filomenie (na stronie głównej napis „św.
Filomeno módl się za nami” i jej wizerunek – olej na materiale, na dole
napis „Jednorożec”, na stronie odwrotnej różaniec z monogramem
NMP i data „1950”). Do drzewca przyczepiono z każdej strony białą
i różową wstążkę. Kolejna chorągiew na stronie głównej ma wizerunek
patrona parafii i napis „Święty Florianie opiekuj się parafią naszą!”, na
odwrotnej – Maryję Wniebowziętą wzorowaną na dziele Murilla i napis
„Królowo Pokoju uproś nam pokój”. Do drzewca przyczepiono z każdej
strony dwie wstążki: białą i czerwoną. Chorągiew zdobią frędzle oraz
trzy chwosty, z których środkowy odpadł. Trzecia chorągiew to fundacja parafianek z Ulatowa-Słabogóry. Na stronie głównej ma przedstawienie św. Stanisława Kostki przyjmującego komunię św. z rąk anioła
i napis „Święty Stanisławie Kostko módl się za nami”, na stronie odwrotnej obraz Maryi z Dzieciątkiem i napis „Królowo Różańca świętego
Opiekuj się nami”. Do drzewca przymocowano białe wstążki. Chorągiew wykończona jest frędzlami w kolorze złotym.
Podczas administrowania parafią przez ks. S. Morkę pojawiły się:
drewniany różaniec procesjonalny – ofiara Stanisława Piotraka z Ulatowa Pogorzeli (1895–1963) 22 – oraz 2 drewniane feretrony. Fundatorkami pierwszego z nich były 4 panny z Bud Rządowych w wieku ok. 19–
20 lat: Jadwiga Łukasiak, Stanisława Kruk, Marianna Płoska, Władysława Mąka. Feretron jest pomalowany jest na biało, a jego niektóre
elementy zostały pozłocone lub pokryte srebrną farbą. Całość, podobnie
jak kolumienki flankujące obrazy, wieńczą krzyże. W szczycie zauważyć można dwa anioły adorujące Kielich z Hostią. Obrazy za szkłem to
reprodukcje przedstawień Najświętszego Serca Jezusa z jednej oraz Niepokalanego Serca Maryi z drugiej strony 23. Drugi z feretronów zakupionych w tym czasie również jest pomalowany na biało. Trójkątny szczyt
wieńczy krzyż, a za szkłem znajdują się obrazy św. Antoniego z Dzieciątkiem oraz Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Parametr został
ufundowany przez parafianki z Drążdżewa Nowego. Ofiarę na jego zakup złożyły panny: Czesława Bastek z Sagałów, Wanda Łączyńska z
Dawidów (1936–2019), Julianna Deptuła ze Szczygłów (*1940) i Jadwiga Wiktorek z Dawidów (*1941). Został zamówiony przez matkę
pierwszej z nich w okolicach Myszyńca, gdzie mieszkała 24.
W 1950 r. parafia wzbogaciła się o proporce. Pierwszy (olej na płótnie) na stronie głównej ma napis „Niepokalane Serce Maryi opiekuj się
nami” i niżej „Jednorożec 1950” wraz z przedstawieniem Matki Bożej,
na drugiej wizerunek Najświętszego Serca Jezusa z napisem „Najświętsze Serce Jezusa przyjdź królestwo twoje”. Drugi proporzec na stronie
głównej ma napis „Święty Piotrze Apostole módl się za nami”, na odwrotnej – „Święty Pawle Apostole módl się za nami / Jednorożec 1950”.
Na obu stronach Apostołów otoczają kwiaty, malowane farbą olejną na
materiale. Drzewca zakończone są gałką i krzyżem, a chorągwie zdobiono frędzlami. Zachowały się do dzisiaj, ale nie są używane od ok.
1969 r. 25.
Przed 1959 r. w parafii pojawiła się gipsowa figura Matki Bożej Niepokalanej, noszona w procesji jako feretron. Wokół figury osadzono łuk
z kwiatów. Fundatorkami były panny z Bud Rządowych: Zofia Kucińska, Genowefa Stolarczyk, Jadwiga Tabaka i NN 26. Używano ją w procesjach do co najmniej końca XX w. Z powodu zniszczenia łuku oraz
figury została zdeponowana w kruchcie bocznej przy wejściu na chór.
W czasie probostwa ks. J. Wójcika ufundowano nową chorągiew III
Zakonu św. Franciszka, zachowaną do dziś. Na jednej stronie widnieje
haftowana postać świętego, na drugiej natomiast herb franciszkanów
(skrzyżowane ręce na tle serca) i data 1976 r. Chorągiew jest malowana
farbą olejną na materiale, zdobiona frędzlami. Zakończono ją trzema
chwostami, do drzewa zaś z każdej strony przyczepiono po jednej białej
wstążce. W procesjach oraz podczas pogrzebów członkiń III Zakonu św.
Franciszka noszona była przez tercjarki. Poprzednio używana chorą22

Procesja na Boże Ciało, 2018 r. Fot. M.W. Kmoch.
giew, do dziś zachowana, na stronie głównej była beżowa i miała wyszytą postać św. Franciszka z Asyżu oraz napis „Święty Franciszku
módl się za nami”; na stronie odwrotnej, brązowej, był herb franciszkanów oraz napis „Bóg mój i wszystko”. Chorągiew zakończono trzema
chwostami, a drzewce ozdobiono dwiema białymi wstążki. Podczas pogrzebu tercjarki do strony głównej chorągwi przyczepiano czarny kir.
Po wojnie zakupiono 3 poduszki procesyjne 27. Pierwsza miała przymocowany prostokątny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy i niesiona była przez trzy dziewczynki (dwie nosiły po 2 wstążki przyczepione w rogach poduszki). Została ufundowana ok. 1964 r. przez Mariannę
Kuligowską z Olsztyna, której mąż pochodził z Jednorożca 28. W 1983 r.
Janina Krystosik z Gwiazdów (1940–2004) z Jednorożca zakupiła
w Częstochowie w czasie pielgrzymki owalny obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Umieściła go na niebieskiej poduszce, wcześniej wykorzystywanej do obrazu M. Kuligowskiej. Obszyła poduszeczkę ozdobnym białym materiałem 29. W 2015 r. Maria Weronika Kmoch
(*1992) opiekująca się parametrem od 2004 r. zmieniła materiał i wstążeczki oraz pozłociła ramę obrazu. To jedyna poduszczeczka do dziś noszona w procesjach.
Druga poduszka zwieńczona była przestrzenną koroną, a z jej rogów
spływały cztery wstążki. Również była noszona przez dziewczynki
w strojach komunijnych. Trzecia poświęcona była Najświętszemu Sercu
Pana Jezusa. To fundacja Władysławy I. Dębek II. Berk ze Stodolskich
(1917–1977), której mąż Wacław Dębek, żołnierz Armii Krajowej z Bud
Rządowych, został pojmany przez Niemców, uwięziony w podziemiach
klasztoru pobernardyńskiego w Przasnyszu, a następnie zastrzelony na
miejskim grzebowisku końskim 17 VI 1942 r. – wraz z nim życie straciło 21 zakładników. Jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Przasnyszu 30. Wdowa z rodziną zamówiła u jednej z mieszkanek Drążdżewa
wykonanie czerwonej poduszeczki z haftowanym wypukłym wizerunkiem serca Jezusa, napisem „Najświętsze Serce Jezusa zmiłuj się nad
nami” i 8 wstążkami. Pierwotnie miała mieć koronę, ale okazało się, że
nosząca ją Jadwiga Grzyb z Prusików (*1935) nie widziałaby drogi
przed sobą, nosząc poduszkę podczas procesji. Istniała też różowa poduszeczka z Najświętszą Hostią 31.
W 1979 r. w parafii znajdowały się: 4 chorągwie z haftowanymi obrazami na adamaszku, 8 proporców haftowanych na adamaszku, 2 takież
malowane, figurka Jezusa Zmartwychwstałego, 7 feretronów oraz
2 sztandarki 32. Jeden z proporców poświęcony jest św. Janowi Ewangeliście (na stronie odwrotnej „Święty Janie módl się za nami” i wizerunek
świętego, na stronie głównej monogram Maryi). Bliźniaczy i symetryczny, wykonany zapewne w tym samym czasie, poświęcony jest św. Marii
Magdalenie (napis „Św. M. Magdaleno Módl się za nami” i wizerunek
klęczącej świętej); na stronie odwrotnej znajduje się monogram Maryi.
Przy pierwszym z nich zachował się sznur z dwoma chwostami oraz
27

AP, APJ 1912–1958, PT, 1953, s. 4, 7 [anup].
Poduszeczkę nosiły m.in. Alina Maluchnik z Piotraków (*1954),
Hanna Sopelewska, Barbara Sopelewska, Bożena Motacka z Piotraków
(*1955). Relacja Aliny Maluchnik z Jednorożca (2019).
29
Wówczas w procesji nosiło poduszeczkę pięć córek J. Krystosik
(Renata, Marzena, Ewa, Agnieszka, Beata). Następnie powstały dwa
zespoły dziewcząt, a z czasem poduszeczkę przejęła Maria Weronika
Kmoch (*1992).
30
Szerzej zob. A. Drwęcki, Zbrodnia na grzebowisku końskim,
Przasnysz 1994.
31
AP, Teczka wizytacji dziekańskich 2006–2019, Kwestionariusz
wizytacyji dziekańskiej, 2006, s. 12 [anup]; relacja Jadwigi Grzyb
z Nakła (2020).
32
AKDP, APJc 1949–1991, PT, 1979, załącznik do protokołu, s. 1–2
[anup].
28

Różaniec został wykonany przez S. Piotraka samodzielnie według
jego pomysłu i z materiałów, którymi dysponował. Miał tokarkę i na niej
przygotował paciorki. W latach 1957–1963 był naczelnikiem OSP
Ulatowo-Pogorzel. Relacja Genowefy Bakuły z Jednorożca (2020),
Teresy Pietrzak z Ulatowa-Pogorzeli (2020) i Barbary Więcek
z Jednorożca (2016); T. Wojciechowska, Ulatowo-Pogorzel, [w:]
Zapiski Ziemi Jednorożeckiej, red. M. Dworniczak i in., Jednorożec
2011, s. 61.
23
Relacja Stefanii Król z Bud Rządowych (2020).
24
Relacja Zofii Jeznach z Drążdżewa Nowego (2020).
25
Relacja Genowefy Bakuły z Jednorożca (2020).
26
Relacja Stefanii Król z Bud Rządowych (2020).
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drzewce zakończone gałką z krzyżem. W procesji proporce te noszono
w parze. Nie są używane od końca lat sześćdziesiątych XX w.
Mamy dane na temat liczebności asysty procesyjnej i kolejności parametrów 33. W 1969 r. notowano ok. 200 członków asysty procesyjnej 34.
Kolejność była następująca: krzyż procesyjny – brastewny, różaniec
procesyjny – parafianki z Ulatowa-Pogorzeli 35, gipsowa figura Maryi
z łukiem kwiatów – parafianki z Bud Rządowych 36, chorągiew Najświętszego Serca Jezusa z Orłem Białym – parafianki z Jednorożca 37,
feretron Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi (obrazy za szkłem) – parafianki z Bud Rządowych 38, feretron Matki Bożej
Częstochowskiej i św. Bartłomieja – parafianki ze Stegny 39, feretron
z chrztem Pana Jezusa i Matką Bożą Częstochowską – parafianki z Ulatowa-Pogorzeli 40, chorągiew Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet – parafianki z Jednorożca 41, feretron św. Stanisława Kostki i św. Teresy od
Dzieciątka Jezus – parafianki z Jednorożca 42, chorągiew III Zakonu św.

