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Wstęp

Oddawana w ręce czytelników publikacja jest efektem zorganizowanego w 2020 r. 
konkursu „Historie z rodzinnych archiwów”. Był on elementem realizowanego przez 
Archiwa Państwowe od 2019 r. ogólnopolskiego projektu „Archiwa Rodzinne Nie-
podległej”. W konkursie wzięły udział zarówno osoby dorosłe, jak i młodzież. Jego 
uczestnicy mieli wcielić się w rolę rodzinnych archiwistów i wybrać się w pasjonują-
cą podróż w przeszłość w poszukiwaniu własnych korzeni i dokumentów, w których 
zapisane byłyby losy ich przodków. Ogółem napłynęło ponad siedemdziesiąt prac 
opisujących i dokumentujących barwne i niepowtarzalne rodzinne historie. Naj-
lepsze z nich, nagrodzone przez Kapitułę konkursu, prezentowane są w niniejszej 
publikacji. 

Przechowywane w domach rodzinne pamiątki (dokumenty, fotografie, listy 
i inne) to wyjątkowe świadectwa historii. Składają się na unikalny obraz dziejów 
danej rodziny i jej członków oraz znaczący element w mozaice historii lokalnych 
społeczności, „małych ojczyzn”, a finalnie także całego kraju. 

Realizowany przez Archiwa Państwowe od 2019 roku projekt „Archiwa Rodzin-
ne Niepodległej” ma zwrócić uwagę społeczeństwa na unikalną wartość rodzinnych 
pamiątek i potrzebę otaczania tych bezcennych przedmiotów właściwą opieką, by 
z biegiem czasu nie uległy one zniszczeniu. W ramach projektu chcemy również za-
interesować odbiorców pogłębianiem wiedzy o własnych korzeniach i losach swo-
ich przodków. Na stronie internetowej archiwarodzinne.gov.pl można znaleźć przy-
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gotowany przez specjalistów z Archiwów Państwowych poradnik, dotyczący pro-
wadzenia domowego archiwum – porządkowania, opracowywania, zabezpieczania 
i tworzenia cyfrowych kopii archiwaliów z prywatnych zbiorów. Portal prezentuje 
również wybrane kolekcje rodzinne osób, które zdecydowały się przekazać swo-
je zbiory do zasobu Archiwów Państwowych. W Archiwach Państwowych w całej 
Polsce na rodzinnych archiwistów czekają z kolei punkty konsultacyjne, w których 
można otrzymać pomoc i fachową poradę.

Celem zorganizowanego w ramach projektu konkursu było dotarcie z przesła-
niem „Archiwów Rodzinnych Niepodległej” do jak najszerszego kręgu odbiorców. 
Działania te miały uwrażliwić społeczeństwo na kultywowanie pamięci i szacunek 
dla przeszłości, wesprzeć kształtowanie postaw patriotycznych oraz poczucia toż-
samości narodowej, a także rozbudzić zainteresowanie kulturą i historią „małych 
ojczyzn” - regionu i lokalnych społeczności. Powstałe w ramach konkursu prace 
z pewnością przyczynią się do utrwalenia, zachowania i upowszechnienia świa-
dectw „małej historii”, osadzonej niekiedy w wielkich dziejowych wydarzeniach.

Uczestnicy konkursu opisywali i dokumentowali historię swojej rodziny w spo-
sób niezwykle angażujący, barwny i profesjonalny. Prace powstawały na podsta-
wie wywiadów z bliskimi, dokumentów, zdjęć i pamiątek historycznych, literatury 
przedmiotu, kwerendy archiwalnej, a także znajomości historii regionu i próbie 
umiejscowienia w jej kontekście historycznym dziejów rodu.

Prace konkursowe mogły przybrać różnorodną formę – rękopisu, wydruku, 
pliku tekstowego, prezentacji multimedialnej lub filmu. Autorzy mieli możliwość 
uzupełniania rodzinnych historii o zdjęcia, rysunki, mapy lub ilustracje, drzewa ge-
nealogiczne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań i innych elementów, które 
uważali za istotne dla oddania pełni dziejów familii.

Oddajemy w Państwa ręce niezwykłą publikację będącą wynikiem tej wspa-
niałej genealogicznej i archiwalnej przygody. Znalazły się w niej najwyżej ocenione 
w konkursie prace pisemne. W pierwszej części publikacji zamieszczone zostały pra-
ce dorosłych laureatów: opowieść zdobywczyni pierwszego miejsca Eleonory Wę-
głowskiej-Bulińskiej „O żandarmie Sołowieju i innych „narwańcach” z roku 1863”; 
„Opowieści z Rzadkwina” zdobywcy drugiego miejsca Tomasza Nowaka; historia 
zdobywczyni trzeciego miejsca Katarzyny Nowaczyk-Basińskiej „Żółty dom” oraz 
prace wyróżnione: „Mechanik lotniczy Stanisław Mucha” autorstwa Pawła Bróź-
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dzińskiego i „Plac, Platz czy La Place? Historia dowborczyka punktem wyjścia do 
dziejów rodzinnych” Zdzisława Skupienia.

W drugiej części publikacji znalazły się prace młodzieży do lat 18: zdobywcy 
pierwszego miejsca Jakuba Raka „II wojna światowa i czasy powojenne we wspo-
mnieniach moich dziadków i pradziadków”, „Niezwykła historia zwykłej kobiety” 
zdobywczyni drugiego miejsca Martyny Skotnickiej i „Historia oczami prawnuczki” 
zdobywczyni trzeciego miejsca Wiktorii Emilii Regin, a także prace wyróżnione: „Hi-
storia piernikami pachnąca” Aleksandry Hawro i „Wielka historia w mojej rodzinie” 
Krzysztofa Rogowskiego. 

Wszystkim uczestnikom konkursu składam serdeczne podziękowania za zaanga-
żowanie, poświęcony czas, odwagę sięgania do materiałów źródłowych i podziele-
nie się z nami nadzwyczajnymi historiami swoich rodzin. Ufam, że niniejsza publi-
kacja będzie stanowiła dla Was dodatkowe źródło osobistej satysfakcji i motywacji 
do dalszego rozwijania zainteresowań. Swoje podziękowania kieruję również do 
partnera konkursu i fundatora nagród – Polskiej Fundacji Narodowej.

Wyrażam nadzieję, że utrwalony w niniejszej publikacji wysiłek uczestników 
konkursu włożony w przygotowanie prac przyczyni się do rozpowszechnienia wie-
dzy o zasługach osób będących ich bohaterami oraz pogłębi zainteresowania gene-
alogią. Być może stanie się on również inspiracją dla czytelników do podejmowania 
własnych badań w tym zakresie. 

Drogi Czytelniku! Zachęcam do bliższego przyjrzenia się swoim rodzinnym pa-
miątkom, eksplorowania dziejów swojego rodu oraz prowadzenia samodzielnych 
poszukiwań w ogólnopolskim portalu archiwalnym szukajwarchiwach.gov.pl oraz 
w bogatym zasobie Archiwów Państwowych w całej Polsce.

dr Paweł Pietrzyk
Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/
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Od wydawcy

Publikacja składa się z dziesięciu opracowań, których autorami są laureaci kon-
kursu „Historie z rodzinnych archiwów”. Konkurs został zorganizowany przez Na-
czelną Dyrekcję Archiwów Państwowych w ramach projektu Archiwa Rodzinne 
Niepodległej dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017‒2022.

Publikowane teksty nie są opracowaniami naukowymi, dlatego nie zastoso-
wano w nich wymaganych w takich przypadkach zasad wydawniczych. Zamierze-
niem wydawcy była jak najmniejsza ingerencja w warstwę tekstową prac. Stara-
no się zachować indywidualny styl każdego z autorów oraz formę opracowania 
i strukturę pracy nadaną przez uczestników konkursu. Zachowano w formie ory-
ginalnej tytuły prac oraz wszystkie pochodzące od autorów śródtytuły. W publi-
kacji oprócz tekstów pisanych znalazły się dwie prezentacje przygotowane przez 
autorów konkursu w kategorii wiekowej do lat osiemnastu.

Przypisy do poszczególnych opracowań oraz zestawienia bibliograficzne pocho-
dzą od autorów. W trakcie prac redakcyjnych dokonano jedynie niezbędnych ujed-
noliceń i korekt.

Wraz z tekstami opracowań opublikowano załączniki, które były dopuszczo-
ne przez organizatorów konkursu. Zgodnie z regulaminem prace konkursowe 
nadsyłane w formie tekstów lub prezentacji mogły być uzupełnione o dodatko-
we elementy, takie jak fotografie, rysunki, mapy, rodzinne drzewa genealogicz-
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ne, fragmenty pamiętników, albumów, nagrań lub innych elementów istotnych 
dla autora.

Dokonując wyboru najlepszych prac, Kapituła konkursu kierowała się kryteria-
mi określonymi w regulaminie konkursowym. Do głównych z nich należały: osa-
dzenie opisywanych wydarzeń w realiach historycznych, zgodność z chronologią 
i faktografią, wykorzystanie różnorodnych źródeł, w tym kwerendy archiwalne, 
atrakcyjność formy literackiej, koncepcji i struktury przekazu.

Książkę podzielono na dwie części. Pierwsza obejmuje prace dorosłych laure-
atów, druga zaś prace młodzieży do lat osiemnastu.

Laureatom konkursu dziękujemy za ogromny wysiłek włożony w przygotowa-
nie prac, ich czytelnikom zaś życzymy interesującej oraz inspirującej lektury.



Część  
pierwsza
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O żandarmie Sołowieju i innych 
„narwańcach” z roku 1863

musimy zatem wiedzieć policzyć dokładnie 
zawołać po imieniu opatrzyć na drogę

Zbigniew Herbert, Pan Cogito o potrzebie ścisłości

Pamięci Józefa, szesnastoletniego pastucha 
o nieznanym nazwisku, zamordowanego 
w Wiśniewie 27 lutego 1863, poświęcam

„Jedna z ustawicznie przebiegających Płockie kolumn ruchomych, dowodzona 
przez podchorążego Sobolewskiego, mającego pod swoją komendą piechotę sym-
birskiego pułku, dognała pod Trojanką(?) koło Wyszkowa oddział żandarmeryi na-
rodowej Józefa Sołowieja (Słowika)”1. Zabawny zbieg okoliczności, że w tej utarczce 
dowódca Rosjan nosił polsko brzmiące nazwisko, Polakami zaś dowodził ktoś o po-
spolitym nazwisku rosyjskim. Drobny przykład na to, jak niewiele ma wspólnego 
rodowe miano z poczuciem narodowej tożsamości. Co prawda, wielu było Polaków 

1 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863‒1864; na podstawie materyałów drukowanych i ręko-
piśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913, s. 251.
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wśród oficerów armii rosyjskiej, rosyjskobrzmiące nazwiska wśród dowódców po-
wstańczych oddziałów znaleźć znacznie trudniej. Pozostawiam zatem komu innemu 
porucznika Sobolewskiego, a sama zamierzam odpowiedzieć na pytanie, kim był 
i skąd się tam wziął żandarm narodowy Sołowiej.

Sołowiej odzyskuje imię

Po nitce do kłębka

Najbardziej tajemniczym i oczywiście zachęcającym do poszukiwań wątkiem, na 
jaki natrafiłam przy badaniu rodzinnych historii, jest wątek związany z Sołowiejami.

Już samo nazwisko mieści w sobie zagadkę. Jego etymologia wydaje się oczywi-
sta ‒ sołowiej znaczy po rosyjsku słowik. To dość pospolite nazwisko na terenach, 
gdzie używane są języki wschodniosłowiańskie – rosyjski, ukraiński, białoruski. 
W Polsce najwięcej osób o tym nazwisku zamieszkuje położone w pobliżu granicy 
z Białorusią powiaty Sokółka, Białystok miasto i Białystok, czyli tereny, gdzie obec-
ność nazwisk o wschodniosłowiańskim rodowodzie nie jest niczym dziwnym. Na-
zwisko takie na północnym Mazowszu musiało jednak brzmieć nieco egzotycznie.

Nazwisko „Sołowiej” pojawiało się w przekazach rodzinnych tylko w jednym 
kontekście – jako nazwisko spokrewnionego lub spowinowaconego (nawet to nie 
było do końca jasne) z Machnowskimi (to nazwisko rodowe mojej mamy) powstań-
ca styczniowego, a ściślej dowódcy powstańczego oddziału działającego w okoli-
cach Lubiela. Pamięć rodzinna przechowała kilka anegdot związanych z tą postacią, 
ale nie przechowała ani jej imienia, ani bliższych informacji o tym, jakie właściwie 
relacje łączyły go z rodziną Machnowskich. Był po prostu Sołowiejem.

Pierwszy ślad związków pomiędzy tajemniczym Sołowiejem a Machnowskimi 
odnalazłam w aktach zgonu mojego pradziadka, Leonarda Machnowskiego, i jego 
ojca, Filipa2. Otóż matką pierwszego, a żoną drugiego z nich była, jak zapisano we 
wspomnianych aktach, Marianna z Sołowiejów. A zatem spokrewniona z Sołowie-

2 Podstawowym źródłem w tej pracy, jak w większości prac genealogicznych, są akta sta-
nu cywilnego i wpisy metrykalne w księgach parafialnych. Żeby nie zaburzać narracji cią-
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jem – powstańcem ‒ była matka Leonarda3. Kolejny ślad był dość niespodziewany. 
Otóż w 1888 roku zmarł w parafii Lubiel Jan Sołowiej, kawaler, syn Andrzeja i Mar-
cjanny z Adamskich, małżonków Sołowiejów. Zmarł we wsi Jaworek, a zgon zgłosił 
jego brat, Leonard Jastrzębski. Nikt w rodzinie nie słyszał o Janie Sołowieju, a tym 
bardziej o tym, że mieszkał  i zmarł w Jaworku, dlatego odkrycie to było pewną nie-
spodzianką. Nie mógł być poszukiwanym powstańcem, ponieważ tamten, według 
przekazów, wyemigrował do Francji.

W 1889 roku zmarła z kolei, także w Jaworku, Marcjanna Jastrzębska, z domu 
Adamska, a zgłaszającym był syn – Leonard Jastrzębski. Te dwa akty pozwoliły 
wstępnie ustalić, jakie koligacje łączyły Sołowiejów i Jastrzębskich4. Wynikało z nich, 
że Jan Sołowiej i Leonard Jastrzębski byli przyrodnimi braćmi – mającymi wspólną 
matkę, Marcjannę Adamską, która była żoną kolejno Andrzeja Sołowieja i Stani-
sława Jastrzębskiego. Można się więc było spodziewać, że Marianna z Sołowiejów 
Machnowska okaże się rodzoną siostrą Jana, a przyrodnią Leonarda Jastrzębskiego, 
co wyjaśniałoby także, jakie pokrewieństwo łączyło Machnowskich z Jastrzębski-
mi. Tymczasem odnalezienie aktu zgonu Marianny skomplikowało sprawę – został 
w nim wymieniony jako ojciec Andrzej Sołowiej (zgodnie z oczekiwaniami), ale jako 
matka Marcjanna Mańkowska. Imię matki się zgadza, ale nie zgadza się nazwisko 
panieńskie. Niewłaściwe nazwisko panieńskie matki to najczęściej pojawiający się 
błąd w aktach zgonu, więc można by spokojnie uznać, że i w tym wypadku była to 
pomyłka, zwłaszcza że zgon zgłaszali wnuk i prawnuk zmarłej, ale… brakuje metryki 
urodzenia Marianny Sołowiej jako córki Andrzeja Sołowieja i Marcjanny Adamskiej.

Odnalazłam metryki dziewięciorga dzieci tej pary, ale nie ma wśród nich Ma-
rianny. Mało tego, dzieci Marcjanny i Andrzeja rodzą się na tyle często, że nie ma za 
bardzo miejsca na „zaginioną” kolejną córkę. Wiek Marianny podawany w metry-
kach urodzenia jej dzieci wskazuje, że ona sama urodziła się w roku 1823, ewentual-
nie 1822. I tu, jak znalazł, pasowałaby urodzona 2 maja 1822 roku Małgorzata, tylko 
że… nie jest ona Marianną. Narodziny Małgorzaty i kolejnego po niej dziecka – Jó-

głymi przypisami, zestawienie dokumentów metrykalnych dotyczących poszczególnych 
osób umieściłam w aneksie 1.

3 Relacje rodzinne Machnowskich obrazują drzewa genealogiczne w aneksach 3 i 4.
4 Relacje te obrazuje schemat stanowiący aneks 5.
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zefa ‒ dzielą 22 miesiące, a więc teoretycznie, ale to bardzo teoretycznie, mogłoby 
się w tym czasie urodzić jeszcze jedno dziecko. Żeby jednoznacznie rozstrzygnąć 
tę wątpliwość, konieczne było odnalezienie aktu małżeństwa Marianny Sołowiej 
i Filipa Machnowskiego. Na szczęście akt ten zachował się i zawiera oczekiwane in-
formacje. Jest w nim zapisane wprost, że zawierająca związek małżeński Marianna 
Sołowiej jest córką zmarłego Andrzeja Sołowieja i żyjącej Marcjanny z domu Adam-
czyk, z ponownego małżeństwa Jastrzębskiej. Pierwotne moje przypuszczenie oka-
zało się więc słuszne – Marianna była córką z małżeństwa Marcjanny Adamczyk 
z Andrzejem Sołowiejem, podobnie jak wspomniany już Jan. Obydwoje zaś byli 
przyrodnim rodzeństwem Leonarda Jastrzębskiego – syna Marcjanny Adamczyk 
(Adamskiej) i Stanisława Jastrzębskiego. Pozostaje tylko zagadka brakującego aktu 
urodzenia – najbardziej prawdopodobne wydaje się, że zaszła pomyłka i błędnie 
wpisano zamiast imienia Marianna imię Małgorzata. Udało się bowiem ustalić losy 
wszystkich dzieci Andrzeja Sołowieja, tylko po Małgorzacie Sołowiej nie ma żadne-
go śladu w innych aktach.

Ustaliwszy dane rodziców Marianny Machnowskiej z domu Sołowiej, można 
było przejść do szukania informacji o jej dziadkach – rodzicach Marcjanny Adam-
czyk i Andrzeja Sołowieja.

Na trop Andrzeja Sołowieja w parafii Zambski naprowadziła mnie nieoceniona 
Geneteka, czyli prowadzona przez Polskie Towarzystwo Genealogiczne, a tworzo-
na przez wolontariuszy baza danych zawierająca indeksy aktów stanu cywilnego 
i wpisów w księgach parafialnych. Przy czym muszę się uderzyć w piersi i pokajać, 
że nie wierzyłam w prawdziwość zawartej w akcie zgonu Jana Sołowieja informacji, 
że urodził się w Sokołowie. Przywykłam już do tego, że w aktach zgonu informacje 
dotyczące pochodzenia zmarłego miewają luźny związek z rzeczywistością. Tym ra-
zem jednak okazało się, że zgłaszający zgon brata Leonard Jastrzębski miał na jego 
temat dokładną wiedzę. Podał prawidłowo i wiek, i miejsce urodzenia. Niestety, 
dane w akcie zgonu Marianny z Sołowiejów Machnowskiej nie są już tak wiarygod-
ne. Jako jej miejsce urodzenia wskazano Czerniawy w parafii Szelków.

W aktach parafii Zambski znalazłam pewien nieoczekiwany prezent. Znajdują 
się tam dwa akty ślubu Andrzeja Sołowieja. Zanim w 1815 roku poślubił Marcjannę 
Adamczyk w 1809 zawarł związek małżeński z Katarzyną Jabłońską. Kościelne akty 
ślubu, spisywane przed wprowadzeniem przepisów o aktach stanu cywilnego, nie 
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zawierają zbyt wielu informacji. Ograniczają się zasadniczo do podania imion, na-
zwisk i stanu cywilnego państwa młodych oraz imion i nazwisk świadków. Nie ma 
w nich danych dotyczących rodziców młodej pary, nie ma nawet nazwiska rodowe-
go w przypadku zawierających kolejne związki wdów. W akcie ślubu Andrzeja i Ka-
tarzyny natrafiłam niespodziewanie na bardzo istotny zapis. Przy jednym ze świad-
ków, Franciszku Sołowieju, ksiądz uznał za stosowne dodać: ojciec pana młodego, 
rybak z parafii Popowo. Tym samym wskazał mi kierunek dalszych poszukiwań. Bez 
tej informacji ustalenie, że Andrzej Sołowiej pochodził z parafii Popowo, byłoby 
bardzo trudne, jeśli nie niemożliwe. Zwłaszcza że w parafii Popowo odnajdziemy 
wprawdzie Franciszka Sołowieja, ale nie ma aktu urodzenia Andrzeja.

Mamy zatem ten sam problem, co w przypadku Marianny – trzeba ustalić dane 
rodziców na podstawie informacji zebranych z innych źródeł. Poza zapiskiem w ak-
cie ślubu Andrzeja mamy też inną poszlakę. Otóż w 1813 roku bierze ślub w parafii 
Zambski Anastazja Sołowiej. Jako jeden ze świadków wymieniony jest Andrzej So-
łowiej, brat panny młodej. W parafii Popowo jest akt urodzenia Anastazji Sołowiej 
jako córki Franciszka i Ewy Sołowiejów. Franciszek Sołowiej jest więc niewątpliwie 
ojcem Andrzeja, można mieć jedynie wątpliwości, czy nie jest on dzieckiem innej 
matki. Wydaje się to raczej nieprawdopodobne. W parafii Popowo odnalazłam akty 
urodzenia dziewięciorga dzieci Franciszka i Ewy oraz akty zgonu dwojga, dla których 
brakuje aktów urodzenia. Dzieci Franciszka i Ewy rodziły się w latach 1772‒1792. 
W akcie ślubu z 1809 roku podano wiek Andrzeja – 25 lat, czyli szacunkowy rok 
urodzenia Andrzeja to 1784. I znów powtarza się ta sama historia, co z Marianną – 
mamy akty urodzenia wszystkich (prawie) dzieci – poza najbardziej interesującym 
mnie Andrzejem. Akta urodzeń w parafii Popowo z tego roku są bardzo nieliczne, 
zapis w księdze jest wyraźnie niekompletny, dotyczy to także lat sąsiednich. Należa-
ło więc przyjąć, że wpis dotyczący urodzin i chrztu Andrzeja albo zaginął, albo z ja-
kichś szczególnych przyczyn w ogóle nie został sporządzony, albo został sporządzo-
ny w innej parafii. Założenie to okazało się słuszne – akt urodzenia Andrzeja udało 
się wreszcie odnaleźć w parafii Serock. Zgodnie z wcześniejszym domniemaniem 
okazał się on synem Franciszka i Ewy Sołowiejów.

Akt ślubu Ewy i Franciszka udało się odnaleźć i zawiera on nazwisko panny mło-
dej. Brzmi ono Dombrowska, a zapis, że była panną, pozwala uznać, że było to jej 
nazwisko rodowe. Z aktu wynika, że oboje małżonkowie pochodzili z miejscowej 
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parafii. I w tym momencie poszukiwania moje utknęły w martwym punkcie, po-
nieważ w księgach kaplicy Popowo nie ma śladu metryki urodzenia ani Franciszka 
Sołowieja, ani Ewy Dombrowskiej.

Nad Bugiem

Kiedy natykamy się w poszukiwaniach genealogicznych na przodka o nazwisku So-
łowiej, spodziewamy się raczej odnaleźć jego korzenie w jednej ze wschodnich pra-
wosławnych parafii. Raczej nie spodziewamy się katolika z Mazowsza. Nazwisko na 
pewno nie narodziło się tutaj – gdyby tak było – brzmiałoby po prostu „Słowik”. Moż-
na więc z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że przodkowie osób noszących 
to nazwisko przybyli na Mazowsze z terenów wschodnich – wraz z nazwiskiem i tego 
nazwiska się trzymali. Nie zostali na nowym miejscu Przybyszami, Nowakami itp. To 
dość nietypowe –  w połowie XVIII wieku posiadanie nazwiska i przywiązanie do nie-
go nie było powszechne we wszystkich warstwach społecznych. A jednak w księgach 
parafii Popowo nazwisko Sołowiej pojawia się po raz pierwszy już w roku 1761, a co 
najmniej od roku 1770 funkcjonuje jako nazwisko dziedziczne. W linii, którą zbada-
łam, czyli w linii moich przodków, nie ulega właściwie większym zmianom. Na przeło-
mie XVIII i XIX wieku występują tylko warianty zapisu związane z nietypową końców-
ką i ówczesnym sposobem wymawiania nazwiska: Sołowij – Sołowi – Sołowiej.

Z dzisiejszego punktu widzenia można mieć wątpliwości, czy Sołowi i Sołowiej 
to na pewno to samo nazwisko. Trzeba jednak pamiętać, że w drugiej połowie XVIII 
wieku nie wszyscy jeszcze w ogóle mieli nazwiska, a nazwiska tych, którzy je szczę-
śliwie posiadali, nie miały oficjalnej formy i zapisywane były według uznania za-
pisującego. Nazwisko Sołowiej na Mazowszu padło ofiarą tego samego zjawiska 
fonetycznego, które zamieniało mleko i chleb na mliko i chlib. W ten sam sposób 
wschodniosłowiański Sołowiej w ustach Mazowszan zamienił się w „Sołowij” lub 
„Sołowi”. Warto jednak zauważyć, że w XIX wieku nazwisko powróciło do swojej 
pierwotnej formy, co świadczy o tym, że w rodzinie przekazywane było jego ory-
ginalne brzmienie. Taką też pełną formą – Sołowiej – podpisywali się w aktach ci 
członkowie rodziny, którzy już umieli się podpisać. Ale skąd się wzięli na Mazowszu? 
Na to pytanie nie znalazłam w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi.
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W księgach kaplicy, a potem parafii Popowo, po raz pierwszy to nazwisko po-
jawia się w roku 1761 w akcie zgonu czternastoletniego Józefa, syna Adama So-
łowieja. Nie udało się ustalić (na razie) powiązania Józefa i Adama z Franciszkiem 
Sołowiejem. W 1770 roku, w akcie ślubu Marianny Sołowiej i Samuela Rowickiego 
nazwisko Sołowiej pojawia się ponownie. Kilka miesięcy później, w 1771 roku, ślub 
biorą Franciszek Sołowiej i Ewa. Franciszek Sołowiej i Marianna Sołowiej pocho-
dzili z tej samej wioski, więc możemy przypuszczać, ale tylko przypuszczać, że byli 
rodzeństwem. Jest jeszcze akt zgonu Antoniego Sołowieja. Umarł on w roku 1775 
w wieku lat 60, zatem urodził się około 1715 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że, poza 
wymienioną trójką innych dorosłych Sołowiejów w 1775 roku w parafii Popowo nie 
było, istnieje duże prawdopodobieństwo, że wszyscy troje byli spokrewnieni. Czy 
Antoni był ojcem wspomnianej dwójki? A może stryjem? Albo stryjem jednego, 
a ojcem drugiego z nich? Co do tego nie możemy mieć pewności. W tym punkcie 
zatrzymały się na razie moje poszukiwania.

Zapis w księdze ślubów parafii Popowo dotyczący zawarcia związku małżeńskiego pomiędzy 
Franciszkiem Sołowiejem i Ewą Dombrowską 28 stycznia 1771 roku. Fragment mikrofilmu
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Skąd się jednak wzięli Sołowieje w widłach Bugu i Narwi? Jeśli uda się odnaleźć 
jakikolwiek wcześniejszy dokument na ich temat, pozwoli on zapewne zweryfiko-
wać tę hipotezę, ale w tej chwili z dużym prawdopodobieństwem możemy przy-
puszczać, że... przypłynęli jedną z tych rzek. Źródła obu znajdują się na terenach, 
skąd pochodzić może takie nazwisko i obie w XVIII wieku były rzekami spławnymi, 
ba!, ważnymi szlakami transportowymi. A okolica, w której osiedlili się Sołowieje, 
leżała w miejscu, gdzie spotykały się te dwa szlaki.

Czy pierwszy Sołowiej, który postanowił się tu osiedlić, był flisakiem, co 
przebywszy zimę w tej okolicy, postanowił tu osiąść na stałe, może straciwszy 
wcześniej serce dla miejscowej panny, czy też wędrowcem, który szukał swego 
miejsca w świecie i dostrzegł w malowniczej okolicy szansę, by zarobić na życie 
rybactwem – tego nie wiemy. Nie wiemy nawet, kiedy to się stało. Nie wiemy 
też, czy to Franciszek wybrał to miejsce i ściągnął do siebie Antoniego seniora 
i (hipotetyczną) siostrę, czy to jeszcze Antoni postanowił osiąść tu z dziećmi czy 
też krewnymi. Nie wiemy, co mieli wspólnego z Adamem i Józefem Sołowiejami 
wymienionymi w akcie zgonu z 1761 roku. Jeśli Sołowieje osiedlili się w parafii 
Popowo niedługo przed 1770 rokiem, mogłoby to być związane z faktem, że Mi-
chał Kozłowski, ówczesny właściciel Popowa, żywo zainteresowany rozwojem 
gospodarczym okolicy, szukał właśnie wtedy nowych możliwości zagospodaro-
wania nieużytków i prawdopodobnie oferował przybyszom korzystne warunki 
osiedlenia.

Wspomniany Michał Kozłowski, który zakładał na nadbużańskich torfowi-
skach hamernie5 i ściągał rzemieślników nawet z Czech, interesował się nie tyl-
ko sprawami gospodarczymi. Położył duże zasługi na rzecz utrzymania w Popo-
wie kościoła i, ostatecznie, utworzenia tu parafii. Warto dodać w tym miejscu, 
że historia powstania kościoła w Popowie jest niezwykle ciekawa i zasługuje na 
odrębną opowieść, podobnie jak dzieje samej miejscowości i terenów okolicz-
nych, zwłaszcza w drugiej połowie XVIII wieku. I choć kult cudownego obrazu 
Matki Boskiej Popowskiej nie jest już tak żywy, jak u schyłku I Rzeczypospoli-

5 Hamernia albo kuźnica to zakład, w którym do obróbki wytopionego żelaza używano 
młota poruszanego kołem wodnym. Żelazo na tych terenach wytapiano z rudy darnio-
wej występującej na torfowiskach.
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tej, pamięć o objawieniu, które doprowadziło do powstania tutejszej świąty-
ni, wciąż obecna jest w pamięci parafian i na fresku bocznej ściany ołtarzowej 
obecnego kościoła.

Lata 1772‒1773 to burzliwe lata w historii naszej ojczyzny, ale nie wiemy nic 
konkretnego o tym, jak wydarzenia te odbiły się na ludności Popowa i okolicznych 
wsi. Niestety nie dane im było poznać skutków działania Komisji Edukacji Naro-
dowej, powołanej do życia przez ten sam sejm, który 30 września 1773 roku za-
twierdził traktat rozbiorowy. Jak zapisał ksiądz Stanisław Zdrojewski w opisie parafii 
Popowo w związku z wizytacją biskupią w roku 1781, w parafii popowskiej „Takiego 
człowieka, który by dzieci nauczał, nie masz”6.

Być może największy wpływ na położenie mieszkańców okolicy miał sam pierw-
szy rozbiór, a dokładniej utracenie przez Polskę Pomorza Gdańskiego. W polskich 
rękach pozostawały co prawda Toruń i Gdańsk, ale droga do tego ostatniego wiodła 
przez terytorium znajdujące się pod władzą Prus. W 1775 roku wymusiły one na 
Polsce niekorzystny traktat handlowy, narzucając wysokie cła tranzytowe na towa-
ry przewożone do Gdańska. Dotyczyło to także transportu wodnego. Średni roczny 
eksport zboża przez Gdańsk zmniejszył się w latach 1771‒1780 o połowę w stosun-
ku do lat 1761‒17707. Mogło się to odbić na sytuacji okolicy, w której zimowanie 
flisaków było jednym ze źródeł dochodów miejscowej ludności.

W takich to czasach przyszło na świat pierwsze dziecko Sołowiejów, ochrzczona 
8 czerwca 1772 roku, w poniedziałek po Zielonych Świątkach, córka Antonina. Nie-
stety dziewczynka przeżyła tylko 4 dni. Rok później, 15 sierpnia 1773 roku, urodziła 
się kolejna córka, Marianna.

Istotnym wydarzeniem w życiu rodziny była z pewnością śmierć Antoniego So-
łowieja, prawdopodobnie ojca Franciszka. Zmarł w wieku lat sześćdziesięciu 18 lip-
ca 1775 roku. Stało się to w Nowej Wsi, gdzie mieszkał Franciszek, a nie w Popowie, 
gdzie mieszkała Marianna z Sołowiejów Rowicka; zapewne więc mieszkał z rodzi-
ną syna. Sądzę, że nie przypadkiem pierwsze dziecko Franciszka i Ewy Sołowiejów 
nosiło imię Antonina i nie przypadkiem pierwszy ich syn, urodzony po śmierci So-

6 Materiały do dziejów ziemi płockiej. z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, 
oprac. M.M. Grzybowski, t. VI, Płock 1991, s. 213.

7 A. Jezierski, C. Leszczyńska, Historia gospodarcza Polski, Warszawa 2003, s. 88.
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łowieja seniora, otrzymał imię Antoni. Urodził się 21 czerwca 1776 roku, a zmarł 
w wieku ośmiu miesięcy 1 października 1776.

Niezmiernie smutna jest ta lista – dzieci, które rodziły się i umierały zanim wy-
rosły z wieku niemowlęcego. Nawet jak na ówczesne czasy, kiedy śmiertelność 
małych dzieci była bardzo wysoka, nie było powszechnym zjawiskiem, by przez 
pierwsze siedem lat małżeństwa para traciła każde kolejne dziecko zanim jeszcze na 
świecie pojawiło się następne. Do tej przygnębiającej listy musimy bowiem dopisać 
także ochrzczoną 16 sierpnia 1777 roku Klarę, która również nie dożyła pierwszych 
urodzin ‒ zmarła 26 lutego 1778 roku. Dopiero piąte dziecko, Sebastian, którego 
chrzest miał miejsce 13 stycznia 1779 roku, dożył dorosłości. Podobnie jak następ-
ny po nim Jakub, ochrzczony 15 lipca 1781 roku. Dobrą passę przerwała śmierć Jo-
achima. Brakuje jego aktu urodzenia, zachował się jedynie wpis w księdze zgonów, 
mówiący o tym, że 31 października 1883 roku zmarło, w wieku dwóch tygodni, 
dziecko Franciszka i Ewy Sołowiejów noszące imię Joachim.

Szczęśliwie dla mnie, ósme z kolei dziecko Franciszka i Ewy również przetrwa-
ło dzieciństwo i doczekało się potomstwa. Był to Andrzej – mój praprapradziad 
i ojciec przyszłego powstańca. Urodził się 27 listopada 1784 roku i jako jedyne 
dziecko był ochrzczony nie w Popowie, lecz po drugiej stronie Narwi, w Serocku 
(30 listopada 1784). Nie był ostatnim dzieckiem tej pary ‒ 11 lutego 1787 roku 
została ochrzczona Rozalia, a 25 kwietnia 1790 ‒ Wojciech. W pierwszy dzień Bo-
żego Narodzenia 1792 roku miał miejsce chrzest Anastazji, o której była już mowa 
w tej opowieści. Wiemy o jeszcze jednym dziecku ‒ w 1798 roku zmarła w wieku 
lat czterech Marianna, z czego można wywnioskować, że urodziła się około roku 
1794.

Mamy więc informacje o dwanaściorgu dzieciach Franciszka i Ewy Sołowiejów – 
sześciu synach i sześciu córkach. Spośród tej dwunastki pięcioro zmarło w dzieciń-
stwie: Antonina, Antoni, Klara, Joachim i Marianna. Z faktu, że kolejna córka dosta-
ła imię Marianna, możemy wnioskować, że pierwsza Marianna, urodzona w roku 
1773, zmarła przed urodzeniem siostry, której nadano to samo imię. Kiedy się to 
jednak dokładnie stało, nie wiadomo. Nie wiem też na razie nic o losach Rozalii, 
pozostała piątka dożyła wieku dorosłego. Jakub zmarł w wieku 25 lat jako kawaler, 
Sebastian, Andrzej, Wojciech i Anastazja założyli rodziny i doczekali się potomstwa. 
Na załączonym drzewie genealogicznym Sołowiejów (patrz aneks 2) przedstawiłam 
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znane mi informacje na temat dzieci i wnuków tej czwórki, natomiast w opowieści 
skupię się na losach mojego przodka – Andrzeja.

W żadnym z aktów z parafii Popowo dotyczących chrztów i zgonów dzieci Fran-
ciszka Sołowieja nie został podany jego zawód. Dopiero w późniejszym (1809) akcie 
ślubu Andrzeja Sołowieja w parafii Zambski Franciszek określony został jako rybak. 
Prawdopodobnie był rybakiem już wcześniej. Zgadzałoby się to z określeniem ho-
nestus, stosowanym wobec wiejskich ludzi wolnych, utrzymujących się głównie 
z zawodów rzemieślniczych – kowali, młynarzy i rybaków właśnie.

Trochę to jednak zbyt mało, żeby ustalić, jaka była jego sytuacja materialna 
i pozycja w wiejskiej społeczności. Zasadniczo prawo połowu ryb w rzekach przy-

Jean Pierre Norblin de la Gourdaine, Rybak z okolic Warszawy,  
rysunek ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie
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sługiwało w I Rzeczypospolitej wszystkim, którzy nad brzegiem rzek zamieszkiwali. 
Podkreślmy: zamieszkiwali, a nie byli właścicielami gruntów. Dotyczyło to jednak 
łowienia ryb bez użycia zaawansowanych narzędzi i na użytek własny. Aby móc 
sprzedawać ryby, trzeba było być rybakiem-rzemieślnikiem, czyli członkiem cechu 
rybackiego. Zwłaszcza w dużych miastach, będących największymi rynkami zbytu, 
cechy prawie całkowicie zmonopolizowały handel rybami.

Mógł więc Franciszek być rybakiem zawodowym, cechowym, łowiącym w wo-
dach Bugu, ewentualnie pobliskiej Narwi, sprzedającym swój towar czy to popow-
skim karczmarzom, czy to w sąsiednim Serocku. Być może nawet w Warszawie, 
wcale tak znowu nieodległej. Ryby są towarem wyjątkowo łatwo ulegającym ze-
psuciu, powszechną praktyką było więc konserwowanie ryb przeznaczonych do 
transportu. Stosowano przede wszystkim solenie i suszenie, rzadziej wędzenie lub 
marynowanie.

Łowienie w rzekach publicznych, takich jak Bug czy Narew, też podlegało pew-
nym ograniczeniom. Rzeki te były przede wszystkim szlakami komunikacyjnymi 
i nie wolno było na nich stosować narzędzi rybackich, które uniemożliwiałyby lub 
utrudniały spław. Zawodowy rybak mógł jednak również dzierżawić prawo poło-
wu w mniejszych zbiornikach, będących własnością prywatną. W rękach prywat-
nych znajdowały się zarówno całkowicie naturalne rzeczki lub jeziorka, jak i stawy 
hodowlane, których zakładanie było bardzo popularne w XVI i XVII wieku. Mogły 
być one obsługiwane rękami rybaków – chłopów pańszczyźnianych należących do 
majątku – albo wolnych pracowników najemnych. Można też było udzielać prawa 
połowu w zamian za określoną daninę.

Nie wiemy, jaka dokładnie była sytuacja Franciszka Sołowieja poza tym, że nie 
był chłopem pańszczyźnianym – czy był rybakiem cechowym, czy też pracował 
dla właściciela miejscowości, w której mieszkał. O sytuacji materialnej rodziny 
możemy wnioskować tylko na podstawie wysokości opłat uiszczonych za pogrze-
by dzieci oraz Antoniego Sołowieja. Przy żadnym z pochówków nie ma adnotacji, 
że odbył się bezpłatnie, zazwyczaj płacono 2 floreny, co było przyjętą w tamtym 
czasie wysokością opłaty za pogrzeb. Możemy stąd wnioskować jedynie, że So-
łowieje nie żyli w nędzy i mimo licznego potomstwa jakoś się z tego rybaczenia 
potrafili utrzymać.



25

O żandarmie Sołowieju i innych „narwańcach” z roku 1863

Na szlaku wielkich armii

Działania wojskowe związane z wojną w obronie Konstytucji 3 maja ominęły, jak się 
zdaje, ukrytą w widłach Bugu i Narwi wioskę. Jednak dwa lata później dramatycz-
ne wydarzenia insurekcji kościuszkowskiej dotknęły mieszkańców parafii Popowo 
i okolic bezpośrednio.