Franciszka – tercjarki 43, feretron św. Antoniego Padewskiego i Najświętszego Serca Jezusa – parafianki z Jednorożca 44, chorągiew Serca
Pana Jezusa – parafianki z Jednorożca 45, chorągiew Matki Bożej Różańcowej i św. Kazimierza – Jednorożec 46, poduszeczka z Najświętszą Hostią – parafianki z Jednorożca 47, chorągiew św. Filomeny – parafianki
z Jednorożca 48, różowa poduszeczka z Najświętszą Hostią – jednorożanki i stegniarki 49, chorągiew Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Kostki – parafianki z Ulatowa-Słabogóry 50, poduszeczka z Najświętszym Sercem Pana Jezusa – parafianki z Bud Rządowych i Nakła 51, chorągiew Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Floriana – jednorożanki 52, poduszeczka z koroną – stegnianki 53, feretron Chrystusa Króla i św. Antoniego – parafianki z Drążdżewa Nowego 54, orkiestra OSP Jednorożec,
księża koncelebransi i ministranci, lampiony –

z Orzołów (1909–1988). Proporce przy feretronie nosili m.in. Kazimierz
Opalach, Józef Zasadzki, Stanisław Zasadzki z Jednorożca.
33
Nazwiska osób, które były członkami asysty parafialnej, odtworzyć 43 Za probostwa ks. J. Wójcika: Stanisława Ferenc z Obrębskich (1901–
można na podstawie fotografii, nagrań video, niedatowanych notatek ks. 1986), Franciszka Kardaś z Suchowieckich (1900–1965), Eleonora
J. Wójcika (nie zawsze wiadomo, czy podał nazwisko panieńskie kobie- Mordwa z Opalachów (1911–2003), Małgorzata I. Kuta II. Symołon III.
ty, czy po mężu) i wspomnień mieszkańców. Poniżej zaprezentowane są Mordwa z Mordwów (1888–1969), Marianna Obrębska, Marianna
tylko wybrane nazwiska; niemożliwe bowiem było odtworzenie wszyst- Opalach z Mydłów (1903–1978), Stanisława Mordwa (1908–1989),
kich. AP, [Teczka bez tytułu 4] [anup]; AS, Film z 1967 r. nagrany przez Władysława Zalewska z Więcków (1910–1993).
Stanisława Lesinskiego, jednorożeckiego emigranta do USA, podczas 44 Za probostwa ks. J. Wójcika: Elżbieta Furman, Krystyna Furman,
pobytu w Polsce, kopia od Krystyny Lesińskiej z USA; tamże, Film z 20 Jadwiga Piotrak, Marianna Przybyłek, Teresa Symołon, Anna Wąchała,
IV 1997, dokumentujący ostatni dzień Misji Świętych w parafii Jedno- Janina Wilga, Teresa Wilga.
45
rożec, kopia od Stanisławy Łukasiak z Jednorożca.
Za probostwa ks. J. Wójcika: Teresa Berg, Maria Grabowska, Geno34
AP, Księga wizytacji biskupich w parafii Jednorożec [1949–1979], wefa Gwiazda, Zofia Grabowska, Stanisława Jachimowska, Zofia MorDW, 1969, s. 4 [anup].
dwa, Stefania Moskalik, Zofia Sobieraj, Marianna Talarska, Władysława
35
Za probostwa ks. J. Wójcika: Anna Andrzejczyk, Halina Bakuła, Talarska. Proporce nosili m.in. Henryk Zduniak (1939–2000) i Stanisław
Janina Bakuła, Elżbieta Borkowska, Janina Jankowska, Alina Krysiak (1936–1982) z Jednorożca.
Kobylińska, Janina Kobylińska, Anna Kosakowska, Lucyna 46 Chorągiew i wstążki nosiły m.in. Lucyna Grabowska, Stanisława
Kosakowska, Teresa Kosakowska, Teresa Król, Maria Kucińska, Grabowska, Genowefa Gwiazda, Alina Kardaś, Teresa Kardaś, Celina
Wacława Kucińska, Krystyna Łysakowska, Jadwiga Napiórkowska, Łukasiak, Alina Maluchnik z Piotraków (*1954), Barbara Piotrak,
Teresa Ogonowska, Jadwiga Olber, Stanisława Olber, Teresa Olber, Eugenia Piotrak, Genowefa Piotrak, Halina Piotrak, Janina Piotrak,
Danuta Szewczak, Elżbieta Szewczak, Stanisława Topa, Elżbieta Krystyna Piotrak, Regina Piotrak, Wanda Piotrak, Władysława Piotrak,
Tworkowska, Lucyna Tworkowska, Teresa Tworkowska, Stanisława Janina Popiołek z Piotraków (*1953), Bronisława Sagała z Piotraków
Wilga, Teresa Wojciechowska, Alina Wujkowska, Eufemia Wujkowska. (1920–2009), Władysława Sopelewska z Opalachów (1928–2011).
36
Pierwotnie figurę nosiły: Anna Teresa Dąbek (*1943), Maria 47 Za probostwa ks. J. Wójcika: Barbara Deptuła, Maria Franczak,
Kowalczyk, Zofia Mydło, Tabaka. Za probostwa ks. J. Wójcika: Emilia Marianna Kardaś, Barbara Krajewska, Maria Krajewska, Hanna
Frączak, Halina Gajek, Anna Król, Alina Łukasiak, Stanisława Lesińska, Teresa Mordwa, Jadwiga Opalach, Genowefa Piotrak, Jadwiga
Kowalczyk, Jadwiga Koziatek, Zofia Kucińska, Łucja Orzeł. Relacja Tańska, Henryka Więcek, Hanna Wilga, Jadwiga Wilga.
48
Za probostwa ks. J. Wójcika: Lucyna Bączek (1926–2006), Stanisława
Anny Teresy Dąbek z Bud Rządowych (2020).
37
Za probostwa ks. J. Wójcika: Danuta Borkowska, Maria Gwiazda, Furman, Jadwiga Grabowiecka, Leokadia Krajewska, Zofia Krajewska
Stanisława Kulasińska, Czesława Mordwa (1935–2018), Zofia Mordwa, z Grabowskich (1917–1990), Genowefa Łukasiak, Bronisława Mordwa
Krystyna Opalach, Władysława Piotrak, Jadwiga Sobolewska, z Bergów (1910–1987), Marianna Obrębska, Irena Piotrak, Krystyna
Stanisława Sopelewska z Piotraków (1899–1985), Jadwiga Zabielska, Wichrowska, Jadwiga Wojciechowska, Krystyna Zadrożna.
49
Za probostwa ks. J. Wójcika: Krystyna Ferenc, Halina Grabowska,
Maria Zbrzeźniak, Jadwiga Żokowska.
38
Za probostwa ks. J. Wójcika: Maria Godlewska, Jadwiga Kruk, Stani- Krystyna Kardaś, Stanisława Kardaś, Janina Opalach, Lucyna Opalach,
sława Łukasiak, Krystyna Płoska, Władysława Tabaka z Grabowskich Jadwiga Piotrak, Danuta Symołon, Teresa Symołon, Teresa Tańska,
(1922–2019), Genowefa Zapadka. Proporce przy tym feretronie nosili Jadwiga Wilga, Teresa Zadrożna.
50
Za probostwa ks. J. Wójcika: Aurelia Chmielińska, Cecylia
m.in. Stanisław Kisielewski i Stanisław Furman.
39
Za probostwa ks. J. Wójcika: Jadwiga Bakuła, Janina Bakuła, Stani- Chmielińska, Marianna Dzielińska, Krystyna Łapińska, Marianna
sława Bakuła, Jadwiga I. Berg II. Pazdrąg z Krajewskich (1918–2010), Łapińska, Janina Łojewska, Bożena Niestępska, Kamila Niestępska,
Stefania Moskalik, Eugenia Nizielska, Barbara Opalach, Genowefa Opa- Apolonia Pszczółkowska, Jadwiga Tańska, Wanda Zasadzka.
lach, Jadwiga Piotrak, Jadwiga Wilga z Greców (*1948), Stanisława 51 Za probostwa ks. J. Wójcika nosiły ją dziewczynki z Bud Rządowych:
Wilga, Janina Wilk. Proporce nosili m.in. Stanisław Andrzejczyk i Józef Jadwiga Dębek, Regina Dębek, Wanda Frączak, Alicja Łukasiak,
Opalach z Jednorożca. Feretron nosiły też Aleksandra Bednarczyk Marianna Mąka, Elżbieta Orzoł, Jadwiga Płoska, Małgorzata Płoska,
Danuta Sierpińska, a także Jadwiga Grzyb z Prusików (*1935) z Nakła.
z Wilgów (1901–1975) i Krystyna Orzoł z Opalachów (*1954).
40
Teresa Bakuła, Teresa Kossakowska z Bakułów (*1934), Franciszka Relacja Jadwigi Grzyb z Nakła (2020).
Kobylińska, Marianna Pietrzak (1926–2011), Zofia Pietrzak z Piotraków 52 Za probostwa ks. J. Wójcika: Władysława Dybińska, Krystyna
(1939–2012), Genowefa Rykowska, Maria Rykowska, Eufemia Wilga Frączak, Irena Gładek, Elżbieta Grabowiecka, Genowefa Granoszewska,
z Kardasiów (1934–2008), Teresa Wojciechowska, Henryka Wojcie- Barbara Piotrak, Danuta Rydlewicz, Irena Rydlewicz, Jadwiga
chowska z Pietrzaków (1934–2018). Proporzec przy tym feretronie nosi- Stodolska, Teresa Śmiecińska, Barbara Więcek. W późniejszym czasie
li m.in. Jan Agaczewski, Zdzisław Glinka (1918–1975), Marceli Kossa- Henryk Kuligowski (1927–2012).
kowski (1905–?), Kazimierz Pniewski (1931–1998), Zdzisław Twor- 53 Za probostwa ks. J. Wójcika: Janina Borkowska, Krystyna Ferenc,
kowski i Stanisław Zabielski (1927–1982) z Ulatowa-Pogorzeli. Relacja Genowefa Nizielska, Marianna Panuś, Teresa Panuś, Anna Piotrak,
Danuta Rydlewicz, Marianna Sielska, Wacława Sielska, Anna Wilga,
Benedykta Kobylińskiego z Ulatowa-Pogorzeli (2020).
41
Za probostwa ks. J. Wójcika: Krystyna Bakuła, Anna Grabowska, Jadwiga Wilga.
Bożena Grabowska, Krystyna Grabowska, Maria Gwiazda, Barbara 54 W kolejnych latach: Hanna Archacka z Grabowskich, Czesława
Kuligowska, Genowefa Moskalik, Helena Piotrak (1901–1972), Janina Bastek z Sagałów, Julianna Deptuła ze Szczygłów (*1940), Katarzyna
Gęsiak z Roczniów (*1979), Grażyna Grabowska z Wójcickich (*1957),
Sobieraj, Wanda Ziemiańska.
42
Za probostwa ks. J. Wójcika: Zofia Czachowska, Janina Gwiazda, Ja- Jadwiga Iwulska z Kercherów (*1945), Zofia Jeznach z Dawidów
dwiga Krajewska, Leokadia Król, Krystyna Krysiak, Alina Berg z Kula- (*1938), Wanda Łączyńska z Dawidów (1936–2019), Jadwiga Łukasiak
sińskich (*1947); Barbara Kuligowska, Zofia Łukasiak, Zofia Wilga ze Staszewskich, Sabina Makowska (1945–?), Urszula Olewniczak
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brastewni, dziewczynki sypiące kwiatki przed Najświętszym Sakramentem 55, baldachim –
brastewni, kapłan z Najświętszym Sakramentem, organista i chór parafialny, wierni. W 1979 r. w asyście brało udział 100 osób 56.
W 1987 r. z Krakowa sprowadzono relikwie patrona parafii św. Floriana. Umieszczono je w mosiężnym srebrzonym relikwiarzu. Przechowywany jest w ołtarzu bocznym św. Floriana. Jest noszony w procesji
tylko podczas największych świąt tj. podczas rezurekcji i odpustów parafialnych. Relikwiarz osadzany jest wówczas na obitym czerwonym
płótnem stojaku, noszonym w procesji przez 4 strażaków z OSP Budy
Rządowe. Po nawiedzeniu rodzin w parafii przez obraz Matki Bożej
Częstochowskiej na przełomie 1987 i 1988 r. kopię tego przedstawienia
oprawiono w dębową ramę i noszono w procesjach za różańcem 57.
W 1989 r. tylko w bieli notowano ok. 40 osób 58.
Na wyposażeniu parafii są również 4 czarne pogrzebowe proporce
z białym krzyżem, a także czarna pogrzebowa chorągiew z obrazem
Matki Bożej Bolesnej i napisem „Matko pociesz, bo płaczę”, a drugiej
strony napis „Dobry Jezu a nasz Panie daj im wieczne spoczywanie”
i wizerunek czaszki oraz krzyża 59. Po zbudowaniu nowego kościoła stolarz Józef Bakuła z Jednorożca wykonał w czynie społecznym stojak
z drewna jesionowego z przeznaczeniem na baldachim procesyjny.
Za probostwa ks. A. Krona pojawiły się nowe parametry i są to: figura
Matki Bożej Fatimskiej zakupiona w październiku 2000 r. Podczas procesji figura jest noszona przez 4 mężczyzn w komżach i niebieskich pelerynach ze złotą lamówką; figura św. Stanisława Kostki umieszczona
na drewnianym stojaku. Noszona była w procesji przez czworo uczniów
jednorożeckiego gimnazjum, któremu patronował święty; figura św. Floriana, patrona parafii, noszona przez 4 strażaków z OSP Jednorożec.
Z czasem z orszaku procesyjnego znikała część parametrów. Przyczynami były m.in. śmierć osób za nie odpowiedzialnych bez pozostawienia
następców, zniszczenie parametrów przez wieloletnie używanie, wyjazd
osób opiekujących się parametrami z parafii np. na studia albo do pracy
za granicę. Za probostwa ks. A. Krona kolejność parametrów w procesji
eucharystycznej to: krzyż procesjonalny – brastewny; różaniec procesjonalny 60, poduszeczka z obrazem Matki Bożej Nieustającej Pomocy 61,
feretron Matki Bożej Częstochowskiej i św. Bartłomieja – parafianki
z Jednorożca 62, feretron św. Stanisława Kostki – jednorożanki 63, fere-

tron Matki Bożej Częstochowskiej i Chrztu Pana Jezusa – jednorożanki 64, feretron Chrystusa Króla – parafianki z Drążdżewa Nowego, feretron Najświętszego Serca Jezusa i Niepokalanego Serca Maryi – parafianki z Jednorożca 65, figura św. Stanisława Kostki, chorągiew św. Kazimierza – strażacy, figura Matki Bożej Fatimskiej, chorągiew św. Filomeny – strażacy, relikwiarz św. Floriana – strażacy z OSP Budy Rządowe, chorągiew Wniebowzięcia NMP i św. Floriana – strażacy, figura św.
Floriana – strażacy z OSP Jednorożec 66, orkiestra przy OSP Jednorożec,
poczty sztandarowe jednostek z terenu parafii: OSP Jednorożec, OSP
Budy Rządowe i OSP Ulatowo-Pogorzel, księża koncelebransi i ministranci, dziewczynki pierwszokomunijne sypiące kwiatki 67, lampiony –
brastewni, baldachim – brastewni, kapłan z Najświętszym Sakramentem,
którego podtrzymują dwaj strażacy z OSP Ulatowo-Pogorzel, organista i
chór parafialny, wierni.
Przed II wojną światową oraz w okresie powojennym wszystkie parametry udostępnione były w nawie głównej kościoła pw. Narodzenia
NMP i były przechowywane na półkach przy ścianach bocznych i przy
ławkach, nakryte białym materiałem. W 1969 r. biskup płocki zalecał
zakup stojaka na chorągwie, by te zamocowane przy ławkach nie zasłaniały widoku na główny ołtarz 68. W 1987 r., po zbudowaniu nowego murowanego kościoła, parametry przeniesiono do pomieszczenia po prawej
stronie kruchty, z którego można przejść na chór. Wiosną 2017 r. posadzka zachowanka, dotychczas drewniana, została wyłożona płytkami.
Uporządkowano też przechowywane tu zabytkowe feretrony, chorągwie
i inne przedmioty. W 2019 r. wykonano nowy drewniany próg.
Maria Weronika Kmoch

Opalach (*1979); wcześniej m.in. Irena Bączek, Regina Czaplicka, Celina Lejk, Krystyna Mordwa, Sabina Opalach ze Stancelów (*1962). Relacja Doroty Grabowskiej z Jednorożca (2020).
64
Współcześnie: Ewa Wilga z Pietrzaków, Anna Brzozowa z Kobylińskich (*1970), Beata Król, Agnieszka Tańska. Relacja Anny Brzozowej
z Jednorożca (2020).
65
Współcześnie członkinie chóru parafialnego: Anna Sylwia Piotrak
z Kordków (*1977), Zofia Wróblewska z Tymińskich (*1961), Barbara
Mordwa z Sopelewskich (*1955), Maria Maligranda z Bednarczyków
(*1965).
66
Współcześnie: Adrian Gwiazda (*1988), Leszek Bojarski, Tomasz
Przybyłek, Marcin Piotrak (*1991), wcześniej Paweł Przybyłek (*1987),
Marcin Gwiazda (*1986). Relacja Adriana Gwiazdy z Jednorożca
(2020).
67
Dziewczynki pod opieką katechetki Elżbiety Jachimowskiej i matek
dzieci.
68
Po stronie lekcji ustawiono feretrony św. Stanisława Kostki i św.
Teresy od Dzieciątka Jezus, Chrztu Pana Jezusa i Matki Bożej
Częstochowskiej, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego
Serca Maryi, figurę Matki Bożej oraz chorągwie Wniebowzięcia NMP
i św. Floriana, Matki Bożej Różańcowej i św. Kazimierza,
Najświętszego Serca Pana Jezusa z Orłem Białym, a także proporce św.
Marii Magdaleny oraz św. św. Piotra i Pawła. Po stronie ewangelii
znalazły się feretrony św. Antoniego i Chrystusa Króla, Pana Jezusa
i św. Antoniego z Dzieciątkiem oraz Matki Bożej Częstochowskiej i św.
Piotra, chorągwie Matki Bożej Niepokalanej i św. Józefa
z Dzieciątkiem, św. Filomeny z Różańcem, III Zakonu św. Franciszka,
oraz Matki Bożej Różańcowej i św. Stanisława Kostki, proporce: św.
Jana Ewangelisty, Najświętszego Serca Pana Jezusa i Niepokalanego
Serca Pana Jezusa. Nie zachowały się do dzisiaj proporce, które stały po
stronie lekcji: św. Piotra i św. Antoniego (czerwony wyszywany), św.
Józefa i Krzyża Świętego (niebieski wyszywany) oraz zielony
wyszywany Matki Bożej Częstochowskiej oraz ze strony ewangelii:
Anioła Stróża („Bóg Mój i Wszystko”) i św. Alojzego (czerwony
wyszywany), Pana Jezusa w Ogrójcu i Krzyża (niebieski wyszywany),
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wyszywany) oraz dwa sztandarki: Serce Pana Jezusa i Anioł Stróż oraz
św. Jan Berchmans (patron ministrantów) i Anioł Stróż. AKDP, APJc
1949–1991, KWB, 1969, s. 2–3 [anup]; AP, [Teczka bez tytułu 4]
[anup].

z Jeznachów (*1969), Zofia z Pardów (*1938), Aniela Popsuj
z Aleksiejewów (1928–2019), Czesława Szczygieł z Tymińskich
(*1939), Małgorzata Szczygieł z Zakrzewskich (*1969), Jadwiga
Wiktorek z Dawidów (*1941), Maria Zabłocka z Dawidów (*1945)
z Drążdżewa Nowego oraz Czesława Piotrak i Zofia Piotrak
z Jednorożca. Relacja Zofii Jeznach z Drążdżewa Nowego (2020).
55
W okresie powojennym dziewczynkami sypiącymi kwiatki
opiekowały się Kazimiera Piotrak z Tworkowskich (1901–1976),
Jadwiga Helena I. Deptuła II. Królikowska z Krzykowskich (1909–
1996), w latach 1961–1974 Marianna Sadowska z Chudzików (1917–
2007) z Jednorożca, następnie Marianna Wilga z Przybyłków (1926–
2013) ze Stegny i Marianna Ludnicka z Piotraków (1930–2019)
z Jednorożca. W okresie probostwa ks. S. Muzala funkcję przejęła
Elżbieta Bugaj z Ludnickich (*1958) z Jednorożca oraz Bożena Motacka
z Piotraków (*1955). Parafianki zbierały i suszyły kwiaty, które
przynosiły na procesję. Relacja Aliny Maluchnik (2019) i Agnieszki
Szabały (2019) z Jednorożca; T. Wojciechowska, Józef Deptuła – w 70.
rocznicę śmierci żołnierza kampanii wrześniowej, „Głos Gminy
Jednorożec”, 4 (2009), 3 (4), s. 18–19.
56
AP, Księga wizytacji biskupich w parafii Jednorożec [1949–1979],
DW, 1979, s. 4 [anup].
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Anita Dąbek-Łada (*1989), Anna Lejk-Szynkarczuk (*1982), Wioleta
Opalach, Aleksandra Siedlecka-Małecka (*1983), Olga Stodolska,
Marlena Suszek z Lejków (*1984), Milena Więcek (*1989). Relacja
Anity Dąbek-Łady (2020) i Aleksandry Siedleckiej-Małeckiej (2019).
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AKDP, APJc 1949–1991, KWB, 1989, s. 9 [anup].
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Tamże, PT, 1991, s. 3 [anup].
60
Chłopcy dawniej pod opieką katechetki Reginy Rekosz i matek dzieci,
obecnie samych matek.
61
Maria Weronika Kmoch (*1992), później Magdalena Zofia Kmoch
(*2005).
62
Współcześnie: Urszula Więcek z Orzołów (*1967), Bożena
Kuligowska, Krystyna Lesińska z Sadowskich (*1955), Grażyna Bakuła
z Białczaków (*1963), Teresa Piotrak z Bakułów (*1955).
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Współcześnie: Renata Koper z Krystosików (*1974), Beata Pepłońska
z Krystosików, Dorota Grabowska z Wasilewskich (*1969), Monika
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Czesław Mikulak
Historia prawdziwa
Przemysław MIKULAK

Czesław Mikulak urodził się 25 II 1924 r. we wsi Wólka Rakowska
w gminie Krasnosielc w powiecie makowskim. Był dziewiątym
z dziesięciorga rodzeństwa. Miał 4 braci i 5 sióstr. Rodzice Franciszek
i Antonina z Pełtaków zajmowali się dużym gospodarstwem rolnym.
Ich zaradność i przedsiębiorczość była ogromna – posiadali 18 sztuk
bydła mlecznego, trzodę chlewną, drób (kaczki, gęsi, kury) itp. Mleko
przerabiane było na sery i masło, które raz lub dwa razy w tygodniu
było przewożone na targ do Przasnysza. Sprzedawali również drzewo
opałowe. Dochody z handlu były dość imponujące, toteż gospodarstwo
kwitło i rosło w siłę. Najstarszym córkom Mikulakowie dali wysokie
wiano rzędu kilku tysięcy złotych.
W 1929 r. Antonina Mikulak, jeszcze młoda i energiczna gospodyni
i matka rodziny, zachorowała na nieznaną wówczas chorobę. Choroba
okazała się nowotworem i zakończyła się śmiercią. Czesio jako
pięcioletni chłopiec słabo zapamiętał rysy matki. Najmłodszym bratem
(2 lata młodszym od Czesia) zaopiekowała się siostra Leokadia, która
mieszkała z mężem w Przytułach w gminie Krasnosielc. Pięcioletnim
Czesiem zajęła się najstarsza zamężna siostra Kamila, która mieszkała
we wsi Stare Zacisze w gminie Płoniawy-Bramura. Jako małe dziecko
pomagał w gospodarstwie. Jako sześciolatek pasał gęsi, a gdy był
w wieku szkolnym, awansował na pasterza bydła. Podczas pracy
zaprzyjaźnił się z wieloma kolegami, z którymi chodził do miejscowej
szkoły. Jeden z nich, Stanisław Lewandowski „Jastrząb” z konspiracji
NZW, zginął w walce z oddziałami KBW i UB pod Jaciążkiem 7 VII
1948 r. Drugim był Marian Gadziński „Zając” z konspiracji NZW. Ten
po latach okazał się zdrajcą i mordercą kolegów z NZW.
Jako nastoletni chłopak Czesław Mikulak wrócił do rodzinnej
miejscowości i domu, gdzie gospodarstwo podupadło. Pradziadek
Franciszek ponownie się ożenił, ale macocha Czesława dbała o to, aby
jej pozycja materialna i dochody nie ucierpiały. Wychowanie pasierbów
było rzeczą drugorzędną. Pradziadek Franciszek Mikulak, widząc, jak
gospodaruje jego druga żona, postanowił dać trzeciej córce w posagu
połowę gospodarstwa, by cokolwiek ocalić. Najmłodsze chłopaki, teraz
już prawie dorośli, wzięli sprawy w swoje ręce – szybko ojcowizna
zaczęła przynosić dochody.

II wojna światowa
Nadszedł rok 1939 i okres okupacji niemieckiej w Polsce. Był to dla
rodziny Mikulaków tragiczny czas. Najstarszy syn Ignacy brał udział
w licznych walkach z najeźdźcą w kampanii wrześniowej. Po kapitulacji
dostał się do niewoli w nazistowskich Niemczech. Stanisław Mikulak
jako uzdolniony mechanik został podstępnie zwerbowany przez
nazistów, którzy oferowali mu pracę na dogodnych warunkach. Ten,
wielce zafascynowany ofertą, dodając sobie lat, zgodził się na wyjazd.
Trafił jednak do obozu pracy w Dachau. Szybko został przewieziony do
Gross Rosen (Rogoźnica) i pracował w fabryce samolotów typu
Messerschmitt. Po trzech latach niewolniczej pracy udało mu się uciec.
Ukrywał się do końca okupacji. Adolf i najmłodszy Władysław jako
nieletni zostali skierowani na przymusowe roboty do III Rzeszy.
Czesław wraz z ojcem Franciszkiem gospodarowali w Wólce
Rakowskiej. Niemcy zimową porą wymyślali różne roboty społeczne,
np. odśnieżanie dróg i zwożenie kamieni na drogę Krasnosielc–Suche,
którą budowali głównie Żydzi. Okoliczni chłopi mieli obowiązek
wykonania szarwarku, mimo że np. Wólka Rakowska była uboga
w kamienie, więc mieszkańcy musieli starać się, by dostarczyć
wymaganą ilość materiału. Trzeba było jeździć nawet kilkanaście
kilometrów do takich miejscowości, gdzie kamieni było więcej niż
ziemniaków na polu. Okupantowi zależało na materiale do bruku,