Za datę wybuchu insurekcji uznaje się 24 marca 1794 roku, kiedy to na krakow-
skim rynku Tadeusz Kościuszko zaprzysiągł akt powstania. Naprawdę jednak zaczęło 
się 12 marca, kiedy dowódca stacjonującej w Ostrołęce I Wielkopolskiej Brygady 
Kawalerii Narodowej, gen. Antoni Madaliński, odmówił zmniejszenia liczebności 
swojego oddziału i wyruszył na jego czele w kierunku Krakowa. Nie wybrał jednak 
najkrótszej drogi – pomaszerował najpierw na zachód, na Mławę, a potem Wy-
szogród, i wszedł w granice zaboru pruskiego, wysyłając tym samym sygnał, który 
potwierdziło krakowskie wystąpienie Kościuszki ‒ że celem powstańców nie będzie 
jedynie odbudowanie niezależnego od Rosji państwa na terytorium pozostałym po 
drugim rozbiorze, ale w miarę możliwości odzyskanie wszystkich terenów za spra-
wą rozbioru utraconych, także na rzecz Prus. Prusacy podjęli więc działania zmie-
rzające do utrzymania dotychczasowych zdobyczy terytorialnych i zabezpieczenia 
swoich interesów na obszarach, których uzyskaniem były zainteresowane. Zajęli 
więc teren na prawym brzegu Wisły aż do ujścia Narwi, a dalej na prawym brzegu 
Narwi. W ten sposób ukształtowała się już w kwietniu 1794 roku linia frontu nazwa-
nego później nadnarwiańskim. Tym samym Nowa Wieś, w której mieszkała rodzina 
Franciszka Sołowieja, znalazła się niemal na linii frontu.

Kiedy w 1794 roku wielka historia zburzyła spokój zagubionej wśród lasów i mo-
kradeł wioski, mój praprapradziad Andrzej miał lat dziesięć, Jakub trzynaście, Seba-
stian piętnaście, Rozalia (jeśli żyła) siedem, Wojciech cztery, a mała Anastazja dwa. 
Ostatnie dziecko przyszło na świat w tym właśnie roku. Całą rodzinę, podobnie jak 
innych mieszkańców okolicy, musiały jednak dotknąć konsekwencje kilkumiesięcz-
nej obecności wojska (mimo że było nieliczne). Do tego dochodziły oficjalne obo-
wiązkowe daniny na rzecz cierpiącej na brak uzbrojenia i odzieży armii8.

8 Jako jeden z przykładów może służyć uniwersał Rady Najwyższej Narodowej z 17 sierp-
nia, opublikowany w czasopiśmie „Korespondent Narodowy y Zagraniczny” 1794, nr 67, 
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Sytuację dodatkowo utrudniał fakt, że pobliska Narew stała się linią frontu, co 
musiało stanowić poważne utrudnienie zarówno dla żeglugi, jak i dla rybaków. To 
ostatnie zwłaszcza mogło być bolesne dla Sołowiejów, ponieważ nie mamy pew-
ności, biorąc pod uwagę położenie Nowej Wsi między dwiema rzekami, czy łowili 
ryby w Bugu, czy w Narwi. Prawdopodobnie w Bugu, ale gdyby jednak w Narwi, to 
praktycznie od połowy kwietnia do końca października pozbawieni byliby źródła 
utrzymania. Na lewym brzegu rzeki zaczęły się organizować, najpierw nieco cha-
otycznie, później w sposób zorganizowany, siły polskie, a szlak, którym ze stolicy 
wysyłano obrońcom posiłki i którym na koniec ci obrońcy cofali się do Warszawy – 
powadził przez Popowo.

Wiele się działo w samym Popowie i jego okolicach w czasie insurekcji kościusz-
kowskiej. To przecież w tutejszej karczmie opatrywano generała Waleriana Zubo-
wa, brata Płatona Zubowa, kochanka Katarzyny II, kiedy polska kula strzaskała mu 
lewą nogę9. Im więcej jednak się działo, tym bardziej  odbijało się to na losach miej-
scowej ludności. Wystarczy wspomnieć, że 24 i 25 października 1794 roku przeszły 
przez Popowo wycofujące się w stronę Warszawy oddziały generała Mokronow-
skiego w liczbie co najmniej 9 tys. Podążające za nimi wojska rosyjskie dowodzone 
przez gen. Zubowa były równie liczne. W ciągu trzech dni przeszło więc przez oko-
licę ok. 20 tys. żołnierzy10.

Powstanie zakończyło się klęską. Rzeczpospolita przestała istnieć w momencie, 
kiedy miała szansę stać się nie tylko szlachecka. 24 października podpisany został 
traktat rozbiorowy, a miesiąc później Stanisław August podpisał akt abdykacji. Hań-
ba słów tego aktu pali do dzisiaj:

s. 1533, który określał, że z każdych pięciu dymów wiejskich należy przekazać: 2 koszule 
z prostego płótna, 1 parę butów i jedną sukmanę „nową dostatnią”. Przy tym „potrzeba, 
żeby bóty były dobre, bo wiecie, że żołnierz wiele chodzić musi”. Za buty i sukmany wła-
dze płaciły odpowiednio 6 i 10 złotych, ale w asygnatach, które po upadku powstania 
straciły wartość.

9 Польская война (Энгельгардт Л.Н. Записки), Часть 2-я, http://wars175x.narod.ru/
Eng021.html (dostęp 19.08.2020).

10 B. Szyndler, Powstanie kościuszkowskie 1794, Ancher 1994, s. 343.

http://wars175x.narod.ru/Eng021.html
http://wars175x.narod.ru/Eng021.html
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[P]rzekonani teraz, że pieczołowitość Nasza na nic się ojczyźnie Naszej nie przy-
da, kiedy nieszczęśliwa zdarzona w niej insurekcja pogrążyła ją w teraźniejszy 
stan zniszczenia, i rozważywszy, że środki względem przyszłego losu Polski ko-
niecznie potrzebne z powodu naglących okoliczności, a od Najjaśniejszej Impe-
ratorowej Wszech Rosji i innych sąsiednich mocarstw przedsięwzięte, jedynymi 
są do przywrócenia pokoju i spokojności współobywatelom Naszym11.

To, co po poprzednich zaborach pozostało z terytorium Polski, zostało podzie-
lone między trzech zaborców. Popowo i Nowa Wieś znalazły się na terenie Prus, 
a położony po przeciwnej stronie rzeki Kuligów na terenie Austrii – mieściła się tam 
komora celna, co wskazywałoby, że wciąż funkcjonował szlak komunikacyjny przez 
bród na Bugu w Popowie, nie miałoby wszak sensu organizowanie komory celnej 
w szczerym polu.

11 Za: https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_abdykacji_Stanis%C5%82awa_Augusta_Ponia-
towskiego (dostęp 31.07.2016).

Współczesny widok na Popowo od strony Kuligowa, fot. Eleonora Węgłowska-Bulińska

https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_abdykacji_Stanis%C5%82awa_Augusta_Poniatowskiego
https://pl.wikisource.org/wiki/Akt_abdykacji_Stanis%C5%82awa_Augusta_Poniatowskiego
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Granica państwowa przecięła więc teren popowskiej parafii. Na szczęcie dla 
miejscowej ludności granica ta nie była specjalnie trudna do przekroczenia, można 
więc przypuszczać, że kontakty sąsiedzkie i rodzinne nie doznały z tego powodu 
wielkiego uszczerbku.

Rządy pruskie charakteryzowały się dużą produktywnością w dziedzinie najroz-
maitszych zarządzeń i regulacji dotyczących najróżniejszych aspektów życia – od 
opodatkowania muzyki na wiejskich zabawach i weselach, po ustanowienie prze-
pisowych tabliczek dla krów. Część z tych zarządzeń była bardziej sensowna – jak 
zakaz używania łuczywa przy omłotach, część mniej – jak wskazanie lekarstwa prze-
ciw wściekliźnie (bo takowe i tak nie było skuteczne)12.

Ciekawe, czy była muzyka i czy uiszczono od niej stosowny podatek, kiedy 14 lu-
tego 1803 roku Sebastian Sołowiej poślubił Józefę Piwowar, córkę Macieja i Anny 
Piwowarów z pobliskiej Kani.

Władza Prusaków na Mazowszu trwała zaledwie jedenaście lat. I tyleż lat trwał 
na tych terenach pokój. Wojna, która do tej pory toczyła się na zachodzie Europy, 
miała wkrótce dotrzeć także nad Narew i Bug.

1 października 1806 roku król Prus, Fryderyk Wilhelm III, wystosował do cesa-
rza Francuzów ultimatum, które zostało potraktowane jak wypowiedzenie wojny. 
W ciągu błyskawicznej, trwającej zaledwie 39 dni kampanii Napoleon zajął niemal 
całe terytorium Prus, z wyjątkiem Prus Wschodnich. Na drodze cesarza, poza reszt-
kami wojsk pruskich, stanęły korpusy rosyjskie. Odżyły nadzieje Polaków, którzy 
już od lat blisko dziesięciu (Legiony Dąbrowskiego powstały w 1797 roku) widzieli 
w działaniach Napoleona szansę na odbudowanie państwa polskiego. Jak się zda-
wało, nadszedł czas, kiedy szanse te mogły się urzeczywistnić. Wraz z wojskami 
francuskimi przybył do Polski generał Henryk Dąbrowski, który ogłosił w Poznaniu 
pobór do polskiego wojska.

Tymczasem interesujący nas rejon w widłach Bugu i Narwi wciąż znajdował się 
pod kontrolą nie tyle pruską, ile rosyjską.

Wojska francuskie przeszły przez Wisłę i zajęły Pragę oraz cały teren między Nar-
wią, Bugiem i granicą austriacką. Front na tym odcinku przesunął się więc do Narwi 
i króciutkiego odcinka Bugu od Narwi do Kuligowa. Maleńka Nowa Wieś znalazła 

12 A. Kociszewski, Mazowsze w epoce napoleońskiej, Ciechanów 1976, s. 50.



29

O żandarmie Sołowieju i innych „narwańcach” z roku 1863

się znowu niemal na samej linii frontu, a obszar parafii Popowo w granicach trzech 
różnych mocarstw. I tym razem były to granice, które trudno było przekroczyć.

22 grudnia 1806 roku do Popowa docierają dwie rosyjskie dywizje – Essena 
i Anrepa. Boże Narodzenie 1806 roku spędzają więc mieszkańcy Popowa i okolic 
w towarzystwie obcych wojsk. Raczej nie były to dla tutejszych mieszkańców łatwe 
święta.

Uciążliwości związane ze stacjonowaniem rosyjskich dywizji trwają tym razem 
dość krótko, bo już po czterech dniach Essen i Anrep otrzymują rozkaz wycofania 
się do Ostrołęki. Był to bezpośredni skutek jednej z najważniejszych bitew kampanii 
1806/1807, która rozegrała się 26 grudnia 1807 roku  pod Pułtuskiem, zaledwie 
dwadzieścia kilka kilometrów od Popowa.

Dramat ludności cywilnej w trakcie tej wojny polegał jednak na tym, że obie ar-
mie, rosyjska i francuska, traktowały polskie ziemie jak obszar okupowany. Zaopa-
trzenie tych armii pochodziło wyłącznie z terenów przez nie zajmowanych, a ścią-
gane było zarówno oficjalnie, jak i poprzez bezwzględne rabunki przeprowadzane 
przez maruderów i żołnierzy obu stron. W przypadku armii francuskiej próbowały 
interweniować władze Księstwa Warszawskiego, ale bez większego efektu. Najbar-
dziej do wyobraźni przemawia opis naocznego świadka ówczesnych wydarzeń.

Wyruszyłem zatem w końcu czerwca z Warszawy, już jako oficer francuski, go-
niąc wielkie wojsko. Miły Boże, jakże spustoszony był cały kraj! Można było są-
dzić, że powtarzało się grasowanie Szwedów. Wsie opuszczone, okna wszyst-
kie wytłuczone, część chałup porozbieranych, wszystkie ogrodzenia popalone, 
wnętrzności i skóry bydła pozabijanego rozrzucone po polach, szarpane przez 
gromady psów i drapieżnych ptaków, cała droga oznaczona padłymi końmi, 
których ścierwa nieznośnym zaduchem przepełniały powietrze, rzadko gdzie 
mieszkaniec, ukrywający się spiesznie na widok munduru wojskowego13.

13 Pamiętniki Franciszka z Błociszewa Gajewskiego do dr. przysposobione przez Stanisława 
Karwowskiego, t. 1, Poznań 1913, s. 209.
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Po tej stronie Narwi

Nie są znane dokładne powody, dla których Andrzej Sołowiej przeniósł się z No-
wej Wsi do Sokołowa i czy miały na to wpływ dramatyczne wydarzenia opisane 
w poprzednim rozdziale.

Pierwszym śladem jego obecności w parafii Zambski jest akt ślubu z roku 1809. 
Wziął on wtedy, jako kawaler, ślub z Katarzyną Jabłońską. Historia tego pierwsze-
go małżeństwa jest krótka i raczej smutna. Okoliczności jego zawarcia musiały być 
wówczas sporym lokalnym skandalem. Ślub odbył się bowiem 16 sierpnia, a dziec-
ko pojawiło się na świecie 22 października, a więc zaledwie dwa miesiące później. 
Nie mogło być skrajnym wcześniakiem, bo przeżyło okres noworodkowy, a tym 
samym możemy przypuszczać, że ciąża panny młodej była widoczna. Co ciekawe, 
ślub odbył się w licznej i starannie (ku pożytkowi genealoga) opisanej asystencji: 
Franciszek Sołowiej z parafii Popowo ze wsi Kania ‒ rybak, Franciszek Królikowski 
ze wsi Sielc parafii Szelków ‒ rybak, Fabian Jabłoński z parafii Goworowo ze wsi 
Szczawin ‒ strażnik leśny, Kazimierz Dzięgielewski ‒ rolnik z Sokołowa. Cenna jest 
zwłaszcza informacja na temat ojca pana młodego.

Powyższe fakty pobudziły moją, nieco plotkarską, ciekawość. Jeżeli Andrzej 
chciał się żenić, to czemu tak późno? A może wcale nie miał ochoty, a licznie zgro-
madzeni, obdarzeni autorytetem świadkowie, w tym jego ojciec, mieli za zadanie 
dopilnować, by pan młody nie uchylił się od wzięcia odpowiedzialności za kawa-
lerskie wybryki i panny w hańbie oraz własnego potomka nie zostawił? A może to 
nie on był „winnym”, a jedynie z jakichś powodów zapewnił małżeństwem pozycję 
matce i dziecku? Dziś nie da się już tego ustalić i nie ma to i tak znaczenia dla ge-
nealoga, bo pierworodne dziecko Sołowiejów nie dożyło wielu dojrzałego. Dziew-
czynka nosiła imię Jadwiga, a jej ojcem chrzestnym był brat matki, Jan Jabłoński. 
Mała Jadwinia zmarła na wiosnę, dokładnie 13 kwietnia 1810 roku, mając niespeł-
na sześć miesięcy.

Przez cały ten czas młodzi małżonkowie mieszkali we wsi Sokołowo i tam 
też, jedenaście miesięcy po śmierci Jadwigi, 14 lutego 1811 roku, przyszło na 
świat ich drugie dziecko, chłopiec ochrzczony imieniem Walenty. Niestety ty-
dzień po porodzie, 22 lutego, Katarzyna umarła. Miała 24 lata. Dziecko odeszło 
trzy dni później.
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I tak w 1811 roku około dwudziestosiedmioletni Andrzej został bezdzietnym 
wdowcem. Gdyby miał żyjące dzieci, pewnie ożeniłby się natychmiast. Wdowcy 
z małymi dziećmi zawierali drugie małżeństwo najczęściej w tym samym jeszcze 
roku, w którym zmarła pierwsza żona. Wdowy też nie czekały długo. Z dzisiejszej 
perspektywy wydaje się to dość mało romantyczne, nawet szokujące. Ówczesne 
życie jednak zorganizowane było tak, że wymagało pracy zespołowej. Zwłaszcza je-
śli były dzieci i było gospodarstwo. Sytuacja Andrzeja Sołowieja była jednak inna. 
Nie miał dzieci i nie miał gospodarstwa. Był rybakiem. Nie musiał żenić się szybko, 
żeby poradzić sobie z codziennym życiem. Nie wiemy, jaki miały na niego wpływ 
tragiczne przeżycia związane z pierwszym małżeństwem, wiemy tylko, że ożenił się 
po raz drugi dopiero cztery lata po śmierci pierwszej żony.

Wcześniej jednak był świadkiem na ślubie swojej siostry Anastazji, która w 1813 
roku poślubiła w Zambskach brata zmarłej Katarzyny, znanego nam już ojca chrzest-
nego Jadwigi, Jana Jabłońskiego. Półtora roku później, 25 stycznia 1815 roku, An-
drzej ożenił się z dwudziestojednoletnią panną, „pracowitą” Marcjanną Adamczyk. 

Współczesny widok XVIII-wiecznego kościoła (początkowo kaplicy) w Sokołowie,  
fot. Eleonora Węgłowska-Bulińska
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W żadnym z tych ślubów nie uczestniczył już ojciec rodzeństwa, Franciszek. Zmarł 
w Kani 24 grudnia 1810 roku. Marcjanna pochodziła z miejscowej rodziny chłopów 
pańszczyźnianych. Co ciekawe, ojciec jej nie był rolnikiem, a kowalem, co jest za-
pisane i w jej metryce urodzenia, i w metrykach rodzeństwa. Jest jednak wyraźnie 
zaznaczone, że był „laboriosus” („pracowity”) i że był poddanym, a to oznaczało, 
że w momencie urodzenia Marcjanny nie był, w przeciwieństwie na przykład do 
„uczciwego” rybaka Franciszka Sołowieja, człowiekiem wolnym. Nie mógł się prze-
prowadzić, nie mógł poszukać innej pracy. Za to można go było sprzedać. Zmianę 
tego statusu zawdzięczał Maciej Adamczyk Napoleonowi. Co prawda, cesarz woj-
nę przegrał, ale pozostawił po sobie, przynajmniej na części polskiego terytorium, 
prawo, którego zaborca już nie cofnął, a które dawało wolność osobistą chłopom. 
Co prawda mawiano, że tym samym zdjął chłopom kajdany razem z butami, bo 
likwidując prawo „przywiązania chłopa do ziemi”, jednocześnie tegoż chłopa jakie-
gokolwiek prawa do ziemi pozbawiał. Właściciel mógł teraz chłopa, z półrocznym 
okresem wypowiedzenia, z tej ziemi po prostu usunąć. Można powiedzieć, że pod 
tym względem sytuacja chłopów nawet się pogorszyła. Cóż, faktem jest, że ekono-
micznie byli uzależnieni od właścicieli ziemi, ale jednak prawnie byli ludźmi wol-
nymi. Mogli się przeprowadzać, szukać chleba w mieście, kształcić dzieci, o ile ich 
było na to stać. I o ile zmiana miejsca zamieszkania mogła być trudna w przypadku 
rolników, którzy rolnikami chcieli albo musieli pozostać, o tyle kowal miał już teore-
tycznie dużo większe możliwości. Tak więc w wieku lat 11 Marcjanna, zapewne nie 
zdając sobie z tego sprawy, stała się z poddanki osobą wolną.

Pozostała nią, kiedy w 1815 roku nastąpił ostateczny kres Księstwa Warszaw-
skiego i teren, na którym mieszkała, znalazł się w granicach nowego tworu pań-
stwowego – Królestwa Polskiego ‒ w założeniu monarchii konstytucyjnej związanej 
unią personalną z Rosją. Konstytucja Królestwa przejęła sporo zapisów z konstytucji 
Księstwa Warszawskiego, a co ważniejsze zapewne było dla zwykłych obywateli, 
utrzymano obowiązujący w Księstwie kodeks cywilny, zwany pospolicie Kodeksem 
Napoleona. Z niewielkimi zmianami obowiązywał on jeszcze w II Rzeczypospolitej.

Ślub Marcjanny Adamczyk i Andrzeja Sołowieja odbył się 25 stycznia 1815 roku. 
Panna młoda urodziła się i wychowała we wsi Rowy, ale po ślubie zamieszkała 
z mężem w Sokołowie. Pierwsze dziecko pojawiło się na świecie bardzo akuratnie, 
10 miesięcy po ślubie, 3 grudnia 1815 roku. Była to dziewczynka, która, być może 
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po babce, otrzymała imię Barbara. Kiedy mała Basia miała półtora roku, urodziła 
się kolejna córka – Józefa (16 marca 1817). Dwa lata później, 7 lutego 1819 roku, 
przyszedł na świat pierwszy syn. Nadano mu imię Józef. Niestety 14 lipca, w wieku 
pięciu miesięcy, dziecko zmarło. 20 maja 1820 roku urodził się następny chłopiec – 
Jan. Kolejne dzieci pojawiały się w podobnych odstępach czasu – półtora do dwóch 
lat. A więc 2 maja 1822 roku Małgorzata (używająca przez resztę życia imienia Ma-
rianna), a 10 marca 1824 Józef Franciszek. Zwyczaj nadawania imienia zmarłego 
dziecka któremuś z następnych dzieci był dość powszechny. Czasami imię przej-
mowało pierwsze dziecko, które urodziło się po śmierci poprzedniego (o ile było 
tej samej płci), czasami kolejne. Bywało, że imię nadawane było nawet trzykrotnie 
różnym dzieciom tej samej pary. To, że takie same imiona powtarzały się wśród 
przyrodniego rodzeństwa, nie było niczym dziwnym. Czasami zdarzało się nawet, 
być może na skutek pomyłek, że to samo imię nosiła dwójka żyjących dzieci tych 
samych rodziców! Tak więc Józef Franciszek odziedziczył pierwsze imię po bracie, 
chociaż został też dodatkowo wyróżniony drugim.

W 1826 roku na świat przyszły jeszcze bliźniaczki, Agnieszka i Katarzyna. 
Agnieszka zmarła jako noworodek. Umieralność dzieci była bardzo wysoka, a bliź-
nięta były od początku w trudniejszej sytuacji – rodziły się mniejsze niż dzieci z ciąż 
pojedynczych i miały za sobą trudniejsze porody. Katarzyna przeżyła jednak okres 
niemowlęcy.

Rzućmy jeszcze okiem na chrzestnych, jakich dla swoich dzieci wybierali Andrzej 
i Marcjanna, bo to pozwala zyskać jakąś wiedzę na temat ich stosunków rodzinnych 
i towarzyskich. Wiem o swoich przodkach tak mało, że każdy kruchy ślad, jaki zo-
stawili, wart jest uwagi. Barbarę podawali do chrztu Jan Brzeziński ze wsi Szelc (dzi-
siejszy Sielc) w parafii Szelków i Katarzyna Bubicka z Sokołowa. Chrzestnymi rodzi-
cami Józefy byli Franciszek Warszawski, krawiec z Sokołowa, oraz Helena Brzezińska 
z Sielca w parafii Szelków. Helena była żoną Jana, a ślub brali w tym samym roku, 
co Andrzej i Marcjanna. Józef Sołowiej był z kolei chrześniakiem Rocha Sobieraj-
skiego, garncarza, i Franciszki Irzykowskiej. Jan podawany był do chrztu przez Jana 
Dolińskiego, kolonistę, i Bogumiłę Chmielewską, żonę sokołowskiego ekonoma. 
Jan Doliński był popularnym ojcem chrzestnym, rok później podawał do chrztu sio-
strzeńca Andrzeja Sołowieja, Grzegorza Jabłońskiego. Nie wiem, jaki był dokładnie 
jego status społeczny, ale pod jednym z aktów ślubu z roku 1816, gdzie występuje 
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jako świadek, znajduje się jego podpis. Umiejętność pisania, nawet ograniczona do 
własnego nazwiska, nie była wtedy powszechna.

Nazwiska ojca chrzestnego Małgorzaty (Marianny) nie udało się odczytać, jej 
matką chrzestną była Magdalena Królikowska. Również nazwisko ojca chrzestnego 
Józefa Franciszka stwarza problemy – wiemy tylko, że miał na imię Walenty i był 
krawcem w Rowach. Jego matka chrzestna to Emilia Dolińska z Sokołowa, na pod-
stawie innych aktów można ustalić, że była żoną Jana. Nie mam na razie dostępu 
do aktu urodzenia bliźniaczek, więc nie da się nic powiedzieć na temat ich rodziców 
chrzestnych.

Niewiele wiemy o wymienionych osobach, ale daje się zauważyć, że chrzestni 
wybierani są przez Sołowiejów spośród rodzin okolicznych rzemieślników (garn-
carz, krawiec, młynarz). Na pewno bliższe relacje łączyły ich z rodziną Brzezińskich 
z Sielc w parafii Szelków, Sobierajskimi i Królikowskimi, prawdopodobnie wszyscy 
oni byli tej samej profesji, co Sołowieje.

Zanim potomkowie Franciszka Sołowieja opuścili zambską parafię została tam 
pochowana jego żona, Ewa Sołowiejowa. Zmarła 25 maja 1825 roku w Sokołowie. 
Nie wiemy, czy mieszkała z rodziną syna Andrzeja, czy z rodziną córki Anastazji. 
W każdym razie nie została w parafii Popowo, gdzie spędziła większość życia – na 
starość przeprowadziła się za swoimi dziećmi do Sokołowa.

Pomiędzy 1826 a 1828 rokiem rodzina Andrzeja Sołowieja, wraz z sześciorgiem 
dzieci (Barbarą, Józefą, Janem, Małgorzatą/Marianną, Józefem Franciszkiem, Kata-
rzyną) oraz z rodzicami jego żony, przeniosła się z Sokołowa na drugą stronę rzeki, 
do niezbyt odległej Bińdużki w parafii Szelków. W parafii Zambski pozostawili groby 
dwojga dzieci zmarłych w niemowlęctwie – Józefa i Agnieszki, oraz Ewy Sołowiej, 
matki Andrzeja.

Po tamtej stronie Narwi

Pierwszym dokumentem potwierdzającej fakt przeprowadzki Sołowiejów do 
parafii Szelków jest akt urodzenia Stanisława Walentego Sołowieja, który przyszedł 
na świat 13 lutego 1828 roku w Bińdudze (obecnie Bińdużka), a ochrzczony został 
dzień później w kościele w Szelkowie. Z aktu wynika, że Andrzej Sołowiej nadal 
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był rybakiem. Dla porządku wspomnę, że chrzestnymi Stanisława Sołowieja byli 
Szymon Nowakowski, mularz z Bielina, oraz Paulina Cieszkowska. Po raz pierwszy 
w tym akcie nazwisko matki występuje w formie Adamska (zapis Jadamska), a nie 
Adamczyk.

Kiedy pierworodna Barbara ma lat niespełna piętnaście, a najmłodszy Staś dwa, 
umiera, 8 marca 1830 roku, w wieku zaledwie 44 lat, Andrzej Sołowiej. Zgon zgła-
szają Maciej Adamski, teść zmarłego, i Stanisław Jastrzębski, miejscowy rybak. Mar-
cjanna została z gromadką dzieci i... w ciąży. Ostatnia córka Sołowiejów, Ludwika, 
przyszła na świat rankiem 30 listopada 1830 roku, po nocy, która przeszła do historii 
Polski pod nazwą Nocy Listopadowej. Urodzenie wnuczki zgłosił Maciej Adamski 
w obecności świadków: znanego już nam Stanisława Jastrzębskiego i leśnika Win-
centego Rosieńskiego, który został ojcem chrzestnym dziecka. Matką chrzestną 
była Józefa Staszkiewiczowa.

Niespełna dwa miesiące później, 21 stycznia 1831 roku, wdowa po Andrzeju 
Sołowieju wychodzi ponownie za mąż. Pan młody to występujący w dwóch po-
przednich aktach Stanisław Jastrzębski. Szybkie zamążpójście wdowy lub wdowca 
obarczonych dziećmi było, jak wcześniej wspomniałam, regułą wymuszoną przez 
realia ówczesnego życia. Ale jak to się stało, że dwudziestosiedmioletni kawaler 
ożenił się ze starszą o lat blisko dziesięć i obarczoną licznym potomstwem Marcjan-
ną? Mało prawdopodobne, by córka byłego kowala i wdowa po rybaku, mająca na 
utrzymaniu ośmioro dzieci w wieku od dwóch miesięcy do piętnastu lat, dyspono-
wała jakimś godnym uwagi kapitałem.

Niewiele wiem o Stanisławie Jastrzębskim, a przecież to, kim i jaki był, miało 
wpływ na losy wszystkich dzieci Marcjanny. Najmłodszym wszak zastąpił ojca, 
którego nie mogły pamiętać. To on wychował Stanisława, przyszłego powstań-
ca. Wiem tylko, że urodził się w 1803 roku w Bielinie, jako syn „uczciwego” 
Onufrego Jastrzębskiego i Katarzyny z Gałązków. W 1820 roku zmarli obydwoje 
jego rodzice – miał wtedy 17 lat i był najstarszym z żyjącego rodzeństwa. Sieroty 
zostały rozdzielone po bliższej i dalszej rodzinie, ktoś trafił do Krasnosielca, ktoś 
do Pniewa. Stanisław został najbliżej rodzinnego Bielina, przeniósł się tylko na 
drugą stronę rzeki. Kiedy to uczynił i jakie były jego losy zanim w 1830 roku po-
jawił się jako zaprzyjaźniony z rodziną Andrzeja Sołowieja rybak z Bińdużki – nie 
wiadomo.
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Pierwszy rok małżeństwa Jastrzębskich był jednym z najtragiczniejszych w ży-
ciu Marcjanny. Nie były to spokojne czasy, trwało przecież powstanie listopadowe. 
W tym czasie nie miało ono charakteru spontanicznego narodowego zrywu, była to 
wojna prowadzona przez regularne armie. Czy żołnierze rosyjskiej armii walczącej 
pod pobliską Ostrołęką i Mińskiem Mazowieckim dotarli do zakopanej w nadnar-
wiańskich lasach i mokradłach Bińdużki – nie wiadomo. Dotarło jednak to, co armia 
ta ze sobą przywlekła – cholera.

W pierwszej kolejności zbierała żniwo wśród rosyjskich żołnierzy, padł jej ofiarą 
między innymi słynny rosyjski dowódca generał Iwan Dybicz. Niestety, szybko roz-
powszechniła się również wśród ludności miejscowej, a przemieszczanie się wojsk 
sprzyjało roznoszeniu się zarazy. Na Mazowszu pojawiła się wiosną 1831 roku, na 
dobre wygasła po prawie dwóch latach. Akurat w lipcu 1831 roku wojska rosyjskie 
operowały w okolicach Pułtuska i Płońska, dość więc uzasadnione jest przypuszcze-
nie, że to cholera odpowiedzialna jest za tragedię, która dotknęła rodzinę Sołowie-
jów we wrześniu 1831 roku.

Pierwsza zmarła pierworodna córka Marcjanny, szesnastoletnia Barbara. Do-
kładnie 1 września 1831 roku. Nazajutrz, 2 września, jej babka, Barbara Adamska. 
Ale to jeszcze nie był koniec. Tydzień później, 9 września, zmarł siedmioletni Józef. 
W ciągu ośmiu zaledwie dni Marcjanna straciła matkę i dwójkę dzieci. Przy okazji 
warto zwrócić uwagę na ograniczone zaufanie, jakim musimy obdarzać nawet tak 
pewne źródła, jak akta stanu cywilnego. W akcie małżeństwa Marcjanny i Stanisła-
wa Jastrzębskiego jest zapis, że jest ona córką zmarłego Macieja Adamczyka, z cze-
go moglibyśmy wnioskować, że zmarł on w czasie pomiędzy narodzinami Ludwiki 
Sołowiej, której urodzenie zgłaszał, a ślubem Marcjanny. Tyle że Maciej cudownie 
powraca do życia, żeby zgłosić zgon żony i wnucząt.

Małżeństwo Jastrzębskich doczekało się jeszcze dwojga dzieci. Urodzony 10 paź-
dziernika 1832 roku Franciszek zmarł kilka miesięcy później, 9 stycznia 1833 roku. 
Pół roku później umarła Katarzyna, sześcioletnia córka Marcjanny z pierwszego 
małżeństwa. Ale 7 listopada 1833 roku urodził się Leon Marcin – to dziecko dożyło 
dorosłości.

Ostatecznie z dwanaściorga dzieci, które urodziła Marcjanna z Adamczyków, 
przeżyło sześcioro, pięcioro z małżeństwa z Andrzejem Sołowiejem: Józefa, Jan, 
Marianna, Stanisław Walenty i Ludwika, oraz Leon Marcin (występujący w później-
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szych dokumentach pod imieniem Leonard) z małżeństwa ze Stanisławem Jastrzęb-
skim.

Przed burzą

Pomiędzy 1833 a 1846 rokiem nie zaszły w życiu rodziny Sołowiejów/Jastrzęb-
skich żadne wydarzenia, które wymagałyby uwiecznienia w aktach stanu cywilne-
go. Pierwszym dzieckiem, które zawarło związek małżeński, była moja praprabab-
ka, Marianna. Poślubiła 19 stycznia 1846 roku Filipa Machnowskiego, młodszego 
od niej o cztery lata syna, jakże by inaczej, rybaka. Ślub odbył się w kościele w Szel-
kowie, czyli w parafii panny młodej. 

Machnowscy, Tomasz i Franciszek, pojawili się w Drozdowie w parafii Lubiel na 
początku XIX wieku. Prawdopodobnie byli braćmi, chociaż tego nie udało się udo-
wodnić. Brak starszych ksiąg z parafii Lubiel utrudnia ustalenie, skąd i kiedy do-
kładnie przybyli. Franciszek był młynarzem w Drozdowie, ożenił się w 1803 roku 
z pochodzącą z miejscowej rybackiej rodziny Anną Królikowską. Mieli trzynaścioro 
dzieci, z których aż dziewięcioro przeżyło okres dziecięcy i założyło rodziny (patrz 
aneks 4). Rozproszyły się one po okolicy, utrzymując się głównie z rybołówstwa, 
dzierżawienia młynów lub rolnictwa. Do tej pory nazwisko to występuje dość często 
na obszarze pomiędzy Narwią i Bugiem od Goworowa po Zatory, i gotowa jestem 
zaryzykować twierdzenie, że wszystkie noszące je osoby, które pochodzą z tych te-
renów, są potomkami albo Tomasza, albo Franciszka Machnowskich, którzy osiedlili 
się w Drozdowie na przełomie XVIII i XIX wieku. Najstarszy syn i drugie z kolei dziec-
ko Franciszka, Wojciech, został rybakiem. Z kolei jego najstarszy syn Filip urodził się 
jeszcze w Drozdowie, ale w 1846 roku rodzina mieszkała już w Sokołowie, zapewne 
nie w samej wsi, ale nad rzeką. Rodzina Sołowiejów/Jastrzębskich mieszkała niemal 
naprzeciwko po drugiej stronie rzeki. Jak widać i z tego małżeństwa, i z wielu innych 
aktów, zwłaszcza z informacji o świadkach i chrzestnych, Narew nie dzieliła, a łączy-
ła rodziny, które zamieszkiwały jej brzegi i którym dawała utrzymanie.

Młode małżeństwo zamieszkało po tej stronie rzeki, z której pochodził pan mło-
dy, zapewne z jego rodzicami. Panna młoda wróciła w ten sposób do miejsca swo-
jego urodzenia. Jeszcze w tym samym roku urodził im się syn Leonard. Informacja 
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o tym pochodzi z indeksów ksiąg parafialnych. Sam akt się nie zachował, więc nie 
mamy informacji dokładnych ani o dacie tego wydarzenia, ani  o chrzestnych.

Dwa lata później młodszy brat Filipa, Cyprian Machnowski, wziął w Goworowie 
ślub z Salomeą Nawrocką, córką propinatora14. Dowiadujemy się z tego aktu, że 
Wojciech i Rozalia Machnowscy nadal mieszkają w Sokołowie i utrzymują się z rybo-
łówstwa, a sam Cyprian także jest rybakiem, ale w Michałowie, wówczas w parafii 
Goworowo. Najciekawsza z punktu widzenia niniejszej pracy jest jednak informacja 
na temat świadków. Jednym z nich jest Stanisław Sołowiej z Sielca, „rybołówstwem 
się trudniący”. Dowiadujemy się z tego aktu nie tylko tego, że dwudziestojedno-
letni Stanisław był, jak jego ojciec i ojczym, rybakiem, ale przede wszystkim tego, 
że umiał pisać, a przynajmniej się podpisać. To ciekawa informacja, bo i Andrzej 
Sołowiej, i Stanisław Jastrzębski byli niepiśmienni. Występujący w tym akcie Mach-
nowscy, pan młody i jego ojciec, również nie złożyli podpisów.

To istotna informacja. Nie wiem, czy uda mi się kiedykolwiek ustalić, gdzie 
i w jaki sposób Stanisław Sołowiej i jego młodszy przyrodni brat nauczyli się czytać 
i pisać, i jak głęboko sięgała ich edukacja. Z ich późniejszych zajęć można wywnio-
skować, że nie ograniczała się do znajomości alfabetu. Bardzo trudno odtworzyć 
dzieje szkolnictwa na konkretnym, niewielkim obszarze. Z faktu, że w księgach pa-
rafialnych Lubiela, Szelkowa i innych sąsiednich parafii aż do końca XIX wieku pod-
pisy pod aktami spotyka się bardzo rzadko, wynika, że nie funkcjonowało wówczas 
na tym terenie powszechne szkolnictwo elementarne, choć możliwe, że w różnych 
okresach pojawiały się i upadały szkółki parafialne. Sporadycznie mogło się zdarzyć, 
że mieszkańcy większej wsi utrzymywali na własne potrzeby prywatnego nauczy-
ciela, jak to miało miejsce na przykład w Nagoszewie w roku 182315, ale były to ra-
czej sytuacje wyjątkowe. Częściej nauczanie dla pojedynczych lub grupki dzieci pro-
wadzili organiści albo miejscowi księża. Z całą pewnością szkoła istniała w Pułtusku, 
ale nie mam żadnych poszlak, nawet w rodzinnych opowieściach, by zakładać, że 
uczył się w niej któryś z synów Marcjanny Jastrzębskiej. Nie podlega wątpliwości 

14 Propinator – karczmarz lub dzierżawca szlacheckiego prawa do produkcji i sprzedaży 
alkoholu.

15 M.M. Grzybowski, Szkolnictwo elementarne na Mazowszu Północnym na przełomie 
XVIII i XIX wieku w świetle wizytacji kościelnych (1764–1830), Płock 1987, s. 107.
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tylko jedno – mieli możliwość nauki i mieli aspiracje, żeby z tej możliwości sko-
rzystać. Nie wiem, czy umiała czytać i pisać moja praprababka, siostra Stanisława 
Sołowieja. Pod swoim aktem małżeństwa się nie podpisała, podobnie jak jej mąż. 
Ona nie miała już więcej okazji, żeby zostawić w dokumentach swój podpis, ale Fi-
lip Machnowski podpisywał się później pod wszystkimi aktami urodzenia ich dzieci 
(wszystkimi, które zachowały się do dzisiaj). Najdobitniej o edukacyjnych aspira-
cjach rodziny świadczy to, że Filip i Marianna posłali najstarszego syna, Leonarda, 
do szkoły w Pułtusku, chociaż z pewnością było to przedsięwzięcie kosztowne.

Śledzenie dalszych przedpowstaniowych dziejów Stanisława Sołowieja nie jest 
łatwe. Edukacja, mimo że zapewne skromna, otworzyła przed nim jednak nowe 
możliwości. W 1848 roku był rybakiem w Sielcu, trzy lata później, kiedy sam brał 

Filip (siedzi) i Leonard Machnowscy, koniec XIX lub początek XX wieku,  
zdjęcie ze zbiorów rodziny
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ślub, pozostawał, jak głosi akt, „we wsi Zambskach Starych w obowiązku rządcy i fa-
brykanta”. Ślub odbył się 26 lutego 1851 roku w Obrytem. Panna młoda, Franciszka 
Ślepowrońska, mieszkała w Psarach przy rodzicach – ojciec był tam podleśnym. Co 
ciekawe, świadkami na ślubie są dwaj kanceliści sądu poprawczego w Pułtusku: Fer-
dynand Spielsbach i Antoni Chodkowski.

Przy okazji warto wspomnieć, że najmłodsza siostra Stanisława, Ludwika, zaled-
wie dwa tygodnie wcześniej, 12 lutego 1851 roku, poślubiła Andrzeja Puławskiego, 
rybaka z Serocka. Od 1853 roku wraz z mężem, który nadal trudnił się rybołów-
stwem, mieszkała na Łysem (obecnie część wsi Plewica), w parafii Lubiel.

Nie wiadomo, dlaczego Sołowiej porzucił, a może stracił posadę w Zambskach, 
wiadomo, że młodzi małżonkowie pozostali w Psarach. Kiedy 4 kwietnia 1852 roku 
Stanisław zgłaszał urodzenie pierwszego syna, Lucjana, był najwyraźniej bezrobot-
ny – zamiast określenia zawodu jest jedynie: „przy familii”. W dodatku przy familii 
żony.

27 marca 1854 roku na świat przychodzi dziewczynka, Marianna Józefa. Ro-
dzi się ona w Bińdużce, w domu swojej babki Marcjanny Jastrzębskiej, czyli tam, 
gdzie się kiedyś urodził jej ojciec. Stanisław Sołowiej, jak głosi akt, przebywa tam 
czasowo. Jest gorzelnym, ale nie podano ani gdzie pracuje, ani gdzie zamieszku-
je na stałe. Jako świadkowie występują ojczym Stanisława, Stanisław Jastrzębski, 
i miejscowy rolnik, Jakób Samsel. Rodzicami chrzestnymi są Jakub Ślepowroński, 
prawdopodobnie dziadek dziecka ze strony matki, oraz Tekla Sitkiewiczowa, o któ-
rej nic konkretnego nie da się powiedzieć. Na akcie chrztu nie ma podpisu ojca, 
jest informacja, że stawający i świadkowie pisać nie umieją, więc ksiądz tylko akt 
podpisuje. Nie należy z tego wnioskować, że Stanisław Sołowiej stracił nagle umie-
jętność pisania – taki wytrych stosowali często księża w przypadku aktów, które nie 
były spisywane na bieżąco w obecności zainteresowanych, lecz tworzone później 
na podstawie notatek. Formuła ta pozwalała usprawiedliwić brak podpisów świad-
ków. Najbardziej kuriozalnym przypadkiem, na jaki się natknęłam, było użycie tej 
formuły pod aktem, w którym jednym ze stawających był... pisarz gminny!

Marianna Sołowiej zmarła nie ukończywszy roku, 21 lutego 1855 roku, w Psa-
rach, tam więc chyba nadal mieszkała jej rodzina. Tym razem zgon zgłaszają sąsie-
dzi, na temat zawodu ojca zmarłej nie ma żadnej informacji.
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Nie udało mi się na razie ustalić, co działo się z rodziną Stanisława Sołowieja 
przez kilka kolejnych lat. Pojawia się on w 1862 roku jako rybak zamieszkały w So-
kołowie, a więc tam, gdzie od swojego ślubu mieszkała jego siostra Marianna, po 
mężu Machnowska. Wiemy, że tam przebywał, bo urodził się tam kolejny jego syn – 
Filip Wiktoryn Sołowiej. Dziecko urodziło się 26 maja, a ochrzczone zostało dopiero 
12 października 1862 roku. To nietypowe, bo dzieci zgodnie z zaleceniem Kościoła 
chrzczono jak najszybciej, czasami nawet w dniu urodzenia, a najczęściej drugie-
go albo trzeciego dnia. Ponadto przepisy kodeksu cywilnego wymagały zgłoszenia 
dziecka w ciągu 8 dni od urodzenia16, więc tak długie opóźnienie wymagało poda-
nia przyczyny. Czytamy, że: „Akt spóźniony z powodu oczekiwania dziada nowona-
rodzonego, który mieszka na Litwie”. Bardzo dziwne to wyjaśnienie, skoro dziad 
nowo narodzonego nie występuje w akcie ani jako świadek, ani jako chrzestny, więc 
jego obecność nie była niezbędna. Ojcem chrzestnym był Filip Machnowski, szwa-
gier Stanisława, matką ‒ Emilia Puławska.

Warto wspomnieć tu o matce chrzestnej. Pierwszym jej mężem był Wincenty 
Zieleniecki, kowal. W 1841 roku poślubiła Ignacego Puławskiego. Miała wtedy 
lat 38 i była wdową, pan młody, kawaler, miał lat 18 i był sierotą. W akcie ślu-
bu próbowano lekko zatuszować różnicę wieku pomiędzy małżonkami, przypisu-
jąc Ignacemu wiek 21 lat. Nie była to rzadka praktyka w podobnych sytuacjach. 
Świadkiem na ślubie był ojczym Stanisława Sołowieja, Stanisław Jastrzębski, któ-
ry, jak wiemy, sam swego czasu poślubił starszą wdowę. Ale w jego przypadku 
różnica wieku między małżonkami wynosiła zaledwie 10, a nie 20 lat. Puławscy 
prowadzili młyn na Łysem i utrzymywali bliskie relacje zarówno z rodziną Ja-
strzębskich, jak i z Machnowskimi. Nie wiem, czy i jakie pokrewieństwo łączyło 
Ignacego Puławskiego z Andrzejem Puławskim, mężem Ludwiki Sołowiej, który 
zamieszkał w tej samej wsi, ale na pewno łączyły ich bliskie relacje sąsiedzko-to-
warzyskie17. Emilia Puławska zmarła zaledwie trzy miesiące po chrzcinach Filipa 
Sołowieja, 30 grudnia 1862 roku. Wdowiec po niej poślubił niemal natychmiast, 

16 Art. 95; patrz: J. Walewski, Kodeks Cywilny Królestwa Polskiego (Prawo z 1825 r.). Obja-
śniony motywami do prawa i jurysprudencyą, Warszawa 1872, s. 54.

17 Ignacy Puławski występuje jako świadek przy aktach urodzenia wszystkich dzieci An-
drzeja i Ludwiki Puławskich rejestrowanych w parafii Lubiel.
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bo 8 lutego, siostrę Stanisława Sołowieja, Józefę, czterdziestopięcioletnią pannę. 
Trudno stwierdzić, czym był spowodowany ten pośpiech – jedyny syn Ignacego 
i Emilii zmarł w dzieciństwie, pasierbowie byli już dorośli. Nawiasem mówiąc, 
jeden z nich, Aleksander Zieleniecki, żonaty był z ciotką Filipa Machnowskiego, 
Agnieszką, i był, jak jego ojciec, kowalem w Nurach. Informacja ta może wydawać 
się zbędnym wtrętem w opowieści, której główną postacią miał być Stanisław 
Sołowiej, ale podałam ją, podobnie jak inne drugorzędne na pozór szczegóły ro-
dzinne, nie bez przyczyny. Wyłania się z nich bowiem siatka ludzi powiązanych 
więzami pokrewieństwa, powinowactwa bądź sąsiedzkiej zażyłości obejmująca 
swym zasięgiem obszar niemalże od Serocka do Goworowa – ludzie, którzy do 
niej należą, to głównie rybacy, młynarze, karczmarze, kowale, leśnicy, czasem 
kanceliści lub rolnicy. Wszyscy zakorzenieni w lokalnej społeczności. Na tym tere-
nie w okresie powstania styczniowego działał oddział Sołowieja i może to także 
tłumaczy, dlaczego wymykał się rosyjskim obławom tak długo. Niemalże w każdej 
wsi na tym obszarze mieszkali ludzie, jakoś z Sołowiejem powiązani, z którymi 
miał wspólnych krewnych, z którymi bywał na chrztach i weselach.

Stanisław czy Józef? Legenda czy prawda?

Udało mi się zatem odnaleźć tajemniczych Sołowiejów, odtworzyć fragment 
ich historii i ustalić powiązania z rodziną Machnowskich. Wiem już, że Marianna 
z domu Sołowiej była moją praprababką, a występujący w przekazach rodzinnych 
powstaniec był jej bratem. Jest ich tylko dwóch do wyboru, noszących nazwisko So-
łowiej – Jan i Stanisław. Jeśli wierzyć rodzinnej tradycji Sołowiej-powstaniec założył 
rodzinę, więc pozostaje Stanisław (Jan zmarł jako kawaler).

Pozostaje jednak pytanie, na ile i czy w ogóle rodzinna opowieść jest prawdzi-
wa. Znane są nazwiska uczestników powstania styczniowego wziętych do niewoli 
i skazanych przez Rosjan. Uczestnicy powstania, którzy dożyli niepodległości, czcze-
ni byli w II Rzeczpospolitej – ich nazwiska też łatwo odnaleźć. Trudniej z tymi, którzy 
zginęli, pochowani anonimowo w zbiorowych mogiłach, opisani w aktach zgonu 
frazami: 15 mężczyzn w bitwie pod... poległych. Ich imiona przetrwały w przeka-
zach i wspomnieniach tych, którzy przeżyli i chcieli swoje wspomnienia spisać.  
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To prawda, starano się ocalić  i utrwalić jak najwięcej informacji o powstaniu, świad-
czą o tym takie publikacje jak cytowana przeze  mnie na początku praca Zielińskiego 
albo Aleksandra Nowoleckiego Pamiątka dla rodzin polskich: krótkie wiadomości 
o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na wygnaniu 
syberyjskiem i tułactwie ofiar z 1861‒1866 roku18, ale wielu szeregowych powstań-
ców pozostanie na zawsze anonimowych, a wiedza o ich poświęceniu przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie w ustnej tradycji rodzinnej z czasem pójdzie albo już 
poszła w zapomnienie.

Miałam tego świadomość, kiedy zabierałam się za badanie rodzinnej historii. 
Jednak w mojej rodzinnej tradycji Sołowiej nie był szeregowym powstańcem, ale 
dowódcą, różnie mówiono: dowódcą oddziału, a nawet że dowodził powstaniem 
na tym terenie. Nawet uwzględniając fakt, że rodzinne historie zazwyczaj wyol-
brzymiają zamożność i znaczenie osób, o których opowiadają, to i tak, jeśli w tej 
opowieści było ziarno prawdy, postać Sołowieja powinna pozostawić ślad nie tylko 
w rodzinnej tradycji. Należało więc zderzyć rodzinną legendę z innymi źródłami hi-
storycznymi.

Zacznijmy od pomnikowej publikacji Stanisława Zielińskiego Bitwy i potyczki 
1863‒1864; na podstawie materyałów drukowanych i rękopiśmiennych Muzeum 
Narodowego w Rapperswilu19. Nazwisko Sołowieja pojawia się tam dwa razy: przy 
informacji, że 25 czerwca oddział jazdy powstańczej dowodzonej przez Józefa So-
łowieja rozbił pod Zegrzem patrol kozacki20, oraz przy okazji potyczki pod Trojanką 
16 grudnia 1863 roku, gdzie Sołowiej, także Józef, dowodził oddziałem Żandarmerii 
Narodowej21.

18 Z. Kolumna [Aleksander Nowolecki], Pamiątka dla rodzin polskich: krótkie wia-
domości o straconych na rusztowaniach, rozstrzelanych, poległych i zmarłych na 
wygnaniu syberyjskiem i tułactwie ofiar z 1861‒1866 roku: ze źródeł urzędowych, 
dzienników, jak niemniej z ustnych podań osób wiarygodnych i towarzyszy broni, 
Kraków 1867.

19 S. Zieliński, Bitwy i potyczki 1863‒1864; na podstawie materyałów drukowanych i ręko-
piśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapperswil 1913.

20 Ibidem, s. 237.
21 Ibidem, s. 251.
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Pojawia się to nazwisko również w opracowanej przez Józefa Białynię-Choło-
deckiego Księdze pamiątkowej opracowanej staraniem Komitetu Obywatelskiego 
w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/186422, wydanej we Lwowie w 1904 
roku ‒ także dwukrotnie. Na stronie 47, na liście wyższych oficerów i samoistnych 
dowódców oddziałów powstańczych pojawia się, bez żadnych dodatkowych infor-
macji, Sołowij. Na stronie 333, w biogramie Franciszka Polaczka, podano, że służył 
on w oddziałach Zameczka, Jeziorańskiego, Czarkowskiego, Sołowieja i Lutyńskie-
go. Ta lista nazwisk, wraz z listą bitew, w których uczestniczył Polaczek (m.in. Małki-
nia, Poręba, Czyżew, Pułtusk i Nagoszewo), jednoznacznie wskazują na to, że chodzi 
o tego Sołowieja, który operował na Mazowszu. Jest jednak jeden problem – „mój” 
Sołowiej nie miał na imię Józef. Do rodzinnej opowieści pasował Stanisław, mógł-
by być ewentualnie Jan, ale ostatni Józef w tej rodzinie zmarł na cholerę w 1831 
roku. Nie znaczy to, że Józefów Sołowiejów w ogóle wtedy na Mazowszu nie było. 
Ponieważ wszyscy miejscowi mazowieccy Sołowieje byli potomkami jednej pary, 
Franciszka i Ewy Sołowiejów, żyjących pod koniec XVIII wieku w parafii Popowo, to 
w połowie XIX wieku da się ich wszystkich (niemal) policzyć. Miejscowych Józefów 
Sołowiejów, dorosłych w 1863 roku, mamy dwóch.

Jednym z nich jest Józef Sołowiej, syn Wojciecha, urodzony około roku 1825. Był 
stryjecznym bratem Stanisława Sołowieja. Wziął ślub w 1851 roku i był wówczas, 
jak dowiadujemy się z aktu ślubu, „na służbie zostającym” we wsi Cupel. Niewiele 
wiemy o jego dalszych losach poza tym, że w 1856 roku umarł w Stawinodze, w pa-
rafii Zatory, jego syn Franciszek. Z aktu wynika, że Józef był wówczas w Stawinodze 
wyrobnikiem. W 1863 roku, jeśli żył, miał 38 lat.

Drugim Józefem Sołowiejem jest syn Jana, urodzony w roku 1835. Był Stani-
sława stryjecznym bratankiem. W roku 1863 miał lat 28 i był kawalerem. Wiemy 
o nim trochę więcej – w 1866 roku poślubił Eleonorę Waśniewską, z którą miał co 
najmniej trójkę dzieci. Mieszkał w Cuplu, gdzie zmarł w 1872 roku w wieku 37 lat. 
Określany jest w aktach stanu cywilnego jako gospodarz, chłop, robotnik.

Żaden z opisanych Józefów nie jest Sołowiejem z opowieści rodzinnych przeka-
zywanych w rodzinie Machnowskich – to pewne. Nie można jednak wykluczyć, że 

22 J. Białynia-Chołodecki, Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatel-
skiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904, s. 47, 333.
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jest Sołowiejem opisanym w Bitwach i potyczkach... W przypadku drugiego z nich 
argumentem przeciwko tej teorii jest fakt, że mieszkał po powstaniu w tej samej 
wsi, w której mieszkał całe życie, nie niepokojony przez Rosjan.

Opracowanie Zielińskiego, w którym pojawia się dwukrotnie Józef Sołowiej, 
oparte jest na informacjach zebranych z wielu źródeł. Jednym z nich są wspomnie-
nia Zbigniewa Chądzyńskiego, ps. „Biały”, początkowo naczelnika cywilnego powia-
tu pułtuskiego, potem Komisarza Rządu Narodowego na województwo płockie, 
spisane w 1867 roku, a więc prawie bezpośrednio po powstaniu. Zieliński korzystał 
z rękopiśmiennej kopii Wspomnień powstańca przechowywanej w Rapperswilu. 
Kopia ta podobno zaginęła w czasie ostatniej wojny23. Polskie wydanie Pamiętników 
powstańca opiera się na rękopisie wspomnień z odręcznymi poprawkami i podpi-
sem autora, przechowywanych w Bibliotece Polskiej w Paryżu. We wspomnieniach 
tych dwukrotnie pojawia się nazwisko Sołowieja. Kluczowy dla mnie był zwłaszcza 
jeden fragment:

W powiecie pułtuskim Jasiński (...) przy pomocy niejakiego Stanisława Sołowie-
ja, człowieka rzeczywiście z energią, poświęceniem i prostym rozsądkiem, lecz 
bez najmniejszego wykształcenia, a stąd mimowolnie dla nietrafnego zapatry-
wania się błędy popełniającego, w lesie do wsi Magnuszewa należącym oddział 
na nowo zbierać i urządzać zaczął24. 

Wreszcie znalazłam „swojego” Sołowieja! Niezmiernie wdzięczna jestem 
Chądzyńskiemu, że wspominając o Stanisławie Sołowieju, posłużył się imieniem 
i nazwiskiem. Jasiński, naczelnik wojskowy powiatu pułtuskiego, ani razu nie do-
świadczył tego zaszczytu. Dziewiętnastowieczna maniera posługiwania się samymi 
nazwiskami (nie tylko Jasiński we wspomnieniach Chądzyńskiego pozbawiony jest 
imienia) bardzo utrudnia badania, szczególnie w przypadku osób mniej znanych, 
rzadziej pojawiających się w źródłach. Zachowując dystans do subiektywnych opi-
nii Chądzyńskiego o wydarzeniach i osobach, muszę uznać jego wspomnienia za 

23 Patrz E. Halicz, wstęp do: Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca z lat 1861‒1863, 
Warszawa 1963, s. 17‒18.

24 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca…, s. 149.
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bardzo wiarygodne źródło jako relacja osoby bezpośrednio zaangażowanej w dzia-
łalność powstańczą na tym terenie. Tym bardziej że charakterystyka Stanisława So-
łowieja wskazuje, iż zapewne znał go osobiście, a przynajmniej posiadał na jego te-
mat konkretne i wiarygodne informacje. Nie mam zatem wątpliwości co do udziału 
w powstaniu Stanisława Sołowieja. Pozostaje pytanie, czy może w takim razie So-
łowiejów nie było dwóch? Udzielić pewnej odpowiedzi na to pytanie nie będzie 
łatwo, zwłaszcza że w większości źródeł pojawia się po prostu Sołowiej, bez imienia. 
Nawet we wspomnieniach mojej rodziny był on tylko Sołowiejem.

Spróbujmy zatem ustalić, skąd pochodzi informacja o Józefie Sołowieju. Autor 
Bitew i potyczek… powołuje się na następujące źródła informacji o bitwie pod Tro-
janką: „Dziennik Powszechny” nr 2 z 1863, „Chwila” nr 6 z 9 grudnia 1863, „Dzien-
nik Poznański” nr 6, „Echo” nr 33, rękopis Chądzyńskiego oraz „Siew. Poczta z Żur-
nału”, którego to zapisu nie udało mi się rozszyfrować.

Nie mam dostępu do rękopisu Chądzyńskiego, w swoich opublikowanych wspo-
mnieniach napisał tylko, że „w dniu 28 grudnia pod Trojanką oddziałek konny pod 
dowództwem Sołowieja przez Moskwę napadnięty rozproszony został” (podkre-
ślenie – E.W.-B.)25. Nie pada tu imię dowódcy polskiego oddziału. Poprzednio pisał 
Chądzyński o Stanisławie Sołowieju, którego niewątpliwie znał, należałoby więc 
przypuszczać, że jeśli miał na myśli innego Sołowieja, to w jakiś sposób by to za-
znaczył.

Kolejnym źródłem, na którym oparł się Zieliński, był „Dziennik Powszechny”, 
gazeta rządowa podająca na temat działań wojennych wiadomości pochodzące 
głównie z raportów rosyjskich dowódców. Wiarygodność „Dziennika Powszech-
nego”, jeśli idzie o podawane daty i miejsca wydarzeń, jest dość duża – znacznie 
mniejsza w przypadku liczebności polskich oddziałów oraz strat, zarówno polskich, 
jak i rosyjskich. Fragment zawierający dane polskiego dowódcy brzmi następująco: 
„Praporszczyk Sobolewski, z Symbirskiego pułku piechoty, dowodząc oddziałem, 
dopędził w dniu 4 (16) Grudnia r. z. pod wsią Trojanką (niedaleko Wyszkowa) zgra-
ję z 20 żandarmów-wieszających  złożoną pod dowództwem Słowika” (podkreśle-
nie  – E.W.-B.)26.

25 Ibidem, s. 168.
26 „Dziennik Powszechny” 1864, nr 2.
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Znowu nie ma imienia, mamy za to inną ciekawostkę związaną z osobliwym na-
zwiskiem naszego bohatera (albo bohaterów). W źródłach i wspomnieniach, które 
powstawały w języku polskim, pojawia się oryginalne brzmienie nazwiska: Soło-
wiej. W relacjach, które tłumaczone są na polski z rosyjskiego oryginału, Sołowieja 
zastępuje Słowik. Najwyraźniej określenie „Coлoвeй” nie było przez autorów prze-
kładów identyfikowane jako nazwisko, być może uznawali je za pseudonim poda-
wany w rosyjskojęzycznych zapisach w wersji rosyjskiej, który, jako że odnosił się do 
Polaka, w przekładach powinien być zastępowany polskim odpowiednikiem. Prasa 
rządowa spolszczyła więc Sołowiejowi nazwisko, wprowadzając do literatury przed-
miotu jeszcze większe zamieszanie.

„Chwila”, krakowski organ konserwatystów, w numerze 6 z 9 stycznia 1864 roku 
cytuje w całości tekst „Dziennika Powszechnego”, a więc nic nowego nie wnosi do 
sprawy27. „Dziennik Poznański”, jak się wydaje, również opiera się w swojej relacji 
na „Dzienniku Powszechnym”:

Z prowincyi donosi urzędowy organ moskiewski ciągle jeszcze o potyczkach, 
jakkolwiek w pierwszym tegorocznym numerze ogłosił powstanie jako zupeł-
nie niemal przygniecione. Dnia 16 zm. niedaleko Wyszkowa pod wsią Trojanką 
starli się Moskale pod praporszczykiem Sobolewskim z konnym oddziałkiem po-
wstańców pod Słowikiem (podkreślenie – E.W.-B.). Powstańcy zsiadłszy z koni 
zajęli dwie oddzielnie stojące chałupy, z których prażyli Moskali celnymi strza-
łami. Ci niemogąc zdobyć chałup walecznie bronionych, podpalili je, a raport 
moskiewski się przyznaje, iż „pięciu znaleźli śmierć w płomieniach”28.

Nie udało mi się zidentyfikować gazety o tytule „Echo” ani „Poczty z Żurnału”, 
w pozostałych czterech źródłach Sołowiej-Słowik występuje bez imienia, zatem na-
dal nie wiem, skąd pochodzi informacja o tym, że miał na imię Józef.

Imię to pojawia się w Bitwach i potyczkach… również w drugiej notatce, w któ-
rej występuje nazwisko Sołowiej, a która dotyczy potyczki pod Zegrzem 25 czerwca 
1863 roku: „Oddział jazdy powstańczej, dowodzony przez Józefa Sołowieja (pod-

27 „Chwila” 1864, nr 6, s. 3.
28 „Dziennik Poznański” 1864, nr 6 (9 stycznia), s. 2.
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kreślenie – E.W.-B.), uderzył pod Zegrzem na patrol kozacki, który zniósł zanim przy-
była na pomoc rota piechoty z Serocka”29.

W tym wypadku Zieliński powołuje się jedynie na dwa kolejne numery wyda-
wanego w Krakowie przez konserwatystów „Czasu” i notatki luźne Chądzyńskie-
go. Problem w tym, że „Czas” nie podaje żadnej informacji o dowódcy polskiego 
oddziału: „Drobne hufce konne są wszędzie bardzo czynne, i w dniu 25 czerwca 
oddział konnych strzelców uderzył przy moście w mieście Zegrzu nad Narwią na pa-
trol kozacki i zniósł go”30. W kolejnym numerze informacja ta zostaje powtórzona: 
„Wczoraj dnia 25 czerwca żandarmerya nasza przy moście w Zegrzu nad Narwią, 
zaatakowała patrol kozacki i rozbiła go, zanim kompania piechoty przybyła z Seroc-
ka na pomoc”31.

Pozostają więc tylko notatki Chądzyńskiego, ale w opublikowanej wersji wspo-
mnień Sołowiej nosi u Chądzyńskiego imię Stanisław. Natomiast na temat powyż-
szej potyczki nie ma żadnej informacji.

Podsumujmy: Chądzyński w ostatecznej wersji swoich wspomnień pisze o Sta-
nisławie Sołowieju albo tylko o Sołowieju. Dotychczas odnalezione przeze mnie 
źródła rosyjskie posługują się samym nazwiskiem Sołowiej (z reguły pomijają imio-
na zarówno powstańczych, jak i własnych dowódców), które bywa tłumaczone na 
„Słowik”. Ustny przekaz w mojej rodzinie też jest źródłem – nie do końca pewnym, 
ale źródłem. W nim również Sołowiej nie ma imienia. Niemniej szczegóły rodzinnej 
opowieści zestawione z wynikiem badań genealogicznych jednoznacznie wskazują, 
że jedynym Sołowiejem pasującym do tej historii jest Stanisław Sołowiej, syn An-
drzeja. Nie udało mi się wychwycić, w jakim pierwotnym przekazie pojawia się imię 
Józef, wprowadzone do literatury przedmiotu przez Zielińskiego. W tej sytuacji za 
najbardziej prawdopodobną hipotezę przyjmuję, że Sołowiej był jeden i że był nim 
Stanisław, syn Andrzeja. I tej tezy będę się trzymała, kontynuując swą opowieść. 
Jednocześnie mam świadomość, że ewentualne przyszłe odkrycia mogą zweryfiko-
wać ten pogląd.

29 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 237.
30 „Czas” 1863, nr 146 (1 lipca), s. 3.
31 „Czas” 1863, nr 147 (2 lipca), s. 1.
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W lasach Puszczy Białej

„Snadź się musiało właśnie stać się, co się stało...”

I dopiero tutaj rozpoczyna się najciekawsza część historii Sołowieja. Muszę przy-
znać, że szukając jego śladów, sięgając do dokumentów i pamiętników, ujrzałam 
powstanie styczniowe w zupełnie innym świetle. Z czasów szkolnej edukacji utrwa-
liłam sobie obraz powstania jako zrywu szlachetnego, ale zupełnie pozbawionego 
szans powodzenia, spontanicznej akcji zagrożonej branką młodzieży, co to „poszła 
w bój bez broni”. Przeciwwagą tej postawy miała być racjonalna, choć kontrower-
syjna, polityka margarbiego Wielopolskiego. Przede wszystkim jednak jawiło się 
powstanie jako wydarzenie boleśnie ukazujące podziały w polskim społeczeństwie. 
Z jednej strony szlachetna szlachecka młodzież, z drugiej niechętni powstaniu lub 
w najlepszym przypadku obojętni wobec „pańskiej wojny” chłopi. Rzeczywistość 
okazała się o wiele bardziej skomplikowana.

Powszechnie wiadomo, że bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była 
branka do carskiego wojska. Ale branka nie obejmowała szlachty. Ta konkretna 
branka, wyjątkowo, nie dotyczyła też chłopów. W takim razie przeciwko komu była 
skierowana? Czyich buntowniczych nastrojów tak się obawiał margrabia Wielopol-
ski? Tego władze królestwa bynajmniej nie ukrywały. Już w październiku 1862 roku 
rządowy „Dziennik Powszechny” obwieścił, że:

Wszakże co do mającego się odbyć poboru w Królestwie, Minister Wojny Cesar-
stwa (...) zgodnie z wnioskiem Jego Cesarskiej Wysokości Najwyższej rozkazać 
raczył:
a) iżby pierwszy ogólny pobór do wojska w Królestwie Polskim jeszcze odło-
żonym został, ograniczając się obecnie na poborze częściowym, odbyć się ma-
jącym na wyjątkowych zasadach. Zamiast losowania zapowiedzianego Ustawą 
z 1859 r. nastąpi na ten raz imienne wykazywanie podług dawnego porządku, 
ludzi na pobór, przez właściwe władze do tego przez Radę Administracyjną Kró-
lestwa ustanowić się mające,-
b) że od zaciągu w pierwszym poborze wolni być mają właściciele ziemscy, oraz 
włościanie rolnicy, niemniej czeladź dworska wyłącznie do zatrudnień rolnych 
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używana; pozostała zaś ludność wiejska, a w tej liczbie posiadacze pojedynczych 
osad rolnych (...), dzierżawcy, oficjaliści dworscy i w ogólności cała ludność wiej-
ska do powyższych trzech kategorii nie należąca; --- tudzież ludność miejska 
wszystkich miast Królestwa bez różnicy wyznania, dostarczy kontyngens w wy-
sokości, jaka w swoim czasie oznaczoną zostanie32.

A zatem nie szlachta – posesjonaci, i nie chłopi, ale wszyscy poza, a właściwie 
pomiędzy nimi, byli celem tej akcji. To w miastach i miasteczkach czaiło się zło i na 
wsi ‒ wśród dzierżawców, pisarczyków, leśników, kowali, rybaków i wszystkich tych, 
którzy ani nie byli zobowiązani do pańszczyzny, ani z niej nie korzystali.

Nie wiadomo do końca, czy pomysł branki jako politycznej czystki wyszedł od 
samego Wielopolskiego, czy też został mu podsunięty33, ale trzeba przyznać, że 
był... niesłychanie wygodny. Poprzez owo imienne wskazywanie można było skazać 
na dwudziestopięcioletnie wygnanie (tyle praktycznie trwała służba w carskim woj-
sku) rzeczywistych lub rzekomych spiskowców bez bawienia się w procesy, świad-
ków i udowadnianie win. A jeśli w danym okręgu nie udało się znaleźć wystarczają-
cej liczby politycznie podejrzanych? Nic nie poradzę na to, że budzi to moje nieod-
parte i niewątpliwie ahistoryczne skojarzenia z wyrabianiem przez sowieckie służby 
bezpieczeństwa odgórnie ustalonej normy aresztowań wrogów ludu.

Ośmielę się stwierdzić, że nikt choćby trochę kierujący się rozsądkiem nie 
mógł sądzić, że najbardziej aktywna, ogarnięta „patriotyczną gorączką” młodzież 
bez protestu da się wcielić na 25 lat do carskiego wojska. Z tego, że tak pomyśla-
na branka wywoła opór, zdawały sobie sprawę obydwie strony ówczesnej sceny 
politycznej, zarówno rewolucyjna, jak i zachowawcza. „Biali”, z których niektórzy 
byliby nawet pomysłowi branki przychylni, ogłoszenie jej jawnie odebrali jako pro-
wokację mającą doprowadzić do eskalacji radykalnych działań. Po stronie „czerwo-
nych” pojawił się pomysł dyslokacji, mający na celu uniknięcie wybuchu powstania 
w niepożądanym, a wymuszonym branką terminie. Nawet najbardziej radykalni 
z „czerwonych” nie brali pod uwagę możliwości wybuchu powstania przed majem 

32 „Dziennik Powszechny” 1862, nr 224 (6 grudnia), s. 1.
33 Więcej na ten temat zob. S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, Warszawa 2019, 

s. 279‒280.
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1863 roku, to jest przed planowanymi dostawami uzbrojenia i zakończeniem innych 
przygotowań. Wielu z nich w 1862 roku widziało powstanie w perspektywie raczej 
kilkunastu czy kilkudziesięciu niż kilku miesięcy34. Dyslokacja miała polegać na ewa-
kuowaniu z miast młodzieży zagrożonej branką i ukrywaniu jej w terenie do czasu 
przygotowania powstania. O przygotowaniach, jakie czyniono do niej na Podlasiu, 
pisał między innymi w swoich pamiętnikach Bronisław Deskur35. Pomysł wydawał 
się dobry, ale stanowił takie wyzwanie logistyczne i organizacyjne, że okazał się 
niewykonalny.

Na co liczyła druga strona? Powszechna opinia głosi, że branka miała zapobiec 
powstaniu. Nie jest to takie oczywiste. Wiele wskazuje na to, że zarówno Wielo-
polski, jak i Rosjanie liczyli się z tym, że sprowokują wybuch powstania, co, tak czy 
inaczej, pozwoli im ujawnić i rozbić spiskowców36. Jeśli nie, to musieli zakładać, że 
brankę uda się przeprowadzić z zaskoczenia.

Ale przyjrzyjmy się samej procedurze: najpierw trzeba było sporządzić listę osób 
zdolnych w ogóle do służby wojskowej (szacowano ją na około 800 tys.). W sporządza-
niu tych list miały brać udział rady powiatów – 19 spośród 39 odmówiło wyznaczenia 
swoich przedstawicieli, wielu z wyznaczonych  nie zgodziło się wziąć w tym udziału. 
Potem następował przegląd lekarski i dopiero na końcu naczelnik powiatu, w porozu-
mieniu z miejscową żandarmerią, układał ostateczną listę osobników niepożądanych.

Założenie, że uda się utrzymać taką listę w sekrecie, wydaje się tak samo realne, 
jak przekonanie, że da się bez problemów sprowadzić z Belgii 10 tys. sztuk broni 
palnej bezpośrednio przed wybuchem powstania. Tym bardziej że Wielopolski miał 
wrogów nie tylko po polskiej stronie. Chociaż – trzeba przyznać ‒ prawie się udało. 
W nocy z 14 na 15 stycznia 1863 roku wojskowo-policyjne patrole zebrały w War-
szawie 1657 rekrutów (kontyngent wynosił 1950)37. Nie doszło do powstania, nie 

34 Ibidem, s. 326.
35 B. Deskur, Dla moich wnuków, Lwów 1892, s. 36‒37.
36 Rosyjski historyk Mikołaj Berg rozdział swej pracy poświęcony wybuchowi powstania 

rozpoczął od słów: „I tak Wielopolski osiągnął, do czego dążył: przyspieszył przesilenie”, 
M. Berg, Zapiski o polskich spiskach i powstaniach, cz. 6, Warszawa 1906, s. 5. Nie był 
bynajmniej w swojej opinii odosobniony.

37 S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, s. 352.
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doszło nawet do strzelaniny w mieście. Organizatorzy branki odetchnęli z ulgą. Był 
to jednak sukces pozorny. Z wymienionej liczby wcielono do wojska 559 osób, po-
zostałych zwolniono, ponieważ... nie było ich na listach poborowych. Policja, pod 
nieobecność osób wyznaczonych do branki, zabierała przypadkowych mieszkań-
ców. Dwa dni przed branką zorganizowane grupki zaprzysiężonej młodzieży jawnie 
niemal opuszczały miasto, udając w się w dwa miejsca zgrupowania: ku Puszczy 
Kampinoskiej i ku  lasom serockim.

Rosyjski historyk Mikołaj Berg z goryczą pisał później, że władze Królestwa, za-
równo cywilne, jak i wojskowe, nie uczyniły nic, żeby zapobiec ich wyjściu z miasta, 
a kiedy już wyszli, wyłowić ich po lasach i „oddać w rekruty” zanim jeszcze wy-
buchło powstanie: 

„Wielki książę, Wielopolski i całe ich otoczenie patrzyli spokojnie na wychodzą-
cych z Warszawy, widząc w tym porywie coś ciekawego a nawet zabawnego i nie 
przeczuwając wcale, jak straszna tragedya w przyszłości się przygotowywała”38.

Książę Namiestnik39 i Wielopolski byli ponoć przekonani, że zagubione w lasach 
„warszawskie dzieci” same wrócą – zmusi je do tego głód i styczniowe mrozy – nie 
warto trudzić wojska. Nie wróciły. A w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku rozpo-
częło się powstanie.

Ponad 150 lat minęło od tej chwili, a spory o ocenę ówczesnych wydarzeń bu-
dzą emocje nie mniejsze niż dzisiejsze konflikty polityczne. Nie chcę spekulować, 
jak potoczyłaby się historia, gdyby „czerwoni” pogodzili się z branką i „wichrzyciel-
ski element” trafił w szeregi zaborczej armii, podobnie jak nie chcę tworzyć alterna-
tywnej wizji, w której powszechnie znienawidzony Wielopolski rezygnuje z przepro-
wadzenia branki, a może i ze stanowiska. Mogę mieć oczywiście w świecie postaci 
z przeszłości swoje sympatie i antypatie, ale sądzę, że nic nie działo się przez przy-
padek ‒ jeśli wydarzenia potoczyły się tak, jak się potoczyły, to widocznie w tamtym 
momencie historycznym, w tamtych realiach nie mogły potoczyć się inaczej.

38 M. Berg, Zapiski o polskich spiskach…, s. 6.
39 Namiestnikiem cara w Królestwie Polskim był od 1862 roku jego brat, Wielki Książę 

Konstanty.
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Zanim wzrósł liściem bór

Nie jest tu moim zadaniem opisywanie całego przebiegu powstania styczniowe-
go. Ale jeśli chcę odnaleźć ślady powstańca Sołowieja, to muszę i chcę przyjrzeć się 
dokładnie małemu jego wycinkowi – wydarzeniom, które rozegrały się na terenie 
powiatu pułtuskiego i okolic, gdzie zamieszkiwali moi przodkowie i skąd pochodził 
Sołowiej. Skupię się na obszarze, którego granice wyznaczają: linia Bugu, droga Se-
rock‒Ostrołęka i droga Ostrołęka‒Ostrów Mazowiecka. Oczywiście, podążając śla-
dami konkretnego oddziału, nie będę sztywno trzymała się tych granic.

Organizacja powstańcza, zarówno cywilna, jak i wojskowa, opierała się na po-
dziale administracyjnym. Interesujący mnie obszar stanowił wschodni kraniec wo-
jewództwa płockiego. W pierwszej fazie powstania oddziały organizowane w wo-
jewództwie płockim skupiały swoją działalność na północnej i zachodniej części 
województwa (były przecież plany, żeby Płock, po uwolnieniu go od Rosjan, stał się 
siedzibą ujawnionego Rządu Narodowego). W północno-wschodniej części powia-
tu pułtuskiego operował na początku lutego oddział dowodzony przez Wacława 
Szteinkelera, liczący około 200 ludzi, który 2 lutego zdobył Maków, a 6 lutego został 
zaatakowany pod Karniewem przez wojsko rosyjskie dowodzone przez Wałujewa. 
Połowa oddziału uległa rozproszeniu, z drugą połową przeszedł Wacław Szteinkeler 
w lasy o okolicy wsi Podoś. Tam oddział, dowodzony przez brata Wacława, Tytu-
sa, został ponownie zaatakowany przez Wałujewa i rozbity. Zieliński podaje straty 
polskie w tej bitwie na 16 zabitych, 36 rannych wziętych do niewoli i 7 zdrowych 
wziętych do niewoli.

Bezpośrednio na teren w widłach Bugu i Narwi powstanie wkroczyło wraz 
z podlaskim oddziałem Władysława Cichorskiego ps. „Zameczek”. Po klęsce w bi-
twie pod Siemiatyczami „Zameczek” przeszedł na teren województwa płockiego 
i przez pewien czas operował na terenie pomiędzy Wyszkowem a Ostrowią, szkoląc 
swoich ludzi i niepokojąc Rosjan. Oddział jego w tym czasie liczył, jak podaje Zie-
liński, około 700 ludzi. Chądzyński twierdzi, że z Podlaskiego Cichorski i Władysław 
Wilkoszewski przyprowadzili około 250 ludzi, natomiast osiągnięcie przez oddział 
liczby przekraczającej 600 było skutkiem zaciągu spośród miejscowych mieszkań-
ców. Zaciąg ten miał organizować właśnie Chądzyński.
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Oddział dowodzony przez „Zameczka” 22 lutego napadł na kasę magazynu sol-
nego w Wyszkowie. Do ważniejszych starć doszło w okolicach Wiśniewa i Przety-
czy. Napotkałam rozbieżności, jeśli chodzi o kolejność tych wydarzeń. Zieliński jako 
pierwszą wskazuje masakrę w leśniczówce w Wiśniewie, datując ją na 26 lutego, 
bitwę w Przetyczy zaś na 28 lutego. Chądzyński podaje odwrotną kolejność: naj-
pierw atak Polaków na wojsko rosyjskie w Przetyczy 26 lutego, a dwa dni później 
wydarzenia w Wiśniewie. Najbliższy prawdy jest chyba opis zawarty w „Wiadomo-
ściach z pola bitwy”, choćby dlatego, że wymienia wszystkie ofiary.

Zatem chronologia wydarzeń wyglądała zapewne tak: 26 lutego oddział Cichor-
skiego, zgodnie z tym, co pisał Zieliński, obozował w lesie koło Wiśniewa. Dowie-
dziawszy się o wyruszeniu z Pułtuska na Ostrów oddziału rosyjskiego, wycofał się 
na zachód – okolice Długosiodła pokrywały wówczas gęste lasy. Kozacy dotarli do 
leśniczówki w Wiśniewie 27 lutego – taka data śmierci podana jest w aktach zgonu 
wszystkich osób, które wówczas zginęły. Jako godzina śmierci wskazana jest 13.00, 
ale to należy traktować orientacyjnie. W każdym razie dramat rozegrał się około 
południa. Przytoczę fragment relacji z „Wiadomości z pola bitwy”.

[M]oskale (...) okazali właściwą takiemu wojsku odwagę w Wiśniowku: napadł-
szy na dom podleśnego Zewalda, gdzie znaleźli trzech z naszego oddziału sze-
regowców: jeden z nich Skarzyński, po krótkiej obronie został zabity; dwóch 
innych ocaliło się ucieczką. Cała moskiewska srogość wywartą wtenczas została 
na rodzinie nieszczęśliwego gospodarza i spokojnych jego sługach: Zewalda kil-
kunastu ranami od pchnięć i wystrzałów zamordowali, potém trupowi głowę 
odcięli i wycięli z niej język; żonę pikami i bagnetami pokłówszy, potém odartą 
i pół nagą włócząc po ziemi za nogi, żebra w niéj połamali i pogruchotali jéj 
głowę; siostrze żony, pannie Janczewskiéj, przestrzelili obie ręce w chwili gdy je 
złożone z błaganiem o litość podniosła. Następnie dom zrabowawszy zapalili, 
trupów w ogień powrzucali, i dwóch parobków, chcących ze strachu do lasu 
uciekać, pikami w płomienie powpychali40.

40 „Wiadomości z pola bitwy” nr 5, 1863 (14 marca), s. 1‒2 (pisownia oryginalna). 