ponieważ nieopodal drogi z Krasnosielca do Suchego mieściła się
siedziba letniej rezydencji Ericha Kocha, gauleitera Prus Wschodnich.
Kiedy nastąpiła ofensywa Armii Czerwonej na zachód, Niemcy
postanowili zbudować zapory przeciwczołgowe. Zaprojektowano
kopanie rowu przeciwczołgowego. Każdy młody człowiek, m.in.
Czesław Mikulak, mimo trudów pracy w gospodarstwie miał jeszcze
obowiązek pracy przy kopaniu rowu przeciwczołgowego. Rozwiązanie
nie miało znaczenia, gdyż czołg bez trudu pokonywał przeszkodę.
Niemniej raz sowiecki czołg zawiesił się na karpach drzew olchowych
przysypanych piachem i wygrzebując się za pomocą gąsienic, ugrzązł na
stałe. Okoliczni chłopi, widząc doskonałą okazję do szabru i opuszczony
pojazd pancerny, rozebrali go na drobne elementy. U sąsiada do dziś
koło czołgowe służy podparciu odrzwi spichlerza.
Gdy front zbliżał się do domu Mikulaków, Niemcy urządzili w nim –
jako że był dość dużym budynkiem – sztab dowodzenia. Jedno
pomieszczenie zajmowali Niemcy, w drugim był magazyn żywności,
suchary wojskowe i alkohol, np. koniak dla kadry oficerskiej. W stodole
i chlewie Niemcy trzymali konie pod siodło, którzy oporządzali
Własowscy, żołnierze ukraińskiej armii, którzy poddali się Niemcom
i walczyli z Sowietami. Dziadek Czesław po cichu i niepostrzeżenie
podkradał owies przeznaczony na karmę dla niemieckich koni,
mieszając go dla niepoznaki z sieczką.
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Kiedy front był już blisko, Stefan Ferenc, szwagier Czesława, ułan,
weteran z 1920 r. i uciekinier znad katyńskich dołów śmierci,
zaproponował zbudować na podwórku schron. Rozkopano dół,
przywieziono z lasu drzewa, które poukładano wzdłuż i wszerz,
nakrywając słomą i dużą ilością ziemi.
Na kilka dni przed ewakuacją Niemców jeden z oficerów frontowych
wziął kubek i zaczął częstować wszystkich domowników koniakiem ze
słowami:
– Jeszcze zatęsknicie za Niemcami, kiedy wejdzie Iwan.
Były to jakby prorocze słowa.
Nazajutrz rankiem część Niemców wycofała się na zachód. Zostali
tylko 3 zwiadowcy, którzy nie zauważyli, jak sowieckie wtyki podeszły
pod sąsiednie zabudowania. Zaczęła się wymiana ognia. Wszyscy
domownicy – prócz pradziadka Franciszka Mikulaka, który wolał
zginąć na własnym podwórku, niż być żywcem zasypany w bunkrze –
schronili się pod ziemią. Trzej ubrani na biało Niemcy (była zima, to
był ubiór maskujący) zaczęli uciekać przez pola na zachód, do lasu.
Zostali zabici przez sowieckich snajperów.
Po kilku minutach całe podwórko było pełne sowieckich żołnierzy.
Jeden, wpadając do domu, omal nie zabił pradziadka Franciszka,
myśląc, że to Niemiec. Jeden z Rosjan zapytał:
– Kuda generały?
Pradziadek odpowiedział, że uciekli.
Kolejny dramat rozegrał się w schronie na podwórku, kiedy jeden
z żołnierzy rosyjskich odkrył ślady i założył, że w bunkrze mogą być
Niemcy. Chwycił za granat i, otwierając właz, chciał go wrzucić do
środka. Doskonale znający język rosyjski Stefan Ferenc niemalże
w ostatniej chwili krzyknął:
– Towarisz, nie strzelaj! My Paliaki!
Wszyscy wyszli z ukrycia. Szybko rodzina zorientowała się, jacy są
oswobodziciele – wystarczyło poczekać na moment, by dobrali się do
żywności, której Niemcy nie zdołali ewakuować, oraz alkoholu.
W jednym pomieszczeniu jedli i pili, zaś w drugim załatwiali swoje
potrzeby fizjologiczne. Kiedy opuszczali wieś, idąc na zachód,
podeptali to, co zostało, np. suchary. To była taktyka spalonej ziemi –
niszczyli wszystko to, co ktoś inny mógł wykorzystać.
Tymczasem Niemcy wycofali się 1,5 km na zachód i rozlokowali tam
swoje działa, które były dość precyzyjne. Zaczęli strzelać
w zabudowania Mikulaków, licząc na pijatykę urządzoną przez
Sowietów z wykorzystaniem pozostawionej żywności i alkoholu. Jeden
z pocisków trafił kilka metrów od mieszkania. Utknął w potężnym
dębie, który miał dwie odnogi. Jedna z nich urwała się na wskutek
wybuchu, chroniąc jednocześnie dom przed zniszczeniem i pożarem,
druga trafiła w oborę. Pijani Sowieci zaczęli wybiegać z domu i nacierać
na Niemców. Część z nich poległa. Natomiast młodzi chłopcy, jeszcze
zanim ucichły strzały, zaczęli zbierać broń po zabitych Niemcach
i Sowietach. Dziadek zabezpieczył dwie sztuki broni: radziecką pepeszę
i niemiecki karabin typu Mauser. Poza tym przechwycił niemiecki
rower.

Nowe porządki
Komunistyczne władze Polski na terenach wyzwolonych szybko
zaczęły wprowadzać nowe porządki prawne. Zaczęto konfiskować broń,
informując, aby każdy, kto posiada jakąkolwiek, ma prawny obowiązek
oddać ją władzom.
Wiosną 1945 r. na podwórko Mikulaków przyjechali funkcjonariusze
UB. Pradziadek Franciszek początkowo ukrywał posiadanie broni
myśliwskiej, na którą dostał pozwolenie jeszcze przed wojną. Jednak
UB miał swoich informatorów, którzy donieśli, że Franciszek Mikulak
ma strzelbę myśliwską. Gdy pradziadek odmówił jej wydania, ubecja
dokonała rewizji, zaczynając od strzechy na dachu. Była to sowiecka
metoda – zdjąć dach na stodole i oborze, a na końcu z domu. Skąd
miano wziąć nowe pokrycie, skoro do żniw zostały jeszcze dwa
miesiące? Franciszek uznał, że nowa władza ludowa nie żartuje i może
za chwilę zostać bez dachu nad głową, więc dobrowolnie oddał strzelbę.
Czesław Mikulak, widząc jak postępuje z obywatelami nowa władza
ludowa, postanowił nie zdawać broni, zabezpieczając ją przed korozją
i ukrywając w pobliskim lesie na tzw. inne czasy.
W 1948 r. dziadek Mikulak po raz pierwszy z zetknął się
w podziemiem antykomunistycznym. Nawiązał kontakt ze szkolnymi
kolegami, Marianem Gadzińskim i Stanisławem Lewandowskim.
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Zachęcony działaniami kolegów, którzy już należeli do NZW, przyznał
się do posiadania broni. Przekazał ją na wyposażenie oddziału
Stanisława Suchołobiaka „Szarego”. Za taką postawę został przyjęty
w szeregi NZW. Przyjął pseudonim „Burza”.
Po tzw. wyzwoleniu w styczniu 1945 r. Krasnosielc stanowił siedzibę
władz powiatowych i Urzędu Bezpieczeństwa, ponieważ Maków
Mazowiecki jako typowe żydowskie miasto zostało zniszczone
w ostatnim okresie okupacji. Osada gminna Krasnosielc dysponowała
lokum po żandarmerii niemieckiej i gestapo, które natychmiast zostało
przejęte przez nową władzę ludową. Powstała tu siedziba PUBP
z piwnicą więzienną.
Sowieckie NKWD, polskie KBW i UBP szybko zaczęły prowadzić
masowe aresztowana nie tylko na terenie gminy Krasnosielc, ale
również w całej Polsce. Aresztowano żołnierzy Armii Krajowej,
działaczy ludowych oraz wszystkich mężczyzn od 14. roku życia.
Pierwsze aresztowania zorganizowano już w styczniu 1945 r.
Pojmanych osadzano w więzieniu w Krasnosielcu. Celem władz
komunistycznych Polski i ZSRR było wywiezienie z terenów państwa
polskiego darmowej siły roboczej i skierowanie jej do zakładów
przemysłu ciężkiego, hut, kopalni na terenie ZSRR. Miało to dwojakie
znaczenie: wyeliminowanie jak największej ilości młodych, silnych
ludzi, których można zatrudniać jako niewolników do najcięższych prac
na terenie ZSRR, a przy okazji likwidacja podziemia zbrojnego, które
tworzyło się głównie z młodych ludzi.
Więzienie w Krasnosielcu mieściło się w budynku murowanym
z piwnicą na ok. 60 osób. Budynek został przejęty po gestapo. Gdy
piwniczka zapełniała się ludźmi, wszyscy pieszo i pod eskortą byli
prowadzeni do oddalonego o 30 km Przasnysza. Stamtąd samochodami
sowieckimi wywożono ich do stacji kolejowej w Tłuszczu, a następnie
bydlęcymi wagonami za Ural. Taki los dotknął Antoniego Koziołka,
teścia Czesława Mikulaka. Pradziadek nigdy nie wrócił.
Gdy jednych wywożono, innych aresztowano i pakowano do piwnicy
więzienia w Krasnosielcu. Taka rotacja trwała aż do maja 1945 r.
Wiosną tego roku więźniów zaczęto wywozić do Ciechanowa, a stamtąd
na tzw. białe niedźwiedzie, czyli na Syberię.
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Akcja NSZ w więzieniu w Krasnosielcu
Gdy do działających w okolicy partyzantów dotarła informacja, że
w krasnosielckim więzieniu przebywa pięćdziesięciu ok. 50 więźniów,
żołnierzy AK i NSZ, że wkrótce zostaną wywiezieni do Ciechanowa
i dalej na wschód do ZSRR, postanowiono przeprowadzić szturm na
więzienie i wszystkich uwolnić. Najlepszym momentem okazał się dzień
komunistycznego święta 1 V 1945 r. Przewidywano, że większość
ubeków będzie świętować, że mogą być pijani. To mogło dać przewagę
partyzantom.
Na dowódcę akcji wyznaczono ppor. Juliana Henryka
Pszczółkowskiego ps. Myśliwiec. Za całość przygotowania zbrojnego
odpowiadał por. Roman Dziemieszkiewicz, ps. Adam, Pogoda.
Akcja odbicia więźniów została zrealizowana po mistrzowsku i z
powodzeniem. W brawurowym działaniu, w którym brało udział
sześćdziesięciu ok. 60 partyzantów AK i NSZ, uwolniono 42 więźniów
– członków podziemia, byłych kolegów z organizacji AK i NSZ. Była
tylko jedna ofiara śmiertelna. W czynnej walce za zginął dowódca
szturmu ppor. J.H. Pszczółkowski. Ciało „Myśliwca” ubecy wystawili
przed budynkiem, opierając je o ścianę od strony ulicy z myślą. Miano
nadzieję, że ktoś wyjawi jego personalia, które mogą doprowadzić do
rodziny i współtowarzyszy, by aresztować związanych z akcją
i zbrojnym podziemiem. Ciało było wystawione wiele dni aż zaczęło
cuchnąć. Wtedy zostało usunięte.
Prawdopodobnym pochówkiem „Myśliwca” jest dziedziniec PUB
w Krasnosielcu 1. W sąsiedztwie z siedziba UB mieszkał Henryk Rekosz,
który wiele lat po wojnie opowiadał, że podczas jakiejś budowy na
podwórku natknął się na szczątki ludzkie. Przełożył je poza teren
budowy, ze strachu nie informując lokalnych władz państwowych.
Niedługo po zbrojnej akcji 1 V 1945 r. przeniesiono siedzibę PUBP
z Krasnosielca do Makowa Mazowieckiego. Budynek został przejęty
przez władze gminy. Działa tu ośrodek zdrowia. W latach
sześćdziesiątych XX w. była tu porodówka, gdzie urodził się mój ojciec
Sebastian Mikulak.
Po sfałszowanych wyborach w 1947 r. i zdradzieckiej amnestii dla
żołnierzy walczących w różnych organizacjach wojskowych armia
podziemna została pozbawiona oficerskiego dowództwa. Decydujący się
na amnestię oficerowie ujawniali całe struktury, liczebność oddziałów
oraz taktykę. Uwierzyli komunistom, że będą mogli się zrehabilitować,
kształcić i zakładać rodziny oraz pracować dla ojczyzny. Doszli do
wniosku, że dalsza walka i przelewanie bratniej krwi nie ma sensu.
Prawie wszyscy oficerowie podziemia poakowskiego ujawnili się,
pozostawiając swoje leśne oddziały dzieci jako sieroty. Po amnestii
komuniści zweryfikowali informacje. Części zaproponowano
współpracę w reżimowym aparacie bezpieczeństwa i strukturach
informacji wojskowej. Ci, którzy przyjęli stanowisko i poszli na
współpracę, wkrótce stali się bierutowskimi agentami. Ci, którzy
odrzucili propozycję współpracy z reżimem komunistycznym, zostali
wtrąceni do więzienia za „nieszczere ujawnienie się”. Większość
żołnierzy leśnych została zamęczona w więzieniach, część zakatowano
podczas przeprowadzenia brutalnego śledztwa. Pozostali skazani zostali
na wieloletnie więzienia. Ci, którzy się nie ujawnili, widząc, jaki los
został zgotowany ich kolegom, dowódcom, nie mając wyjścia, ponownie
chwyciła za broń. Z narażeniem życia i zdrowia bronili się przed
komunizmem w Polsce. Odtworzono struktury wojskowe i powołano
nowe dowództwo.

1

W 2020 r. na cmentarzu w Krasnosielcu prowadzono badania w celu
zidentyfikowania pochowanego przy murze mężczyzny, o czym
informowała M.W. Kmoch, Poszukiwanie szczątków Juliana
Pszczółkowskiego ps. „Myśliwiec”, „Krasnosielcki Zeszyt Historyczny”,
10 (2020), 43–46, s. 77, ale prawdopodobnie nie był to J.H.
Pszczółkowski. Prowadzone są działania w celu przeszukania okolic
środka zdrowia.