55

O żandarmie Sołowieju i innych „narwańcach” z roku 1863

Ten makabryczny opis zawiera fakty pomijane w późniejszych pracach, świad-
czące, że ktokolwiek był źródłem tej informacji, był dobrze poinformowany, choćby 
co do nazwiska szwagierki Zewalda. Poświęćmy chwilę ofiarom:

Skarzyński – u Zielińskiego porucznik Adolf Skarzyński, według aktu zgonu:  
Adolf Skarzyński, uczeń szkoły leśnej, „lat dwadzieścia dwa mieć mogący z miejsca 
urodzenia, i czyim był synem, stawającym aktu niewiadomo”.

Zewald – Edward Zewald, urodzony 15 października 1833 roku w Warszawie, 
syn Franciszka, naczelnika sekcji rachunkowej przy Komisji Rządowej Przychodów 
i Skarbu, i Barbary z Faleńskich41, od 1861 roku podleśny Lasów Rządowych Leśnic-
twa Udrzyn, zamieszkały w Wiśniewie.

Jadwiga Zewald z domu Janczewska, urodzona około 1835 roku, córka Kazimie-
rza, naczelnika Komisji Skarbu, i Felicji z Butkiewiczów; jej brat Władysław Janczew-
ski był w 1860 roku redaktorem „Gazety Rządowej”. Nie wiadomo, jakie były dalsze 
losy Jadwigi. Z aktu zgonu jej męża wynika, że gdy był on sporządzany 5 marca ‒ 
żyła. Nie wiadomo również, która z jej sióstr przebywała wówczas w Wiśniewie.

Późniejsze prace, choćby Chądzyńskiego (mógł nie wiedzieć) i Zielińskiego (wiedział, 
skoro korzystał z „Wiadomości z pola bitwy”), z niezrozumiałych dla mnie przyczyn po-
mijają kolejne dwie ofiary, wspomnianych w relacji „dwóch parobków”. Byli to:

Józef Sobota – furman podleśnego Zewalda, ur. około 1838 roku, syn Pawła 
i Marianny z Rokitów.

Józef – „w służbie za pastucha u podleśnego zostający”, miał lat 16, nikt nie znał 
jego nazwiska ani miejsca pochodzenia.

Po dokonaniu mordów w Wiśniewie oddział kozacki nie kontynuował marszu 
na Ostrów, ale zawrócił i dotarł wieczorem do Przetyczy, gdzie połączył się z rotą 
piechoty. Obozujących w Przetyczy Rosjan zaatakował świtem 28 lutego oddział 
„Zameczka”. Po półgodzinnej obronie Rosjanie uciekli, pozostawiwszy kilka sztuk 
broni. Stracili – tu polskie źródła są zgodne ‒ ośmiu zabitych i kilkunastu rannych. 
Straty polskie wyniosły według „Wiadomości z pola bitwy” dwóch, według Zieliń-
skiego trzech, rannych. Zwycięstwo to podniosło morale powstańców i okolicznej 
ludności. Traktowane było jako natychmiastowa zemsta powstańców za to, co wy-
darzyło się w Wiśniewie.

41 484/1836 Warszawa, św. Jan.
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Mapa działań większych oddziałów powstańczych w rejonie powiatu pułtuskiego42

Legenda:

o – miejsca postojów 
X – miejsca bitew i potyczek 
X – działania oddziału pod dowództwem Władysława Cichorskiego „Zameczka” 
X – działania oddziału pod dowództwem Zygmunta Padlewskiego 
X – działania oddziału pod dowództwem Ignacego Mystkowskiego/Karola Frycze/ 
   Wacława Broniewskiego 
X – działania oddziału pod dowództwem pod dowództwem Jakuba Jasińskiego.

42 Informacje o bitwach zostały naniesione na fragment mapy: Mappa generalna Króle-
stwa Polskiego, z oznaczeniem pocztowych i partykularnych dróg, Stacyi i odległości Mil 
między onemi, 1820, Wikimedia Commons.
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Na początku marca oddział Cichorskiego liczył już ok. 1000 osób. Komitet Cen-
tralny przysłał do tego oddziału Józefa Konstantego Ramotowskiego ps. „Wawer”43 
w charakterze naczelnika wojskowego, któremu miał się podporządkować dotych-
czasowy dowódca, Władysław Cichorski. Ramotowski był weteranem powstania 
listopadowego, odznaczonym Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari za udział 
w bitwie pod Wawrem (stąd pseudonim). Przed powstaniem powrócił do kraju 
z emigracji, pochodził z Podlasia. Jednak oddział znajdował się na terenie woje-
wództwa płockiego, więc naczelnik wojskowy tegoż województwa, Zygmunt Pa-
dlewski, uznał, że podlega on jego władzy i objął nad nim komendę.

Zanim jednak Padlewski miał możliwość zrealizowania zamierzeń, jakie wią-
zał z tym oddziałem, za realizację własnych planów wzięli się Rosjanie. Przeciwko 
polskiemu zgrupowaniu wyruszyły z trzech stron trzy kolumny wojska: z Pułtuska 
(Wałujew), Ostrołęki i Łomży (Uljanow) ‒ liczące łącznie około 5 tys. żołnierzy i od-
dane pod dowództwo generała Tolla. Osaczyły one oddział dowodzony teraz przez 
Padlewskiego. Padlewski miał dość ludzi, ale nie mieli ono wystarczająco dużo 
broni – ponad 80% oddziału stanowili kosynierzy. Postanowił więc unikać bitwy, 
licząc, że uda mu się dozbroić oddział bronią sprowadzoną z zagranicy. Miała być 
ona dostarczona przez Prusy44. Zapewne nigdy nie uda się odtworzyć dokładnie 
trasy Padlewskiego i wszystkich sprytnych manewrów, którymi lawirował pomiędzy 
trzema rosyjskimi kolumnami – jedno jest pewne, nie udałoby mu się, gdyby dzia-
łał na nieprzyjaznym terenie. Wiemy, że oddział Padlewskiego 4 marca obozował 
w Sulęcinie, stamtąd wyruszył na północ w stronę Śniadowa, następnie na północ-
ny wschód. Obozował w Zalesiu (musiało to być Zalesie k. Radogoszczy), a 6 marca 
przeprawił się przez Narew w miejscowości Kępa (na wschód od Miastkowa). Potem 
ruszył dalej i 7 marca stanął w Myszyńcu, uroczyście witany przez mieszkańców. Na-
stępnego dnia dokonał wypadu na komorę celną w Dąbrowie, gdzie zdobyto trochę 
broni, amunicji i mundurów. Nie znalazłam jednak informacji o wzmocnieniu od-
działu bronią dostarczoną z zagranicy.

Niestety, wkrótce dotarli do Myszyńca Rosjanie podążający tropem powstań-
ców z Puszczy Białej. Padlewski przyjął bitwę pod miastem, zacięta walka trwała 

43 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca…, s. 95.
44 Ibidem, s. 96.
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6 godzin, w jej trakcie sam dowódca osobiście poprowadził do ataku batalion kosy-
nierów. Ostatecznie jednak Polacy musieli się wycofać ‒ za sukces mogąc uznać to 
jedynie, że Wałujew chwilowo zaprzestał za nimi pościgu. Wkrótce jednak Rosjanie 
dogonili Padlewskiego pod Drążdżewem, gdzie 12 marca odbyła się kolejna bitwa, 
w której Polacy ponieśli duże straty. Z resztą oddziału pomaszerował Padlewski na 
północny zachód, ponosząc kolejne porażki: 15 marca pod Zeńbokiem i 21 marca 
pod Radzanowem. Po tej ostatniej klęsce 22 marca rozpuścił oddział. Zieliński pisze 
jednak, że cała kawaleria oraz ochotnicy z Pułtuskiego nie rozeszli się, ale obrali 
sobie za dowódcę Roszkowskiego i wrócili za Narew, gdzie stali się zalążkiem od-
działu organizowanego na nowo przez Ramotowskiego. Nie wiadomo, ilu spośród 
uczestników bitwy pod Radzanowem trafiło do „Wawra” – od Radzanowa do Ko-
morowa pod Ostrowią, gdzie zbierał on swój oddziałek, jest w linii prostej 120 km. 
Padlewski rozpuścił oddział 22 marca, a 25 marca „Wawer”, mający pod komendą 
dwie kompanie piesze i 10 konnych, łącznie około 200 osób45 obawiając się ataku 
Rosjan, przeszedł na teren guberni augustowskiej i tropiony przez oddziały nieprzy-
jaciela 27 marca dotarł w okolice Nowogrodu. Wydaje się mało prawdopodobne, 
żeby zdążyły dotrzeć do niego niedobitki oddziałów rozproszonych 21 marca pod 
Radzanowem – nie przemieszczali się przecież w linii prostej i musieli unikać Rosjan. 
Bardziej prawdopodobne, że Ramotowski, poza nowymi ochotnikami, zebrał ludzi 
rozproszonych w poprzednich potyczkach, a dowodzeni przez Roszkowskiego46 stali 
się zalążkiem kolejnego tworzonego w Puszczy Białej oddziału.

Jaki udział w tych wydarzeniach brał Stanisław Sołowiej? Czy był wśród tych, 
którzy się zaciągnęli do oddziału „Zameczka”? Cóż, mogło tak być, ale wcale nie 
musiało. Może dołączył do powstania wtedy, kiedy tworzył swój oddziałek Polikarp 
Dąbkowski, albo kiedy Chądzyński organizował regularną siatkę Straży Narodowej 
Bezpieczeństwa Ogólnego, zwaną później Żandarmerią Narodową? Pierwszy raz 
Sołowiej został wspomniany z nazwiska w kontekście wydarzeń, które miały miej-
sce na początku czerwca, wtedy już jednak był już co najmniej dowódcą patrolu.

45 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 255.
46 Łatwiej byłoby to ustalić, śledząc losy Roszkowskiego, ale postać ta występuje w źró-

dłach tylko raz i oczywiście bez imienia.
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„...i Moskwa wlazła pod nasze strzelby i kosy”

Tymczasem Padlewski został 10 kwietnia aresztowany przez Rosjan47 i woje-
wództwo płockie pozostało czasowo bez wojskowego naczelnika. Nie powstrzyma-
ło to jednak działań zmierzających do utworzenia kolejnego oddziału w Puszczy Bia-
łej. Jednocześnie Chądzyński zaczął organizować na tym terenie siatkę Żandarmerii 
Narodowej. Dowództwo nad nowym zgrupowaniem objął Ignacy Mystkowski.  Bro-
nisław Deskur, dowódca jazdy, wspomina ten czas następująco:

Kurpie przyjmowali nas wszędzie z otwartem sercem i chętnie dzielili się wszyst-
kiem, co sami mieli. Nie nadużywaliśmy jednak ich gościnności, bo organizacya 
powiatowa dostarczała wszystkiego, co potrzebne było z okolicznych folwarków 
szlacheckich. W trzy tygodnie oddział nasz wzrósł do 700 ludzi. Zadaniem na-
szym było wyćwiczyć, o ile się da, żołnierza i pościągać broń palną myśliwską, 
której do 200 sztuk się zebrało; reszta oddziału była uzbrojona w kosy.
Kawalerya, której było do 80 koni, miała lance, a niektórzy po jednym pistolecie 
lub pojedynce48  (...) w miejsce pałaszy, których było zaledwie dla połowy oddzia-
łu, reszta miała rapiry pokojowe, szpady sędziowskie i t. p. narzędzia sieczne. 
Do miesiąca maja unikaliśmy spotkania z nieprzyjacielem, chcąc, jak można było 
najlepiej oddział zorganizować. Sztab Mystkowskiego nie miał jeszcze ani jednego 
fachowego oficera, prócz kilkunastu podoficerów, którzy służyli za instruktorów. 
Sztab składali: Karol Frycze, technik, i Dąbrowski, brat Jarosława Dąbrowskiego. Ja 
miałem w kawaleryi starych paru żołnierzy z wojska regularnego i dwóch bardzo 
dzielnych oficerów partyzantki, ale nie fachowych wojskowych49.

Jak widać, bardziej jeszcze niż niedostatek broni, doskwierał powstańcom brak 
fachowej kadry wojskowej - żaden z dowódców nie był zawodowym oficerem. 
Mystkowski miał świadomość, że szkolenie nie może trwać wiecznie, oddział mu-
siał podjąć walkę, także ze względu na utrzymanie morale ochotników. Wykorzystał 

47 Rozstrzelano go w Płocku 27 maja 1863 roku.
48 Pojedynka – pistolet do pojedynków.
49 B. Deskur, Dla moich wnuków, Lwów 1892, s. 53.
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informację o tym, że z Ostrołęki do Ostrowi wyruszył oddział złożony z 80 konnych 
i roty piechoty, czyli łącznie ok. 300 żołnierzy. Oddział ten miał podobno areszto-
wać w Gostkowie naczelnika organizacji powiatowej Józefa Małowiejskiego50. Jak 
na ekspedycję, której celem miało być aresztowanie jednego człowieka, była wcale 
liczna, ale nie dość liczna w stosunku do oddziału Mystkowskiego (przeważała go 
jednak poziomem uzbrojenia i wyszkolenia żołnierzy). Poza przewagą liczebną miał 
jednak Mystkowski jeszcze jedną istotną przewagę – informację. Wiedział o nie-
przyjacielu, a nieprzyjaciel nie wiedział o nim. Tak więc znając prawdopodobną dro-
gę przemarszu rosyjskiego oddziału, rozstawił swoich ludzi pomiędzy wsiami Stok 
i Jelenie51. Atak rozpoczął się 5 maja ok. 2 w nocy (wg raportu Mystkowskiego), 
kiedy strzelcy otworzyli ogień do maszerującej kolumny wojska. Rosjanie skryli się 
w lesie po drugiej stronie drogi, gdzie zostali zaatakowani przez kosynierów. Kosa 
uchodzi za broń prymitywną, ale łatwo sobie wyobrazić, czym mogła być w bezpo-
średnim starciu, a przecież do starć takich dochodziło w dziewiętnastowiecznych 
wojnach dość często. Żaden bagnet ani pałasz nie miał takiego zasięgu. Malowniczo 
(ale i precyzyjnie) opisuję tę bitwę w swoich wspomnieniach Deskur:

W gąszczu przy szosie ustawiono po jednej stronie cały oddział piechoty, ja roz-
dzieliłem moją kawaleryę na dwa skrzydła oddziału pieszego, na jednem sam 
zostałem, na drugie odkomenderowałem oficera Kozłowskiego, polecając mu 
stanąć po drugiej stronie szosy. Pluciński, członek organizacji Pułtuskiej, przyje-
chał w tym czasie do oddziału i wziął udział w wyprawie. Stanął z Mystkowskim 
i Fryczem w środku naszej piechoty. Przez Mystkowskiego miał być dany sygnał 
do ataku. Moskwa około 11-tej w nocy zbliżyła się pod las, wiara, leżąc w gąszczy 
już kilka godzin, zaczęła chrapać. W awangardzie oddziału moskiewskiego szło pół 
sotni kozaków, w ariegardzie szwadron huzarów. Szpica kozacka, dojechawszy do 
naszego stanowiska, usłyszała prawdopodobnie chrapanie i zwróciła się w miej-
scu zatrzymując maszerujące wojsko. Dowódca Moskali, kapitan Rynażewski, nie 

50 Patrz S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 233; „Wiadomości z pola bitwy” 1863, nr 11 
(1 czerwca), s. 1; Chądzyński, Wspomnienia powstańca…, s. 118.

51 Mystkowski w raporcie cytowanym w „Wiadomościach z pola bitwy” 1863, nr 11 
(1 czerwca), s. 1, używa określenia „pod Komorowem”.
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zwracając uwagi na przestrogę kozaków zakomenderował „marsz”, i Moskwa wla-
zła pod nasze strzelby i kosy. Mystkowski strzelił, rozpoczął się ogień na całej linii 
ciągnących Moskali; w pierwszej chwili upadła Moskwa plackiem na szosę, chcąc 
uniknąć strzałów, to też kosynierzy skoczyli z tej chwili i mocno ją poturbowali. 
Starcie było tak bliskie, że brano się za bary i mordowano wzajemnie.
(...) Moskale po chwili zerwali się z ziemi i przeszli na drugą stronę szosy. Ryna-
żewskiego, którego bardzo żołnierze lubili, wzięli między siebie i krzyżując od 
ataku kosynierów karabiny nad nim, unieśli. Moskale ustępowali odstrzeliwując 
się. Jadące w awangardzie kozactwo uciekło. Przejechałem więc pod ogień na 
lewe skrzydło, aby uderzyć na huzarów w ariegardzie. Kozłowski ucierał się już 
z nimi, rozsypanych po polu za lasem huzarów gonili nasi pojedyńczo. Dosta-
liśmy wówczas kilkanaście koni huzarskich i dwa kozackie, trochę karabinków 
i pałaszy i kilku huzarów do niewoli wzięli52.

Jeszcze większe wrażenie robi ten opis, kiedy uświadomimy sobie, że walka 
toczyła się w nocy. Oddział rosyjski poszedł w rozsypkę. Mystkowski ocenił straty 
nieprzyjaciela na 31 zabitych, 8 rannych i 4 wziętych do niewoli. Straty własne na 
6 zabitych i 14 rannych, z których co najmniej jeden, Adam Pisarzewski53, w mo-
mencie pisania raportu już nie żył. Deskur w swoich wspomnieniach podaje inne 
liczby – Polaków ciężko rannych i zabitych ponad 30, Moskali zabitych kilkudziesię-
ciu54. Co istotne, powstańcy zdobyli sporo tak potrzebnej im broni i sprzętu. Jeszcze 
po ciemku zebrali 15 sztucerów, 6 par pistoletów, 6 pałaszy, 3 rewolwery, 5 koni, 
powóz i 3 furmanki innych bagaży, w tym 3 solidnej wielkości kotły. Kolejnego dnia 
okoliczni mieszkańcy znosili im jeszcze broń, którą znajdowali w lesie lub na polach.

Spośród czterech wziętych do niewoli oficerów trzech, Denisewicza, majora 
żandarmów, oraz dwóch braci Puchalów-Cywińskich, na rozkaz Mystkowskiego 

52 B. Deskur, Dla moich wnuków, s. 54‒55.
53 Akt zgonu Adama Pisarzewskiego został sporządzony w jego rodzinnym Karniewie 

12 maja, jako data śmierci podany jest 4 maja, godz. 11 w nocy, czyli godzina, o której 
według Deskura zaczęła się bitwa. Jednym ze zgłaszających zgon był Franciszek Ambro-
ziak ze wsi Stok.

54 B. Deskur, Dla moich wnuków, s. 55.
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powieszono, a ponieważ byli Polakami, uznano ich za zdrajców. Jeden z nich, De-
nisewicz, błagając o darowanie życia, powoływał się na syna, który bierze udział 
w powstaniu. Prawdopodobnie chodziło o Andrzeja Denisewicza, który był dowód-
cą powstańczego Olkuskiego Pułku Piechoty w Krakowskiem (tak sądził Deskur), ale 
nie udało się znaleźć dokumentów, które pozwoliłyby jednoznacznie ustalić, jakie 
relacje łączyły te dwie osoby55. Andrzej Denisewicz również został rozstrzelany za 
zdradę. W Radomiu 14 maja 1864 roku – przez Rosjan.

Mystkowski za wyróżniających się w tej walce uznał Władysława Ostaszewskie-
go (i cały jego oddział), Antoniego Łazowskiego, Karola Fryczego, Leopolda Pluciń-
skiego, Jana Podbielskiego i Bronisława Deskura56. Po tym zwycięstwie oddział, 
zasilony kolejnymi ochotnikami, wzrósł do 1200 osób, a Mystkowski został miano-
wany podpułkownikiem.

Niestety, kolejne przedsięwzięcie Mystkowskiego nie skończyło się tak szczęśli-
wie. Oczywistym celem powstańców było przerwanie połączeń kolejowych między 
Królestwem a Rosją. Mystkowski postanowił więc zorganizować zasadzkę i wykoleić 
pociąg na linii Warszawa‒Petersburg pomiędzy stacjami Czyżew i Małkinia. Chodzi-
ło też o to, by przy tej okazji rozbić oddział dowodzony przez gen. Tolla, a stacjonu-
jący w Czyżewie. Ze względu na przewagę liczebną i przede wszystkim uzbrojenia 
atak wprost na Czyżew nie miał szans. Co innego, gdyby wykoleić pociąg z rosyjskim 
wojskiem i dopiero wtedy przeprowadzić atak. Na miejsce zasadzki wybrano okoli-
cę wsi Kietlanka. Pierwsza część planu, która miała sprawić, że oddział Tolla znajdzie 
się w atakowanym pociągu, zakończyła się sukcesem.

13 maja Polacy ostrzelali pociąg osobowy, czym wywabili z Małkini stacjonujący 
tam oddział Kozaków57. Poradził sobie z nimi Frycze przy pomocy batalionu strzel-
ców i kilku ułanów. Na odsiecz oddziałowi z Małkini wyruszył z Czyżewa gen. Toll, 

55 Nawet Markowi Jerzemu Minakowskiemu nie udało się na razie ustalić danych rodzi-
ców Andrzeja Denisewicza, wciąż znajduje się on na liście „poszukiwanych”, https://
wielcy.pl/psb_szukani.php?tom=5 (dostęp 26.08.2020).

56 „Wiadomości z pola bitwy” 1863, nr 11 (1 czerwca), s. 1.
57 Informacje na temat przebiegu bitwy między innymi w: „Dziennik Powszechny” 1863, 

nr 415 (18 maja), Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 118‒119, B. Deskur, Dla mo-
ich wnuków, s. 56‒58.

https://wielcy.pl/psb_szukani.php?tom=5
https://wielcy.pl/psb_szukani.php?tom=5
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pociągiem, zgodnie z przewidywaniami Polaków. O porażce zadecydowały, jak się 
zdaje, dwie rzeczy. Po pierwsze, zdrada. Toll dowiedział się o uszkodzonych torach 
od wtajemniczonego w zamiary powstańców pracownika kolei, Chądzyński podaje 
jego nazwisko – Suchodolski. Zachował więc ostrożność – pociąg poruszał się na 
tyle wolno, że ‒ tu relacje nie są do końca zbieżne – zatrzymał się przed uszko-
dzonymi torami lub, w innej wersji, wypadły z szyn tylko pierwsze wagony. Drugą 
przyczyną klęski był niestety błąd Mystkowskiego. Wbrew radom Podbielskiego ob-
sadził on swoimi ludźmi tylko jedną stronę torów. Spodziewający się ataku Rosjanie 
wysiedli na drugą stronę i wykorzystali pociąg jako osłonę.

W pierwszym szturmie padli między innymi dowódcy – Podbielski, Pluciński 
i Ostaszewski – ci sami, którzy wyróżnili się w bitwie pod Stokiem. Wsadzony na 
konia ranny w obie nogi Mystkowski próbował objechać pociąg na czele grupy ko-
synierów, ale został zabity. Po jego śmierci kosynierzy bez dowódców poszli w roz-
sypkę. Stawiała opór tylko garstka kawalerii spychana przez przeciwnika w stronę 
Zaręb Kościelnych. Dopiero powrót oddziału Fryczego spod Małkini sprawił, że Ro-
sjanie zaprzestali ścigania niedobitków oddziału Mystkowskiego i wrócili pociągiem 
do Czyżewa. Pozwoliło to Polakom zebrać z pobojowiska rannych (około 25) i ponad 
40 zabitych58. Niektóre zwłoki nosiły ślady wskazujące, że zwycięscy pastwili się nad 
rannymi albo trupami powstańców. Deskur zapisał, że ciała Plucińskiego, Podbiel-
skiego, Ostaszewskiego i Mystkowskiego zabrali ze sobą Rosjanie. Z księgi zgonów 
parafii w Czyżewie wynika, że Władysław Ostaszewski i Leopold Pluciński zostali po-
chowani 14 maja w Czyżewie, czyli w miejscu stacjonowania oddziału Tolla, co po-
twierdzałoby wersję Deskura. Jako datę zgonu podano 13 maja, jako miejsce zgo-
nu właśnie Czyżew. Ignacy Mystkowski został pochowany w Zarębach Kościelnych 
15 maja, to jest dwa dni po bitwie, w akcie zgonu nie podano żadnych informacji 
o jego udziale w powstaniu i okolicznościach śmierci, jako miejsce wskazano Zarę-
by. Możliwe więc, że ciała Mystkowskiego nie przechwycili Rosjanie – Zaręby były 
miejscem, gdzie zbierały się rozproszone polskie oddziały i gdzie udzielano pierw-
szej pomocy rannym.

58 Bronisław Deskur pisze o kilkudziesięciu rannych i ponad 40 zabitych, według Chądzyń-
skiego było 28 zabitych i 17 rannych. „Dziennik Powszechny” nr 415 z 18 maja twierdzi, 
że powstańców poległo 140, rosyjski żołnierz 1, a 14 było rannych.
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Akt zgonu Jana Podbielskiego, syna Andrzeja i Józefy Stepnowskiej, został spo-
rządzony dopiero 22 września, czyli cztery miesiące po śmierci, w jego rodzinnej 
parafii, to jest w Ostrowi Mazowieckiej. Zgłaszającym był jego brat Józef. Jako miej-
sce zgonu podał on wieś Uścianek, a jako datę – 7 maja. Mieczysław Żochowski59 
identyfikuje osobę, której dotyczy ten akt, jako Jana Podbielskiego, syna Andrzeja, 
rejenta kancelarii ziemskiej ostrowskiej, oficera sztabowego w garnizonie moskiew-
skim i pisze, że został on ciężko ranny w bitwie pod Stokiem i przewieziony do wsi 
Uścianek, gdzie zmarł 7 maja. Janusz Wojtasik, autor biogramu Jana Podbielskiego, 
syna Andrzeja i Józefy Stepnowskiej, w Polskim Słowniku Biograficznym60 utożsamia 
go z Podbielskim poległym pod Kietlanką, ale zaznacza, że istnieje pogląd o dwóch 
oficerach rosyjskiego sztabu generalnego o tym nazwisku. Jednym z nich byłby Jan, 
poległy pod Stokiem, drugim Józef poległy pod Kietlanką.

Rozwiązania tej zagadki nie ułatwia fakt, że Uścianek leży mniej więcej 2 kilome-
try od Kietlanki, a 26 kilometrów (w linii prostej) od Stoku. Miejsce podane w akcie 
zgonu pasuje więc do bitwy pod Kietlanką, data – do bitwy pod Stokiem. Co cieka-
we, ani Deskur, ani Chądzyński nie wspominają o Podbielskim w kontekście bitwy 
pod Stokiem. Ze wspomnień Deskura można wręcz wywnioskować, że Podbielski 
przybył do oddziału po bitwie pod Stokiem, a przed zasadzką pod Kietlanką. Przeczy 
temu raport Mystkowskiego, w którym wymienia on Jana Podbielskiego, ale nie 
wspomina nic o tym, że został ranny. Biorąc to wszystko pod uwagę jestem zdania, 
że Podbielski, oficer sztabu generalnego, był jeden – nosił imię Jan, a właściwie Jan 
Feliks Bronisław, i poległ w bitwie pod Kietlanką 13 maja 1863 roku, a data śmier-
ci w jego akcie zgonu jest pomyłką. Łatwo ją usprawiedliwić, biorąc pod uwagę, 
że akt ten został sporządzony 4 miesiące później. Nie wyklucza to możliwości, że 
w oddziale Mystkowskiego były inne osoby o nazwisku Podbielski, dość popular-
nym w okolicy, a że imię Jan również do rzadkich nie należy, mogło być i tak, że trafił 
się drugi Jan Podbielski.

59 M. Żochowski, Powstanie styczniowe w Puszczy Białej i Kamienieckiej, [w:] Śladami po-
wstania styczniowego. Aspekty historyczne i krajoznawcze, red. J. Partyka, M. Żochow-
ski, Warszawa 2014, s. 195.

60 J. Wojtasik, Jan Feliks Podbielski, [w:] Polski Słownik Biograficzny, https://www.ipsb.
nina.gov.pl/a/biografia/jan-feliks-bronislaw-podbielski (dostęp 23.08.2020).

https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-feliks-bronislaw-podbielski
https://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/jan-feliks-bronislaw-podbielski
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Ostatecznie nie ma pewnych informacji, gdzie został pochowany Jan Podbielski 
oraz pozostali polegli w bitwie pod Kietlanką. Na grobie Mystkowskiego w Zarę-
bach w 2013 roku, z okazji 150. rocznicy powstania, ułożono pamiątkową płytę, 
która upamiętnia nie tylko jego, ale i żołnierzy oddziału. Cmentarz w Zarębach po-
zostaje najbardziej prawdopodobnym miejscem zbiorowego pochówku poległych 
w tej bitwie, ale nie ma po tym śladu ani w księgach parafialnych, ani na terenie 
cmentarza. Podobnie jak w przypadku bitwy pod Stokiem, dokładna lokalizacja mo-
giły zbiorowej nie jest znana61.

Ci, którzy ocaleli, rozdzielili się na dwie grupy. Oddział Dąbkowskiego poszedł 
na Zambrów. Nad pozostałymi komendę objął Karol Frycze. Po krótkim postoju 
w Zarębach, koniecznym ze względu na opatrzenie rannych, nieludzko zmęczeni 
wyruszyli w drogę powrotną do obozu, chcąc dotrzeć  w bezpieczne miejsce zanim 
wyruszy za nimi rosyjska ekspedycja. Gdzie dokładnie znajdował się ten obóz, nie 
wiadomo, Deskur pisze, że dotarli do niego nad ranem i zastali nowych ochotni-
ków: hrabiego Ostrowskiego, kilku jego służących, wszyscy konno, Zembrzuskiego, 
obywatela z Pułtuska, i służącego tegoż Zembrzuskiego. Ponadto dotarł wkrótce 
przysłany z Warszawy w charakterze instruktora Walewski, oficer z 1831 roku62.

Frycze, pragnąc dać odpocząć swoim ludziom, zorganizował obóz w miejsco-
wości Łączka w pobliżu Długosiodła, w lesie, w miejscu niedostępnym, otoczonym 
bagnami. Prowadziła tam tylko jedna wąska droga, po której mogły przejść konie. 
Schronienie takie jednak łatwo mogło się stać pułapką, co niepokoiło zwłaszcza 
dowodzącego kawalerią Deskura. Tymczasem Dąbkowski, tropiony przez Rosjan, 
postanowił połączyć się z Fryczem. 23 maja, dwa dni po jego dotarciu do obozu Fry-
czego, dotarli tam również ścigający go Rosjanie. Atak według Deskura63 rozpoczął 
się około godziny 10.00 przed południem. Błota były nie do przejścia dla konnicy, 
ale już dla piechoty – tak. Piechurzy rosyjscy przebrnęli przez błota i zaskoczyli Pola-

61 Pierwszy istniejący do dziś obelisk upamiętniający bitwę pod Stokiem został ufundo-
wany w 1908 roku, być może on wskazuje miejsce pochówku poległych. Jeżeli wierzyć 
raportowi Mystkowskiego drukowanemu w „Wiadomościach...”, że poległych pod Sto-
kiem było tylko sześciu, istnieje możliwość, że nie było zbiorowej mogiły.

62 B. Deskur, Dla moich wnuków, s. 58.
63 Ibidem, s. 59–61.
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ków. I Chądzyński, i Deskur, obaj darzący Fryczego ogromnym szacunkiem, winią go 
jednak w tym wypadku za brak należytej ostrożności i niewystawienie wokół obozu  
posterunków. Jazda w tych warunkach nie miała jak walczyć, Deskurowi pozosta-
wało tylko próbować ocalić oddział i wyprowadzić go z pułapki jedyną istniejącą 
groblą, co też uczynił. W trakcie wsiadania na konia zginął, trafiony kulą w czoło, 
Walewski. W obozie trwała przez czas jakiś zacięta walka. Hilary Drozdowski były 
rosyjski oficer, poprowadził strzelców do walki na bagnety, ale padł ranny od strza-
łu powstańca, kiedy z przyzwyczajenia zaczął komenderować po rosyjsku. Frycze 
z kosynierami bronił się jeszcze, ale kiedy dostał postrzał w brzuch, reszta polskiego 
oddziału się rozproszyła. Drozdowski wpadł w ręce Rosjan, ale Fryczego kosynie-
rzy wynieśli z pola bitwy. Zmarł kilka dni później w Porębie. Oddział, liczący około 
1000 osób, uległ rozproszeniu, Rosjanie przejęli też całe tabory. Miało to zapewne 
większe konsekwencje dla dalszych losów powstania w tej okolicy niż same straty 
w ludziach, chociaż one były najbardziej bolesne. Chądzyński pisze o 23 zabitych 
i 11 rannych64. Wśród zabitych wymienia Lasockiego, Walewskiego, Sokołowskiego 
(studenta prawa z Warszawy), Antoniego Ostrowskiego (syna właściciela dóbr z Ra-
domskiego) i Dzierżanowskiego z Tykocińskiego.

„Wiadomości z pola bitwy” doniosły o tej bitwie dopiero 16 lipca65, „Dziennik 
Powszechny” już 27 maja. Liczebność polskiego oddziału wynosiła według dzienni-
ka rządowego 2000 ludzi (podwojono ich liczbę), natomiast straty po stronie pol-
skiej podano zupełnie fantastyczne – kilkuset zabitych. Po stronie rosyjskiej miało 
polec 7 żołnierzy66.

W księdze zgonów parafii Długosiodło pod numerem 57 wpisany został zbioro-
wy akt zgonu poległych w bitwie pod Łączką – zazwyczaj w takich wypadkach wpi-
sywano tylko liczbę poległych, ale w tym akcie ksiądz wpisał treść protokołu Sądu 
Policji Prostej Okręgu Pułtuskiego. Potwierdza on wersję Chądzyńskiego na temat 
polskich strat. Widać z niego też, że tutaj również, jak pod Kietlanką, Rosjanie mścili 
się jeszcze na umarłych. Przytoczę w całości ten wstrząsający dokument – niech 
będzie swoistym apelem poległych:

64 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 121.
65 „Wiadomości z pola bitwy” 1863, nr 14 (16 lipca).
66 „Dziennik Powszechny” 1863, nr 415 (27 maja).
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Po przesłuchaniu powyższych osób Sąd w Komplecie na początku wyrażony 
wraz z osobami temi oraz Wójtem Gminy Długosiodło, Sikorskim udał się na 
miejscowy Smętarz we wsi Długosiodło znajdujący się, gdzie przystąpił do obej-
rzenia i opisania zwłok na tym Smętarzu złożonych (...).
1o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu dobrego, silnej budowy ciała, włosów 
mało siwych, z mocną łysiną, nosa dobrego, ostrego, ubrane w koszulę cienką 
z wyszytemi literami – W.W. które wedle opowiadania wspomnianych świad-
ków, mają stanowić zwłoki Hrabiego Walewskiego, byłego wojskowego polskie-
go.
2o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, włosów siwawych, czarnych 
i takiejże brody, nosa miernego, twarzy okrągłej, lat około pięćdziesiąt kilka 
mieć mogącego, z czołem przestrzelonym, bez żadnego ubrania. Ciało to wedle 
opowiadania świadków powyższych ma bydź Ludwika Lasockiego inżyniera na 
kolei w Warszawie.
3o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu małego, włosów blond, twarzy ściągłej, 
nosa miernego, lat około dwudziestu mieć mogący, prawą nogę krzywą, na pier-
siach z prawego boku bagnetami skłuty, w koszuli cienkiej bez żadnych znaków. 
Ciało to ma być wedle opowiadania świadków Mieszkowskiego krewnego Bab-
skiego z Ostrołęki.
4o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, włosów blond, twarzy ścią-
głej, nosa miernego, lat przeszło dwadzieścia, postrzelane i pokłute, w koszuli 
cienkiej, bez żadnych znaków, w gatkach i spodniach kortowych ciemnych, które 
wedle zaświadczenia ma bydź Subjekta, z handlu Krupuckiego (kupieckiego?) 
z Warszawy.
5o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, włosów ryżych, twarzy okrą-
głej, nosa dobrego, krępy, lat przeszło trzydzieści, w koszuli cienkiej poraniony 
i pokłuty.
6o Ciało człowieka płci męskiej, lat dwadzieścia kilka mieć mogącego, włosów 
blond. Twarzy ściągłej i takiegoż nosa, bez ubrania, poranione i pokłute.
7o Ciało człowieka płci męskiej, lat około trzydziestu, wzrostu średniego, wło-
sów ciemnych, nosa miernego, w koszuli grubej, poranione i pokłute.
8o Ciało człowieka płci męskiej lat około dwudziestu, wzrostu średniego, wło-
sów blond, twarzy ściągłej, bez ubrania, poranione i pokłute.
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9o Ciało człowieka płci męskiej lat około dwudziestu kilku, wzrostu miernego 
włosów ciemnych, twarzy  okrągłej, nosa miernego, bez ubrania, poranione 
i mocno skłute.
10o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu dobrego, twarzy okrągłej, włosów 
ciemnoblond, nosa  średniego, bez ubrania, pokłute i poranione.
11o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, lat około dwudziestu kilku 
mieć mogący. Twarzy  okrągłej, nosa średniego, włosów blond, bez żadnego 
ubrania, poranione i pokłute.
12o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu dobrego, twarzy ściągłej, nosa dobre-
go, włosów blond, lat około trzydziestu mieć mogący, bez ubrania pokłute i po-
ranione.
13o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, nosa ma-
łego, włosów blond, lat około dwudziestu kilku mieć mogący, bez żadnego ubra-
nia skłute i poranione.
14o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, włosów 
ciemnoblond, nosa  średniego lat około dwudziestu kilku mieć mogący, bez żad-
nego ubrania mocno pokłute.
15o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu małego, twarzy ściągłej, włosów blond, 
nosa małego, lat około osiemnastu mieć mogący, w koszuli cienkiej kolorowej, 
postrzelane i pokłute.
16o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, włosów 
czarnych, nosa małego, lat około dwudziestu kilku mieć mogący, bez żadnego 
ubrania, lewa ręka pałaszem przecięta, pokłute  i poranione.
17o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, twarzy okrągłej, włosów 
ciemnoblond, nosa małego, lat około dwudziestu kilku mieć mogący, ubrany 
w koszulę grubą i spodnie sukienne czarne, czoło przestrzelone, pokłute i po-
ranione.
18o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu średniego, twarzy ściągłej, włosów 
jasnoblond, nosa małego, lat około dwudziestu mieć mogący, bez ubrania po-
kłute i poranione.
19o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu małego, twarzy okrągłej, włosów czar-
nych, nosa dużego, lat około dwudziestu kilku mieć mogący, poranione i pokłu-
te.
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20o Ciało człowieka płci męskiej, wzrostu dużego, twarzy ściągłej, włosów ciem-
noblond, nosa miernego, lat około dwudziestu kilku mieć mogący, bez ubrania, 
postrzelane i pokłute67.

„Kosynierzy rozpierzchli się” ‒ czytamy w wielu opisach bitew i nie brzmi to 
szczególnie heroicznie, a przecież kosynierzy ci „rozpierzchając się”, robili, w sytu-
acjach takich jak ta pod Łączką, najlepszą rzecz, jaką mogli zrobić. Podobnie jak De-
skur, wyprowadzając z bitwy kawalerię. Dzięki temu ofiar było 23, a nie 230 i mogło 
się zadziać to, co opisywał Mikołaj Berg, jako o powszechnym w tym powstaniu 
zjawisku: „Rozbity dziś oddział, nazajutrz znów się zbierał; na miejsce zabitego do-
wódcy natychmiast zjawiał się nowy”68.

Tak stało się i tym razem. Dowództwo przejął Dąbkowski, jeszcze tego samego 
dnia przy pomocy Kirchnera, porucznika kosynierów, kapitana Broniewskiego i po-
rucznika Lipowskiego zebrał rozproszoną piechotę.

Okres dowodzenia oddziałem przez Dąbkowskiego Chądzyński, niestroniący od 
ostrych ocen, przedstawia w słowach: „Przez pewien czas włóczył się on z oddzia-
łem bez celu i planu, od dworu do dworu, chlubiąc się swym naczelnikostwem 
przed pannami w krenolinach”69.

Ostatecznie Dąbkowski opuścił oddział, nad którym dowództwo przejął Wa-
cław Broniewski. Wkrótce połączył się z oddziałem Ludwika Lutyńskiego, któ-
ry przybył do Puszczy Białej z Podlasia. Obóz powstańczy mieścił się w ukrytej 
wśród lasów i bagien miejscowości, która u Zielińskiego nosi nazwę Jarzębiec, na 
Mapie Kwatermistrzostwa70 Jarząbek, a obecnie Jarząbka. 2 czerwca włościanin 
z Nagoszewa przyniósł wiadomość, że we wsi zatrzymała się na nocleg rosyjska 

67 Księga zgonów parafii Dlugosiodło.
68 M. Berg, Zapiski o polskich spiskach…, s. 6.
69 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 122. Jest to najłagodniejszy fragment cha-

rakterystyki Dąbkowskiego, Chądzyński miał mu o wiele więcej do zarzucenia.
70 Mapa Kwatermistrzostwa – potoczne i powszechnie używane określenie mapy o tytule 

Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, opracowanej przez Kwatermistrzostwo Gene-
ralne Wojska Polskiego w latach 1822‒1839 i wydanej w roku 1843 (na stronie tytuło-
wej rok 1939). Mapa w skali 1:126 000; składa się z 60 arkuszy.
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kolumna. Broniewski postanowił przeprowadzić atak na ten oddział. Szczegóło-
we opracowanie poświęcił tej bitwie, która przeszła do historii jako bitwa pod 
Nagoszewem, Mieczysław Bartniczak71. Sam opis przebiegu bitwy oparł głównie 
na pamiętniku Broniewskiego, dlatego różni się on nieco od wersji podanej w Bi-
twach i potyczkach…72, która postawę Broniewskiego w tej bitwie przedstawiała 
w dość niekorzystnym świetle, jak się zdaje, głównie na podstawie opinii Chą-
dzyńskiego. Nawet jeśli opowieść Broniewskiego nie jest do końca obiektywna 
(Chądzyński na pewno obiektywny nie był), to podaje on wiele interesujących 
szczegółów nieobecnych w innych relacjach. W pierwszej fazie bitwy, przy udziale 
miejscowej ludności, według słów Broniewskiego „niemal doszczętnie zniszczono 
kolumnę carską, przybyłą na postój nocny do Nagoszewa73. Jak należało się spo-
dziewać, atak ten spowodował, że z Ostrołęki i Łomży wyruszyły silne oddziały 
rosyjskie z zadaniem zniszczenia sił powstańczych. Kiedy dotarły do Nagoszewa, 
rozpoczęły się najcięższe walki. To, co było charakterystyczne dla tej bitwy i co do 
czego zgadzają się wszystkie źródła, to znaczący udział miejscowej ludności. Atak 
chłopskich ochotników uzbrojonych w kosy, drągi, widły i siekiery na tyły wojsk 
rosyjskich w krytycznym momencie bitwy prawdopodobnie zapobiegł klęsce po-
wstańców. Bartniczak, opierając się między innymi na relacjach i wspomnieniach 
miejscowej ludności, gromadzonych przez Jana i Adama Zakrzewskich74, pisze, że 
w Nagoszewie, jeszcze przed wybuchem powstania, istniał samodzielny oddział 
chłopski zorganizowany przez Jana Nowaka, Stanisława Mańkowskiego, Jana i Łu-
kasza Stelmaszczyków oraz Macieja Kozioła. Jego zdaniem powstańcy pod Na-
goszewem zostali wsparci przez dwa zorganizowane oddziały chłopskie: liczący 
około 100 osób oddział Stanisława Mańkowskiego oraz 50-osobowy oddział Jana 
Nowaka. Dodatkowo na placu bitwy pojawiło się około 50 niezorganizowanych 

71 M. Bartniczak, Bitwa pod Nagoszewem, „Rocznik Mazowiecki”, t. IV, 1972, http:// ma-
zowsze.hist.pl/17/Rocznik_Mazowiecki/397/1972/ (dostęp 27.08.2020).

72 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 236.
73 M. Bartniczak, Bitwa pod Nagoszewem, s. 186.
74 M. Bartniczak opiera się między innymi na nieznanej mi rękopiśmiennej pracy Adama 

Zakrzewskiego „Wiadomości o bitwie pod wsią Nagoszewo” i wspomnieniach Adama 
Stelmaszczyka „Co mi opowiadał dziadek” (także w rękopisie).
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chłopskich ochotników z okolicznych wsi, którzy spontanicznie dołączyli do walki 
uzbrojeni w widły i drągi75.

Drugim czynnikiem, który zdecydował o zwycięstwie, był spontaniczny pomysł 
Feliksa Szymańskiego, do niedawna służącego w ostrołęckim szwadronie huzarów. 
Znając rosyjskie sygnały, zatrąbił on sygnał do odwrotu i... rosyjska kompania zastoso-
wała się do sygnału. W pościg za nią ruszyli kosynierzy dowodzeni przez Masłowskie-
go i Zduńczyka76. W samym Nagoszewie zaś dowodził kosynierami ksiądz Rostkowski, 
benedyktyn z Pułtuska. Uciekający Rosjanie zabarykadowali się w budynkach na koń-
cu wsi. Chądzyński pisze, że budynki te zostały wówczas podpalone przez ich właści-
cieli, którzy razem z Rosjanami ponieśli śmierć w płomieniach. Zginąć w ten sposób 
mieli Maciej Kozioł, Łukasz i Jan Stelmaszczykowie oraz Sobieski. Trochę może dziwić 
fakt, że Rosjanie zabarykadowali się akurat w chałupach chłopów, którzy zdaniem 
Bartniczaka byli najbardziej zaangażowani w działalność patriotyczną jeszcze zanim 
zaczęło się powstanie. Ale o ile znaczenie ich wcześniejszej działalności zostało, być 
może, wyolbrzymione w rodzinnych opowieściach, na których oparł się Bartniczak, 
to żadnych wątpliwości nie budzi fakt, że przynajmniej trzech z nich zginęło w tej bi-
twie: w księdze zgonów parafii Brok są akty zgonu Łukasza Stelmaszczyka, Jana Stel-
maszczyka oraz Wawrzyńca (nie Michała) Kozioła. Brakuje aktu zgonu Sobieskiego, 
co mogłoby wskazywać, że jednak wówczas nie zginął. Jest za to akt zgonu Stanisła-
wa Mańkowskiego. We wszystkich czterech aktach data zgonu to 3 czerwca, godzina 
15.00. W parafii Brok nie sporządzono aktów zgonu, ani imiennych, ani zbiorowego, 
poległych uczestników bitwy niepochodzących z tej parafii.

Na wieść o zbliżaniu się kolumny Tolla z Małkini oddział przebił się w stronę 
Bugu i dotarł w okolice Brańszczyka. W Brańszczyku 5 czerwca odprawione zostało 
nabożeństwo dziękczynne, bo mimo że ostatecznie Polacy musieli się wycofać, bi-
twa uznana została za zwycięską.

Straty w tej bitwie Chądzyński ocenia na 110 osób i Bartniczak uznaje tę licz-
bę za prawdopodobną. Ówczesne gazety podawały zbliżoną liczbę – 100 – w tym 
60 powstańców i 40 włościan. Z analizy ksiąg parafialnych możemy wywnioskować, 

75 M. Bartniczak, Bitwa pod Nagoszewem, s. 184.
76 W oddziale Broniewskiego służyło wtedy dwóch braci Zduńczyków, prawdopodobnie 

chodzi o Adolfa Zduńczyka.
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że miejscowych chłopów poległo w trakcie samej bitwy czterech, być może jednak 
dla części z nich, z niewiadomych powodów, akty nie zostały sporządzone. Mógł 
być z bitwą powiązany również zgon Jana Sladewskiego ze wsi Laskowizna, który 
zmarł 13 czerwca w wieku 35 lat, i Adama Sadkowskiego z Kaczkowa, który zmarł 
30 czerwca, a miał lat 22. Ponadto w parafii Brańszczyk odnotowano 6 i 8 czerwca 
zgony dwóch nieznanych mężczyzn w wielu 18 i 22 lat, a także: 8 czerwca zgon Sta-
nisława Więckowskiego lat 25, 9 czerwca Jana Milbacha z Ciechanowa lat ok. 30, 
12 czerwca Stanisława Krzeskiego z Konopki lat 2277. W Brańszczyku przez cały czas 
trwania powstania funkcjonował, za przyzwoleniem Rosjan, powstańczy szpital. 
W tutejszej parafii pojawiają się w tym czasie liczne akty zgonów młodych męż-
czyzn, często pochodzących z okolic odległych od Brańszczyka. Nie zawierają infor-
macji o okolicznościach zgonu, jedyną wskazówką są w tym wypadku daty.

Straty rosyjskie trudno było ocenić, skoro powstańcy opuścili pole bitwy. Gaze-
ty powstańcze podają, ku pokrzepieniu serc zapewne, liczby 400‒500, Chądzyński 
pisze ostrożnie: „były znaczne, lecz nieznane”78. „Dziennik Powszechny”, jak można 
się było spodziewać, ocenia je wręcz przeciwnie, jako nieznaczne79.

Na tropie Sołowieja

Alarmowanie nieprzyjaciela i inne pożyteczne zajęcia 
Żandarmerii Narodowej

No dobrze, ale co w tym czasie robił Sołowiej? Czy brał udział w opisanych bi-
twach? Jego nazwisko nie pojawia się w żadnych wspomnieniach uczestników tych 
walk, które udało mi się odnaleźć. Jeśli więc walczył, to jako jeden z kilkuset szerego-
wych powstańców, których imion nigdy nie poznamy. Mogło być również i tak, że nie 
brał w nich udziału, co wcale nie oznacza, że nie brał wówczas udziału w powstaniu.

77 Akta Stanu Cywilnego parafii Brańszczyk, Księga zgonów z 1863 r., akty nr 59–63.
78 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 123.
79 Zob.: M. Bartniczak, Bitwa pod Nagoszewem, s. 191, zestawienie informacji o stratach 

obu stron.
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Poza oddziałami nazywanymi wojskowymi, instrukcja Rządu Narodowego (bez 
daty)80 przewidywała jako odrębną formację oddziały nazywane partyzanckimi. Od-
dział taki powinien liczyć 28 osób, a jego dowódca był podległy bezpośrednio na-
czelnikowi wojskowemu powiatu. Miały to być oddziały konne, uzbrojone w broń 
myśliwską i pałasze, a jeśli to możliwe, również w pistolety. Zadania tych oddziałów 
wspomniana instrukcja określała następująco:

Oddział partyzantów użytym być może jedynie w granicach Okręgu, do alarmo-
wania nieprzyjaciela, do przecinania mu dowozów żywności, do niszczenia ma-
łych komend, chwytania kurierów i szpiegów, niszczenia komunikacyj i telegra-
fów, zbierania wiadomości o miejscach pobytu i ruchach nieprzyjaciela, służenia 
za przewodników w granicach okręgu, dla wojska powstańczego, czuwania nad 
bezpieczeństwem publicznem w okręgu, i w razie potrzeby dawania pomocy 
władzom cywilnym81.

W instrukcji nie pada określenie Żandarmeria Narodowa, ale pod taką nazwą 
funkcjonowały ostatecznie te oddziały. Ze względu na specyficzne zadania nie były 
one integralną częścią większych zgrupowań powstańczych, nazywanych w instrukcji 
„wojskowymi”, więc niekoniecznie musiały brać bezpośredni udział w prowadzonych 
przez te zgrupowania bitwach. Mało prawdopodobne jest, by stały bezczynnie z boku, 
kiedy w pobliżu trwała walka, ale też niekoniecznie musiały znajdować się w pobliżu.

Wszystko wskazuje, że takim właśnie oddziałem dowodził Sołowiej w potyczce 
pod Zegrzem 25 czerwca, jako że jej opis u Zielińskiego dokładnie odpowiada temu, 
co na temat zadań takich oddziałów mówiła cytowana instrukcja: „Oddział jazdy 
powstańczej, dowodzonej przez Józefa Sołowieja, uderzył pod Zegrzem na patrol 
kozacki, który zniósł, zanim przybyła rota piechoty z Serocka”82.

80 W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego 1863‒1903, Lwów 1903, s. 25. Pod 
tekstem uwaga: „Ze zbiorów Wielmożnego J. Janikiewicza”.

81 Ibidem.
82 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 237. Kwestię imienia Sołowieja, Józef czy Stanisław, 

analizuję oddzielnie.
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Straż Narodową Bezpieczeństwa Ogólnego, zwaną powszechnie Żandarmerią 
Narodową, zaczął organizować na terenach między Narwią a Bugiem Chądzyński, 
prawdopodobnie w kwietniu 1863 roku83, początkowo nie w postaci opisanych 
w instrukcji oddziałów, ale jako siatkę zorganizowaną zgodnie z podziałem admini-
stracyjnym: w każdej gminie było kilku żandarmów, którzy składali raporty naczel-
nikowi okręgu, a ten z kolei przedstawiał ogólny raport naczelnikowi żandarmerii 
powiatu. Powiatowy naczelnik żandarmerii przekazywał z kolei te informacje na-
czelnikowi cywilnemu powiatu oraz dowódcy oddziału wojskowego i od nich też, 
w zakresie przypisanych im kompetencji, odbierał polecenia. Bardzo możliwe, że 
właśnie w trakcie organizowania żandarmerii w powiecie pułtuskim miał Chądzyń-
ski okazję spotkania i zapamiętania Stanisława Sołowieja.

Chądzyński przywiązywał dużą wagę do działania tych struktur i bardzo wysoko 
oceniał sprawność żandarmerii na podległym sobie terenie.

Organizacja ta w województwie płockim dopokąd była ściśle kontrolowana 
i w karności należytej utrzymywana, wielkie oddawała sprawie usługi, a nieraz 
więcej jak całe oddziały robiła Moskwie złego. Załogi moskiewskie nie mogły 
się z sobą bezkarnie porozumiewać, tak że z Pułtuska do Ostrołęki depesze nie-
przyjacielskie przesyłane były na Warszawę, następnie koleją żelazną do Kowna, 
stamtąd przez Prusy do Ostrołęki84.

Trudno powiedzieć, skąd Chądzyński znał tak dokładnie trasę moskiewskich 
depesz i czy naprawdę nie było sposobu, żeby dostarczyć je krótszą drogą, nieko-
niecznie przez Kowno, ale niewątpliwie żandarmeria na tym terenie działała bardzo 
sprawnie, o czym świadczy choćby fakt, że dowódcy tutejszych oddziałów mieli za-
zwyczaj dokładne i aktualne informacje o ruchach rosyjskich wojsk. Przynajmniej 
od czerwca nadzór nad żandarmerią przejął Bronisław Bronic85, który złamał szyfr 
używany przez Rosjan, co dawało powstańcom wiedzę o zamiarach nieprzyjaciela. 

83 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 114.
84 Ibidem, s. 115.
85 Chądzyński pisze o nim tylko ob. Bronic. Nazwisko to nie występuje w okolicy, być może 

chodzi o Bronisława Augustyna Bronica, obywatela ziemskiego, w 1860 roku zamiesz-
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W tym czasie Polacy przechwytywali większość korespondencji przesyłanej przez 
kurierów, jak twierdzi Chądzyński, czasami przejmowano nawet pięć egzemplarzy 
tej samej wiadomości wysyłanej różnymi drogami86.

Jeśli obraz ten nie jest nadmiernie podkoloryzowany, to świadczy o dość istot-
nym zjawisku. Oczu śledzących ruchy rosyjskie musiało być więcej niż zaprzysiężo-
nych tajnych lub jawnych członków organizacji. Do nich te informacje trafiały i oni 
wiedzieli jak i do kogo je dalej przekazać, ale jeśli siatka była tak szczelna „wywia-
dowcy” musieli być wszędzie – może były nimi dzieciaki pasające krowy, dziad wę-
drowny, jak z obrazu Gierymskiego, kobieta, z której studni brano wodę dla koni, 
karczmarz, którego karczmę mijano po drodze, i wiele, wiele innych anonimowych 
osób. Nikt nie zaliczyłby ich nigdy do uczestników powstania ani oni sami by się do 
takich nie zaliczyli – no gdzieżby. Byli na tym terenie jak wszędzie i zawsze, i zdrajcy, 
i głupcy, i ostrożni, i rozważni, i zainteresowani tym tylko, jaki będzie urodzaj, i tacy, 
których zainteresowanie sprawami publicznymi ograniczało się do ciekawości, 
kto jest ojcem bękarta Kaśki z drugiego końca wsi. Jednak z rozróżnieniem, którzy 
w tym konflikcie są „nasi”, a którzy „oni”, „tamci”, „obcy” – nikt poza niemieckimi 
kolonistami raczej nie miał problemu.

Co do zadania polegającego na „alarmowaniu” nieprzyjaciela, to zapewne 
uwiecznione w źródłach przypadki są tylko nielicznymi z wielu podobnych epizo-
dów. 24 kwietnia pod Chrzanowem, 7 kilometrów od Różana, oddział żandarme-
rii natknął się na drobną komendę moskiewską. Jeden Kozak zginął, jeden został 
wzięty do niewoli. Tego samego dnia około 4 kilometrów od Różana napadnięto 
na drugi patrol kozacki, w tym wypadku miało być pięciu rannych Kozaków i jeden 
zabity. Wreszcie kolejny patrol rosyjski, napotkany na trakcie do Przasnysza, stracił 
jednego zabitego i jednego rannego87.

Trudno powiedzieć, czy to jeden oddział żandarmerii w okolicach Przasnysza 
miał taki pracowity dzień, czy też jedno (lub dwa) starcia przy różniących się co do 
szczegółów przekazach zostały uznane za trzy różne wydarzenia. Nie można jednak 

kałego w Warszawie (ślub odbyl się w Warszawie w kościele Św. Krzyża w 1860 r.). Imię 
Bronisław pojawia się w indeksie.

86 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 124‒125.
87 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 232.
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wykluczyć pierwszej ewentualności – żandarmeria została dopiero co zorganizowa-
na i nieprzyjaciel nie był jeszcze zaznajomiony z taką formą walki. Mógł nie zdawać 
sobie sprawy, że teren jest niebezpieczny dla drobnych patroli, nawet jeśli w pobli-
żu nie stacjonują oddziały powstańcze. Trzy dni wcześniej aresztowano Padlewskie-
go, a organizujący się po drugiej stronie Narwi oddział Mystkowskiego jeszcze nie 
ujawnił swojego istnienia.

Nie wiadomo, czy Sołowiej miał jakikolwiek udział w tych wydarzeniach, faktem 
jest tylko, że rozgrywały się na znanym mu terenie – Chrzanów leży mniej więcej 
5 kilometrów od miejsca, w którym się urodził i wychował.

Kolejny odnotowany epizod miał miejsce 17 maja88, czyli cztery dni po tragicz-
nej bitwie pod Kietlanką. Czteroosobowy patrol żandarmerii zaalarmował pułtuską 
załogę, która przez całą noc strzelała z dział do nieistniejącego przeciwnika. Ponow-
nie dokuczono stacjonującym w Pułtusku Rosjanom 26 maja89. Kilka strzałów odda-
nych w nocy pod miastem wystarczyło, żeby szwadron huzarów przez kilka godzin 
szukał powstańców – daremnie.

Wreszcie wspomniana powyżej utarczka 25 czerwca pod Zegrzem – Sołowiej 
dowodzi w tym momencie oddziałem jazdy, zapewne niewielkim, ale świadczy to 
o tym, że musiał wcześniej wykazać się działaniem, które dowiodło, że zasłużył na 
tę rolę.

Informacje o tym epizodzie są bardzo skąpe, analizowałam je przy okazji rozwa-
żań na temat tożsamości Sołowieja. Ale warto chyba wspomnieć jeszcze o „żwawej 
utarczce”, którą stoczono 3 dni wcześniej między Popowem a Serockiem, w któ-
rej to liczny udział wzięli miejscowi włościanie. „Dziennik Poznański” wspomina 
to wydarzenie tylko jednym zdaniem: „Dnia 22 czerwca w Kongresówce nad Bu-
giem niedaleko Serocka stoczono potyczkę”90. „Czas” relacjonuje ją w numerze 145 
z 28 lipca nieco dokładniej:

Tego dnia 22 zaszła potyczka za Bugiem, za miasteczkiem Serock między Narwią 
a Bugiem, w której udział wzięli włościanie w liczbie do 500. Rezultat dla nas 

88 Ibidem, s. 235.
89 Ibidem, s. 235‒236.
90 „Dziennik Poznański” 1863, nr 148 (3 lipca), s. 2.
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pomyślny, ubito do 120 Moskali i otrzymano plac boju; na wiadomość zaś, że 
Moskalom idą posiłki, nasi cofnęli się w kierunku wsi Popów. Włościanie, gdy 
im dowódzca zalecił powrót do domu, oświadczyli, że nie powrócą, albowiem 
chcą się bić z Moskalami91.

„Czas” podaje liczby dość fantastyczne. Gdyby w tym wydarzeniu wzięło udział 
ponad 500 osób (dodajmy choćby niezbyt liczny zorganizowany oddział powstań-
czy) i zginęło w nim 120 Rosjan, to nie byłaby to żadna utarczka, choćby i najbar-
dziej żwawa, ale pełnoprawna bitwa i jedno ze znaczniejszych polskich zwycięstw 
na tym terenie. Jedyne, co nie jest przesadzone w powyższej relacji, to nastawienie 
miejscowej ludności. Nawet jeśli przywołany dialog w rzeczywistości się nie odbył, 
to mieszkańcy okolicy dowiedli swojej patriotycznej postawy na wiele innych spo-
sobów i to w czynach, nie w deklaracjach.

Wróćmy jednak do samej utarczki. Wzięli w niej udział włościanie, ale zainicjo-
wana została niewątpliwie przez oddział powstańczy. Ale który? Oddział dowodzo-
ny przez Jasińskiego znajdował się w tym czasie w pobliżu Różana, żaden oddział 
z województwa mazowieckiego też nie operował na tym terenie. Jedynym ziden-
tyfikowanym oddziałem znajdującym się w pobliżu była jazda Sołowieja, która trzy 
dni później zaatakowała Kozaków pod Zegrzem. Jaką drogą dotarła pod Zegrze?

Mało prawdopodobne, by oddział Sołowieja podszedł do miasteczka od prawej 
strony Narwi. Zegrze leży w zakolu rzeki, zaledwie 5 kilometrów od Serocka, gdzie 
stacjonował rosyjski oddział, z którym spotkania starano się uniknąć. W dodatku, 
kiedy spojrzymy na mapę Kwatermistrzostwa, zauważymy, że już wtedy nie było 
tam żadnych lasów. Gdyby Sołowiej podszedł pod Zegrze od północy lub północne-
go zachodu łatwo mógłby znaleźć się w pułapce – serocki oddział mógł mu odciąć 
odwrót. Uważam, że bardziej prawdopodobne jest, że działając na co dzień między 
Bugiem a Narwią, przeszedł przez bród na Bugu w pobliżu Popowa i poprzez zale-
siony i bagnisty momentami teren podszedł pod Zegrze od południa, a po całym 
zajściu wycofał się mniej więcej tą samą trasą. Oczywiście, przy tak skąpych i nie-
precyzyjnych informacjach, trudno stwierdzić coś na pewno i moja teoria może nie 
być prawdziwa. A tak przy okazji – sporo pisałam w pierwszej części tej pracy o Po-

91 „Czas” 1863, nr 145 (28 lipca), s. 2.
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powie, Bugu i brodach na nim. Wróciliśmy do parafii Popowo, tej samej, w której 
urodził się ojciec Stanisława Sołowieja i w której nadal, w Kani, Nowej Wsi, Cuplu, 
Kuligowie, mieszkali jego krewni.

Kolejna wzmianka o podobnej niewielkiej potyczce pojawia się u Zielińskiego 
dopiero pod datą 29 października. Tymczasem jednak zaszły w Pułtuskiem o wiele 
ważniejsze wydarzenia.

Fragment Mapy Kwatermistrzostwa92 ukazujący ujście Bugu do Narwi,  
czyli okolice Popowa i Serocka

92 Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, fragment arkusza kol. IV, sekcja III, https://
polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krole-
stwa-polskiego-carte,Mzc0MjE5OA/1/#index (dostęp 27.08.2020).

https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
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Gorące lato 1863

Główne siły powstańcze w powiecie pułtuskim, ów „wojskowy” oddział, zosta-
wiliśmy na początku czerwca pod Brańszczykiem, gdzie dochodził do siebie po zwy-
cięskiej (choć nad tym można dyskutować), ale krwawej bitwie pod Nagoszewem.

W tym czasie Zbigniew Chądzyński, jako komisarz rządowy województwa płoc-
kiego, rozpoczął na terenie tegoż województwa intensywne przygotowania do 
„ruchu powszechnego”, czyli zintensyfikowania działalności powstańczej poprzez 
włączenie do niej jak największej liczby ludności, w tym przede wszystkim ludności 
chłopskiej. Przygotowania te obejmowały, poza działaniem agitacyjnym, sporzą-
dzenie odpowiedniej ilości broni, czyli pik i kos stawianych na sztorc. Sam Chądzyń-
ski tak wspominał ten czas:

Po wsiach zaprzestano zwykłych codziennych zatrudnień, parobcy, fornale po-
rzucili swe pługi i brony, zabierając swym panom żelastwo i przerabiając je na 
kosy, piki itp. Widok był przejmujący i mimowolnie unoszący serca zapałem wo-
jennym, widać było wszędzie naród sposobiący się do walki na śmierć i życie93.

Chądzyński pisze też o tym, że włościanie, wezwani do przygotowań wizją ma-
sowego powstania, która potem została odwołana, poczuli się zdradzeni. Przede 
mną, której w latach szkolnych stosunek chłopów do powstania styczniowego ilu-
strowano nowelką Rozdziobią nas kruki, wrony, powyższe słowa odkryły całkiem 
nowy obraz tych czasów. A przecież relacja Chądzyńskiego nie jest jedyna. Ten sam 
czas opisuje w swoich wspomnieniach Bronisław Deskur:

Muszę tu wspomnieć o jednym fakcie, który charakteryzuje usposobienie ludu 
w tej okolicy. W miesiącu czerwcu, zdaje się, wyszło rozporządzenie rządu na-
rodowego ogłoszone gminom, aby się gotował lud do powszechnego ruszenia. 
Byłem świadkiem w tych stronach, jak we wszystkich kuźniach wiejskich przeku-
wano na gwałt kosy, a masy włościan, nie wołane jeszcze, zaczynały się już zbie-
rać, i tak, raz pod Ostrołęką przeszło półtora tysiąca kosynierów, którzy kusili się 

93 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 124.
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uderzyć na Ostrołękę, jak wojsko wyjdzie za powstańcami, a słaba załoga zosta-
nie. Tadeusz Tłuchowski, obywatel z Płockiego, mówił mi, że w trzy tygodnie po 
ogłoszeniu pogotowia, o którem mówię, przyjechał komisarz rządowy do nie-
go, jako do Naczelnika cywilnego województwa i zażądał, aby zwołać gromady, 
ponieważ chce włościan uprzedzić, żeby kosy obrócili do swojej roboty w polu, 
gdyż rząd ma nadzieję, że przyjdzie do interwencyi zagranicznej, nie może więc 
narażać ludu bezbronnego na morderczą dla niego walkę. Włościanin jednej 
z wezwanych gromad po powyższej przemowie wystąpił do komisarza, mówiąc: 
„Wyście zawsze tak robili, skompromitowaliście nas, bo Moskale wiedzą o na-
szym przygotowaniu. Przyjdzie czas, że my sami powstanie zrobimy, ale was tam 
nie będzie”94.

Jestem człowiekiem małej wiary i wizja 1500 „niezrzeszonych” kosynierów pod 
Ostrołęką wydaje mi się, oględnie mówiąc, mocno przesadzona. Ale nawet niech 
ich będzie 150, choćby 15, to dla mnie, laika wychowanego na szkolnym micie 
o niechęci lub w najlepszym razie obojętności chłopów wobec szlacheckiego po-
wstania, takie obrazki z powstania styczniowego były wręcz szokujące. W cytowa-
nym fragmencie zwraca moją uwagę jeszcze coś ‒ ci kosynierzy, zostawmy na chwi-
lę kwestię, ilu ich było, nie planują dołączenia do istniejących oddziałów powstań-
czych. Zamierzają włączyć się do walki, ale na własnych zasadach. Relacja Deskura 
może być nieco podkoloryzowana, ale charakterystycznym dla powstania na tych 
terenach zjawiskiem był spontaniczny, rzekłabym „dorywczy”, udział miejscowych 
włościan w bitwach, które toczyły się niedaleko ich miejsc zamieszkania. Byli to 
ci, którzy nie wstępowali do oddziałów, ale jeśli coś się działo w pobliżu, chwytali 
co tam było pod ręką i dołączali do walki. A potem wracali do domów i zwykłych 
gospodarskich zajęć – jeśli przeżyli. Mamy co najmniej dwa takie udokumentowa-
ne przypadki – spod Nagoszewa i Popowa, ale często w księgach parafialnych na-
potykałam akty zgonów młodych mężczyzn, mieszkańców miejscowości, w pobliżu 
których miały miejsce starcia.

Wbrew utartym schematom kwestia: chłopi a powstanie styczniowe, okazała 
się nieoczywista  i dość skomplikowana. W końcu oprócz problemu stosunku chło-

94 B. Deskur, Dla moich wnuków, s. 62.
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pów do powstania jest jeszcze rzadko poruszany poza środowiskiem historyków 
stosunek powstania do chłopów. Ukaz uwłaszczeniowy miał ogromne znaczenie, 
ale nie rozwiązywał wszystkich problemów. W oddziałach powstańczych nie znikały 
różnice stanowe, wiele zależało od dowódców, ale problem był na tyle zauważalny, 
że został uwzględniony w wydanej przez Rząd Narodowy 22 maja 1863 roku In-
strukcji dla oficerów o postępowaniu wojskowym w obozach:

§. 16. W wielu oddziałach dotąd Kosynierzy we wszystkiem byli upośledzani i na 
nich patrzano tylko jako na robotników przy obozach; przez to upada moralnie 
ta broń,   która   ma   stanowić większą połowę naszej narodowej armii; dlatego 
dotąd Ojczyzna nie miała z kosynierów takiej korzyści, jakich po nich spodzie-
wać się może. Dla zaradzenia temu złemu, Dowódzcy Oddziałów baczyć mają:
1)  ażeby Oficerów w kosynierskich kompaniach naznaczać w takiej samej licz-

bie, jak i do strzeleckich kompanii;
2)  ażeby nie grupować w kosynierach samych tylko włościan, a ludzi średniej 

i wyższej klasy w strzelcach; owszem starać się, żeby i w jednej i w drugiej 
broni pomięszane były wszelkie klasy ludności, co tem łatwiej wykonać moż-
na, że pomiędzy włościanami jest wielu   umiejących dobrze strzelać;

3)  ażeby nie używać wyłącznie kosynierów do robót obozowych, lecz uważać, 
żeby praca równo na wszystkie bronie rozłożoną była;

4)  ażeby żywność kosynierów dostarczoną była w równej, obfitości i dobroci, 
jak żołnierzom innych broni95.

Odrębną i przykrą kwestią jest to, że powstańczy wymiar sprawiedliwości dużo 
bezwzględniej traktował ludzi niższych stanów niż szlachtę, co oburzało zwłaszcza 
„czerwonych”, takich jak Chądzyński96.

Co do akcji „pospolitego ruszenia”, to Chądzyński twierdził, że rozpoczął ją na po-
lecenie Rządu Narodowego, i był głęboko przekonany, że przerodzenie się powstania 

95 W czterdziestą rocznicę powstania styczniowego…, s. 20.
96 Chądzyński pisze o tym przy okazji sprawy pani Pomianowskiej, Z. Chądzyński, Wspo-

mnienia powstańca, s. 90. Kwestię tę podnosi również S. Kieniewicz, Powstanie stycz-
niowe, s. 558.



82

Eleonora Węgłowska-Bulińska

w Królestwie w ruch masowy właśnie w momencie, kiedy zaczęło się rozwijać po-
wstanie na Litwie, daje duże szanse na ostateczne zwycięstwo. Wydaje się jednak, że 
była to jego własna inicjatywa podparta, powiedzmy, pewną nadinterpretacją rządo-
wych instrukcji97. Ostatecznie działania Chądzyńskiego zostały storpedowane, co mu-
siało wywołać zrozumiałe rozczarowanie osób, które wzięły w nich udział. Za jeden ze 
sposobów na „wygaszanie” powstania w województwie płockim uważał Chądzyński 
przysłanie na dowódcę oddziału, który pod rozkazami Wacława Broniewskiego i Poli-
karpa Dąbkowskiego stoczył bitwę pod Nagoszewem, „niejakiego geometry” Jakuba 
Jasińskiego (u Chądzyńskiego występuje konsekwentnie bez imienia): „niegdyś pod-
porucznika z r. 1830, człowieka w gruncie uczciwego, lecz już w podeszłym wieku, bez 
najmniejszej energii i zdania, słowem, wielkiego niedołęgę”98.

Obiektywizmu w charakterystyce Chądzyńskiego raczej nie znajdziemy, bywa, że 
czyni on zarzuty Jasińskiemu o brak inicjatywy, a kilka stron dalej o to właśnie, że 
wytrwale zbierał rozproszone  po klęsce oddziały. Faktem bezspornym pozostaje, że 
mimo dowodzenia nadal sporym liczebnie i doświadczonym już w walkach oddziałem, 
posiadania bardzo dobrych informacji o ruchach i zamiarach nieprzyjaciela, Jasiński 
przez cały czerwiec nie podejmował żadnych działań zaczepnych, nie wykorzystywał 
sytuacji umożliwiających zaatakowanie mniejszych kolumn lub transportów rosyj-
skich. Do wzięcia udziału w walce został zmuszony w końcu czerwca, kiedy został we-
zwany na pomoc oddziałowi Trąpczyńskiego. Trąpczyński, działający w Przasnyskiem, 
został 26 czerwca otoczony na wysepce Płaska Góra w pobliżu Drążdżewa. Sytuacja 
jego oddziału bez wsparcia z zewnątrz była właściwie beznadziejna. I w tym wypadku, 
jak twierdzą świadkowie99, Jasiński działał dość opieszale, bo dotarł pod Drążdżewo 
dopiero po trzech dniach, czyli 29 czerwca. Wyszedł na tyły kolumny moskiewskiej, 
ale nie próbował odciąć nieprzyjacielowi drogi odwrotu, zaatakował w jednym tylko 
miejscu, a po kilkugodzinnej strzelaninie wycofał się w Łomżyńskie. Działania jego, 
acz budzące wiele zastrzeżeń, doprowadziły jednak do cofnięcia się Rosjan spod Pła-
skiej Góry i umożliwiły Trąpczyńskiemu wyjście pod osłoną nocy z okrążenia.

97 Więcej o sporach „białych” i „czerwonych” dotyczących pospolitego ruszenia oraz sta-
nowiska Rządu Narodowego patrz S. Kieniewicz, Powstanie styczniowe, s. 585‒587.

98 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 125.
99 Ibidem, s. 129; S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 238.
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Po bitwie pod Drążdżewem Jasiński ruszył w stronę Zambrowa. Zgromadziło się 
tam w tym czasie kilka mniejszych oddziałów powstańczych z województwa augu-
stowskiego: Tyszki i Grzymały, Skarzyńskiego i Edwarda Chądzyńskiego, brata Zbi-
gniewa. Jasiński objął nad nimi dowództwo i 7 lipca zorganizował w pobliżu Brzeź-
nic zasadzkę na kolumnę rosyjską wysłaną z Czyżewa do Łomży. W starciu tym po-
legło 32 powstańców, między innymi Chądzyński oraz Górski, a 18 zostało rannych. 
Wkrótce dołączył do nich wyczerpany walkami oddział „Wawra”. Ramotowski prze-
jął dowództwo nad połączonymi siłami liczącymi według Zielińskiego około 2200100, 
a zdaniem Chądzyńskiego nawet do 3500 osób101. „Wawer” operował już wcześniej 
we wschodniej części województwa płockiego, teraz ponownie postanowił schro-
nić się w ostrowskich lasach. Tym bardziej że po zambrowskiej zasadzce Rosjanie 
postanowili zorganizować walną obławę na jego oddział. Pozostali przy tym wierni 
taktyce stosowanej od początku powstania. Tuż po jego wybuchu zgrupowali siły 
w kilkudziesięciu większych ośrodkach i organizowali z nich jednoczesny wymarsz 
kilku kolumn wojska w celu osaczenia i rozbicia konkretnego oddziału powstańcze-
go. Ośrodki, których zadaniem było kontrolowanie (między innymi) wschodniego 
skrawka województwa płockiego, to Pułtusk, Czyżew, Łomża i Ostrołęka. Taktyka 
powstańców w podobnych sytuacjach także nie ulegała właściwie większym zmia-
nom. Zadanie polegało na takim manewrowaniu pomiędzy kolumnami nieprzyja-
ciela, by albo wyjść z obławy bez walki (jak to się udało w Padlewskiemu), albo ze-
trzeć się z jedną tylko kolumną nieprzyjaciela naraz, unikając koniczności stawiania 
czoła połączonym siłom.

Tym razem Rosjanie ściągnęli:
– z Warszawy: dwie kolumny; jedną pod dowództwem genenerała Karcewa 

(3 roty piechoty, szwadron ułanów gwardii, sotnia Kozaków, dwa działa i dwie ra-
kietnice), drugą pod dowództwem generała Ralla (5 rot piechoty, pół sotni Koza-
ków, dwa działa);

– z Czyżewa: pod dowództwem generała Tolla (2 roty piechoty, sotnia Kozaków);
– z Pułtuska: pod dowództwem pułkownika Emmanuela (3 roty, szwadron huza-

rów, 30 Kozaków);

100 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 265.
101 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 142.
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– z Płocka: pod dowództwem Wałujewa (2 kompanie piechoty i sotnia  
Kozaków).

Ściągnięcie takich sił, w tym dwóch oddziałów z Warszawy, rosyjski historyk, Mi-
kołaj Berg, tłumaczy... plotką, która wielokrotnie wyolbrzymiła siły powstańców. On 
sam oszacował je na około 2000, natomiast oddziały rosyjskie liczyły jego zdaniem 
łącznie: 1950 żołnierzy piechoty, 542 jazdy, 4 działa i 2 kompanie rakietnicze102.

Generał Toll uznał, że jego głównym zadaniem jest obrona linii kolejowej i po-
został na lewym brzegu Bugu. Tym samym wymigał się od bezpośredniego udziału 
w obławie, co najwyżej utrudniał ucieczkę oddziału powstańczego na lewą stronę 
Bugu. 11 lipca kolumny Karcewa, Tolla i Emmanuela spotkały się w okolicach miej-
scowości Borek niedaleko Czerwina (około 18 km na północny zachód od Ostrowi 
i mniej więcej tyle samo na północny wschód od Różana). Stamtąd ruszyły w stronę 
Białychbłot. 12 lipca spod Białychbłot siły rosyjskie ruszyły ponownie na północ, 
rozdzielając się na 3 kolumny: Karcew ruszył ku Trynosom, Wałujew przez Bosewo 
ku Wąsewu, a Emmanuel w kierunku Szczawina. W ten sposób 13 lipca oddział po-
wstańczy znalazł się pomiędzy kolumnami Wałujewa od strony Brudek i Karcewa ‒ 
od strony Trynos. „Wawer” postanowił ruszyć przez Wąsewo na Kunin, kierując się 
w stronę brodu na Narwi w Dzbądzu. Otarł się przy tym o kolumnę Wałujewa idącą 
na Wąsewo. Część taborów, chcąc uniknąć spotkania z Rosjanami, oddzieliła się od 
kolumny i ruszyła na północ. Główne siły nie podjęły walki z oddziałem Wałujewa 
(co zdaniem Berga ocaliło tego ostatniego103) i nie zmieniły kierunku marszu. Wa-
łujew podążał na zachód w ślad za „Wawrem” do momentu, kiedy zorientował, że 
stracił łączność z Karcewem – droga zawalona drzewami i podpalony w kilku miej-
scach las104 uniemożliwiły wysłanym przez Wałujewa Kozakom dotarcie do sił głów-

102 M. Berg, Zapiski o polskich spiskach…, s. 9. Tam też informacje na temat tras marszu 
kolumn rosyjskich, s. 10‒12.

103 Ibidem, s. 10.
104 Przyznam, że wersja z podpalonym lasem (w połowie lipca!) nie wydaje mi się specjal-

nie wiarygodna, choć łatwo mi zrozumieć, że Kozacy nie mieli ochoty zapuszczać się 
w te lasy – płonące czy nie. W kontekście informacji podawanych przez Berga łatwiej 
zrozumieć (co nie znaczy, że się z nią zgodzić), skąd wzięła się bezwzględna opinia Chą-
dzyńskiego na temat ówczesnych działań Jasińskiego i „Wawra”: „przez trzy dni od 12 
do 15 lipca przed nacierającymi na nich Moskalami, bez dania prawie odporu, bez obej-
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nych. W tej sytuacji Wałujew w samodzielnym starciu z górującym nad nim liczeb-
nością oddziałem „Wawra” był bez szans. Dlatego wycofał się bocznymi drogami 
do Ponikwi Małej, gdzie rozbił obóz i gdzie przypadkowo spotkał się z oddziałem 
Karcewa.