Struktury
Narodowego Zjednoczenia Zbrojnego
Po ujawnieniu się Zbigniewa Kuleszy ps. Młot w 1947 r. XVI Okręg
NZW wybrał nowe dowództwo i przyjął kryptonim „Orzeł”. Dowódcą
został Józef Kozłowski ps. Las, który podzielił okręg na 8 komend
powiatowych. Na skutek działań operacyjnych KBW i UB w szeregi
partyzanckie wprowadzono agenta „Zadrożnego”, który zlokalizował
i zdradził miejsce postoju XVI Okręgu NZW, doprowadzając do
likwidacji części partyzantów i aresztowania „Lasa”.
Dziesięć miesięcy później Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie na
sesji wyjazdowej w Ostrołęce skazał na karę śmierci 4 żołnierzy XVI
Okręgu NZW: Józefa Kozłowskiego „Las”, Czesława Kanię, Piotra
Macuka i Bolesława Szyszko. Sąd uznał, iż nie rokują żadnej nadziei
poprawy. Wszyscy zostali straceni 12 VIII 1949 r.
W wyniku zlikwidowania Komendy Okręgu NZW „Orzeł” 10 VII
1948 r. szef Komendy Powiatowej „Mściciel” Witold Borucki „Dąb”
objął dowództwo XVI Okręgu NZW, nadając mu kryptonim „Tęcza”.
Sam przyjął pseudonim „Babinicz”. Okręg obejmował 5 komend
powiatowych. Były to:
1. KP „Orłowo” – południowa część powiatu ostrołęckiego:
komendant Stefan Kochański „Mewa” oraz komendanci terenowi:
Stanisław Wojsz „Sokół”, Antoni Struniawski „Nil”, „Huragan”,
Stanisław Wnuk „Włuczęga”, Czesław Kowal „Tygrys”, Romuald
Korwek „Orzeł”, Czesław Szydlik „Brzoza”, Józef Charecki „Sen”
i Aleksander Niewiadomski „Sarna”;
2. KP „Wiosna” – północna część powiatu przasnyskiego: komendant
Eugeniusz Lipiński „Mrówka” oraz komendanci terenowi: Aleksander
Prusik „Borsuk”, Stanisław Radomski „Ogień”, Stanisław Garliński
„Cichy”, „Kula”, Alfred Gadomski „Kajdan” i „Lis”;
3. KP „Błękit” – powiat pułtuski i część powiatu makowskiego:
komendant Stanisław Suchołbiak „Szary”, zastępca Włodzimierz
Chodkowski „Kora” oraz komendanci terenowi: Władysław Majkowski
„Żwirko”, Henryk Milewski „Cięty”, Tadeusz Sokolnicki „Cygan”,
Józef Kowalczyk „Leszek”, i Czesław Marczak „Zbych”;
4. KP „Mściciel” – południowa cześć powiatu makowskiego:
komendant Marian Majewski „Sowa” oraz komendanci terenowi:
Stanisław Kochański „Skromny”, Czesław Stepnowski „Longinus”;
5. „Podlasie” – południowa część powiatu ostrołęckiego: komendant
Henryk Białczak „Waldek” oraz komendanci terenowi: Marian
Gadziński „Zając” i Zygmunt Pierzchała „Jan”.

Starcie w Pieczyskach
Wśród ludności cywilnej północnego Mazowsza poprzez agenturę UB
rozpuszczono plotkę dotyczącą partyzantów działających w podziemiu.
Mówiono: Kto zabije swego dowódcę, ciało i dokumenty przekaże UB
temu wszystkie dotychczasowe winy będą zmazane. Na taką zdradę
zdecydowało się wielu partyzantów, m.in. Marian Gadziński „Zając”
i Zygmund Pierzchała „Janek”, którzy zamordowali dowódcę Henryka
Białczaka „Waldek” i zaoferowali swoje usługi w PUBP w Ostrołęce.
Poinformowali ostrołęckie UB o koncentracji wszystkich patroli
wchodzących w skład XVI Okręgu NZW „Tęcza”.
Marian Gadziński „Zając” otrzymał polecenie od szefa PUBP
w Ostrołęce, by powrócić do oddziałów partyzanckich i dokonać dalszej
destrukcji w szeregach. Tak zrobił.
W dniu 31 V 1949 r. do miejscowości Mamino w gminie Sypniewo
miało przybyć na odprawę ok. 60 partyzantów. Wracający z odprawy
patrol Stanisława Suchołobiaka „Szarego” w sile 5 żołnierzy oraz
„Zając” zostali zaatakowani przez wojska KBW w miejscowości
Pieczyska w gminie Krasnosielc. Miejsce koncentracji i postoju
partyzantów zostało zdradzone przez „Zająca”. Partyzanci schronili się
w pustych dołach po ziemiankach. Tzw. Kociołki miały do 1,8 m
głębokości i 1,5 m średnicy. Były to doskonałe stanowiska ogniowe do
obrony, zważywszy, że w promieniu kilkudziesięciu metrów partyzanci
mieli magazyn broni i amunicji. Partyzanci zamierzali odpierać ataki aż
do zmierzchu i pod osłoną nocy wydostać się z oblężenia. Mimo
usilnego ataku KBW nie mógł zdobyć pozycji partyzanckich. „Zając”
wyszedł z okopów rzekomo do magazynu po amunicję. Odbezpieczając
automat, puścił serię strzałów do kolegów, zabijając na miejscu Jerzego
Sokolnickiego „Cygan”, członka patrolu „Szarego”, oraz Witolda
Sieczkowskiego „Biały”, komendant żandarmerii przy Okręgu XVI
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NZW. Ten drugi został ciężko ranny i dobity w czasie śledztwa. Ciężko
ranny Edward Budny „Wuj”, członek żandarmerii „Białego”, został
dobity w czasie śledztwa. Włodzimierz Chodkowski „Kora”, komendant
Patroli Dywersyjnej, miał przestrzelony kark. Został ujęty przez
bezpiekę. Władysław Majewski „Żwirko”, członek Patrolu „Szarego”,
miał przestrzeloną nogę i został ujęty przez ubecję. Gadziński szybko
odskoczył poza teren okopów z bronią w górze, wymachując karabinem,
dając sygnał do przerwania ognia i oczyszczenia przedpola.
Urząd Bezpieczeństwa starannie ukrył zdradę Mariana Gadzińskiego
„Zając” z myślą, że jeszcze można go będzie wykorzystać. W raportach
napisano, że partyzanci zostali zabici i aresztowani na skutek działań
operacyjnych. Partyzanci nie zdawali sobie sprawy, że pozostałe
kryjówki, jak i magazyny broni zostały częściowo zdekonspirowane
i zdradzone przez „Zająca”. Początkowo uważano też, że wszyscy
partyzanci biorący akcji udział w starciu zostali zabici.

Ostatnia bitwa XVI Okręgu NZW
Na terenie bagnistym w lesie niedaleko Wólki Rakowskiej w gminie
Krasnosielc znajdował się przyczółek suchego lądu, tzw. półwysep.
Miejsce przez okoliczną ludność było określane było mianem „na
umowie”. Nazwa jeszcze pojawiła się w czasach carskich, gdyż tu
podpisano umowę nadającą tytuł własności chłopom na ziemię, która
niegdyś należała do dóbr Krasińskich. Miejsce pod względem
strategicznym i obronnym było doskonałe. Z jednej strony wystawiano
wartę. Trzy pozostałe strony były zabezpieczone w sposób naturalny
z racji niedostępnych bagien i krzaków.
Na tym suchym przyczółku rozlokowały się wszystkie patrole XVI
Okręgu NZW z dowódcą okręgu Witoldem Boruckim „Dąb”
„Babinicz”. W dniu 4 VI 1949 r. o godz. 4.00 wojska KBW rozpoczęły
natarcie na śpiących jeszcze żołnierzy. Część partyzantów, nie mając
innego wyjścia, wycofała się w kierunku północno-wschodnim na bagna
i zarośla. Ranny został Witold Borucki „Dąb” „Babinicz”. Na pół
przytomnego „Dęba” odnalazł dowódca patrolu „Mrówka”, który
bezpiecznie wyprowadził go z bagien. „Szary” i kilku kolegów
przełamali linię wojsk KBW ogniem zaporowym, w wyniku czego
trzech chłopaków (Lucjan Czujak „Ogień”, Czesław Marczak „Zbych”
i Aleksander Prusik „Borsuk”) zostało zabitych. „Szaremu” i „Ciętemu”
udało się bezpiecznie opuścić zagrożony teren. Część partyzantów
wycofująca się przez bagna w kierunku północnym przedostała się po
obrzeżach pastwisk chłopskich na teren lasów państwowych. „Szary”
z „Ciętym” bezpiecznie wycofali się w kierunku zachodnim, w stronę
Elżbiecina i Drążdżewa w gminie Krasnosielc.
Gdy ucichły strzały, okoliczni chłopi zaczęli wyganiać bydło na
pastwiska. Tego dnia było pochmurno i dżdżysto. Na pastwisko wyszedł
m.in. dziesięcioletni chłopak, siostrzeniec mego dziadka, Kazimierz
Rutkowski. Krótko po strzelaninie podeszło do niego 2 żołnierzy
z bronią. Jeden z nich miał pejcz, czyli bat większego kalibru. Żołnierze
zapytali chłopaka, czy nie widział jakichś uciekających z bronią
„bandytów”. dopiero zaprzeczył, mówiąc, że dopiero co przygnał bydło
na pastwisko. Jeden z żołnierzy KBW lub UB chwycił za pejcz i zwrócił
się do Kazika:
– Jak ci przypierdolę, to będziesz mówić prawdę!
Chłopak rozpłakał się. Wtedy drugi żołnierz powiedział:
– Daj spokój, on nic nie wie.
W tym momencie do domu mojego dziadka Czesława Mikulaka
niepostrzeżenie wszedł zmarznięty i ubłocony Tadeusz Matyjasik
z Papiernego Borku. Partyzant podczas ewakuacji z miejsca okrążenia
utracił broń i postanowił poszukać pomocy u Mikulaka, bo
gospodarstwo znajdowało się bardzo blisko lasu. Mikulak należał do
siatki konspiracyjnej NZW jako wywiadowca o ps. Burza. Gdy zobaczył
ubłoconego i zziębniętego kolegę z sąsiedniej miejscowości, kazał mu
natychmiast rozebrać się z munduru i butów, po czym zapakował rzeczy
do worka i, obciążając kamieniem, wrzucił do stawu nieopodal. Koledze
dał cywilne ubrania. Chłopak miał udawać chorego, dlatego wskoczył
do łóżka, w którym faktycznie leżał mój pradziadek Franciszek Mikulak.
Gdy partyzant opowiadał, co wydarzyło się na ostatniej odprawie NZW,
zaczęły ujadać psy. Dziadek wybiegł z domu zobaczyć, co się dzieje,
i zobaczył oficera KBW wraz z sołtysem wsi Wólka Rakowska.
W pierwszej chwili ogarnął strach go, lecz ubek nie miał karabinu
w pozycji bojowej. Rozmowa między dziadkiem a oficerem KBW
brzmiała mniej więcej tak:
– Czy Mikulak Czesław?
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– Tak.
– Potrzebuje transportu do przewiezienia rannego. Macie konie i wóz?
– Tak.
– Zaprzęgać konie i wrzucić dużo słomy na furmankę.
– Wezmę z domu płaszcz i już zaprzęgam.
Dziadek, wchodząc do domu, ostrzegł domowników, że pod żadnym
pozorem nie wolno wychodzić z domu aż wróci z podwody. Potem wraz
z ubekiem pojechał w miejsce strzelaniny. Z podwórka dziadka było do
miejsca walk ok. 500 m. Dziadek pytał, dokąd mają jechać, udawał
niezorientowanego w całym zajściu. Z dwóch możliwych dróg dojazdu
oficer wskazał krótszą. Dziadek ściągał konie, by szły wolno. Szybko
zaczęły parskać, wyczuwając świeżą ludzką krew i trupy. Dziadek
dyskretnie rozglądał się na lewo i prawo, licząc, że rozpozna któregoś
z leżących na ziemi chłopaków. Zwłoki partyzantów były
zbezczeszczone. Widać było, że ciała były ciągnięte za nogi, a twarze
zbroczone krwią zmieszaną z błotem. Woźnica nie był w stanie nikogo
rozpoznać.
Gdy padła komenda o zatrzymaniu się, dziadek zauważył, że na
poboczu leżał ranny oficer KBW. Miał przestrzelone udo. Ubowcy
załadowali go na wóz. Dziadkowi kazano zawieść rannego do
Krasnosielca. Tam miała przyjechać po niego sanitarka. Kiedy konie
ruszyły, dziadek kątem oka zobaczył skutą sanitariuszkę XVI Okręgu
NZW, Jadwigę Królikowską „Danka”. Dziadek opowiadał później, że
nie skierował wzroku w jej stronę, żeby nie zdradzić ani siebie, ani jej.
Podczas transportu oficera KBW dziadek omal sam nie został zabity,
gdyż każdy dołek i nierówność na drodze była dla rannego okrutnym
cierpieniem, za co winiono woźnicę. W pewnym momencie, kiedy konie
jechały trochę szybciej, ranny oficer wyciągnął pistolet, grożąc, że
zastrzeli dziadka, jeśli nie będzie jechał powoli i ostrożnie.
W powrotnej drodze dziadek pozwolił koniom na szybszą jazdę.
Dowiedział się, że ubecja rozwozi zabitych partyzantów po okolicznych
wsiach w celu ich identyfikacji przez lokalną ludność. Byli tacy, którzy
rozpoznali jednego z zabitych partyzantów, pochodzącego z sąsiedniej
wsi Raki. Niemniej nikt z mieszkańców nie ośmielił się wydać jego
rodziny, a tym bardziej narazić się na przesłuchania ze strony UB.
Późnym popołudniem, wracając do domu, dziadek dał znać ojcu
rannego partyzanta, którego przechowywał w domu, aby odebrał syna w
umówionym miejscu. Jeszcze tej samej nocy Matyjasik senior odwiózł
syna na stację kolejową w Jastrząbce. Chłopak wyjechał na tzw. Ziemie
Odzyskane, łudząc się, że może nie zostanie zdekonspirowany i będzie
mógł ułożyć sobie życie na nowo.

Konspiracja i aresztowanie
Przez 1–1,5 miesiąca po bitwie w Wólce Rakowskiej dziadek nie
otrzymał o partyzantach żadnych wieści. Słyszał tylko, że ubecja
masowo aresztuje chłopów w sąsiednich wsiach. O zdradzie „Zająca”
też nie wiedział.
Pod koniec lipca 1949 r. dziadek przypadkowo spotkał się
z Stanisławem Suchołobiakiem „Szarym”. Poinformował o współpracy
Gadzińskiego z UB. „Szary” w chwili spotkania był w cywilnych
spodniach i białej koszuli. Za paskiem miał pistolet. Dziadek zdawał
sobie sprawę, że Marian Gadziński, który przebywał u niego na
zdekonspirowany kwaterze, mógł i jego zadenuncjować, że może
wkrótce UB zapuka do jego domu. „Szary” zaproponował Mikulakowi
wstąpienie do oddziału, ale ten odmówił. „Szary” doradził, aby wyjechał
ze wsi w nieznane strony, to może bezpieka o nim zapomni. Na
pożegnanie dziadek oddał koledze ostatni karabin typu Mauser
schowany w lesie nieopodal domu.
Około 3 tygodnie później, 19 VIII 1949 r. agenci UB działający
w szeregach NZW zamordowali szefa XVI Okręgu NZW Witolda
Boruckiego „Dąb” „Babinicz” i Stanisława Suchołobiaka „Szary”,
likwidując dowództwo XVI Okręgu NZW na północnym Mazowszu.
Krótko po żniwach, widząc aresztowania w okolicznych wsiach,
dziadek Czesław wyjechał do Warszawy, podejmując się pracy na
budowie. Był wzorowym pracownikiem, za co został doceniony
i wysłany przez dyrekcję na kurs mistrzowski cieśli-murarza. Kurs
odbywał się w czasie jesienno-zimowym. Kwalifikacje zawodowe
uzyskał z oceną bardzo dobrą. W dniu, w którym miał otrzymać
dokument uprawniający do wykonywania zawodu, czyli 15 III 1950 r.,
na teren budowy przejechali „smutni panowie” w cywilnym ubraniu,
legitymując się i zapraszając dziadka do środka samochodu. Dziadka
aresztowano, dokonano rewizji osobistej i przewieziono do
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W więzieniu

Oddziały NZW na Mazowszu. Źródło: https://bit.ly/3o12Wxc (dostęp 4 XI 2021 r.).
Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa w Makowie Mazowieckim na
długie i okrutne śledztwo.
Cela dla więźnia mieściła się w piwnicy budynku. Nie było tam ani
krzesła czy stołka, ani pryczy do spania. Aresztowany spał na podłodze.
Pod głowę podkładał dwie cegły wydłubane ze ściany. Jako poduszkę
wykorzystał czapkę. Okrywał się paltem. Przez prawie 1,5 miesiąca nie
dano mu mydła ani wody do umycia. Już po 2 tygodniach więzienia
w tak skrajnych warunkach nawet wszy były gorsze od oficera
prowadzącego. Niestety mimo ogromnego zmęczenia i zimna trudno
dziadek miał trudności ze snem, gdyż wszy na to nie pozwalały. Trzeba
było się rozebrać do naga i przeprowadzić dezynsekcję. Na cegłę
kładziono koszulę i drugą cegłą, uderzając raz przy razie, wybijano
pasożyty. Do rana, pod warunkiem, że nie było nocnego śledztwa,
można było spać. W areszcie śledczym gnieździły się szczury, które
wyczuwały woń człowieka zestresowanego i niemytego przez kilka
tygodni. Szczury traktowały śmierdzącego człowieka jak trupa
i postępowały jak z trupem. Podczas snu można było stracić palce lub
inne odsłonięte części ciała.
W dniu 11 IV 1950 r. sporządzono akt oskarżenia, a 29 kwietnia akt
zatwierdzono. W tym czasie dziadek został przewieziony do więzienia w
Pułtusku. W dniu 30 V 1950 r. rozpoczęła się rozprawa sądowa, która
trwała niespełna 2 dni. Już 31 V 1950 r. ogłoszono wyrok. Dziadek był
sądzony z dwóch artykułów: 86 & 2 KK WP i art. 4 & 1 dekretu z 13 VI
1946 r. Łączny wymiar kary, jaki mu zasądzono, to 15 lat więzienia.
W dniu 3 VI 1950 r. ojciec Czesława wniósł skargę rewizyjną do
Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie, którą rozpatrzono
12 XII 1950 r. w sposób odmowny, utrzymując wyrok pierwszej
instancji.

W Pułtusku dziadek
przebywał
z Władysławem
Majewskim „Żwirko”
i Włodzimierzem
Chodkowskim „Kora”.
Obaj zostali skazani na
karę
śmierci.
W rozmowie z nimi
dziadek
poznał
szczegóły
zdrady
Mariana Gadzińskiego.
Dowiedział się, że to
„Zając” strzelał do
kolegów
w Pieczyskach.
Psychika
obu
podkomendnych
Stanisława
Suchołobiaka „Szary”
była w złym stanie.
Każdy szczęk klucza
w
drzwiach
i odsuwanie
zasuwy
stawiało ich na nogi.
Czy to już ten czas?
Czy już po nich idą?
sierpień
ostatecznie
w lipcu albo sierpniu
1950 r., którego dnia o
godz.
21.00,
więźniowie usłyszeli
kroki
kilku
osób.
Wszyscy wsłuchiwali
się w milczeniu, której
celi drzwi zostaną
otwarte.
To
w drzwiach
celi
Majewskiego
i Chodkowskiego
pojawili się prokurator
i lekarz sądowy wraz z
obstawą. Taki widok
oznaczał tylko jedno –

będą „rozwalać”, czyli wykonywać karę śmierci.
Prokurator odczytał:
– Majewski Władysław i Chodkowski Włodzimierz do wyjścia!
Chodkowski „Kora” wziął pod rękę „Żwirkę”, gdyż ten poruszał się
tylko o kulach jako ranny w akcji w Pieczyskach. Powolnym krokiem
wyszli z celi. Ostatnim spojrzeniem w stronę kolegów pożegnali się
z kompanami. Wszyscy więźniowie na całym oddziale zamilkli. Słychać
było tylko powolne kroki więźniów i obstawy. Przeszli do piwnicy. Po
chwili słychać było 2 głuche strzały. Jeden ze współwięźniów
zaintonował pieśń pogrzebową W mogile ciemnej. Po chwili w całym
bloku było słychać śpiew. Rozwścieczeni klawisze zaczęli krzyczeć,
grożąc karcerem tym, którzy nie przestaną śpiewać. Tej nocy prawie nikt
z więzionych nie był w stanie zasnąć.
Zaraz po wyroku śmierci na „Żwirce” i „Korze” zaczęto przewozić
więźniów do innych ośrodków odosobnienia. Dziadek trafił do Rawicza
i przebywał tam do 22 VIII 1952 r. Następnie do 8 IV 1955 r.
przetrzymywany był w więzieniu w Nowogardzie.
W Rawiczu, który był jednym z najcięższych więzień,
w dwuosobowej celi siedziało 12 więźniów. Na jednego więźnia
przypadało niecały 1 m2 powierzchni. Były tam 3 prycze do spania
(jedna nad drugą). Na pryczy spało 4 więźniów: 2 obok siebie,
a pozostali odwróceni głowami w nogach. W ten sposób można było
spać tylko na boku.
Spacer odbywał się tylko pod celą, gdyż nie wolno było korzystać ze
spacerniaka. Po celi w przeciwnych kierunkach spacerowało
2 więźniów. Każdy miał wyliczony czas spaceru, który odmierzano
ilością okrążeń (10–15). Potem spacerowała następna para.
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Funkcję kibelka pełnił kubeł, który stał w kącie celi. Kubeł z fekaliami
był opróżniany 2 razy dziennie. Potem naczynie było myte szarym
mydłem. To była jedyna „rozrywka” i szansa na wyjście z celi. O to
zadanie zabiegał każdy więzień i dlatego ustawiono dyżury.
Drugą taką rozrywką było rozdawanie więziennej „zupy”. Jeśli ktoś
z celi był pomocnikiem kucharza, zaczynano od końca korytarza, by na
końcu z dna kotła rozlać nieco gęściejszą strawę kolegom z celi. Jeśli
więźniowie polityczni rozlewali „zupę”, starano się mieszać
sprawiedliwiej, zwłaszcza jeśli to była grochówka, by nikt nie był
pokrzywdzony. Gdy zupę rozdawali kryminaliści, starali się oszukać
politycznych – z wierzchu nalewano lurę. Cwaniacy zostali tak samo
potraktowani, kiedy przyszła zmiana. Zupa była gotowana głównie na
dorszach. Funkcjonował slogan „Od gówna rzecz gorsza to zjeść zupę
z dorsza”. Zimową porą zjedzenie „zupy” było możliwe, zaś latem ryba
bardzo szybko się psuła.
Kapustę kiszoną na terenie więzienia trzymano w betonowych
silosach. Całe główki z głąbami były ugniatane i kiszone. Szpadlami
odcinano blok ukiszonej kapusty i gotowano z niego kapuśniak. Mięso
się pojawiało się kilka razy w roku – z okazji 1 maja i 22 lipca oraz
w rocznicę Rewolucji Październikowej. Najczęściej jednak nadawało się
tylko do utylizacji, bo okropnie śmierdziało.
Na śniadanie często dawano śledzie i chleb. Więźniowie musieli się
sprawiedliwie dzielić, by każdy dostał równą porcję. Chleb łamano na
ubraniu jednego ze współwięźniów, by najmniejszy okruch nie został
zmarnowany. Każdy oszczędzał chleb, gdyż był wyporcjowany na cały
dzień, a głód najbardziej dokuczał wieczorem, przed snem. Chleb
więzienny był wypiekany w piecu opalanym drewnem. Nieraz był na
wpół surowy, a innym razem przepieczony i czarny jak smoła. Dlatego
więźniowie, kiedy był taki spalony chleb, chowali skóry do celów
leczniczych.
Największym problemem więźniów były choroby układu
pokarmowego, np. tzw. krwawa dezynteria. Na tę chorobę często
zapadano z powodu niskiej zawartości węglowodanów w pokarmie.
Silna biegunka prowadziła do odwodnienia organizmu. Jedynym
lekarstwem była ścisła dieta i podawanie środków hamujących
biegunkę. Wykorzystywano go tego spalone skórki chleba. Kto
podporządkował się ścisłej diecie, przeżył, a kto nie wytrzymał, umierał.
Na izbę chorych nie było szans się dostać. Więzienny lekarz o nazwisku
Stolczmann decydował, czy daną chorobę uznać, czy też nie. Chorych
na dezynterię nazywał „obżarciuchami” – taki więzień trafiał do karcera,
z którego już nie wracał.
Więzienie w Nowogardzie, w którym dziadek przebywał 3 lata, było o
tyle lepsze, że więźniowie pracowali przy produkcji obuwia. Musieli
wyrobić dzienną normę. Praca na taśmie produkcyjnej, która polegała na
krojeniu skóry i przygotowaniu cholewek, była ciężka, lecz z czasem
człowiek się przyzwyczaił.
W nowogardzkim więzieniu w 1953 r. dziadek spotkał Tadeusza
Matyjasika, partyzanta NZW, którego ukrywał po obławie w Wólce
Rakowskiej 4 VI 1949 r. Tadeusz został aresztowany na Ziemiach
Odzyskanych i skazany na 15 lat więzienia. Miał wadę wzroku,
wszystko widział w szarych barwach. Na jego nieszczęście w więziennej
fabryce obuwia trzeba było zaznaczać kolorami jakość produktu:
czarnym oznaczał wyrób gotowy, czerwony poprawkę. O wadzie
wzroku Tadeusza nie wiedział nikt poza moim dziadkiem, któremu
bezgranicznie ufał. Tadeusz do jednej kieszeni kładł ołówek piszący na
czerwono, do drugiej na czarno. Problemem było, gdy obydwa ołówki
wypadały z kieszeni. Wtedy na ratunek zawsze śpieszył dziadek.
W więzieniu w Nowogardzie więźniowie mogli czytać książki. Inną
rozrywką była gra w szachy. Figury początkowo były robione z chleba.
Niedopieczony chleb żuto i z elastycznej masy wykonywano figurki.
Podczas rewizji szachy wpadały w ręce straży więziennej, za co można
było iść do karceru. Dlatego więźniowie opracowali nowy model
tworzenia figurek. Za papierowe figurki nie było kary, kończyło sprawa
kończyła się konfiskatą. Metoda wykonania była podobna.
Więźniowie mogli korzystać z wypiski, czyli dodatku pieniężnego. Ci,
którzy pracowali w przywięziennej fabryce obuwia, otrzymywali
wynagrodzenie, które wystarczyło na kilka kilogramów cebuli bądź
marmolady. Najczęstszym kupowanym produktem była cebula, gdyż
brak słońca i dziennego światła odbijał się na zdrowiu więźniów
i wywoływał szkorbut, a cebula dostarczała te niezbędne witaminy.
Komunistyczne władze Polski zdobyły się na amnestię dla więźniów
politycznych, która została uchwalona 22 XI 1952 r. Dziadek musiał
czekać prawie rok na decyzję. W dniu 28 III 1953 r. na posiedzeniu
niejawnym Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie w składzie:
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przewodniczący: ppłk. Mieczysław Widaj, sędziowie: kpt. Stanisław
Gulaker i por. Stefan Michnik zastosowali amnestię – wyrok dziadka
z 15 lat skrócono do 1/3 tego okresu.
Po 5 latach więzienia, 2 IV 1955 r., Wojskowy Sąd Rejonowy
w Warszawie wydał decyzję o warunkowym przedterminowym
zwolnieniu dziadka z więzienia. Opuścił je 8 IV 1955 r. Zanim to się
stało, musiał podpisać zobowiązanie, że nigdy nikomu nie będzie mówił,
gdzie i w jakich warunkach przebywał. Wszystko działo się pod
przykrywką art. 8 ustawy z 31 X 1951 r. (Sąd może odwołać warunkowe
zwolnienie, jeżeli skazany w okresie próby popełni nowe przestępstwo
albo nie prowadzi uczciwego życia człowieka pracy lub uchyla się od
wykonania nałożonego na niego obowiązku zawiadomienia o zmianie
miejsca zamieszkania). Artykuł cytowanej ustawy miał szeroki zakres
działania. Wykorzystywano m.in. zapis, że Skazany nie prowadzi
uczciwego życia pracy. Na podstawie tego artykułu można było zamknąć
wszystkich warunkowo zwolnionych więźniów politycznych.
Trzeba nadmienić, iż po wyjściu z więzienia skazanemu było bardzo
trudno znaleźć jakąkolwiek pracę. Dziadek mój był w o niebo lepszej
sytuacji, gdyż odziedziczył po ojcu niewielkie gospodarstwo rolne i nie
musiał się borykać z bezrobociem. Okres warunkowego zwolnienia
upływał 27 III 1960 r.