Oddział powstańczy dotarł do Dzbądza, bród był jednak obsadzony przez Ro-
sjan i przeprawa okazała się niemożliwa. „Wawer” skierował się wówczas w dół 
Narwi, pragnąc dotrzeć do drugiego możliwego punktu przeprawy, to jest do brodu 
w okolicach Gostkowa. 14 lipca rano Wałujew ruszył ponownie za powstańcami, 
ale natknął się na kolumnę generała Ralla, który, unikając poddania się pod komen-
dę gen. Karcewa, na własną rękę śledził powstańców. Pod Szarłatem Rall połączył 
się z kolumną Emmanuela i razem podążali śladami „Wawra” w dół Narwi, prze-
chodząc przez Lubiel i Bielino. Wałujew zaś, zignorowawszy rozkaz zabezpieczenia 
przepraw przez Narew, poszedł w kierunku na Ostrykół105 i dalej na południe. Tym-
czasem Wawer zorientował się, że bród pod Gostkowem również obsadzony został 
przez Rosjan i nie ma możliwości przekroczenia rzeki. Skierował się więc ponownie 
na wschód, by schronić się w lasy w okolicach Przetyczy i Długosiodła, ale pod wsią 
Cygany został dogoniony przez kolumny Ralla i Emmanuela idące od strony Bielina 
w kierunku Gołegostoku.

Rall zajął pozycję mniej więcej pomiędzy wsiami Rząśnik i Gródek, a huzarów 
wysłał, by odcięli powstańcom ewentualny odwrót na Dąbrowę. Według rapor-
tu rosyjskiego106 strzelanina rozpoczęła się około godziny 19.00, początkowo po-
wstańcy utrzymywali pozycje, nie byli jednak w stanie stawić oporu, kiedy rozpo-
czął się ostrzał z kartaczy. Sygnał do zaprzestania walki Rall dał swoim oddziałom 
około 21.00, czyli tuż po zachodzie słońca. Oddziały zebrały się w szyku marszowym 
o 23.30 i wyruszyły na nocleg do Gródka. Kiedy czoło kolumny wysunęło się z lasu, 

rzenia się za siebie najhaniebniej uciekając, oddział do 3500 ludzi wynoszący bezpow-
rotnie ze znużenia i głodu zaprzepaścili”, Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 142.

105 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Materiały różne dotyczące 
powstania styczniowego z rosyjskich kancelarii wojskowych. Akta dowódców i władz woj-
skowych rosyjskich, Żurnał Wojennych Diejstwij [Dziennik działań wojennych], sygn. 237/1, 
s. 1103.

106 Ibidem, s. 1106.
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zostało ostrzelane jeszcze przez niewielki konny oddział powstańczy. Straty własne 
Rosjanie ocenili na 2 zabitych i 19 rannych107, straty polskie na „bardzo wielkie” ‒ 
naliczono co najmniej 72 zabitych.

Z polskich relacji dowiadujemy się, że przednia straż oddziałów rosyjskich szyb-
kim atakiem odcięła jazdę Jasińskiego od reszty sił polskich, „Wawer” zorganizował 
obronę, sam zajmując prawe skrzydło, wysyłając Jasińskiego na lewe i ustawiając 
w środku oddziały Tyszki i Grzymały. U Zielińskiego znajduje się informacja, że „śro-
dek nie dotrzymał placu i pierwszy pierzchnął za Bug”108. U Berga natomiast: „Rall 
poszedł za powstańcami i spotkał się z nimi u samego zbiegu rzek Narwi i Bugu”109. 
Obie te informacje pasują do siebie, natomiast nie bardzo pasują do realiów geo-
graficznych. Bitwa z całą pewnością rozegrała się pod wsią Cygany. Do ujścia Bugu 
do Narwi jest stamtąd w linii prostej 30 kilometrów, żeby pierzchnąć za Bug, trzeba 
pokonać blisko 20 kilometrów. Zwrot „pierzchnąć w stronę Bugu” wydawałby się 
bardziej na miejscu. W jednym natomiast Berg miał rację – jeśli nie traktować wyra-
żenia „u samego zbiegu rzek” dosłownie. Powstańcy znaleźli się wewnątrz trójkąta, 
którego dwa ramiona stanowiły rzeki: Bug i Narew. Podstawa tego trójkąta liczyła 
sobie na wysokości Długosiodła około 25 kilometrów. Pięć kolumn wojska to wy-
starczająca liczba, żeby skutecznie zamknąć pułapkę.

Niestety, niewiele pomogło powstańcom to, że Rall i Emmanuel ścigali ich (o ile 
rzeczywiście ścigali) niespecjalnie wytrwale i skutecznie. Ledwie bowiem resztki 
oddziału, którym udało się wycofać spod Cygan, rozbiły w pobliżu Porządzia obóz, 
by się posilić i choć trochę odpocząć, został on zaatakowany przez wojska rosyjskie, 
tym razem z kolumny Wałujewa. Po krótkiej strzelaninie ścigani wciąż przez Wału-
jewa powstańcy wycofywali się na północ, docierając przez lasy Przetyczy ponow-
nie do Dzbądza.

Chądzyński podaje110, że w czasie tego przemarszu miała miejsce potyczka 
pod Przetyczą – prawdopodobnie chodzi o starcie, które w raportach rosyjskich 
identyfikowane jest jako mające miejsce pod Jaszczułtami. Ostatecznie 16 lipca 

107 Ibidem, s. 1107.
108 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 241.
109 M. Berg, Zapiski o polskich spiskach…, s. 12.
110 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 142.

Mapa rzeki Narwi pomiędzy Ostrołęką a Modlinem (arkusz 3), Mapa nie jest datowana, ale warto 
zwrócić uwagę, że na prezentowanym odcinku zaznaczono dwa (i tylko dwa) miejsca przeprawy: 

w Gostkowie i Dzbądzu, czyli tam, gdzie znajdowały się w 1863 roku brody umożliwiające 
przekroczenie rzeki. Miejsca te nie są w żaden sposób oznaczone na Mapie Kwatermistrzostwa, 

AGAD, Zbiór Kartograficzny, sygn. 402/73-11
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107 Ibidem, s. 1107.
108 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 241.
109 M. Berg, Zapiski o polskich spiskach…, s. 12.
110 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 142.

Mapa rzeki Narwi pomiędzy Ostrołęką a Modlinem (arkusz 3), Mapa nie jest datowana, ale warto 
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AGAD, Zbiór Kartograficzny, sygn. 402/73-11
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„Wawrowi” udało się przeprawić za Narew. W tym momencie oddział liczył już 
zaledwie kilkuset ludzi. W przypisie u Berga czytamy na temat wycofywania się 
powstańców spod Rząśnika: „Później dowiedziano się z zeznań więźniów, że od-
działy te, mistrzowsko lawirując między czterema kolumnami wojsk rosyjskich, 
przez cztery doby prawie nic nie spały i nie jadły nic gotowanego, zaspokajając 
głód jagodami leśnymi”111.

Chądzyński szacuje łączne straty polskie w trakcie walk od 13 do 15 lipca na 
87 zabitych, 36 rannych i 35 wziętych do niewoli112. Pomijając rannych, których licz-
by Rosjanie nie podali, dane te są dość zgodne z tymi w rosyjskim raporcie: 72 po-
ległych pod Rząśnikiem (Cyganami) i 18 pod Przetyczą – łącznie 90, wziętych do 
niewoli przez oddział Karcewa ‒ 30113.

Wałujew przeszedł za powstańcami na drugą stronę Narwi, chcąc uniemożli-
wić im ukrycie się w lasach w okolicach Różana, co mu się jednak nie udało. Na 
prawym brzegu rzeki natknął się niespodziewanie pod Szygami na oddział Trąp-
czyńskiego, liczący około 500 ochotników, który podążał na pomoc „Wawrowi”. 
Trąpczyński zaatakował Wałujewa, początkowo nawet z sukcesem – dowodze-
ni przez Witkowskiego kosynierzy wyparli z lasu rosyjską piechotę, a w trakcie 
ataku huzarów, którzy ruszyli na pomoc piechocie, został raniony kosą w głowę, 
dość groźnie, sam Wałujew. Dowództwo przejął po nim major Kryłow. Tym razem 
najsłabszym ogniwem polskiego oddziału okazali się strzelcy. Ostatecznie oddział 
Trąpczyńskiego poszedł w rozsypkę. Znajdujący się stosunkowo niedaleko ludzie 
„Wawra” byli zbyt wyczerpani, by wziąć udział w bitwie. Dopiero pod koniec walki 
na tyły Wałujewa uderzyła jazda Jasińskiego. Zieliński szacuje polskie straty w tej 
bitwie na 80 zabitych i rannych. Wśród zabitych znaleźli się Józef Klat, który miał 
objąć stanowisko naczelnika wojskowego województwa po Janie Turowskim, oraz 
Trąpczyński. Obydwaj popełnili samobójstwo – Klat pomyliwszy jazdę Jasińskiego 
z Kozakami i obawiając się okrążenia, ciężko ranny Trąpczyński na wieść o nadej-

111 M. Berg, Zapiski o polskich spiskach…, s. 13.
112 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 142.
113 AGAD, Materiały różne dotyczące powstania styczniowego z rosyjskich kancelarii woj-

skowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich, Żurnał Wojennych Diejstwij 
[Dziennik działań wojennych], sygn. 237/1, s. 1109.
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ściu prawdziwych Kozaków. Nad resztkami oddziału objął dowództwo Palemon 
Nowicki. Do niewoli wzięty został adiutant Jasińskiego Narcyz Wojciechowski 
(Krosobudzki)114.

Raport rosyjski, dość wiarygodny, jeśli idzie o szacowanie liczebności i strat pol-
skich oddziałów w trakcie wydarzeń, które rozegrały się w połowie lipca na lewym 
brzegu Narwi, w przypadku bitwy pod Szygami podaje liczby dość fantastyczne. Od-
dział Trąpczyńskiego liczyć miał około 3000 ludzi (sześciokrotnie więcej, niż podają 
polskie źródła). Najciekawszy jest jednak argument, dlaczego oddziały rosyjskie, po 
niewątpliwym zwycięstwie, wycofały się i nie kontynuowały pościgu za powstańca-

114 Patrz S. Zieliński, Bitwy i potyczki, s. 242; Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, 
s. 142‒143; AGAD, Materiały różne dotyczące powstania styczniowego z rosyjskich kan-
celarii wojskowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich, Żurnał Wojennych 
Diejstwij [Dziennik działań wojennych], sygn. 237/1, s. 1110‒1112.

Ruchy wojsk między Narwią a Bugiem w dniach 12‒16 lipca 1863 roku wraz z oznaczeniem 
prawdopodobnych miejsc bitew. Przebieg rzek, dróg, zasięg obszarów leśnych na podstawie  

Mapy Kwatermistrzostwa
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mi. Poza faktami dość oczywistymi – ludzie byli wyczerpani, ranni potrzebowali po-
mocy medycznej – dochodziła obawa przed atakiem powstańczej kawalerii, która 
pojawiła się pod koniec bitwy, a jako że nie brała udziału we wcześniejszych wal-
kach, nie była ani zmęczona, ani wykrwawiona. Ów oddział liczyć miał 300 konnych. 
Jeśli uświadomimy sobie, że chodzi o jazdę Jasińskiego, czyli o część zaledwie od-
działu, którego  liczebność 15 lipca Rosjanie szacowali na 200 osób, to przyznać 
należy, że jest to wyjątkowo cudowne rozmnożenie115.

Według przekazu rodzinnego Sołowiej brał udział w bitwie pod Rząśnikiem, a na-
wet został wówczas ranny. Nie ma powodów, żeby wątpić w te informacje, zwłasz-
cza w samo uczestnictwo Sołowieja w bitwie. Jest to tym bardziej prawdopodobne, 
że bitwa rozegrała się zaledwie kilka kilometrów od miejsca, gdzie mieszkał przed 
wybuchem powstania i gdzie nadal mieszkała pod opieką szwagra Machnowskie-
go jego rodzina. Trudno sobie ponadto wyobrazić, by mógł pomagać Jasińskiemu 
w zbieraniu oddziału po klęsce, gdyby nie brał zupełnie udziału we wcześniejszych 
walkach tego oddziału. Natomiast jeżeli rzeczywiście został ranny w tej bitwie, to 
musiała to być niezbyt groźna rana, skoro miesiąc później był już w pełni sił.

Niespecjalnie pasuje tu informacja, że 4 sierpnia zbierający swych ludzi Jasiński 
został zaatakowany w pobliżu Wiśniewa, gdzie stracił 6 ludzi116.

Po ukryciu się w połowie lipca w różańskich lasach Jasiński i „Wawer” rozdzielili 
się. Jasiński, z resztką swoich ludzi pozostał na prawym brzegu Narwi i na początku 
sierpnia zaczął w lasach w okolicach Magnuszewa ponownie organizować oddział, 
jak pisze Chądzyński „przy pomocy niejakiego Stanisława Sołowieja”117. Teren był 
Sołowiejowi doskonale znany, bo tu się urodził i przez długi czas mieszkał. Znał tu-
tejsze lasy, mokradła i starorzecza.

Wydarzenia, które miały miejsce 12 sierpnia, interesują mnie szczególnie, po 
pierwsze, ze względu na niebudzący wątpliwości udział w nich Stanisława Sołowie-
ja, po drugie, dlatego że rozgrywały się bardzo blisko miejsca zamieszkania mojego 
prapradziadka Filipa Machnowskiego (jego żoną była siostra Stanisława Sołowieja), 
po trzecie, była to ostatnia znacząca bitwa w Pułtuskiem – nie udało się odbudować 

115 Ibidem, s. 1112.
116 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 243.
117 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 149.
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oddziału po tej klęsce118. Od tej pory był to teren działania głównie Żandarmerii 
Narodowej. Tymczasem wcale nie jest łatwo zrekonstruować dokładnie przebieg 
wydarzeń. „Dziennik Poznański” zamieścił co prawda przedruki raportów zarówno 
samego Jasińskiego, jak i raport naczelnika wojskowego województwa płockiego, 
ale nie składają się one w żadną spójną całość. Chądzyński skupia się na nieudolno-
ści Jasińskiego i na tym, jak to powiadomiony o bliskości nieprzyjaciela zlekceważył 
informacje i pił herbatę „w towarzystwie kilku kobiet do oddziału przybyłych”119, ale 
nie wyjaśnia, gdzie Jasiński ową herbatę pił. Sam Jasiński, który powinien najlepiej 
wiedzieć, co, jak i gdzie się działo, też okazuje się umiarkowanie pomocny. „Dzien-

118 W każdym razie ostatnia bitwa większego oddziału. Ostatnia potyczka „wojskowego” 
oddziału na tym terenie miała miejsce pod Porębą. 

119 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 150.

Współczesne zdjęcie mogiły powstańców poległych w bitwie pod 
Rząśnikiem (faktycznie pod Cyganami), znajdującej się w pobliżu 

wsi Sokołowo, fot. Eleonora Węgłowska-Bulińska
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nik Poznański” cytuje jego raport w „dosłownej treści”, ale początek tego raportu 
brzmi tak: „Dnia 10 sierpnia reformujący się oddział mój w sile około 250 ludzi stał 
obozem na lewym brzegu Narwi blisko wsi Sielca”120.

Fragment Mapy Kwatermistrzostwa121 przedstawiający okolicę, w której rozegrała się bitwa pod 
Magnuszewem. Zimna Woda to miejsce opisane na mapie jako Burakowizna

Tyle że Sielc znajduje się (i znajdował w 1863 roku122) na prawym brzegu Narwi. 
Kiedy więc w dalszej części relacji podaje, że nakazał przeprawić się na drugi brzeg 
rzeki, nie ma jasności, który to był właściwie brzeg. Wiemy, że oddział stanął na 
gostkowskich łąkach – Gostkowo jest po lewej stronie rzeki, ale nie znaczy to wca-
le, że łąki do wsi należące leżały po tej samej stronie Narwi, co sama wieś. Raport 
Jasińskiego jest tak niejasny, że można z niego wywnioskować, że Polacy znajdowali 

120 „Dziennik Poznański”, 10 września 1863. 
121 Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, fragment arkusza Kolumna IV Sekcja II,  

https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-
-krolestwa-polskiego- carte,Mzc0MjE5OA/1/#index (dostęp 27.08.2020).

122 Narew wielokrotnie zmieniała koryto, stąd ta uwaga.

https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index


93

O żandarmie Sołowieju i innych „narwańcach” z roku 1863

się po lewej stronie rzeki, a Rosjanie próbowali się przeprawić od strony Magnu-
szewa.

Bardziej precyzyjny jest raport rosyjski123. Na wieść o zbieraniu się oddziału 
powstańczego między Bugiem a Narwią (a zatem nic nie wiedziano o magnuszew-
skich lasach), kolumna rosyjska wyruszyła w nocy z 9 na 10 sierpnia z Pułtuska 
do Różana. W Różanie przeszła na drugą stronę Narwi i ruszyła na poszukiwa-
nie powstańczego oddziału przez Szczawin, Kunin, Przetycz i Rząśnik. 12 sierpnia 
oddział wyruszył z Rząśnika w stronę Sokołowskiej Kępy, skąd wyprawiono dwie 
grupy Kozaków do poszukiwania powstańców w lasach po lewej stronie Narwi. 
W trakcie tych poszukiwań Kozacy natrafili na wiejskiej drodze na ślady przemar-
szu dużej liczby ludzi i furmanek. Ślady prowadziły do wsi Gostkowo, a potem 
zbaczały z drogi i kończyły się na brzegu rzeki. Po drugiej stronie, na wysokości 
Gostkowa, zauważono konny oddział powstańczy. Huzarzy przeprawili się na dru-
gi brzeg pod ostrzałem i rozwinąwszy się szerokim frontem związali siły powstań-
cze. W tym czasie strzelcy, przenosząc karabiny nad głowami, przeszli przez rzekę 
i rozbiegli się, ukrywając w przybrzeżnych krzakach i rowach. Stamtąd otworzyli 
ogień do Polaków. Powstańcy pod osłoną lasu przegrupowali siły, ale ostrzał ar-
tyleryjski sprawił, że poszli w rozsypkę. Prawą ich flankę zaatakowała piechota – 
ze względu na gęsty las i podmokły teren nie można było tu użyć artylerii ani 
huzarów. Część powstańców skierowała się w stronę Magnuszewa, gdzie zostali 
rozbici. Józef Zduńczyk tak wspomina tę bitwę:

W d. 12. sierpnia r. 1863. stanął Jasiński obozem nad Narwią, pomiędzy Gostko-
wem i Magnuszewem, kiedy otrzymaliśmy z ust naczelnika naszej żandarmeryi 
doniesienie o zbliżaniu się licznych oddziałów moskiewskich, wysłanych z Puł-
tuska.

Z rozkazu naczelnika zajął brat mój z swoim batalionem strzelców, tudzież 
pod komendą kapitana Lipińskiego, pozycye nad Narwią, podczas gdy mój 

123 AGAD, Materiały różne dotyczące powstania styczniowego z rosyjskich kancelarii woj-
skowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich, Żurnał Wojennych Diejstwij 
[Dziennik działań wojennych], sygn. 237/1, s. 1209‒1214.
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batalion czekał na razie w odwodzie. Rozpoczęła się żwawa palba karabi-
nowa. Sałdaci, którzy chcieli przejść w bród rzekę, padali gęsto od naszych 
strzałów. I bylibyśmy odparli wnet nieprzyjaciela, gdyby nie nadciągnęła mu 
w sukurs artylerya.
Pod silnym ogniem kartaczowym musiał Adolf124 cofnąć się z nad brzegu rzeki, 
a je wszedłem z moim batalionem w akcyę, wstrzymując pochód przeciwnika. 
Ostatecznie wyparły i mnie z pozycyi przemagające liczebnie i lepiej uzbro-
jone zastępy i uderzyły na resztę oddziału, stojącego pod komendą samego 
Jasińskiego. Widząc to rzucił się brat mój w wir walki, nie podtrzymany jednak 
należycie przez swych podkomendnych nie zdołał wytrzymać nawały... Poległ 
śmiercią bohaterską, rozniesiony formalnie na kozackich pikach. Jasiński z ka-
waleryą wycofał się z pola bitwy, a oddział poszedł w rozsypkę...125

Zestawiając informacje z polskich i rosyjskich źródeł możemy przypuszczać, że 
oddziałem konnym, który jako pierwszy zauważyli Rosjanie, był zapewne wspo-
mniany przez Zduńczyka oddział żandarmerii (Sołowieja?), natomiast oddziałem, 
który pierwszy próbował bronić przeprawy, był z całą pewnością oddział Adolfa 
Zduńczyka. Jako kolejny do obrony przeprawy został wysłany oddział 50 strzelców 
pod dowództwem kapitana Karolego, sam Jasiński przyznaje, że z inicjatywy tego 
ostatniego. Część kawalerii, która została przy Jasińskim, nie została włączona do 
walki, aby nie narażać jej na ogień armatni. W raporcie Jasińskiego czytamy, że 
została ustawiona na skraju lasów myszynieckich, ale takiej miejscowości nigdzie 
w okolicy nie ma. Z polskich źródeł wynika ponadto, że Rosjanie przeprawiali się 
przez rzekę w trzech różnych miejscach – wysyłając pojedyncze oddziały na zagro-
żone punkty, Jasiński do tego stopnia osłabił siły główne, że nie miał możliwości sta-
wienia skutecznego oporu. Jak czytamy u Zielińskiego, „największe straty poniósł 
oddział podczas ucieczki ku Zimnejwodzie z powodu rozsypki”126.

124 Adolf Zduńczyk, brat Józefa, dowodził oddziałem strzelców.
125 J. Zduńczyk, Pod Magnuszewem i Porębą, „Kronika Powszechna. Tygodnik Społeczny, 

Kulturalny i Naukowy” 1913, R. 4, nr 5, s. 80.
126 S. Zieliński, Bitwy i potyczki…, s. 245.
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Chądzyński również wspomina o ucieczce do wsi Zimna Woda. I tutaj najwy-
raźniej nastąpić musiało jakieś przekłamanie – jedyna Zimna Woda w pobliżu to 
nie wieś, a część wsi Sokołowo, położona mniej więcej półtora, może dwa kilo-
metry od centrum wsi, nad samą rzeką a właściwie jej odnogą. Dokładnie w tym 
miejscu mieszkał wówczas Filip Machnowski. Problem polega na tym, że Zimna 
Woda leży po lewej stronie rzeki i żeby dotrzeć do niej z lasów magnuszewskich, 
trzeba było przejść przez... bród w Gostkowie. Musiałoby to wyglądać w ten spo-
sób, że gdy Rosjanie przeprawili się na prawą stronę rzeki i ruszyli w stronę Stra-
chocina i Magnuszewa, resztki oddziału Jasińskiego przeszły z powrotem na lewą 
stronę. Wydaje się to mało prawdopodobna droga ucieczki. W dodatku spodzie-
wałabym się, że jeśli pamięć rodzinna przechowała przez 150 lat wspomnienie 
o Sołowieju, to taki epizod jak trzydniowe obozowanie wciąż przecież licznych 
resztek oddziału Jasińskiego niemalże na Machnowskich podwórku, także po-
winien się w niej przechować. O niczym takim nie słyszałam, więc może jednak 
chodziło o inną Zimną Wodę. Nie ułatwia rozszyfrowania tej zagadki to, że trudno 
odtworzyć dokładnie ówczesne warunki geograficzne – Narew zmieniała koryto 
po każdej większej powodzi, a jej liczne odnogi i starorzecza mogły być możliwe 
lub niemożliwe do przebycia w zależności od pory roku, a nawet pogody. Jedno 
jest tylko pewne – nikt nie znał tej rzeki i jej kaprysów tak jak miejscowi rybacy. 
A jak wiemy, w oddziale Jasińskiego z całą pewnością był co najmniej jeden...

Straty własne w bitwie pod Magnuszewem Polacy ocenili na 16 poległych, 
w tym 2 oficerów – kapitan Karoly i porucznik Adolf Zduńczyk, oraz 14 szeregow-
ców127. Liczby poległych nieprzyjaciół nie wskazano dokładnie. Bliżej nieokreślo-
na liczba miała być pochowana przez samych Rosjan bezpośrednio na placu boju 
w dwóch dołach. Ponadto później Narew wyrzuciła 14 trupów.

W raporcie rosyjskim można przeczytać, że „Las w pobliżu Strachocina i pole 
przed wsią Magnuszew usłane było trupami buntowników”128. Straty polskie Ro-
sjanie ustalili na 155 zabitych, których ciała zostały na polu bitwy. Liczbę tę mógł, 

127 Raport Jasińskiego: „Wiadomości z placu boju” 1863, nr 1.
128 AGAD, Materiały różne dotyczące powstania styczniowego z rosyjskich kancelarii woj-

skowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich, Żurnał Wojennych Diejstwij 
[Dziennik działań wojennych], sygn. 237/1, s. 1213.
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zdaniem autora raportu, potwierdzić ksiądz katolicki, który uczestniczył w pochów-
ku. Liczby rannych raport nie podaje, rzekomo z tego względu, że byli oni na bie-
żąco ewakuowani przez powstańców w głąb lasu. Straty własne ocenili Rosjanie na 
6 rannych.

Do strat po stronie polskiej doliczyć należy osoby zamordowane już po bitwie 
(o czym raport rosyjski nie wspomina). Według raportu Jasińskiego,

[i] tak spalili chatę leśniczego z Gostkowa i folwark Magnuszew z całym te-
gorocznym sprzętem; zabili: Bujnego pisarza w Magnuszewie, Polikarpa 
Dąbkowskiego w Przeradowie i księdza Kruszewskiego ze zgromadzenia XX. 
Reformatów (...) wywlekli z dworu i zakłuli bagnetami. Pisarza prowento-
wego Rudzkiego we własnem jego mieszkaniu ciężko poranili; nawet mała 
dziewczynka w tej ostatniej wsi nie uszła wściekłości rozjuszonego żołdactwa; 
a obywatela Szalę pobito i poraniono129.

Chądzyński dodaje do tej listy również leśnika z Magnuszewa – i on, i pisarz z tej 
samej wsi mieli być przywiązani do słupów i zamordowani. Ponadto twierdzi, że 
w Gostkowie zamordowano dwóch księży130.

Większość tych informacji znajduje potwierdzenie w księgach zgonów okolicz-
nych parafii. W parafii Szelków, na terenie której rozegrała się bitwa, znajdujemy 
następujące akty zgonu:

Akt nr 46: Paweł Bujno, leśnik lat 36, syn Jacentego i Apolonii z Adamskich, 
zmarł 12 sierpnia 1863 roku o godz. 12.00 w Magnuszewie Wielkim, w „domu 
mieszkania swego sakramentami opatrzony umarł”. Pozostawił po sobie owdo-
wiałą żonę, Joannę z Wysockich. Pozostawił również dzieci. I tutaj dodam od sie-
bie, że Paweł Bujno był ciotecznym bratem Stanisława Sołowieja (a zatem rów-
nież mojej praprababki Marianny z domu Sołowiej) – ich matki były rodzonymi 
siostrami.

Akt nr 47: Władysław Grocki, pisarz prowentowy, lat 25, syn Andrzeja i Marian-
ny, zmarł 12 sierpnia 1863 roku o godz. 12.00 w Magnuszewie Kotowym. Pozostawił 

129 „Wiadomości z placu boju” 1863, nr 1.
130 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 151.
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owdowiałą Emilię z Mroczków. (Tu informacja Jasińskiego była nieścisła – nie Rudz-
ki, a Grocki, i nie został ranny, a zabity lub tak ciężko ranny, że jeszcze tego samego 
dnia zmarł).

Akt nr 48: „dwanaście osób płci męskiej wieku różnego, z nazwisk, imion i miej-
sca urodzenia niewiadomych na polu bitwy pod Strachocinem poległych zostało”, 
i data: 12 sierpnia 1863 roku godz. 12.00.

Kolejne cztery akty dotyczą zgonów młodych mężczyzn między 14 sierpnia 
a 1 września – bez wątpienia rannych w tej bitwie.

Po drugiej stronie rzeki, w Zambskach, zarejestrowane zostały zgony:
Akt nr 42: Ksiądz Wawrzyniec Kruszewski, l. 43, reformator z Pułtuska, zmarł 

12 sierpnia 1863 roku o godz. 12.00 w Gostkowie.
Akt nr 43: Polikarp Dąbkowski, l. 34, syn zm. Antoniego i Ewy Pudłowskiej, w In-

kach przy bracie zamieszkały, zmarł 12 sierpnia 1863 roku o godz. 12.00 w Przera-
dowie.

Akt nr 44: Adolf   Zduńczyk, l. 36, syn zm. Jana i Anny, urodzony w Walochach, 
w Warszawie przy rodzinie zamieszkały, zmarł 12 sierpnia 1863 roku godz. 12.00 
w Przeradowie.

Przy wszystkich zmarłych 12 sierpnia podana jest ta sama godzina: 12 w po-
łudnie. Wszystkie akty zostały sporządzone 14 sierpnia. Brakuje imiennego aktu 
zgonu kapitana Karoly’ego.

Informacje z ksiąg parafialnych potwierdzają liczbę ofiar podawaną w pol-
skich źródłach. Zastanawiające jest, skąd się wzięła ponaddziesięciokrotnie 
większa liczba w rosyjskim raporcie. No i jeszcze kwestia strat rosyjskich. To, 
że były one zaniżane w wiadomościach drukowanych w „Dzienniku Powszech-
nym”, miało oczywisty cel propagandowy. Czy były one jednak fałszowane 
również w rosyjskich raportach? Na to wskazywałaby informacja pochodząca 
z polskich źródeł o pospiesznym pochówku w dwóch dołach – nawet w poło-
wie sierpnia można było przetransportować ciała do Różana lub Pułtuska 
i zorganizować przyzwoity pogrzeb. Z drugiej strony, o ile możemy się spodzie-
wać zawyżania strat rosyjskich w polskich przekazach, to jaki cel miałoby zmy-
ślenie takiego akurat szczegółu? I jeszcze jedna kwestia: jakie jest prawdopo-
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dobieństwo, że przy przeprawianiu się wpław przez nieznaną rzekę i pod 
ostrzałem nikt nie zginął? Nikt się nawet nie utopił?

Współczesny widok starorzecza Narwi w pobliżu Zimnej Wody, fot. Eleonora Węgłowska-Bulińska

Kiedy myślę o bitwie pod Magnuszewem, przypomina mi się jeszcze jedna 
rodzinna opowieść. Nie dotyczy Sołowieja, ale nie czyni jej to wcale mniej istot-
ną. A przytaczam ją w tym właśnie miejscu ze względu na pewne szczegóły, które 
pojawiły się w relacjach z tej bitwy, na przykład fakt, że Rosjanie przeprawiali się 
przez Narew w różnych miejscach. O brodzie w Gostkowie wiedzieli już wcze-
śniej, zresztą do niego prowadziły ślady furmanek i koni. Ale przeszli rzekę nie 
tylko w tym miejscu. Ponadto większość Polaków poległa w okolicy Strachocina – 
tam został zmasakrowany prawdopodobnie oddział kapitana Karoly’ego. W moim 
przekonaniu jest bardzo prawdopodobne, że tych właśnie wydarzeń dotyczy hi-
storia, którą chciałabym w tym miejscu przytoczyć.

Działo się to gdzieś w końcu XIX wieku. Bohaterem i narratorem tej opowieści 
był najprawdopodobniej mój pradziadek Leonard Machnowski, siostrzeniec Stani-
sław Sołowieja. Nie jest to jednak do końca pewne ‒ mogła ona również pochodzić 
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z relacji Filipa Machnowskiego, ojca Leonarda. Filip żył w latach 1826‒1909, Le-
onard w latach 1846‒1909.

Któryś z powyższych Machnowskich wybrał się nocą na połów ryb. Najpierw 
trzeba było rozstawić sieci, potem odczekać kilka godzin, a nad ranem sieci były 
podnoszone. Nie zawsze warto było na czas oczekiwania wracać do domu, jeśli po-
goda sprzyjała, można było ten czas spędzić i przespać się na powietrzu. Mach-
nowscy od zawsze łowili – przed 1864 rokiem było to główne źródło utrzymania 
rodziny Filipa Machnowskiego, ale i potem, kiedy kupili kawałek ziemi, nie przestali 
być rybakami. Jeśli był to czas, kiedy prawo połowu nie było dla wszystkich dostęp-
ne, dzierżawili fragment rzeki. Zazwyczaj też do rozstawiania sieci brali ze sobą do 
pomocy kogoś z miejscowych rybaków, którzy doskonale znali rzekę, a bywało, że 
i kłusowali na dzierżawionym przez Machnowskich odcinku. Tym razem również 
dobrał sobie Machnowski towarzysza. Był to już starszy człowiek, nie wiadomo, 
z jakiej miejscowości pochodził.

Rozstawili sieci i Machnowski, kierując łódź do brzegu, stwierdził:
‒ No to teraz sobie tu odpoczniemy.
‒ Panie, ale nie tu, dalej.
‒ Dlaczego nie tutaj?
Na to pytanie chłop nie chciał opowiedzieć. Zirytowało to mojego pra- lub pra-

pradziadka Machnowskiego ‒ tu brzeg gęsto porośnięty krzakami, tam mokradła ‒ 
długo można by jeszcze szukać równie dobrego obozowiska, a skoro tamten się 
uparł i nie chciał wyjawić przyczyny, to i on się uparł i przybił do brzegu w miejscu, 
które sobie upatrzył. Chłop wysiadł z łódki, ale cały się trząsł. Trząsł się i zaczął pła-
kać. W żaden sposób nie mógł się uspokoić. Wreszcie zdumiony jego zachowaniem 
Machnowski usłyszał następujące wyznanie:

‒ To ja się panu wyspowiadam. Jak już tu jesteśmy, to ja się wyspowiadam. Bo 
ja to jestem Judasz, jak ten Judasz Iskariota. Ja sprzedałem Polaków. 

Jak było powstanie, on był młodym chłopakiem. Bardzo młodym i bardzo bied-
nym, i Rosjanie go złapali, żeby im powiedział, gdzie jest bród. Znał rzekę jak własną 
kieszeń, wiedział, gdzie można przejść ją wpław. Rosjanie, spodziewając się bitwy, 
przekupili go rublami, żeby im wskazał bród i on im wskazał. Wziął te pieniądze 
i wskazał. A potem doszło do bitwy.
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‒ Nie przeżył nikt z naszych. Krew wodą płynęła. Konie i ludzie zabici. Ja to 
wszystko widziałem.

I on o tym nigdy nikomu przez te wszystkie lata nie powiedział, dopiero teraz 
Machnowskiemu. Bo miejsce, w którym biwakowali, było właśnie tym miejscem, 
które wskazał Rosjanom. I on tych wszystkich powstańców, co do jednego, ma na 
swoim sumieniu.

Nie wiem, czy i co mu Machnowski wtedy powiedział. Historię przekazał dalej, 
przez kolejne pokolenia dotarła ona do mnie, ale nigdy nikomu nie wyjawił nazwi-
ska tego człowieka.

O Panie, Panie! ze zgrozą 
świata Okropne dzieje przyniósł 
nam czas, Syn zabił matkę, brat 
zabił brata, Mnóstwo Kainów 
jest pośród nas. Ależ, o Panie! 
Oni niewinni,
Choć naszą przyszłość cofnęli 
wstecz, Inni szatani byli tam 
czynni;
O! rękę karaj, nie ślepy miecz!131

Trudno odtworzyć precyzyjnie dalsze losy oddziału Jasińskiego. Chądzyński pi-
sze, że kilka kolejnych dni spędził w Zimnej Wodzie. Następnie oddział Jasińskiego 
zbierać się miał w lasach należących do wsi Młodziany, czyli na północny zachód 
od Makowa Mazowieckiego. Ostatecznie został rozbity 21 sierpnia pod Różanem. 
Zestawienie tych miejsc wydaje się tak przypadkowe, że nie składa się w żaden sen-
sowny scenariusz wydarzeń. Rosyjski raport też nie jest tym razem zbyt pomocny. 
Zgodnie z nim oddział rosyjski wyruszył z Załęża na rzece Bug w kierunku północ-
nym (nad Bugiem nie ma miejscowości o tej nazwie) i rozbił oddział powstańczy na 
zachód od Różana (czyli po prawej stronie Narwi, nie Bugu). Zginąć miało 10 po-

131 K. Ujejski, Chorał, [w:] ...pieśń ujdzie cało..., red. W. Korniewski, L. Łochowski, Warszawa 
1992.
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wstańców, 4 wzięto do niewoli, zdobyto 37 osiodłanych koni132. Pierwszy raz chyba 
źródła polskie podają po swojej stronie wyższe straty niż źródła rosyjskie, co praw-
da nie w ludziach na szczęście, ale w utraconych koniach – zdaniem Chądzyńskiego 
Rosjanie zabrali ich przeszło 40. Podaje też nazwiska 3 spośród 4 wziętych do nie-
woli Polaków: Kontrymowicza, byłego weterynarza w stopniu majora, Kozłowskie-
go i Albańskiego133.

Po tej ostatniej klęsce Jasiński zakończył swą powstańczą działalność i udał się 
do Prus. W Pułtuskiem zorganizowano jednak jeszcze jeden oddział. Józef Zduń-
czyk napisał we wspomnieniach, że otrzymał rozkaz zorganizowania oddziału po 
wyleczeniu się z ran, które otrzymał w bitwie pod Magnuszewem. W ciągu dwóch 
tygodni zebrał 350 ludzi, nad którymi dowództwo objął Walenty Lasocki, były oficer 
rosyjski. Powstańcy zostali zaatakowani 12 listopada pod Porębą, niedaleko Długo-
siodła. Po opuszczeniu oddziału przez Lasockiego Zduńczyk przeprawił się z reszt-
kami przez Bóg do wsi Brzozy (prawdopodobnie chodzi o wieś Brzuza) i rozpuścił 
oddział134.

„Pod opieką i przy pomocy miejscowej ludności...”

Pisząc o organizowaniu oddziału i bitwie pod Porębą, Zduńczyk nie wspomina 
nic o Sołowieju, z czego należy wnioskować, że ten ostatni nie brał udziału w tych 
wydarzeniach. W tym momencie powstania Sołowiej nie był już szeregowym i ano-
nimowym powstańcem, należy domniemywać, że jego udział nie byłby przemil-
czany. Wiemy, o czym pisałam wcześniej, że 22 czerwca dowodził oddziałem, który 
zaatakował Rosjan pod Zegrzem, w pierwszej połowie sierpnia organizował z Ja-
sińskim oddział w lasach magnuszewskich, a 16 grudnia jego z kolei oddział został 

132 AGAD, Materiały różne dotyczące powstania styczniowego z rosyjskich kancelarii woj-
skowych. Akta dowódców i władz wojskowych rosyjskich, Żurnał Wojennych Diejstwij 
[Dziennik działań wojennych], sygn. 237/1, s. 1262.

133 Z. Chądzyński, Wspomnienia powstańca, s. 151.
134 J. Zduńczyk, Pod Magnuszewem i Porębą, „Kronika Powszechna. Tygodnik Społeczny, 

Kulturalny i Naukowy” 1913, R. 4, nr 5, s. 81.
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zaatakowany pod Trojanką. Czy da się choć trochę odtworzyć to, co działo się po-
między tymi datami?

Nie będzie łatwo. Powstanie na tym terenie wygasało, coraz mniej było osób, 
które dostarczały raporty do władz centralnych i powstańczych gazet, ci, którzy tu 
zostali, nie napisali pamiętników. Ale jakieś okruchy informacji da się jednak po-
zbierać. Znamy na przykład nazwiska pięciu członków oddziału Sołowieja. Jeden 
z nich zapewne sam był źródłem informacji, na podstawie której sporządzono no-
tatkę o nim w publikacji Józefa Białyni-Chołodeckiego Księga pamiątkowa opra-
cowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania 
r. 1863/1864135. Być może to właśnie dzięki tej informacji i tej notatce został Soło-
wiej w tejże publikacji umieszczony na liście dowódców oddziałów powstańczych136. 
Chodzi o biogram Franciszka Polaczka:

Polaczek Franciszek (Białaczewski herbu Odrowąż), ur. r. 1845 w Warszawie, 
uczeń szkoły kadeckiej w Petersburgu, służył jako podoficer piechoty w oddz. 
Zameczka, Jeziorańskiego, Czarkowskiego, Sołowieja i Lutyńskiego. Walczył 
w guber. Siedleckiej, Lubelskiej, Łomżyńskiej i Grodzieńskiej, pod Siemiaty-
czami, Węgrowem, Sokołowem, Kosowem, Małkinią, Porębą, Czyżewem, Puł-
tuskiem i Nagorzewiem. Ranny dwukrotnie, po wyzdrowieniu wywieziony do 
Irkucka, uciekł z Sybiru. Po powrocie introligator w Cieszynie137.

Co do pozostałych czterech, wiemy, że służyli pod rozkazami Sołowieja, bo zo-
stali za to między innymi skazani. Na ich ślad naprowadził mnie Wykaz uczestników 
powstania styczniowego z powiatu pułtuskiego opracowany przez Stefana Gadom-
skiego i Janusza Szczepańskiego138. Przy czterech z nich znajduje się informacja 

135 J. Białynia-Chołodecki, Księga pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatel-
skiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904.