Po więzieniu
Czesław Mikulak wrócił do rodzinnej miejscowości Wólka Rakowska
i osiadł na gospodarstwie. W 1957 r. ożenił się z Krystyną Koziołek z tej
samej miejscowości, córką Antoniego i Apolonii z Dudków Koziołków.
Czesław i Krystyna mieli 3 dzieci: córkę i 2 synów.
Mimo okresów odwilży politycznych, nigdy nie wierzył i nie ufał
komunistom. Ciągle miał nadzieję, że blok wschodni kiedyś upadnie, bo
nie wytrzyma gospodarczej konkurencji z Zachodem.
Po wydarzeniach grudniowych na Wybrzeżu w 1970 r. dopytywał
siostrę Helenę, która mieszkała nieopodal Gdańska, o sytuację
polityczną i skutki działań wojska wobec strajkujących stoczniowców.
Rok 1980 wzbudził w nim nadzieję na odzyskanie przez Polskę
niezależności. Nic dziwnego, że czynnie włączył się w budowanie
struktur NSZZ „Solidarność” Rolników Indywidualnych. Wiosną 1981
r., kiedy „Solidarność” RI była legalną organizacją związkową, Mikulak
stał się jednym z liderów , wiceprzewodniczącym organizacji w gminie
Krasnosielc. Do „Solidarności” RI należała zdecydowana większość
mieszkańców wsi na terenie gminy. Stan wojenny, ogłoszony 13 XII
1981 r., złamał nadzieję Polaków i Polek na wolność i przywrócił
prawny porządek komunistyczny, z którym dziadek Czesław nigdy nie
mógł się pogodzić. Działalność konspiracyjna trwała nadal, przybierała
różne formy: udziału w dożynkach jasnogórskich z wieńcem o treściach
patriotycznych czy przewożenie broszur i czasopism z tzw. drugiego
obiegu. Najważniejsze było podtrzymywanie wartości i wiary
w przyszłe odrodzenie Polski. Dziadek wierzył w to i przekonywał
innych. Esbecy nadali mu przydomek „Wiejski mądrala”.
W dniu 17 II 1989 r. na terenie gminy Krasnosielc została
reaktywowana „Solidarność” RI pod nazwą „Gminna Rada Rolników
Solidarność”. Został wówczas przedstawiony skład personalny Rady
Naczelników Gminy Krasnosielc. Na jej czele stanął Czesław Mikulak,
który już od września 1988 r. był członkiem Wojewódzkiej Rady
Rolników „Solidarność”, a 4 VI 1989 r. czynnie angażował się na rzecz
działalności solidarnościowych kandydatów do Sejmu i Senatu RP.
Został wybrany na radnego Rady Gminy, radnego OSM w Baranowie
i Przewodniczącego Gminnej Rady Rolników Indywidualnych
„Solidarność”. Jako szef struktur gminnej „Solidarności” był członkiem
Wojewódzkiej Rady Rolników „Solidarność” w województwie
ostrołęckim.
Doczekawszy się wolnej Polski, po długiej chorobie nowotworowej
odszedł do wieczności 4 VIII 1992 r. Jeszcze przed śmiercią został
zrehabilitowany. Wyrok Sądu Wojskowego z 1950 r. został uchylony
i uznany za bezprawny.
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Przemysław Mikulak

Losy rodziny Karwowskich z Dębin
w obliczu
dwóch totalitaryzmów

Anna KARWOWSKA z Chodkowskich
Nikt nie przypuszczał, że życie rodziny Karwowskich będzie pełne
cierpienia i łez łącznie ze śmiercią najbliższych. Synowie brali udział
w wojnie polsko-bolszewickiej i w II wojnie światowej. Doświadczyli
walki z wrogiem niemieckim i sowieckim. Byli jeńcami w obozach oraz
przymusowymi robotnikami III Rzeszy. Doznali ran, upokorzeń, tęsknoty z powodu rozłąki z rodziną, a także głodu. Po wojnie w nieludzkich
warunkach cierpieli w sowieckich łagrach, poddani niewolniczej pracy
oraz maltretowani w katowniach UB.

Po zakończonych walkach trafił do obozu jenieckiego w Rzeszy,
z którego po pewnym czasie został uwolniony i skierowany na przymusowe roboty. Tam w 1941 r. (prawdopodobnie po operacji wyrostka robaczkowego) zmarł . O tym fakcie rodzina została powiadomiona przez
jego kolegów, będących razem z nim na robotach. Został pochowany na
obczyźnie. Na cmentarzu w Świętym Miejscu, na grobie, w którym spoczywa jego matka, żona i synowie, znajduje się tablica, która go upamiętnia.

Na przasnyską ziemię…
Rodzina Karwowskich osiedliła się w Dębinach przed I wojną światową. Wcześniej mieszkała w Pruszczynie w parafii Orszymowo w okolicy Wyszogrodu w powiecie płockim. Tam w 1848 r. urodził się Karol
Karwowski, syn Jana i Wiktorii z Jaśkiewiczów. W 1874 r. ożenił się
z Franciszką Klementyną Olszewską z Sątrzaski, córką Adama Andrzeja, właściciela wschodniej części Sątrzaski. Ślub odbył się w kościele
w Płoniawach. Karol posiadał ziemię w Borkach w parafii Goworowo
oraz w Karniewku w parafii Dzierżenin.
Z małżeństwa Franciszki Klementyny i Karola urodziło się pięcioro
dzieci: Zygmunt, Jan, Wacław, Eustachiusz i Bronisława. Jeden z synów – Wacław Karwowski (1876–1953) – kupił od rodziny Kakowskich gospodarstwo w Dębinach, którego areał wynosił 2 włóki ziemi
(ok. 35 ha). Następnie przybył do Dębin z żoną Stanisławą z Puchalskich i sześciorgiem dzieci: Zygmuntem, Janem, Henrykiem, Kazimierzem, Jadwigą i Wandą. W 1918 r. w Dębinach urodził się jeszcze jeden
syn – Stanisław. Wkrótce po porodzie żona Wacława zmarła. Wacław
ożenił się ponownie. Jego wybranką była Franciszka Cieszkowska, która zajmowała się wychowaniem dzieci i pomocą mężowi w gospodarstwie.
Dzieci w rodzinie Karwowskich od najmłodszych lat wychowywane
były w duchu patriotycznym. Dbano o ich edukację i zainteresowania
oraz o rozwijanie zdolności i talentów (Jan i Henryk grali na skrzypcach). Synowie pomagali ojcu w gospodarstwie, zaś córki wspierały rodzinę przy pracach domowych. Dzieci Wacława i Stanisławy wykazywały postawy patriotyczne, ceniąc wpajane im szlachetne wartości.
Owocowało to m.in. ich przynależnością do podziemnych organizacji
niepodległościowych.
Poniżej przedstawiono życiorysy dzieci Wacława i Stanisławy Karwowskich.

Zygmunt Karwowski
Urodził się 1902 r. w Borkach. Jako dorosły mężczyzna prowadził
z ojcem gospodarstwo (część należała do niego). Ponadto brał udział
w wojnie polsko-bolszewickiej w 1920 r. Następnie ożenił się z Wandą
Wilcz, która była nauczycielką w szkole w Krępie w dzisiejszej gminie
Przasnysz. Żona Zygmunta pochodziła z Bydgoszczy, ukończyła Seminarium Nauczycielskie w Łomży. Z tego małżeństwa urodziły się martwe bliźnięta – Edzio i Maniuś. Spoczywają wraz z matką na cmentarzu
parafialnym w Świętym Miejscu.
W 1939 r. Zygmunt został powołany do wojska w ramach powszechnej mobilizacji. Służył w oddziale saperów. W kampanii wrześniowej
walczył w bitwie pod Mławą w strukturach Armii „Modlin”.

Grób rodzinny rodziny Karwowskich – tablica upamiętniająca Stanisława i Zygmunta Karwowskich, 2014 r.
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Jan Karwowski
Urodził się w 1904 r. w Borkach. Jako młody mężczyzna ukończył
Seminarium Nauczycielskie w Działdowie, a następnie rozpoczął pracę
w charakterze nauczyciela w szkole w Jastrząbce w gminie Baranowo.
Później został kierownikiem szkoły. Ożenił się z Czesławą Obidzińską
z Cierpigorza. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci.
Druga wojna światowa zastała go w Jastrząbce. Jako oficer rezerwy
w stopniu podporucznika został skierowany do Wołkowyska (obecnie
teren Białorusi), aby tam dowodzić plutonem piechoty. W dniu 17 IX
1939 r. Armia Czerwona wkroczyła do Wołkowyska. Po rozbrojeniu
plutonu Jana wszystkich rozstrzelano. Jan miał niebywałe szczęście,
gdyż został postrzelony w okolice brzucha. Po rzezi nad ranem żołnierze
sowieccy sprawdzali, czy ktoś z Polaków przeżył egzekucję. Dogorywających żołnierzy dobijano. Kaci zauważyli, że jedna z ofiar kaźni jeszcze
się porusza. To był Jan. Widząc go jeszcze żywego, oddali strzał w głowę w okolicę szyi. Jednak pocisk przeszedł obok ucha. Może wydawać
się to nieprawdopodobne, ale Jan cudem przeżył. Przeczołgał się w pole
w tzw. kartoflisko i tam leżał ranny. Po pewnym czasie został odnaleziony przez miejscowych ludzi, którzy dostarczyli rannego do szpitala.
Personel medyczny udzielił mu pomocy. Gdy stan zdrowia rannego trochę się poprawił, jeden z lekarzy wyczuwając niebezpieczeństwo,
ostrzegł Jana, aby uciekał. Lekarze byli zobowiązani powiadamiać władze o pobycie w szpitalu polskich żołnierzy. Jan otrzymał cywilne ubranie i udał się w drogę do rodziny. Po długiej wędrówce dotarł do Cierpigorza do żony, która mieszkała wraz z dziećmi u rodziców. Czując zagrożenie ponownym aresztowaniem, ukrywał się jakiś czas w stercie
zboża oraz, zachowując ostrożność, pracował w gospodarstwie teściów.
Jednak już wkrótce zainteresowali się nim Niemcy, pytając w okolicy,
kim jest nieznajoma osoba. Rodzina poinformowała okupantów, że to
robotnik. W celu potwierdzenia wiarygodności informacji rodziny
Niemcy dokonali oględzin stanu rąk, aby upewnić się, czy Jan faktycznie pracuje. Stan rąk nie wzbudził dalszych podejrzeń i więcej Niemcy
już nie interesowali się mężczyzną. Podczas pobytu w Cierpigorzu Jan
nauczał dzieci na tajnych kompletach.
Po zakończeniu wojny wrócił do pracy w szkole w Jastrząbce. W 1947
r. rozpoczął pracę jako kierownik szkoły powszechnej w Obrębie. Tam
również zamieszkał wraz z rodziną. Po przejściu na emeryturę działał
społecznie w Związku Nauczycielstwa Polskiego i przeniósł się do Przasnysza, gdzie zmarł w 1979 r. Spoczywa na miejscowym cmentarzu.