136 Ibidem, s 47.
137 Ibidem, s. 333.
138 S. Gadomski, J. Szczepański, Wykaz uczestników powstania styczniowego z powiatu puł-

tuskiego, [w:] Powstanie styczniowe na ziemi pułtuskiej, red. J. Szczepański, Warszawa‒
Pułtusk 1994.
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o tym, że należeli do oddziału Sołowieja. Byli to Antoni Chełkowski, lat 35, Walenty 
Kolankiewicz, lat 26, Franciszek Ostrowski, lat 21 i Franciszek Zdanowicz, lat 23139. 
Wykaz ten powstał na podstawie wielu źródeł, między innymi na podstawie do-
kumentów znajdujących się w zespole Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie 
Polskim w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych. W skład tego zespołu wcho-
dzą między innymi poszyty zawierające spis osób skazanych na katorgę lub osie-
dlenie na Syberii. Przy niektórych nazwiskach skazańców zapisy są bardzo skąpe, 
a przyczyny skazania opisane bardzo ogólnie, ale część zawiera informacje bardziej 
szczegółowe. Na szczęście kilka z nich dostarcza nieco wskazówek na temat losów 
oddziału Sołowieja.

Spośród wymienionych przez Gadomskiego i Szczepańskiego udało mi się na 
listach zesłanych odnaleźć trzy nazwiska. Towarzyszące im notatki przytaczam w ca-
łości (w moim przekładzie):

Pozycja 1314:
Zdansewicz140 Franciszek, chłop z powiatu pułtuskiego, lat 23. Za wzięcie osobi-
stego aktywnego udziału w buncie, tak jak na samym początku powstania złożył 
zdradziecką przysięgę, tak przez długi czas należał w różnych okresach do trzech 
band buntowników, dowodzonych przez Miastkowskiego141, Jasińskiego i Soło-
wieja, i razem z tymi bandami sześciokrotnie brał udział w działaniach przeciw 
wojsku. Po rozbiciu bandy Sołowieja, wyróżniając się, co potwierdził Wojskowy 
Sąd Polowy, okrucieństwem, włóczył się po różnych miejscach aż do zatrzyma-
nia go w styczniu tego roku przez straż wiejską we wsi Bartodzieje. Ponadto, jak 
zeznali trzej chłopi ze wsi Sokołowo, którzy wyrazili gotowość potwierdzenia 
swoich słów przysięgą, Zdansewicz od sierpnia ubiegłego roku pełnił obowiązki 

139 Ibidem, s. 82 i n. Antoni Chełkowski występuje tam pod przekręconym nazwiskiem 
Chackowski.

140 W opracowaniu Stefana Gadomskiego i Janusza Szczepańskiego występuje jako Fran-
ciszek Zdanowicz (nie Zdansewicz), rolnik z Sokołowa. Trudno ustalić, która wersja jest 
prawidłowa, ponieważ w aktach stanu cywilnego parafii Zambski (do której należało 
Sokołowo) nie występuje nazwisko Zdanowicz ani Zdansewicz.

141 Prawdopodobnie przekręcone nazwisko Mystkowskiego.
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żandarma buntowników i uzbrojony w pistolet i szablę zbierał od mieszkańców 
tej wsi owies i brał podwody. Po zatwierdzeniu wyroku przez Namiestnika Kró-
lestwa pozbawiony wszelkich praw i zesłany do ciężkich robót na lat 10. Odpra-
wiony z Warszawy 29 lipca142 1864 roku143.

Pozycja 1407:
Kolankiewicz Walenty, chłop z powiatu pułtuskiego, lat 26. Za przynależność do 
bandy tak zwanych żandarmów wieszających dowodzonej przez Sołowieja (sło-
wo nieczyt.) w grudniu brał udział w potyczce przeciw naszym wojskom, przy 
czym został ranny i wzięty do niewoli z bronią w ręku. Odprawiony 13 sierpnia144 
1864 roku145.

Pozycja 1457:
Chełkowski Antoni, chłop z powiatu pułtuskiego, l. 35. Za dołączenie w maju 1863 
do bandy tak zwanych żandarmów wieszających dowodzonej przez Sołowieja, 
z której po pewnym czasie przeszedł do zbrojnej bandy pod dowództwem Jasiń-
skiego i Dąbkowskiego, w której przebywał przez ok. dwa miesiące, a potem zno-
wu przeszedł do bandy żandarmów wieszających dowodzonej przez Sołowieja. 
Przy czym w czasie bytności w bandzie Jasińskiego był obecny w trakcie powie-
szenia (nieczyt.) jednej kobiety, jakiegoś Niemca i strażnika leśnego ze wsi Łachy, 
Dąbrowskiego; a przebywając w bandzie Sołowieja werbował i dostarczał ludzi do 
bandy buntowników oraz dawał znać o zbliżaniu się rosyjskich wojsk. Na koniec, 
po aresztowaniu Sołowieja i rozpuszczeniu jego bandy, zgłosił się on w grudniu 
dobrowolnie do stacjonującego w Różanie oddziału ekspedycyjnego146.

142 Według kalendarza gregoriańskiego 10 sierpnia.
143 AGAD, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim. I Departament, III Wydział, 

sygn. 238/4, k. 437v-438.
144 Według kalendarza gregoriańskiego 25 sierpnia.
145 AGAD, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim. I Departament, III Wydział, 

sygn. 238/4, s. 464v.
146 AGAD, Zarząd Generał-Policmajstra w Królestwie Polskim. I Departament, III Wydział, 

sygn. 238/4, s. 477, 477v.
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Za udział w „bandzie żandarmów wieszających” zostało skazanych jeszcze wie-
lu innych mieszkańców powiatu pułtuskiego. Na liście sporządzonej przez Stefana 
Gadomskiego i Janusza Szczepańskiego znajdujemy, poza czterema wymienionymi 
powyżej, ponad 50 osób, którym przypisano ten rodzaj winy. Niektórzy z nich za-
pewne także służyli pod rozkazami Sołowieja.

Informacje zawarte przy osobach, którym zarzucono przynależność właśnie do 
„bandy” Sołowieja, pozwalają stwierdzić, że oddział ten istniał co najmniej od maja 
1863 roku, co potwierdza moje przypuszczenia, że powstał w czasie, kiedy Chą-
dzyński intensywnie zajmował się organizowaniem żandarmerii narodowej w Puł-
tuskiem. Wiemy też na pewno, że został rozwiązany przed końcem 1863 roku, po 
starciu znanym jako starcie pod „Trojanką”. Zapewne wówczas został ranny i wzię-
ty do niewoli Franciszek Kolankiewicz. Obydwaj pozostali zostali aresztowani już 
po rozwiązaniu oddziału. Chełkowski sam oddał się w ręce nieprzyjaciela, Zdano-
wicz (vel Zdansewicz), co szczególnie bolesne, został wydany przez swoich. Ujęła 
go straż wiejska wsi Bartodzieje (gmina Obryte), pogrążyły zeznania mieszkańców 
Sokołowa, wsi, w której mieszkał wówczas mój prapradziadek i w której sam Soło-
wiej mieszkał tuż przed powstaniem. Jakie było podłoże tej historii? Strach? Przy-
należność do straży wiejskiej nie była bynajmniej dobrowolna, a uchylanie się od 
realizacji „obowiązków” surowo karane, o czym przekonał się na przykład Ignacy 
Piwnicki, chłop z Błędostowa, skazany na 3 lata aresztanckich rot za to, że będąc 
członkiem straży wiejskiej, nie powiadomił o pobycie powstańców we wsi. Może 
chciwość? Może brak akceptacji dla sposobu działania tego konkretnego człowieka, 
przy którym napisano, że wyróżniał się okrucieństwem? Może podłość? Głupota? 
Może kombinacja wielu tych przyczyn?

Jedna informacja podana w notatce dotyczącej Antoniego Chełkowskiego nie 
jest prawdziwa. Sołowiej nie został aresztowany, choć być może takie wieści dotarły 
do Chełkowskiego i przyczyniły się do jego dramatycznej decyzji. Nie został areszto-
wany – tak twierdzili zgodnie jego krewni i zgadzają się z tym znane mi opracowania 
i dokumenty – Stanisław Sołowiej (ani Józef Sołowiej, ani żaden inny Sołowiej) nie 
pojawia się na listach osób represjonowanych w trakcie i po powstaniu stycznio-
wym.

Przyznaję – przez długi czas miałam poczucie, że tych informacji na temat 
Sołowieja ciągle znajduję zbyt mało. Choć nie powinnam narzekać ‒ ileż postaci 
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wartych zapamiętania pojawia się w dokumentach lub wspomnieniach tylko 
raz, często bez imienia, za to z popularnym nazwiskiem. Nie ma szans, by je 
naprawdę zidentyfikować. W przypadku Sołowieja udało się jednak odnaleźć 
w materiale źródłowym sporo śladów jego działalności. Po macoszemu bywa 
za to traktowany w opracowaniach dotyczących powstania styczniowego na te-
renach powiatu pułtuskiego i sąsiednich. Spójrzmy choćby na spis powstańców 
opracowany przez Gadomskiego i Szczepańskiego – nazwisko Sołowieja pojawia 
się jako nazwisko dowódcy w notkach dotyczących czterech członków jego od-
działu, ale on sam własnej notki nie posiada. Być może przyczyniło się do tego 
właśnie jego nietypowe nazwisko. Niektórzy uważali je zapewne za pseudonim, 
inni zakładali zapewne, że osoba, która je nosi, nie może być na Mazowszu „tu-
tejsza”.

Mała ilość informacji o Sołowieju, zwłaszcza w literaturze przedmiotu, kłóciła 
mi się z rodzinnym przekazem, jaki to ważny był dla Rosjan i jak im bardzo zależało 
na jego ujęciu. Zupełnie nieoczekiwanie na stronie internetowej parafii w Brańsz-
czyku natrafiłam na pewien tekst, który doskonale wpisuje się w opowieści mojej 
rodziny. Pozwolę sobie zacytować obszerny jego fragment:

12. Wspomnienia o polskim powstaniu z lat 1860‒1864
(Fragment artykułu dotyczącego działań na terenie pow. pułtuskiego w tłuma-
czeniu ks. W. Wacławskiego)
Na początku jesieni 1864[1863] roku Wojennym naczelnikiem na powiat 
pułtuski i ostrołęcki naznaczony został stary nasz znajomy z czasów postoju 
naszego pułku w Kaliszu i Sieradzu, pułkownik Zajcew, który już się odzna-
czył w tych miastach energicznymi czynami. W tymże czasie do osady przy-
łączono 8 sąsiednich gmin, a nasz dowódca oddziału, poddany pod rozkazy 
płk. Zajcewa z tytułem, Wojenny naczelnik serockiego odcinka. Jednocze-
śnie z przybyciem płk. Zajcewa do Pułtuska postanowiono zdławić, wszel-
kimi możliwymi środkami powstanie Polaków i w tym celu zwołani zostali 
do Pułtuska wszyscy wojenni dowódcy poszczególnych odcinków, którym 
płk. Zajcew osobiście zalecił wszelkie środki, nie krępując się niczem, aby 
tylko ograniczyć powstańców. Rozkazał również pułkownik Zajcew zebranym 
dowódcom, aby zastosowali u siebie następujące środki:
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1.  Urządzić wiejską straż z obowiązkiem wyłapywania pojedynczych powstań-
ców.

2.  Urządzić w wioskach rogatki i postawić przy nich straż.
3.  Przeprowadzić szczegółową rewizję wszystkich dworów szlacheckich, za-

gród i zabudowań w oddalonych miejscach w celu odszukania składów broni 
i aresztowania wszystkich podejrzanych osób, i nie posiadających paszpor-
tów.

W tem jakby na przekór wzmiankowanym rozporządzeniom, a także nie bacząc 
na wczesną i zimną jesień, w olbrzymich ostrowskich lasach trzymała się do-
syć silna konna partia powstańców pod dowództwem rybaka z Brańszczyka pod 
pseudonimem „Słowik”. Ów „Słowik”, znając doskonale teren, pod opieką i przy 
pomocy miejscowej ludności, zebrał partię zwaną „Zawadiaki” („Narwańcy”) 
z 40 ludzi złożoną, zaopatrzył ich w doskonałe konie podarowane przez oby-
wateli i z tą partią operował przez całe zeszłe lato w sąsiadujących z Bugiem 
lasach, przechodził w lasy radzymińskie, pokazując się w rozmaitych miejscach, 
szczęśliwie omijał zastawione nań zasadzki.
Płk Zajcew chcąc koniecznie zniszczyć partię „Słowika” urządził nań formalną 
obławę, wysyłając jednocześnie z rozmaitych punktów lekkie oddziały, a w tej 
liczbie i nasz oddział serocki, ze wszystkimi kozakami. Nasz oddział miał zro-
bić poszukiwania w Wyszkowie, Brańszczyku i nad rzeką Bugiem. Jednocześnie 
z nami wysłane były oddziały z Pułtuska, Makowa, Ostrowia i Ostrołęki. Zgodnie 
z rozporządzeniem płk. Zajcewa, cała ta ekspedycja powinna być zachowana 
w ścisłej tajemnicy i nikt prócz dowódców nie powinien wiedzieć, w jakim kie-
runku oddział postąpi.
24 listopada przed wschodem słońca, nasz oddział złożony z jednej roty piecho-
ty i 15 kozaków, pod dowództwem majora K. Hermana wyszedł z Serocka i szosą 
białostocką szedł w stronę Wyszkowa. Przeszedłszy las położony o 8 wiorst od 
Serocka, wyszliśmy na równinę i o 1/4 wiorsty od szosy ukazały się duże budynki 
folwarku Somianka, własność francuskiego poddanego barona Piudżeta147. Na 
prawo od folwarku widać było wieś, a przed nami bielejąca szosa ukazywała 
się na kilka wiorst. Poranek był wilgotny, mroczny, przed nami nie było widać 

147 Właścicielem Somianki był wówczas Konstanty Judyt Puszet.
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nic podejrzanego, ani pieszych ludzi, ani konnych. Mały nasz oddział, wskutek 
wilgoci senny, szedł leniwie, a kozacy parając się ze snem okrutnie kiwali się na 
siodłach. Trzymając się tuż przed oddziałem piechoty kozacy wysłali na zwiady 
dwóch tylko. Rozwiad ten wkrótce znikł nam z oczu, a dojechawszy szosą do 
bocznej dworskiej drogi, skręcił na takową w stronę dworu Somianka. Kiedy od-
dział nasz zbliżył się do bocznej drogi, wtem dał się słyszeć wystrzał karabinowy 
i w tejże chwili zauważyliśmy, że wszyscy nasi kozacy galopem popędzili naprzód 
w stronę dworu, trzymając w pogotowiu lance. Jeden zaś z nich wskazując ka-
rabinem na dwór do dowódcy oddziału. Dowódca dowiedziawszy się, że dwór 
zajęty jest przez powstańców, rozkazał piechocie obejść dwór z prawej strony, 
aby odciąć powstańcom ewentualny odwrót do lasu. Kiedy przebiegliśmy po 
zaoranym polu z ćwierć wiorsty, ujrzeliśmy naszych kozaków pędzących w stro-
nę lasu. Widząc z tego, że kozacy puścili się w pogoń za powstańcami, dowódca 
posłał pół roty na pomoc kozakom, a drugą połową zajął dwór Somianka.
Pierwsza połowa roty po przejściu lasem około wiorsty drogi, zatrzymała się na 
skrzyżowaniu dróg i przestawszy tam z godzinę czasu wróciła do dworu. Tymcza-
sem dwór zajęty był przez resztę naszego oddziału, pod dowództwem porucz-
nika Bużenowa, który przy rewizji budynków dworskich znalazł jednego konia 
powstańców, a w słomie zakopanego trębacza z partii „Słowika” i tego areszto-
wał wraz z dwoma niewiadomymi osobnikami i właścicielem majątku. Wkrótce 
przyprowadzili do pokoju, w którym byli umieszczeni aresztowani, wójta gminy 
nazwiskiem Bartoszewica, ranionego przez kozaka w chwili ucieczki z dworu do 
wsi. W kuchni dziedzica gotował się obiad w wielkich rondlach, na stołach zaś 
leżały zapasy różnej prowizji i prześliczne egzemplarze ryb całe stosy pieczy-
wa, owoców i inne. Z zebranych na miejscu wiadomości, okazało się, że konna 
partia powstańców przybyła do Somianki przed wschodem słońca. Dowodził 
partią „Słowik”, mężczyzna średnich lat, wysokiego wzrostu, twarzy ospowatej. 
Ubrany był w węgierkę ruskiego huzarskiego oficera. Partyzanci mieli piękne 
rosłe konie, ubrani byli w ciemne półkożuszki, każdy miał szablę i dubeltówkę. 
W Somiance miał „Słowik” urządzić odpoczynek, lecz skąd przyszedł i dokąd 
miał zamiar jechać, nikt o tym nie wiedział. Przybywszy do folwarku powstańcy 
umieścili konie pod wystawą, oddaloną od dworu o 50 kroków, a nie zostawiw-
szy nikogo na czatach, wszyscy poszli do dworu, aby się rozgrzać i posilić. W tym 
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czasie przyjechali dwaj kozacy. Jeden zatrzymał się przy młockarni i wdał się 
w rozmowę kobietami, a drugi podjechał do dworu i zajrzał do wnętrza przez 
okno nie schodząc z konia. Powstańcy tymczasem siedzieli w gościnnym pokoju 
plecami do okien, i zdarzyło się, że pod oknem, do którego zajrzał kozak, sie-
dział sam dowódca powstańców. Kozak zauważywszy w salonie oficera huzarów 
i myśląc, że we dworze bawią oficerowie Sumskiego huzarskiego pułku kwa-
terującego w Pułtusku, skombinował sobie, jak się później szczerze przyznał, 
że obywatel nie odmówi jemu i towarzyszowi dać po kieliszku wódki i dlate-
go krzyknął na kozaka stojącego przy młocarni: „ej podjedź no tu, we dworze 
u pana nasi oficerowie w gościnie”. Na ten okrzyk od razu kilku siedzących spoj-
rzało w okno, a zatem w salonie powstał wielki ruch. Kozak dojrzawszy na ich 
plecach dubeltówki i domyśliwszy się co to byli za „husarze z Pułtuska”, w mig 
zawrócił koniem i wystrzeliwszy w powietrze, uciekł wraz z towarzyszem z pod 
dworu. Powstańcy korzystając z czasu dosiedli koni i prócz jednego trębacza, co 
sił uciekli do lasu. W ten sposób wskutek słabego rozwiadu (wszystkiego dwóch 
ludzi), wskutek gawędy jednego kozaka z kobietami, a niedołęstwa drugiego 
zajętego myślą „o pańskiej wódce”, konie powstańców stojące tuż przy dwo-
rze były niezauważone, a powstańcy skorzystawszy z kwadransu czasu i dzięki 
dobroci swoich koni, zdążyli oddziałowi naszemu uciec do lasu z przed nosa. 
Kozacki oficer, który gonił powstańców, późno wieczorem wrócił do Somianki 
i opowiedział dowódcy oddziału, że on następował na pięty powstańcom, aż do 
miejsca, gdzie w lesie rozchodziły się trzy drogi, a nie mogąc odnaleźć ich śladu 
gdyż ziemia zdeptana była końmi w rozmaity sposób, puścił się na los szczęścia, 
środkową drogą, który zaprowadziła go do Bugu. Tam dopiero się przekonał, 
że powinien był jechać lewą drogą, a co potwierdził rybak, znajdujący się nad 
rzeką. Ten oświadczył, że łowiąc ryby od rana, widział 35 do 40 powstańców, 
którzy przyjechali na bardzo zmęczonych koniach do rzeki, a przeprawiwszy się 
wpław przez Bug, pojechali galopem w stronę radzymińskich lasów. Pokazywał 
nawet miejsce przeprawy, położone o 300 kroków na lewo, gdzie byli kozacy. 
Oficer rozporządzający 15 ludźmi, na zmęczonych i głodnych koniach, zupełnie 
słusznie zaniechał przeprawy przez rzekę, która już była pokryta gęstą krą, lecz 
zawrócił do Somianki.
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Późno wieczorem otrzymałem od dowódcy rozkaz odstawienia do Pułtuska 
aresztowanego obywatela, dwóch jego gości i ranionego wójta. (...) Oddaw-
szy aresztowanych i umieściwszy żołnierzy na nocleg, zmęczony udałem się 
na spoczynek w pewnym hotelu, lecz zaledwie zasnąłem, a już mnie przebu-
dził unteroficer, przysłany od wojennego naczelnika Zajcewa z raportem od 
burmistrza miasta Wyszkowa, że późno wieczorem „Słowik” z 35 powstań-
cami przeszedł przez Wyszków, a nie zatrzymując się w mieście skierował 
się ku lasom ostrowskim. Na raporcie burmistrza płk Zajcew własnoręcznie 
dopisał: „otrzymano o godz. 2 min. 45 w nocy. Oficer przybyły z więźniami 
niech przyjmie do wiadomości”. Z tego raportu burmistrza należało wnio-
skować, że „Słowik” uciekłszy rano za Bug do lasów radzymińskich, późno 
wieczorem z powrotem przeprawił się przez rzekę pod Wyszkowem i znalazł 
się przed naszym oddziałem, na tej linii, po której wypada nam postępować. 
Raniutko po parogodzinnym odpoczynku ruszyłem z moimi żołnierzami pie-
szo z Pułtuska, a uszedłszy z 10 wiorst, zażądałem od pewnego obywatela 
podwód, a tak zmęczeni i głodni stanęliśmy w Somiance o godz. 12 w po-
łudnie. Zaraz po moim przybyciu nasz oddział ruszył w drogę i przybył do 
Wyszkowa na noc.
Przybywszy do dowódcy oddziału burmistrz miasta Wyszkowa zakomunikował, 
że „Słowik” przeszedłszy wieczorem przez Wyszków, skrył się w lasach ostrow-
skich. Zarazem burmistrz zaznaczył, że konie powstańców były nadzwyczaj zmę-
czone, a sam „Słowik” bardzo przygnębiony i aczkolwiek znajomy z wszystkimi 
mieszkańcami Wyszkowa z nikim jednak nie witał się i do nikogo, ani słowem 
nie przemówił. Kozacy zaraz posłani byli na wywiad do wioski Czarnowody i tam 
zasięgnęli wiadomości, że powstańcy znowu przeszli na drugą stronę Bugu. Na 
drugi dzień wszystkie mieszkania i budynki, a nawet kościół, synagogę i sklepy 
szczegółowo były zrewidowane, lecz nic podejrzanego nie znaleziono148.

148 Ks. Wacław Wacławski „Opis parafii Brańszczyk dekanatu wyszkowskiego diecezji płoc-
kiej”, Księga dokumentów parafii Brańszczyk, t. II 1924 [rkps] s. 62‒67, http://www.
parafia.branszczyk.com/?p=354 (dostęp 06.07.2020). Według informacji otrzymanych 
z parafii oryginalny tekst cytowanych wspomnień rosyjskiego oficera powinien się znaj-
dować w Archiwum Diecezjalnym w Płocku.

http://www.parafia.branszczyk.com/?p=354
http://www.parafia.branszczyk.com/?p=354
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Fragment Mapy Kwatermistrzostwa149 przedstawiający okolice wsi Jackowo i Janki. 
Czerwonym punktem zaznaczyłam miejsce, gdzie prawdopodobnie osaczony został oddział powstańców 

W cytowanym tekście urzekło mnie zdanie, które znakomicie wyjaśnia, jak jed-
nemu czterdziestoosobowemu oddziałowi udawało się skutecznie wymykać obła-
wom i utrzymać przez kilka miesięcy na terenie, gdzie właściwie powstanie wy-
gasło: „znając doskonale teren, pod opieką i przy pomocy miejscowej ludności 
(podkreślenie – E.W.-B.)” – tak to właśnie widział rosyjski oficer. Zwrot „pod opie-
ką” nie wydaje się ani trochę przesadzony, kiedy czytamy takie na przykład lokalne 
wspomnienie z powstania:

Chłopi z Jackowa i Janek uratowali oddział powstańców w 1863 roku. Przepra-
wili ich przez rzekę na wrotach od stodół. Rosjanie ich otoczyli na łasze nad 

149 Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, fragment ark. kol. IV Sekcja III, https://polona.
pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-pol-
skiego- carte,Mzc0MjE5OA/1/#index (dostęp 27.08.2020).

https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
https://polona.pl/item/topograficeskaa-karta-carstva-pol-skago-topograficzna-karta-krolestwa-polskiego-carte%2CMzc0MjE5OA/1/#index
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Bugiem. Rzeka była niespokojna, nie mieli jak się przeprawić. Bitwa ustała 
wieczorem. Rosjanie straże rozstawili. Palili ogniska na skarpie. Pili a chłopi 
z Janek i Jackowa cichcem podpłynęli na wrotach od stodół i uratowali cały 
oddział150.

Wierzę w tę historię bez zastrzeżeń, bo wystarczy spojrzeć na Mapę Kwater-
mistrzostwa, żeby wskazać miejsce, w którym musiało się to rozegrać. Powstań-
cy wepchnięci w głębokie zakole rzeki, rosyjskie posterunki blokujące wyjście 
z pułapki. Dokładnie naprzeciwko – wsie Jackowo i Janki, praktycznie połączone 
ze sobą. W czasie opracowywania mapy była tam jeszcze przeprawa promowa, 
nie wiadomo, czy coś po niej zostało w 1863 roku. Osobiście sądzę tylko, biorąc 
pod uwagę szerokość Bugu, rozmiary drzwi od stodół i łatwość nawigowania 
nimi na niespokojnej rzece, że nie tyle uczyniono z nich tratwy, ile zmontowa-
no naprędce coś w rodzaju pontonowego mostu. W ten sposób przeprawienie 
ludzi, a przede wszystkim koni, mogłoby pójść znacznie sprawniej. Bardzo bym 
chciała wiedzieć, co sobie pomyśleli o świcie Rosjanie, kiedy razem z poranną 
mgłą wyparował im cały powstańczy oddział...

Wracając do cytowanych powyżej wspomnień rosyjskiego oficera, mu-
szę zaznaczyć, że ksiądz Wacławski, proboszcz parafii Brańszczyk w latach 
1916‒1937 i tłumacz tego tekstu, ustalił, na podstawie świadectwa żyjącego 
jeszcze wtedy świadka powstania styczniowego, Jana Mroza, że pod pseudo-
nimem „Słowik” ukrywał się miejscowy rybak Maciej Łapiński:

Odważny, rzutki i awanturniczy – pewnego dnia na początku powstania 
znikł wszystkim z oczu, aż po pewnym czasie dowiedziano się, że stoi na 
czele konnej partii. Po roku jednak wrócił do domu nie ścigany przez Ro-
sjan151.

Nie znalazłam nic, co potwierdzałoby tę tezę. Wszystko wskazuje na to, 
że przekonanie Jan Mroza o tożsamości „Słowika” opierało się na przypusz-

150 http://www.kurier-w.pl/14281/ (dostęp 27.08.2020).
151 http://www.parafia.branszczyk.com/?p=354 (dostęp 06.07.2020).

http://www.kurier-w.pl/14281/
http://www.parafia.branszczyk.com/?p=354
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czeniach i pogłoskach. Z rosyjskim pamiętnikiem zgadza się jedno – Maciej 
Łapiński był rybakiem z Brańszczyka, co w przypadku „mojego” Sołowieja jest 
prawdą tylko w połowie – był rybakiem. Nie znalazłam świadectw jego osobi-
stego związku z Brańszczykiem, poza jednym – we wrześniu 1863 roku zmarł 
tam jego syn, zapewne więc przebywała tam również jego żona. Ale na temat 
tego, dlaczego tam przebywała, jak długo i gdzie mieszkała, mogę tylko snuć 
domysły.

Mało jest też prawdopodobne, by „Słowik” nie był ścigany przez Rosjan po 
powstaniu. Wersja przedstawiona przez rosyjskiego oficera, że po rozwiązaniu 
oddziału uciekł do Prus, jest bardziej prawdopodobna. I zgadza się z informa-
cjami, jakie miała moja rodzina.

Jest jednak jeden podstawowy argument przemawiający za tezą, że oso-
ba, o której pisał rosyjski oficer, to Sołowiej (Stanisław Sołowiej) – w końcu 
Coлoвeй to... Sołowiej po prostu. Ten, o którym pisał Chądzyński i Zieliński 
i który występuje w rosyjskich dokumentach.

Ze wspomnień rosyjskiego oficera zacytuję jeszcze jeden krótki fragment. 
Rosjanie, już po zrewidowaniu kościoła i synagogi w Wyszkowie, udali się do 
Brańszczyka. Tam odwiedzili powstańczy szpital. Wiele interesujących infor-
macji zawiera ta część wspomnień na temat brańczykowskiego szpitala, ale 
skupię się tylko na epizodzie, który w jakiś sposób również charakteryzuje 
Sołowieja.

Na najbliższym od drzwi łóżku leżał chłopiec, którego wszyscy wzięliśmy 
za dziecko. Nad łóżkiem jego rozciągnięta była obręcz, na niej zarzucone 
przykrycie z niebieskiego sukna. Na pytanie oficerów chłopiec powstaniec 
opowiedział, że ma 15 lat, pochodzi z Warszawy, gdzie pozostawił matkę 
wdowę, służył w partii Lutyńskiego i po rozbiciu takowej został ranny kulą 
w nogę, wskutek czego takową amputowano. Na pytanie dowódcy oddzia-
łu, czy dawno tu byli powstańcy, odpowiedział, że dwa tygodnie temu był 
tu „Słowik” ze swoją partią, a na trzeci dzień po odejściu przysłał mu przez 
żandarma cukier, herbatę i kilka numerów gazet. W odpowiedzi na pytanie 
co to były za gazety, chłopiec wsunął rękę pod poduszkę i wyjął stamtąd 
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kilka starych numerów rewolucyjnej gazety „Wolny Głos”152 i podał takowe 
oficerowi153.

U suty pod odontem

Co ciekawe, najlepiej zapamiętane w rodzinie nie były walki, w których Sta-
nisław Sołowiej brał udział, ale to, jak zaciekle Rosjanie go ścigali i ile związa-
nych z tym perypetii przeżył. Zachowane anegdoty dotyczą, jak się zdaje, okre-
su już po rozwiązaniu oddziału, kiedy Sołowiej ukrywał się, próbując uniknąć 
aresztowania.

Jedna z przechowanych w rodzinie historii opowiadała o tym, jak to otoczony 
przez Rosjan Sołowiej ukrył się w zabudowaniach jakiegoś gospodarstwa i pewny, 
że tu go wrogowie niewątpliwie znajdą, zaprószył ogień. W powszechnym rozgar-
diaszu, wśród próbujących gasić, ratować dobytek, zarzucił balię drewnianą na 
głowę i unikając w ten sposób rozpoznania, przebiegł pomiędzy rosyjskimi żołnie-
rzami. Zdaje mi się, że pamiętam, jak babcia, opowiadając mi tę historię, miała 
dość ambiwalentne odczucia. Podziwiała determinację, spryt i pomysł z balią, ale 
wyrażała też niepokój, że przecież mogła się od tego ognia zająć i chałupa, i inne 
zabudowania, i straszną szkodę można było komuś wyrządzić.

Druga historia nie budziła już podobnych wątpliwości. W żaden sposób nie da 
się zweryfikować, czy wydarzyła się naprawdę, ale przyznam, że nigdy nie miałam 
co do tego wątpliwości.

A było to tak. Ścigany przez Rosjan Sołowiej wpada do domu (według mojej 
pamięci domu mojego pradziadka Machnowskiego, ale to już mogłam sobie dopo-

152 Właściwy tytuł: „Głos Wolny” wydawany od stycznia 1863 roku w Londynie, formalnie 
organ Komitetu Emigracji Polskiej. Redagowany był przez Antoniego Żabickiego i prezen-
tował poglądy bliskie obozowi „czerwonych”. Środowisko Żabickiego organizowało mię-
dzy innymi przerzut ochotników do Królestwa, także do województwa płockiego, o czym 
świadczy korespondencja od takiego wysłannika z 3 października, nadesłana z wojewódz-
twa płockiego, a opublikowana w numerze 25 z 1863 roku (20 października). Być może za 
pośrednictwem takiego ochotnika londyńska gazetka trafiła w ręce Sołowieja.

153 http://www.parafia.branszczyk.com/?p=354 (dostęp 06.07.2020).

http://www.parafia.branszczyk.com/?p=354
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wiedzieć), wołając, że tuż za nim są Rosjanie. Pod izbą jest piwniczka, ktoś szybko 
podnosi klapę w podłodze, Sołowiej wskakuje do środka. Ktoś zatrzaskuje klapę. 
Ktoś szybko na klapę narzuca chodniczek. Na chodniczku (z własnej inicjatywy) sia-
da pies, a dokładniej suka. Wpadają Rosjanie. Przeszukują dom, domowników zgro-
madzili w kuchni ‒ tej, pod którą jest piwniczka.

Szukają, pytają ‒ oczywiście nikt nic nie wie, nikt niczego nie widział, nie słyszał, 
o żadnym Sołowieju czy też jakimkolwiek innym buntowniku pojęcia najmniejszego 
nie ma. Ale każdy łańcuch ma słabe ogniwo, trzeba tylko umieć je znaleźć. Rosyjski 
oficer wypatrzył takie ogniwo. Zwrócił się do jednego z dzieci – takiego, które było 
wystarczająco duże, żeby umiało mówić i wystarczająco małe, żeby nie zdawać so-
bie sprawy, że o pewnych rzeczach absolutnie mówić nie powinno.

‒ A ty, widziałeś człowieka, co tu przed nami przyszedł? Jak powiesz prawdę, 
dam ci cukierka.

‒ Widziałem!
‒ I wiesz ty, gdzie się schował?
‒ Wiem! – radośnie oświadczyło dziecię ku rozpaczy skamieniałej z przerażenia 

rodziny.
‒ No to powiedz, gdzie?
‒ U suty pod odontem!
Na szczęście Sołowieja i wszystkich pozostałych oficer nie docenił dziecięcej 

szczerości. Zaklął szpetnie, sądząc być może, że Polak, nawet taki ledwo od ziemi 
odrosły, już kombinuje, jak zakpić z Rosjanina. a wskazówka była przecież jak naj-
bardziej prawdziwa i do tego nadzwyczaj precyzyjna. Wystarczyło tylko sprawdzić.

Rosjanie odeszli, Sołowiejowi po raz kolejny się udało, a opowiastka przetrwała 
w tradycji mówionej ponad 150 lat, zanim ją wreszcie spisałam. Niestety, nie jest 
znane imię bohaterskiego psa, który przyłączył się na ochotnika do ukrywania po-
wstańca.

Nie był to jedyny raz, kiedy poszukujący Sołowieja Rosjanie mieli problem 
z dziećmi. Ta historia jest dla odmiany... dość dziwaczna.

Razu pewnego chłop z Plewicy, czyli sąsiedniej wsi, zaczepił Filipa Machnow-
skiego i opowiada:

‒ Panie, pytali mnie, gdzie Machnowscy mieszkają, to powiedziałem. Nic złego 
chyba nie zrobiłem, przecież to żadna tajemnica?
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‒ Ano pewnie, że nie tajemnica.
‒ I pytali jeszcze, ile ci Machnowscy mają dzieci, no to też powiedziałem. – Tu 

jednak wątpliwość w jego głosie była już wyraźna. Niby jak można zaszkodzić ko-
muś informacją, ile ma dzieci? Ale skoro Moskale pytali, to kto wie? Lepiej sąsiada 
uprzedzić, że się powiedziało.

‒ Ano wpadli wczoraj do nas do domu Kozacy i wołają: Dzieci! Dzieci! Żeby ze-
brać wszystkie dzieci. Dzieci się pokazały, oni je policzyli i pojechali.

‒ To oni tylko policzyli dzieci?
‒ No tak, policzyli i pojechali.
Tę absurdalną sytuację tłumaczono sobie w mojej rodzinie w ten sposób, 

że musiał ktoś donieść albo zdradzić przypadkiem, że u Machnowskich miesz-
ka córka Sołowieja. Rosjanie, którym bardzo zależało na ujęciu tego ostatniego, 
wykombinowali, że jeżeli będą mieli córkę, zmuszą ojca, żeby się ujawnił. Chyba 
jednak nie byli pewni tej informacji i postanowili ją sprawdzić. Inna rzecz, że nie 
przyłożyli się do tego zbytnio. Ot, zasięgnęli języka, ile Machnowscy mają dzieci, 
i skontrolowali, czy nie jest ich przypadkiem na miejscu za dużo. A córka Sołowie-
ja rzeczywiście przebywała wówczas u Machnowskich i była wśród policzonych 
dzieci. Tyle że Rosjanie nie byli na tyle zorientowani w sytuacji rodzinnej Filipa 
Machnowskiego, żeby wiedzieć, że jego najstarszego syna nie ma w domu, bo 
wyjechał do Pułtuska, do szkoły. Więc policzyli Sołowiejównę za jej ciotecznego 
brata, Leonarda, i liczba im się zgadzała.

Nie wiem, jak to było z tym liczeniem dzieci, ale Leonard rzeczywiście uczył się 
wówczas w pułtuskiej szkole, a jego szkolne świadectwa są jedną z cenniejszych 
rodzinnych pamiątek. Udało im się szczęśliwie przetrwać kilka wojen, w tym dwie 
światowe. W 1863 roku pułtuska szkoła miała status zaledwie protogimnazjum, 
a jednym z jej uczniów był, dwa lata młodszy od Leonarda Machnowskiego, Wiktor 
Gomulicki. Leonard zapewniał zawsze, że historie opisane we Wspomnieniach nie-
bieskiego mundurka są jak najbardziej prawdziwe, zmienione zostały jedynie imio-
na i nazwiska bohaterów.
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Świadectwo szkolne Leonarda Machnowskiego z roku szkolnego 1862/63, ze zbiorów rodzinnych
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Epilog

Powstanie upadło. Minęło 150 lat, a ciągle budzi ogromne emocje. Wiele 
można by o tym pisać, ale nie czas i miejsce na to. Zakończę więc ten wątek cy-
tatem zaczerpniętym od historyka reprezentującego zwycięzców. Wyrażoną przez 
niego opinię każdy sam może, w zależności od poglądów,  uznać za obelgę lub 
komplement.

A teraz kilka słów o Polakach.
Czy opamiętał ich choć w czemkolwiek ostatni, a tak pełen klęsk i straszliwych 
następstw, poryw? Czy przekonał ich, że Polska nie jest w stanie walczyć z Ro-
sją? Że w walce tej musi ostatecznie uledz! (...)
Niestety! musimy wyznać, że nic się nie zmieniło!... (...)
Polacy, czy to w Królestwie Polskiem, czy na Litwie i Rusi, nie przestaną nigdy 
być Polakami, takimi, jakimi widziało ich już kilka rosyjskich pokoleń. Zawsze 
oni w głębi swych serc żywić będą też same nadzieje, też same marzenia, 
i nie pozbędą się swej nienawiści do wszystkiego co rosyjskie. I jak ich przod-
kowie, tak i następne pokolenia nie dadzą się wyleczyć żadnymi zawodami 
i klęskami, żadną niesumiennością zachodniej polityki, żadnemi konfiskatami 
majątków, wieszaniami i zsyłkami na Sybir. Takie jest nasze najgłębsze prze-
świadczenie154.

Co do Stanisława Sołowieja, to dalsze jego losy znane są jedynie z przekazów 
rodzinnych. Przez czas jakiś ukrywał się w okolicy, między innymi w domu Filipa 
Machnowskiego. Później otrzymał wiadomość (od kogo?), że może wyjechać za 
granicę. Wyjechał więc, ale jaką drogą, kto mu w tym pomógł – tego nie wia-
domo. Osiadł we Francji, ta informacja wydaje się pewna. Wyjechał podobno 
z synem, ale bez żony. Jej dalsze losy też nie są znane. Ostatnia udokumentowana 
informacja o rodzinie Stanisława Sołowieja pochodzi z września 1863 roku – wte-
dy to zmarł w Brańszczyku jego najmłodszy syn, półtoraroczny Filip. Miejsce nie 
wydaje się przypadkowe, w Brańszczyku funkcjonował wtedy powstańczy lazaret. 