Henryk Karwowski
Urodził się w 1909 r. w Borkach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące
w Przasnyszu, gdzie zdobył świadectwo dojrzałości. Przed wojną pracował w banku w Przasnyszu, mieszkając jednocześnie z rodziną w Dębinach.
We wrześniu 1939 r., jadąc na rowerze ze swoim kolegą Aleksandrem
Chrzanowskim, został zatrzymany przez Niemców, a następnie wywieziony go do obozu jenieckiego Stalag I A Stablack w okręgu Królewiec.
W obozie panowały fatalne warunki i głód. Wrzesień był zarazem okresem wykopków ziemniaków. Okoliczni mieszkańcy wrzucali jeńcom
ziemniaki przez ogrodzenie, aby mogli je upiec i w ten sposób zaspokoić
głód. Henryk przebywał w obozie około miesiąca.
W drugiej połowie października 1939 r. więźniów wysłano na roboty
do wsi Langwiese niedaleko Lidzbarka Warmińskiego. Henryk pracował
w gospodarstwie rolnym, podobnie jak Aleksander Chrzanowski i inni
koledzy z obozu 1. Więźniowie wykonywali czynności przy zwierzętach
gospodarskich oraz inne prace polowe. Miejsce do spania wyznaczono
w stertach słomy w stajni. Wyżywienie też nie było najlepsze, jednak
z całą pewnością lepsze aniżeli w obozie. W nowym miejscu mężczyźni
czuli się bardziej swobodnie. Po pracy u gospodarza mieli możliwość
wspólnych spotkań i rozmów. Widząc to, Niemcy próbowali ograniczać
spotkania i ich zabraniać. W wyniku tragicznych warunków sanitarnych
w obejściu panowała wszawica. Często więźniowie uskarżali się na dolegliwości układu pokarmowego. Doskwierała im również tęsknota za
bliskimi i domem rodzinnym. Henryk odczuwał upokorzenie z powodu
przymusowej i niewolniczej pracy. Ogólnie w Prusach przepracował
5 lat. W tym czasie kilka razy był w domu na przepustce.
1

Szerzej zob. A. Chrzanowski, Na robotach w Prusach Wschodnich,
„Rocznik Przasnyski”, 6 (2019), s. 281–292.

Do domu rodzinnego wrócił w maju 1945 r. i podjął pracę w swoim
gospodarstwie. W 1955 r. wziął ślub z Moniką Bartołd z BobinaGrzybek. Z małżeństwa urodziło się czworo dzieci.
Henryk zmarł w 1983 r. i spoczywa na cmentarzu parafialnym
w Świętym Miejscu.

Kazimierz Karwowski
Urodził się 1911 r. w Borkach. Ukończył Szkołę Rolniczą w Rudzie
niedaleko Przasnysza. Przed wojną pracował na gospodarstwie wraz
z ojcem i bratem Zygmuntem. Następnie został powołany do służby
wojskowej. Służył w 67 Pułku Piechoty w Brodnicy. Po powrocie z wojska nadal pracował na gospodarstwie.
Gdy wybuchła II wojna światowa, został powołany do wojska w ramach powszechnej mobilizacji. Po zakończonych walkach dostał się do
niewoli sowieckiej, z której wszyscy zostali zwolnieni. Wrócił do domu
w październiku 1939 r. W czasie okupacji niemieckiej roznosił ulotki
i gazetki antyniemieckie. Ponadto spotykał się z ludźmi, którzy działali
w konspiracji. Udało mu się uniknąć aresztowania przez Niemców dzięki temu, że w ostatniej chwili spalił materiały, które posiadał. Kazimierz
był ściśle związany z walką o niepodległość Państwa Polskiego jako
żołnierz ówczesnego podziemia niepodległościowego. Wracając z Borek
wraz z ojcem (odwiedzali rodzinę) w styczniu 1945 r., w Krasnosielcu
został zatrzymany przez funkcjonariuszy NKWD. Następnie był więziony w Krasnosielcu, a potem w Białymstoku, skąd wywieziono go do
jednego z obozów kontrolno-filtracyjnych w Stalinogorsku (obecnie
Novomoskowsk).
Do miejsca zsyłki i przymusowych robót odbył wyczerpującą podróż
koleją w wagonie bydlęcym. Warunki podczas transportu więźniów urągały ludzkiej godności (brak wody, jedzenia, mróz, wagony zaryglowane od wewnątrz, przepełnione dużą ilością osób). Podczas transportu do
wagonów wrzucano łopatami śnieg (tak dostarczano wodę). Kazimierz
trafił do podobozu nr 26 w Skopinie, gdzie został skierowany do pracy
w kopalni nr 73. Wydobycie urobku odbywało się w prymitywnych
i niebezpiecznych warunkach. Pracował 12 godzin na dobę przez 7 dni
w tygodniu. Po wyjściu na powierzchnię ubrania robotników zamarzały
(kopalnia była często zalewana, gdyż znajdowała się blisko jeziora),
a trzeba było jeszcze zgłosić się na apel. W barakach obozowych panował brud, roiło się od wszy oraz pluskiew. Baraki były nieogrzewane,
a mróz sięgał -30 stopni Celsjusza. Kazimierz spał na niczym niezasłanej pryczy w ubraniu, w którym pracował. W obozie rozprzestrzeniały
się choroby zakaźne: malaria, tyfus, gruźlica czy zapalenie płuc. Do jedzenia dawano przydział składający się z 10 dag chleba i zupy tzw. bałanga (ze zgniłych odpadków warzyw, m.in. brukwi), który dawaną
2 razy dziennie. Kazimierz przez rok pracował w nieludzkich warunkach, daleko od rodzinnego domu i kraju. Rodzina nie wiedziała, gdzie
się znajduje i czy żyje.
Kazimierz wrócił do domu pod koniec stycznia 1946 r. Jego organizm
był bardzo wyniszczony, o czym świadczy fakt, że jako wysoki mężczyzna mierzący 180 cm ważył tylko 40 kg. Wraz z ojcem Wacławem nadal
pracował w gospodarstwie. W drugiej części gospodarstwa, która należała wcześniej do Zygmunta, zmarłego w Rzeszy, zaczął pracować Henryk.
Kazimierz ożenił się z Jadwigą Cichowską z Cichowa. Z małżeństwa
urodziło się pięcioro dzieci. Mężczyzna do końca życia borykał się
z reumatyzmem i chorobami płuc. Pobyt w obozie bardzo negatywnie
wpłynął także na jego psychikę, gdyż często budził się w nocy z krzykiem. Kazimierz bardzo lubił czytać książki, często w nocy przy lampie,
głównie o tematyce historycznej. Zmarł w 1981 r. i spoczywa na cmentarzu parafialnym w Świętym Miejscu.

Stanisław Karwowski
Urodził 1918 r. w Dębinach. Ukończył Szkołę Rolniczą w Rudzie niedaleko Przasnysza. Następnie podjął pracę w mleczarni w Przasnyszu.
Mieszkał wraz z rodziną w Dębinach.
W czasie okupacji niemieckiej działał w tajnych organizacjach podziemnych. Od 1943 r. był żołnierzem Narodowych Sił Zbrojnych (plut.
podchor. ps. „Twardy”). Uczestniczył w akcji odbicia więźniów w Krasnosielcu 1 V 1945 r.
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W dniu 20 VI 1945 r. został mianowany na komendanta bojówki
gminnej NSZ 35 baon w gminie Jednorożec. Sześć dni później spotkał
się z Romanem Dziemieszkiewiczem ps. Pogoda, który zapoznał go
z funkcją, którą miał pełnić, i zadaniami, jakie miał wykonać. To właśnie „Twardy” i podlegli mu żołnierze zostali obarczeni najtrudniejszym
zadaniem – wykonywaniem akcji zbrojnych. Żołnierze „Twardego” byli
doświadczeni i dobrze przeszkoleni. Cechowało ich wysokie morale.
W akcjach oddziału organizowanych w kilkudniowych odstępach
uczestniczyło od 4 do 9 żołnierzy.
W dniu 7 VIII 1945 r. funkcjonariusze Urzędu Bezpieczeństwa z Przasnysza przeprowadzili najazd na gospodarstwo i dom rodzinny „ Twardego” w Dębinach. Podczas rewizji znaleźli broń i dokumenty organizacji. Stanisław został zatrzymany, a następnie pochwycono jego żołnierzy. Śledztwo prowadzone było przez funkcjonariuszy UB z Krasnosielca i Przasnysza. Stanisław był przetrzymywany w katowni UB w Przasnyszu i był poddawany ciężkim torturom. Jego siostra Wanda Nosarzewska wspominała, że miała możliwość zobaczenia brata. Miał powybijane zęby oraz widoczne ślady bicia. W UB oddano jej do prania zakrwawione koszule brata.
W listopadzie i grudniu 1945 r. wszyscy zatrzymani eneszetowcy zostali przewiezieni do więzienia karno-śledczego Warszawa III Praga
(zwanego potocznie „Toledo” lub „na 11 listopada”), gdzie przetrzymywano i torturowano żołnierzy niepodległościowego podziemia. Tam
trwały dalsze przesłuchania. W dniu 14 I 1946 r. Stanisław Karwowski
wraz z żołnierzami z oddziału został skazany na karę śmierci za działalność niepodległościową. Wstąpienie moje do organizacji NSZ miało
charakter wybitnie patriotyczny – tak napisał w prośbie o ułaskawienie
skierowanej do Bolesława Bieruta. Orzeczenie sądu zostało zatwierdzone, nie skorzystano z prawa łaski. Kara śmierci została wykonana 26 II
1946 r. Stanisław Karwowski został rozstrzelany o godzinie 20.10. Po
nim, w odstępach 10-minutowych, zostali rozstrzelani jego koledzy
z Lipy: Bolesław Dominik, Franciszek Klama, Wacław Rogala i Zygmunt Urbański. Zamordowani partyzanci zostali skrycie i bezimiennie
pogrzebani na cmentarzu Bródnowskim w Warszawie w dołach śmierci
w kwaterze 45 N. Obecnie stoi tam Pomnik Więźniów Politycznych
straconych w latach 1944–1956. Na cmentarzu parafialnym w Świętym
Miejscu, na grobie, w którym spoczywa matka Stanisława, znajduje się
tablica go upamiętniająca.
W 2008 r. w Lipie w gminie Jednorożec odsłonięto tablicę upamiętniającą Stanisława Karwowskiego i pozostałych zamordowanych. Jest zamocowana na ścianie kaplicy pw. św. Maksymiliana Marii Kolbego.

Jadwiga Karwowska
Urodziła się w Borkach w 1906 r. Uczęszczała do Szkoły dla Dziewcząt Wiejskich w Gołotczyźnie. Wyszła za mąż za Wincentego Czaplickiego z Dębin. Z małżeństwa urodziło się troje dzieci. Wraz z mężem
pracowała na gospodarstwie. Była bardzo dobrą, opiekuńczą i troskliwą
matką. Cechowały ją życzliwość, uśmiech i gościnność. Jak wspomina
rodzina, była bardzo dobrą gospodynią. Zmarła w 1976 r. Spoczywa
wraz z mężem na cmentarzu parafialnym w Świętym Miejscu.
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Wanda Karwowska
Urodziła się w 1913 r. w Borkach. Wyszła za Grzegorza Nosarzewskiego z Chodkowa-Biernat. Mąż Wandy był nauczycielem historii i łaciny w Liceum Ogólnokształcącym w Przasnyszu. Zamieszkali w Przasnyszu. Z małżeństwa urodziło się czworo dzieci. Wanda zajmowała się
domem i wychowaniem dzieci. Zawsze bardzo wspierała swojego męża,
była uśmiechnięta i życzliwa. Była bardzo dobrą matką, dbała o rozwój
i edukację swoich dzieci. Wspominano ją jako dobrą, gościnną gospodynię. Wiele osób z rodziny odwiedzało ją lub zamieszkiwało czasowo
w jej domu. Wanda zmarła w 1997 r. Spoczywa wraz z mężem na cmentarzu parafialnym w Świętym Miejscu.
Anna Karwowska z Chodkowskich
Wykaz fotografii:
1. Kazimierz Karwowski (trzeci od lewej w górnym rzędzie) w czasie
odbywania służby wojskowej w Brodnicy, 1935 r.
2. Rodzina Karwowskich przed domem w Dębinach, siedzą Wacław
z żoną Franciszką, od prawej stoją Kazimierz, Wanda z mężem
Grzegorzem, maj lub czerwiec 1944 r.
3. Henryk Karwowski z siostrami Jadwigą Czaplicką i Wandą Nosarzewską, lata trzydzieste XX w.
4. Zygmunt Karwowski, 1935 r.
5. Wanda Karwowska, żona Zygmunta, 1928 r.
6. Jan Karwowski, 1939 r.
7. Kazimierz Karwowski w Dębinach
8. Stanisław Karwowski (po prawej) w Przasnyszu, 15 IX 1941 r.
9. Stanisław Karwowski (pierwszy z prawej) w pracy w mleczarni
w Przasnyszu, 1938/1939 r.
10. Kazimierz Karwowski przez domem rodzinnym w Dębinach, 1976
r.
11. Jan Karwowski, 1935 r.
12. Henryk Karwowski z kolegą Aleksandrem Chrzanowskim na przymusowych robotach w Niemczech, wieś Langwiese koło Lidzbarka
Warmińskiego, 6 VI 1941 r.
13. Zygmunt Karwowski podczas pobytu na robotach w III Rzeszy,
1940 r.
14. Tablica w kościele w Goworowie upamiętniająca Karola Karwowskiego
15. Stanisław Karwowski przed domem rodzinnym w Dębinach (siedzi
pierwszy od lewej)
16. Grób Zygmunta Karwowskiego w Niemczech, 1941 r.
17. Tablica w Lipie upamiętniająca Stanisława Karwowskiego i żołnierzy z jego oddziału, 2014 r.
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