154 M. Berg, Zapiski o polskich spiskach i powstaniach, cz. 10, Warszawa 1906, s. 120‒121.
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W przekonaniu Rosjan, o czym świadczą zacytowane przeze mnie wspomnienia 
jednego z nich, Słowik był rybakiem z Brańszczyka, możliwe więc, że przez jakiś 
czas tam mieszkał. Nic nie wiadomo o losach starszego syna Lucjana. Być może 
to on wyjechał z ojcem. We wspomnieniach rodziny przewija się jeszcze tajem-
nicza córka Sołowieja o imieniu Regina. To ona miała być pod opieką rodziny 
Machnowskich w czasie powstania, a także już po jego zakończeniu i wyjeździe 
ojca za granicę. Utrzymywała z nimi kontakty także później – została nawet mat-
ką chrzestną córki swojego ciotecznego brata, Leonarda. Rzeczywiście, w akcie 
chrztu Reginy Machnowskiej wymieniona została matka chrzestna – tajemnicza 
Regina von Hertzen. Nie udało mi się jednak natrafić na żaden dokument, który 
poświadczałby jej pokrewieństwo z rodziną Machnowskich albo ze Stanisławem 

Na zdjęciu osoba lub osoby z rodziny Stanisława Sołowieja.  
Wykonane we Francji, w Saint-Denis
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Sołowiejem. Co nie znaczy, że nie jest jego córką. W przedpowstaniowej biografii 
Stanisława Sołowieja jest luka, w okolicznych parafiach nie natrafiłam na żadne 
akty, dzięki którym można by ją było wypełnić. Być może jakieś są – możliwe, że 
w parafii położonej w dalszej okolicy. To byłby ten szczęśliwszy wariant, dający 
nadzieję na to, że kiedyś je odnajdę. Ale nie we wszystkich parafiach zachowały 
się księgi, więc niewykluczone, że „brakujące” dzieci Sołowieja na zawsze pozo-
staną zagadką.

W zbiorach rodziny znajduje się fotografia. Według ustnych przekazów została 
przysłana z emigracji, a znajdować się miał na niej Sołowiej – powstaniec i jego 
syn. Bardzo prawdopodobne jest, że fotografia rzeczywiście związana jest z Soło-
wiejami. Została wykonana we Francji, a nic mi nie wiadomo na temat tego, że 
miałby tam trafić inny członek rodziny. Tak światowych znajomych nie mieli rów-
nież Machnowscy. Mniej prawdopodobne jest, że znajduje się na niej Stanisław 
Sołowiej. Zakład, w którym ją zrobiono, Emile Brezinski otworzył w 1886 roku. 
Stanisław Sołowiej miałby wówczas 58 lat – obydwaj mężczyźni znajdujący się na 
fotografii wydają się dużo młodsi. Nie widać też pomiędzy nimi podobieństwa, 
które mogłoby świadczyć o pokrewieństwie, chociaż brak takiego podobieństwa 
też o niczym właściwie nie świadczy. Sądzę, że na zdjęciu jest syn Stanisława So-
łowieja, ale który z mężczyzn nim jest?

W zbiorach rodzinnych jest kilkanaście podniszczonych kartonikowych foto-
grafii. Niestety, nikt ich nie podpisał i osoby na nich przedstawione na zawsze po-
zostaną anonimowe. Przeglądając je, zastanawiałam się wielokrotnie, czy któryś 
z wąsatych panów o śmiałym spojrzeniu patrzących z tych fotografii to Stanisław 
Sołowiej. Nigdy nie znajdę odpowiedzi na to pytanie.

Po powstaniu styczniowym nie zachowała się w mojej rodzinie żadna material-
na pamiątka. Żaden krzyżyk, orzełek w koronie, łańcuszek, ulotka. Zachowała się 
tylko opowieść.

Dwoje spośród rodzeństwa Stanisława Sołowieja zmarło bezpotomnie: siostra 
Józefa, która w dość późnym wieku poślubiła Ignacego Puławskiego, i brat Jan, 
który pozostał kawalerem. Najmłodsza siostra, Ludwika, miała kilkoro dzieci, ale 
najwidoczniej wyprowadziła się z parafii Lubiel, bo tutaj ślad się po niej urywa. 
Nie utrzymywała później kontaktów z rodziną swojej siostry a mojej praprababki, 
ponieważ w mojej rodzinie nie pamiętano, że w ogóle istniała. Najmłodszy, przy-
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Zgoda na otwarcie przez Stanisława Machnowskiego biblioteki parafialnej  
we wsi Lubiel, ze zbiorów rodzinnych
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rodni brat Sołowieja, Leonard Jastrzębski, zakupił kilka lat po powstaniu dwór 
i ziemię z majątku Jaworek, leżącego na prawym brzegu Narwi. Ożenił się w póź-
nym już wieku, miał syna i dwie córki.

A Filip Machnowski i Marianna z domu Sołowiej? W 1865 roku zakupił Filip 
kawałek ziemi nad Narwią – sprzedała go osoba, która otrzymała go w ramach 
uwłaszczenia. Na tej ziemi jego potomkowie gospodarują do dzisiaj. Tylko jeden 
z jego synów, Leonard, doczekał się potomstwa – trzech synów (jeden z nich 
zmarł w dzieciństwie) i córki. Ani Filip, ani Leonard nie doczekali odzyskania przez 
Polskę niepodległości, obydwaj zmarli w 1909 roku. Marianna Sołowiejówna 
przeżyła i męża, i syna. Zmarła w 1911 roku. Rok wcześniej jej najstarszy wnuk, 
Stanisław Machnowski, założył w Lubielu bibliotekę parafialną. Miał wtedy 21 lat, 
a bibliotekę, później jako bibliotekę gminną, prowadził jeszcze w latach pięćdzie-
siątych.

W 1920 roku obaj wnukowie Marianny z Sołowiejów, i starszy – Stanisław, 
i młodszy – mój dziadek, Wacław, zgłosili się na ochotnika do polskiej armii. Ale to 
już zupełnie inna (a może wciąż ta sama?) historia.
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Aneks 1. Wykaz wykorzystanych dokumentów metrykalnych

Adamczyk Barbara
Parafia Szelków: zgony 1831, akt 98

Adamczyk Maciej
Parafia Zambski: chrzty 1764, akt 5

Adamczyk Marcjanna (1. voto Sołowiej, 2. voto Jastrzębska)
Parafia Zambski: chrzty 1794, akt 1
Parafia Zambski: małżeństwa 1815, akt bn. 
Parafia Szelków: małżeństwa 1831, akt 2
Parafia Lubiel: zgony 1889, akt 66 

Adamska Apolonia (voto Bujno) 
Parafia Zambski: chrzty 1800, akt 12
Parafia Zambski: małżeństwa 1815, akt bn.

Bujno Paweł
Parafia Szelków: zgony 1863, akt 46

Dąbkowski Polikarp
Parafia Zambski: zgony 1863, akt 43

Gałązka Katarzyna (voto Jastrzębska)
Parafia Lubiel: zgony 1820, akt 28

Grocki Władysław
Parafia Szelków: zgony 1863, akt 47

Gryzińska Emilia (1. voto Zieleniecka, 2. voto Puławska)
Parafia Lubiel: małżeństwa 1841, akt 13
Parafia Lubiel: zgony 1863, akt1

Jabłońska Katarzyna (voto Sołowiej)
Parafia Zambski: małżeństwa 1809, akt 6
Parafia Zambski: zgony 1811, akt bn.

Jabłoński Grzegorz
Parafia Zambski: urodzenia 1821, akt 15

Jabłoński Jan
Parafia Zambski: małżeństwa 1813, akt bn.

Janczewska Jadwiga (voto Zewald)
Parafia Warszawa Św. Krzyż: małżeństwa 1860, akt 101
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Jastrzębski Franciszek
Parafia Szelków: urodzenia 1832, akt 53
Parafia Szelków: zgony 1833, akt 5

Jastrzębski Leonard
Parafia Szelków: urodzenia 1833, akt 88
Parafia Szelków: małżeństwa 1893, akt 13
Parafia Lubiel: zgony 1912, akt 58

Jastrzębski Onufry
Parafia Lubiel: zgony 1820, akt 5

Jastrzębski Stanisław
Parafia Lubiel: chrzty 1803, akt 16
Parafia Szelków: małżeństwa 1831, akt 2
Parafia Lubiel: zgony 1869, akt 18

Kozioł Wawrzyniec
Parafia Brok: zgony 1863, akt 50

Królikowska Anna
Parafia Lubiel: małżeństwa 1803, akt 5
Parafia Lubiel: zgony 1856, akt 103

Kruszewski Wawrzyniec
Parafia Zambski: zgony 1863, akt 42

Lasocki Ludwik
Parafia Długosiodło: zgony 1863, akt 56

Machnowska Agnieszka Weronika (1 voto Jaworucka, 2 voto Zieleniecka)
Parafia Lubiel: urodzenia 1826, akt 13
Parafia Lubiel: małżeństwa 1845, akt 22; 1847, akt 21

Machnowska Regina (voto Karkowska)
Parafia Lubiel: urodzenia 1892, akt 25

Machnowski Cyprian Kleofas
Parafia Lubiel: urodzenia 1828, akt 90
Parafia Goworowo: małżeństwa 1848, akt 72
Parafia Lubiel: małżeństwa 1863, akt 16

Machnowski Filip
Parafia Lubiel: urodzenia 1826, akt 70
Parafia Szelków: małżeństwa 1846, akt 2
Parafia Lubiel: zgony 1909, akt 49

Machnowski Franciszek
Parafia Lubiel: małżeństwa 1803, akt 5
Parafia Lubiel: zgony 1855, akt 31
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Machnowski Leonard
Parafia Zambski: urodzenia 1846, akt 80
Parafia Długosiodło: małżeństwa 1888, akt 43
Parafia Lubiel: zgony 1909, akt 67

Machnowski Stanisław
Parafia Lubiel: urodzenia 1889, akt 92

Machnowski Tomasz
Parafia Lubiel: małżeństwa 1821, akt 2
Parafia Lubiel: zgony 1855, akt 91

Machnowski Wacław
Parafia Lubiel: urodzenia 1895, akt 152

Machnowski Wojciech
Parafia Długosiodło: chrzty 1805, akt 18
Parafia Lubiel: małżeństwa 1825, akt 4

Mańkowski Stanisław
Parafia Brok: zgony 1863, akt 50

Mystkowski Ignacy
Parafia Zaręby Kościelne: zgony 1863, akt 19

NN Józef\f „1”
Parafia Długosiodło: zgony 1863, akt 13

Ostaszewski Władysław\f „1”
Parafia Czyżew: zgony 1863, akt 47

Pisarzewski Adam
Parafia Karniewo: zgony 1863, akt 46

Piwowar Józefa (voto Sołowiej)
Parafia Popowo: małżeństwa 1803, akt 1

Pluciński Leopold
Parafia Czyżew: zgony 1863, akt 48

Podbielski Jan
Parafia Ostrów Mazowiecka: zgony 1863, akt 106

Puławski Andrzej
Parafia Szelków: małżeństwa 1851, akt 10

Puławski Ignacy
Parafia Lubiel: małżeństwa 1841, akt 13; 1863, akt 1
Parafia Lubiel: zgony 1886, akt 18
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Skarzyński Adolf
Parafia Długosiodło: zgony 1863, akt 11

Sobota Józef
Parafia Długosiodło: zgony 1863, akt 12

Sołowiej Agnieszka
Parafia Zambski: urodzenia 1826, 28
Parafia Zambski: zgony 1826, 26 

Sołowiej Anastazja (voto Jabłońska)
Parafia Popowo: chrzty 1792, akt 30
Parafia Zambski: małżeństwa 1813, akt bn.

Sołowiej Andrzej
Parafia Serock: urodzenia 1784, 30
Parafia Zambski: małżeństwa 1809 akt 6, akt: 1813, akt bn.
Parafia Szelków: zgony 1830, akt 19

Sołowiej Antoni
Parafia Popowo: zgony 1775, akt 23

Sołowiej Antoni (1776–1776)
Parafia Popowo: chrzty 1776, akt 14
Parafia Popowo: zgony 1776, akt 15

Sołowiej Antonina
Parafia Popowo: chrzty 1772, akt 11
Parafia Popowo: zgony 1772, akt 9

Sołowiej Barbara
Parafia Zambski: urodzenia 1815, akt 53
Parafia Szelków: zgony 1831, akt 97

Sołowiej Ewa (Dombrowska)
Parafia Popowo: małżeństwa 1771, akt 1.
Parafia Zambski: urodzenia 1825, akt bn.

Sołowiej Filip Wiktoryn
Parafia Zambski: urodzenia 1862, akt 102
Parafia Brańszczyk: zgony 1863, akt 86

Sołowiej Franciszek
Parafia Popowo: małżeństwa 1771, akt 1
Parafia Popowo: zgony 1810, akt 37

Sołowiej Jadwiga
Parafia Zambski: urodzenia 1809, akt 37 
Parafia Zambski: zgony 1810, akt bn.
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Sołowiej Jakub
Parafia Popowo: urodzenia 1781, akt 26 
Parafia Serock: zgony 1806, akt bn.

Sołowiej Jan
Parafia Zambski: urodzenia 1820, akt 34
Parafia Lubiel: zgony 1888, akt 102 

Sołowiej Jan (1816–1845) s. Stanisława
Parafia Popowo: urodzenia 1816, akt 12
Parafia Popowo: zgony 1845, akt 38

Sołowiej Joachim
Parafia Popowo: zgony 1883, akt 17

Sołowiej Józef (1819–1819)
Parafia Zambski: urodzenia 1819, akt 38
Parafia Zambski: zgony 1819, akt bn.

Sołowiej Józef (1825– ?)
Parafia Popowo: małżeństwa 1851, akt 6

Sołowiej Józef (1835–1872)
Parafia Popowo: zgony 1872, akt 36

Sołowiej Józef Franciszek
Parafia Zambski: urodzenia 1824, akt 12
Parafia Szelków: zgony 1831, akt 113

Sołowiej Józefa (voto Puławska)
Parafia Zambski: urodzenia 1817, akt 21
Parafia Szelków: małżeństwa 1863, akt 10
Parafia Lubiel: zgony 1907, akt 29

Sołowiej Katarzyna\f „1”
Parafia Zambski: urodzenia 1826, akt 28
Parafia Szelków: zgony 1833, akt 50

Sołowiej Klara
Parafia Popowo: urodzenia 1777, akt 14
Parafia Popowo: zgony 1778, akt 7

Sołowiej Lucjan Walenty
Parafia Obryte: urodzenia 1852, akt 54

Sołowiej Ludwika
Parafia Szelków: urodzenia 1830, akt 102
Parafia Szelków: małżeństwa 1851, akt 10
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Sołowiej Marianna (ok. 1750‒? voto Rowicka)
Parafia Popowo: małżeństwa 1770, akt 4

Sołowiej Marianna (1773‒?)
Parafia Popowo: urodzenia 1773, akt 16

Sołowiej Marianna (1822‒1911 voto Machnowska)
Parafia Zambski: urodzenia 1822, akt 15
Parafia Szelków: zgony 1846, akt 2
Parafia Lubiel: zgony 1911, akt 23 

Sołowiej Marianna (ok. 1794‒1798) 
Parafia Popowo: zgony 1798, akt 20

Sołowiej Marianna Józefa (1854‒1855)
Parafia Szelków: urodzenia 1854, akt 48
Parafia Obryte: zgony 1855, akt 23

Sołowiej Rozalia
Parafia Popowo: urodzenia 1787, akt 2

Sołowiej Sebastian
Parafia Popowo: urodzenia 1779, akt 1
Parafia Popowo: małżeństwa 1803, akt 1

Sołowiej Stanisław Walenty
Parafia Szelków: urodzenia 1828, akt 13
Parafia Obryte: zgony 1851, akt 9

Sołowiej Walenty
Parafia Zambski: urodzenia 1811, akt 12
Parafia Zambski: zgony 1811, akt bn

Sołowiej Wojciech\f „1”
Parafia Popowo: urodzenia 1790, akt 6 
Parafia Popowo: małżeństwa 1811, akt bn. 

Stelmaszczyk Jan
Parafia Brok: zgony 1863, akt 52

Stelmaszczyk Łukasz
Parafia Brok: zgony 1863, akt 51

Zduńczyk Adolf
Parafia Zambski: zgony 1863, akt 44

Zewald Edward
Parafia Warszawa Św. Krzyż: małżeństwa 1860, akt 101 
Parafia Długosiodło: zgony 1863, akt 10
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Antoni Sołowiej Franciszek Sołowiej 
* ok.1715 * ?
+18.07.1775 Nowa Wieś +24.12.1810 Kania

(1775/23) x 28.01.1771 Popowo
Ewa Dombrowska 
*ok. 1745
+25.05.1825 Sokołowo

Antonina Marianna Antoni Klara Sebastian Jakub Joachim Andrzej Rozalia Wojciech Anastazja Marianna 
*08.06.1772 Nowa Wieś *15.08.1773 Nowa Wieś *21.06.1776 Nowa Wieś *16.08.1777 Nowa Wieś *13.01.1779 Nowa Wieś *15.07.1781 Nowa Wieś *ok. 10.1783 Nowa Wieś *1784 Nowa Wieś *11.02.1787 Nowa Wieś *25.04.1790 Nowa Wieś * 25.12.1792 Nowa Wieś *ok. 1794
+02.07.1772 Nowa Wieś + ? + 01.10.1776 Nowa Wieś + 26.02.1778 Nowa Wieś + przed 1819 +27.12.1806 Nowa Wieś + 31.10.1783 Nowa Wieś + 08.03.1830 Bińdużka + ? + przed 1869 + po 1843 +02.12.1798 Nowa Wieś

x 14.02.1803 Popowo x1) 16.08.1809 Zambski x 24.02.1811 Popowo x 25.07.1813 Zambski 
Józefa Piwowar Katarzyna Jabłońska Jadwiga Abramczyk Jan Jabłoński 
* ? * ok. 1787 * ok. 1789 * ?
+ ? +22.02.1811 Sokołowo + 23.02.1843 Kania + ?

2) 25.01.1815 Zambski
Marcjanna Adamczyk
*12.01.1794 Rowy
+ 08.10.1889 Jaworek 
(x 2) 31.01.1831 Szelków - Stanisław Jastrzębski

Teresa Jadwiga Paweł Roch Marianna Stanisław Jan Jadwiga Walenty Barbara Józefa Józef Jan Marianna Józef Franciszek Katarzyna Agnieszka Stanisław Walenty Ludwika Marianna Ewa Franciszka Józefa Józef Piotr Franciszek 
* 06.07.1804 * 18.10.1806 * 18.10.1806 * 13.08.1808 * 28.09.1810 * ok. 1812 * 22.08.1816 * 22.10.1809 * 14.02.1911 * 03.12.1815 * 16.03.1817 * 07.02.1819 *20.05.1820 *02.05.1822 *10.03.1824 * 1826 * 1826 *13.02.1828 * 30.11.1830 * 24.04.1815 * 23.04.1817 * 21.02.1819 * 13.01.1824 * ok. 1825 * 11.03.1826 * ok. 1828
Kania Cupel Cupel Budy Nowa Wieś Cupel Sokołowo Sokołowo Sokołowo Sokołowo Sokołowo Sokołowo Sokołowo Sokołowo Sokołowo Sokołowo Bińdużka Bińdużka Kania Kania Cupel Cupel Kania
+ ? + ? + ? + 22.07.1855 + ? + ? + 24.10.1845 +13.04.1810 +25.02.1811 +01.09.1831 +04.04.1907 +14.07.1819 + 04.08.1888 + 03.03.1911 + 09.09.1831 + 11.07.1833 + 1826 + ? + ? + ? + ? + ? + ? + ? + 08.06.1873 + 26.05.1906

Cupel Cupel Sokołowo Sokołowo Czerniawy Jaworek Sokołowo Jaworek Łyse Czerniawy Czerniawy Sokołowo Pułtusk Kuligów
x 1830 x 25.11.1832 x 15.05.1866 x x 10.02.1863 x 19.01.1846 x 26.02.1851 x 12.02.1851 x 25.11.1847 x 18.02.1851 x 19.01.1873 x 02.02.1769
Dzierżenin Popowo Sarnaki Lubiel Nowy Szelków Obryte Szelków Popowo Popowo Popowo Popowo
Małgorzata Franciszek Helena Tekla Ignacy Filip Franciszka Andrzej Mateusz Katarzyna Marianna Marianna 
Szybowska Zadworny Trociewicz Korzeniewska Puławski Machnowski Ślepowrońska Puławski Makowski Gotleska Skądzielewska Kuchta 
* ok. 1813 * ok. 1808 * ok. 1819 * ? * ok. 1820 * 26.05.1826 Drozdowo * ok. 1830 Przewodowo * 29.11.1824 Rząśnik * ok. 1822 * ok. 1829 * ok. 1833 * ok. 1846
+ ? + ? + ? + ? + 18.03.1886 Jaworek + 21.05.1909 Bielino + ? + ? + ? + ? + ? +1810 Kuligów

Józef Rozalia Marianna Andrzej Lucjan Walenty Marianna Józefa Filip Wiktoryn Franciszek Andrzej Helena Joanna Jan Walery Stanisław Stanisława Józef 
* 1835 Dąbrówka * 28.11.1840 Cupel * ? * 14.11.1845 * 14.02.1852 Psary * 08.04.1854 Bińdużka * 26.05.1862 Sokołowo * ok. 1851 * 13.12.1869 * 01.03.1871 * 16.03.1873 * 14.10.1874 * 26.12.1875 * 01.12.1877 * ok. 1880 * 1890
+ 04.10.1872 Cupel + 1919 Piekiełko + ? + ? + ? + 21.02.1855 Psary + 22.09.1863 Brańszczyk + 27.03.1856 Psary Popielarze Kania Kania Kania Kania Kania Kuligów Kuligów
x 06.02.1866 Popowo x + ? + 02.02.1873 + ? + ? + ? + ? + ? + ?
Eleonora Waśniewska Kazimierz Zakrzewski x 07.07.1895 Kania x 21.06.1897  x 27.11.1911 x 15.08.1911

Warszawa Warszawa Zegrze Warszawa
Julia Osiecka Konstanty Ostaszkiewicz Józefa Malinowska Jan Łac

Aneks 2. Drzewo genealogiczne Sołowiejów – 4 generacje (Franciszek Sołowiej i jego potomkowie w liniach męskich)



Aneks 3. Fragment drzewa genealogicznego Machnowskich obejmujący rodziców, rodzeństwo i dzieci Wojciecha Machnowskiego

AAnneekkss  22..  FFrraaggmmeenntt  ddrrzzeewwaa  ggeenneeaallooggiicczznneeggoo  MMaacchhnnoowwsskkiicchh  ooeejjmmuujjąąccyy  rrooddzziiccóóww,,  rrooddzzeeńńssttwwoo  ii  ddzziieeccii  WWoojjcciieecchhaa  MMaacchhnnoowwsskkiieeggoo  

Franciszek Machnowski 
* ok. 1779
+ 18.09.1855 Drozdowo
x 20.02.1803 Lubiel 

Anna Królikowska 
* ok. 1783
+ 26.07.1856 Łachy 

Marianna Wojciech Franciszka Piotr Paweł Jan Nepomucen Jan Piotr Ewa Anna Józef Julianna Antoni Weronika Agnieszka Katarzyna Ludwika 
* 11.04.1804 Drozdowo * 11.04.1805 Ostrykół * 21.03.1807 Drozdowo * 01.01.1811 Drozdowo * 13.05.1811 Drozdowo * 03.05.1813 Drozdowo * 15.06.1816 Drozdowo * 26.06.1817 Drozdowo * 03.01.1819 Drozdowo *20.02.1821 Drozdowo * 01.04.1823 Drozdowo * 17.01.1826 Drozdowo *01.05.1828 Drozdowo
+ 19.01.1857 Łachy + 1848/1855 + ? + 21.05.1813 Drozdowo + 21.05.1813 Drozdowo + 19.07.1881 Wólka Lubielska + po 1876 + ? + ? + 07.04.1899 Dzbądzek + 16.06.1901 Różan + ? + 23.01.1891 Nowa Wieś Lub.
x 1) 16.02.1824 Lubiel Nowy x 31.01.1825 Lubiel Nowy x 15.02.1830 Lubiel Nowy x 30.07.1832 Lubiel Nowy x 1) 27.01.1845 Lubiel Nowy x x 24.10.1843 Długosiodło x 1)20.11.1845 Lubiel Nowy x 09.02.1847 Lubiel Nowy

Benedykt Anuciński Rozalia Pęgier Mikołaj Rembowski Anna Cinkowska Franciszka Niedźwiecka Stanisław Tusiński Julianna Karwacka Samuel Jaworucki Aleksander Kamieński 
* ok. 1803 * 26.01.1803 Drozdowo * ok. 1796 * 25.05.1812 Łachy * 06.10.1826 Grodziczne * ok. 1821 * ok. 1827 * 09.02.1847 Lubiel Nowy
+ 24.12.1840 Drozdowo + po 1879 + ? + 02.11.1907 Wólka Lubielska + 13.07.1846 Łachy + 05.05.1905 Różan + 04.07.1846 Łachy + po 1891

x 2) 24.05.1842 Lubiel Nowy x 2) 09.11.1846 Lubiel Nowy x 2) 22.11.1847 Lubiel Nowy 
Szymon Nowakowski Aleksander Wincenty Zieleniecki 
* ok. 1792 Pułtusk * ok. 1828
+ 12.01.1869 Łachy + ?

Julianna Winiarska
* ok. 1821
+ 14.05.1855 Magnuszewo Wielkie155 

x 3) 26.01.1858 Lubiel Nowy
Józefa Koc 
* ok. 1836
+ 12.10.1876 Pułtusk

Filip Cyprian Kleofas Maria Magdalena Ludwika Franciszka Franciszek Scholastyka Rozalia Tekla 
* 26.05.1826 Drozdowo *23.09.1828 Drozdowo *19.02.1831 Drozdowo * 23.01.1834 Ostrykół * 01.04.1836 Ostrykół * 12.02.1839 Ostrykół *ok. 1842
+ 21.05.1909 Bielino + 16.11.1911 Michałowo Stare + po 1890 + 24.10.1879 Przeradowo + 26.05.1839 Ostrykół + ? + ?
x 19.01.1846 Szelków x 1) 29.11.1848 Goworowo x 1853 Zambski x 22.11.1854 Zambski x 04.02.1857 Zambski x 07.02.1864 Kamieńczyk

Marianna Sołowiej Marianna Salomea Nawrocka Aleksander Wiernicki Ludwik Kolaski Stanisław Burakowski Karol Burakowski 
* ok. 1827 * ? * ok. 1831 * 28.02.1838 Szumin * 1840 Szumin* 02.05.1822 Sokołowo 

+ 03.03.1911 Łyse156 + 21.04.1862 Michałowo + przed 1888 + 20.01.1888 Przeradowo + ? + ?
x 2) 15.02.1863 Lubiel Nowy 

Anna Petronela Widmańska 
* ok. 1846
+ 12.06.1928

155 Obecnie: Magnuszew Duży. 
156 Obecnie przysiółek wsi Plewica. 



Aneks 4. Fragment drzewa genealogicznego Machnowskich obejmujący potomków Filipa Machnowskiego i Marianny z Sołowiejów

AAnneekkss  33..  FFrraaggmmeenntt  ddrrzzeewwaa  ggeenneeaallooggiicczznneeggoo  MMaacchhnnoowwsskkiicchh  oobbeejjmmuujjąąccyy  ppoottoommkkóóww  FFiilliippaa  MMaacchhnnoowwsskkiieeggoo  ii  MMaarriiaannnnyy  zz  SSoołłoowwiieejjóóww  

Filip Machnowski 
* 26.05.1826 Drozdowo
+ 21.05.1909 Bielino)
x 19.01.1846 Szelków 

Marianna Sołowiej 
* 02.05.1822 Sokołowo
+ 03.03.1911 Łyse

Leonard Wiktor Wincenty Cecylia Gertruda Edmund Piotr Apolonia Anastazja Filip Andrzej Aleksander Julian Józef Wincenty Julianna Pelagia 
*1846 * 1848 * 1851 * 1852 * 22.11.1854 Sokołowo *29.01.1857 Sokołowo * 05.03.1859 Sokołowo * 17.02.1860 Sokołowo * 20.03.1862 Sokołowo * 08.03.1854 Sokołowo
+31.08.1909 Rogóźno + ? + ? +28.06.1864 Sokołowo + ? + ? + ? + ? + 27.02.1917 Łyse + 19.11.1873 Bińdużka
x 18.07.1888 Długosiodło x 22.02.1908 Szelków 

Małgorzata Szepietowska Zofia Natorska 
* 1863 Mystki-Rzym * 16.03.1880 Bińdużka
+ 1951 Rogóźno + ?

(bezpotomni)

Stanisław Piotr Regina Kordula Wacław Henryk Paweł 
* 02.08.1889 Rogóźno * 22.10.1892 Rogóźno * 26.09.1895 Rogóźno * 28.06.1897 Rogóźno
+ 27.10.1973 Rogóźno + ? + 04.12.1971 Plewica (Łyse) + 15.09.1897 Rogóźno
x 30.01.1957 Bielino x x 22.08.1926 Lubiel Nowy

Kornela Stanisława Skórecka Wincenty Karkowski Marianna Antonina Skórecka 
* 19.02.1904 Drozdowo * 28.10.1885 Kacice * 01.03.1902 Drozdowo
+ 26.12.1987 Rogóźno + ? + 19.01.1985 Ciechanów

(bezpotomni) (dzieci, wnuki i prawnuki) 

Kazimierz Leonard Jerzy Jadwiga Małgorzata Marianna Zofia Franciszek Andrzej 
* 16.10.1827 Rogóźno * 09.08.1929 Rogóźno * 13.07.1934 Rogóźno * 29.08.1938 Plewica (Łyse) * 29.08.1938 Plewica (Łyse)
+ 06.06.1993 Ciechanów + 26.01.2018 Ostrołęka żyje żyje + 29.08.1938 Plewica (Łyse)
(dzieci, wnuki i prawnuki) (dzieci, wnuki i prawnuki) (dzieci i wnuki) x 06.07.1968 Dzierżenin 

Stanisław Węgłowski 

Eleonora Węgłowska-Bulińska (syn) 



Aneks 5. Schemat powiązań pomiędzy rodzinami Sołowiejów i Jastrzębskich
AAnneekkss  44..  SScchheemmaatt  ppoowwiiąązzaańń  ppoommiięęddzzyy  rrooddzziinnaammii  SSoołłoowwiieejjóóww  ii  JJaassttrrzzęębbsskkiicchh  

1809-1811 1815-1830 1831-1969 
Katarzyna Jabłońska ================== Andrzej Sołowiej =================== Marcjanna Adamczyk (Adamska) ================== Stanisław Jastrzębski 
(ok.1787-1811) (1784-1830) (1794-1889) (1803-1869) 

Jadwiga Walenty  Barbara Józefa Józef Jan Marianna Józef Franciszek Katarzyna Agnieszka Stanisław Walenty Ludwika Franciszek Leonard Marcin 
Sołowiej Sołowiej Sołowiej Sołowiej (voto Puławska) Sołowiej Sołowiej Sołowiej (voto Machnowska) Sołowiej Sołowiej Sołowiej Sołowiej Sołowiej (voto Puławska) Jastrzębski Jastrzębski 
(1809-1810) (1811-1811) (1815-1831) (1817-1907) (1819-1819) (1820-1888) (1822-1911) (1824-1831) (1826-1833) (1826-1826) (1828- ? ) (1831- ? ) (1832-1833) (1833-1912) 
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Opowieści z Rzadkwina

Wstęp

Od wczesnego dzieciństwa towarzyszy mi obraz mojego pradziadka, Józefa Markie-
wicza, siedzącego u szczytu stołu w rodzinnym domu w Rzadkwinie, otoczonego 
gronem dzieci, wnuków i prawnuków świętujących imieniny głowy rodziny. W mo-
ich wspomnieniach widzę dziadka snującego niekończącą się opowieść, której sło-
wa giną w gwarze toczących się wokół rozmów… 

„Opowieści z Rzadkwina” – bo taki właśnie tytuł postanowiłem nadać mojej 
pracy – prawdopodobnie nigdy nie wybrzmiały w kształcie, jaki im nadałem. W pa-
mięci żadnego z żyjących dziś członków rodziny nie przechowała się całość tej hi-
storii, jednak na podstawie strzępów wspomnień oraz odnalezionych dokumen-
tów udało się odtworzyć ją w postaci, która pozwoliła na spisanie spójnej opowie-
ści osnutej wokół losów Józefa Markiewicza i Urszuli z Synowców Markiewiczowej. 
Materiał źródłowy zgromadziłem w oparciu o kwerendę w Archiwum Archidiece-
zjalnym w Gnieźnie, Archiwach Państwowych w Poznaniu (za pośrednictwem wi-
tryny „Szukaj w archiwach”) i Inowrocławiu (za pośrednictwem witryny „Genealo-
gia w archiwach”) oraz Archiwum Zakładowym Urzędu do Spraw Kombatantów 
i Osób Represjonowanych. Dodatkowych informacji dostarczyły zachowane pa-
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miątki rodzinne, artykuły prasowe i publikacje z epoki oraz opracowania naukowe.  
Zgromadzona w ten sposób faktografia pozwoliła na weryfikację zasadniczego źródła 
wiedzy, które stanowią wspomnienia dwóch pokoleń rodziny. Prowadząc wywiady, 
kierowałem swoje kroki w pierwszej kolejności do naocznych świadków opisywanych 
wydarzeń, a następnie do osób, które zapamiętały relacje ich bezpośrednich uczest-
ników. Uzyskane w ten sposób informacje zostały wzajemnie skonfrontowane, co po-
zwoliło na uzyskanie możliwie obiektywnego obrazu historycznych wydarzeń. 

Bezpośredni impuls do spisania niniejszego opracowania stanowił konkurs „Hi-
storie z rodzinnych archiwów”, jednak w trakcie pracy nad nim ujawniła się głęboka 
potrzeba utrwalenia rodzinnej tradycji, uważanej powszechnie za utraconą w wyni-
ku przerwania przekazu ustnego. Co więcej, opowieść ta okazała się na tyle barwna, 
że już teraz z radością i zainteresowaniem przyjmowana jest przez najmłodszych 
członków rodziny. Mam nadzieję, że pragnienie poznania własnych korzeni, które 
doprowadziło mnie do napisania niniejszej pracy, w podobny sposób zapali jej czy-
telników i przyczyni się do zacieśnienia rodzinnych więzów. 

Wielkopolskie korzenie

Najstarszym znanym przodkiem rodziny Markiewiczów jest Józef – mieszczanin 
w Mielżynie koło Witkowa w Wielkopolsce. Data i miejsce jego narodzin pozostają 
jak dotąd nieznane. W zapiskach kościelnych pojawia się po raz pierwszy w roku 
18491 jako mąż Praksedy z domu Śmidowicz, urodzonej 21 listopada 1822 roku 
w Mielżynie2. Małżonkowie mieli sześcioro dzieci: Józefę, Władysławę, Teodora, 
Emilię, Teofilę oraz Władysława. 

Trudno jednoznacznie powiedzieć, czym Józef się zajmował, bowiem w doku-
mentach wzmiankowany jest jako ekonom, gospodarz, chałupnik, służący, a nawet 
kucharz. Musiał być osobą szanowaną, gdyż przez zaledwie dziesięć lat został wy-

1 Akta metrykalne par. rz. kat. w Mielżynie, metryka chrztu Marianny Szeląg, l.b. 57/1849,  
Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: AP Poznań), sygn. 3398/6/35.

2 Akta metrykalne par. rz. kat. w Mielżynie, l.b. 33/1822, Archiwum Archidiecezjalne 
w Gnieźnie (dalej: AA Gniezno), sygn. AP 88/4.
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mieniony jako świadek ślubu lub ojciec chrzestny ponad piętnaście razy. Ślad po 
nim urywa się w 1861 roku. Wiadomo jedynie, że zmarł przed 1879 rokiem, gdzieś 
w zaborze rosyjskim, w bliżej nieznanym miejscu i okolicznościach3. Być może zgi-
nął w powstaniu styczniowym? Tego się już nie dowiemy. Owdowiała Prakseda za-
mieszkała z najmłodszym synem – Władysławem – w Gałęzewie koło Strzałkowa, 
gdzie zmarła 16 kwietnia 1885 roku4.

Starszy syn Józefa i Praksedy – Teodor Markiewicz – urodził się 14 lutego 
1853 roku w Mielżynie5. Z zawodu był kowalem. 15 lutego 1879 roku w kościele 
pw. św. Michała Archanioła w Siedlimowie poślubił Mariannę Nawrocką z Wójci-
na – córkę gospodarza Józefa Nawrockiego oraz Jadwigi z domu Komór6, urodzoną 
10 października 1859 roku w Gaju koło Wójcina7.

Z małżeństwa Teodora i Marianny urodziło się siedmioro dzieci: Pelagia, Ka-
zimierz, Ignacy (zmarły we wczesnym dzieciństwie), Mateusz oraz trójka bezi-
miennych dzieci zmarłych przy porodzie. Teodor wraz z rodziną mieszkał najpierw 
w Wójcinie, a potem kolejno w Myślątkowie, Dzierzążnie, Kątnie oraz powtórnie 
w Dzierzążnie. Ostatecznie osiadł w Kawce (dzisiejsze Goryszewo) koło Kwiecisze-
wa, gdzie zamieszkał z synem Kazimierzem i jego rodziną. 

Kazimierz Markiewicz przyszedł na świat 24 lutego 1889 roku w Myślątkowie 
koło Orchowa8. W 1903 roku ukończył sześcioklasową szkołę ludową i podjął pracę 
jako furman w młynie wodnym w Kawce. Jeszcze jako kawaler należał do Katolic-
kiego Towarzystwa Robotników w Kwieciszewie, które poprzez intensywną forma-
cję duchową oraz integrację robotników i rzemieślników z miejscową inteligencją 
stawiało opór wpływom szerzącego się wówczas socjalizmu.

3 Adnotacja w akcie ślubu Teodora Markiewicza i Marianny Nawrockiej, Akta stanu cy-
wilnego USC Siedlimowo 2/1879 B, Archiwum Państwowe w Bydgoszczy Oddział w Ino-
wrocławiu (dalej: AP Inowrocław) sygn. 562/32.

4 Akta stanu cywilnego USC Strzałkowo 53/1885 C, AP Poznań sygn. 53/1954/0/4/36.
5 Akta metrykalne par. rz. kat. w Mielżynie, l.b. 13/1853, AP Poznań, sygn. 3398/1/43.
6 Akta stanu cywilnego USC Siedlimowo, 2/1879 B, AP Inowrocław sygn. 562/32.
7 Akta metrykalne par. rz. kat. w Wójcinie, l.b. 28/1859, AA Gniezno sygn. AP 101/5.
8 Książeczka wojskowa Kazimierza Markiewicza nr 128/1929 wydana przez Wojskową Ko-

mendę Uzupełnień Inowrocław, w zbiorach Bronisławy Szpuleckiej.



136

Tomasz Nowak

Teodor Markiewicz, zbiory Teresy 
Markiewicz

Kazimierz Markiewicz, zbiory Katarzyny Greń

Leokadia Markiewicz z córką Ludwiką, zbiory Bronisławy Szpuleckiej
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29 października 1911 roku w kościele pw. św. Marii Magdaleny w Kwieciszewie 
zawarł związek małżeński z Leokadią Wegner9 – córką woźnicy Andrzeja Wegnera 
oraz Cecylii ze Świątkowskich, urodzoną 20 listopada 1891 roku w Kawce10. Młode 
małżeństwo zamieszkało w wielorodzinnym domu należącym do młyna w Kawce 
wraz z rodzicami Kazimierza oraz jego młodszym bratem – sześcioletnim Mate-
uszem. 9 stycznia 1913 roku przyszła na świat Ludwika – pierwsze dziecko Kazimie-
rza i Leokadii Markiewiczów11. 

9 Ibidem.
10 Akta stanu cywilnego USC Mogilno-wieś 251/1891 A, AP Inowrocław sygn. 533/88.
11 Akta metrykalne par. rz. kat. w Kwieciszewie, l.b. 3/1913, AA Gniezno sygn. AP 112/10.

Towarzystwo Robotników Katolickich w Kwieciszewie w roku 1910.  
Kazimierz Markiewicz stoi piąty od prawej w drugim rzędzie, zbiory Katarzyny Greń
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„Przenoś moją duszę utęsknioną”

W 1914 roku Kazimierz i Leokadia oczekiwali narodzin drugiego dziecka. Lato 
tego roku było wyjątkowo upalne i niespokojne. „Dziennik Kujawski” donosił o na-
piętej sytuacji za granicą, nikt jednak nie brał na poważnie możliwości wybuchu 
wojny. Mobilizacja zaczęła się niespodziewanie i przebiegła błyskawicznie. Z dniem 
1 sierpnia każdy młody mężczyzna miał się stawić w koszarach, w czystym ubraniu, 
umyty i trzeźwy. Oprócz Kazimierza, z Kawki powołano także braci Leokadii: Andrze-
ja, Bernarda i Ignacego Wegnerów. Kazimierz zmuszony był pozostawić brzemienną 
żonę pod opieką swoich rodziców i wyruszył na wojnę. W zaledwie kilka dni po 
opuszczeniu przez niego domu, 7 sierpnia 1914 roku, na świat przyszła Gabryjela12. 
Kazimierzowi nigdy nie było dane zobaczyć córki, która zmarła 2 czerwca 1915 roku, 
mając niespełna rok13.

Kazimierz przeszedł szkolenie wojskowe w Aleksandrowie, po czym został wcie-
lony jako piechur do 2. Kompanii Regimentu Piechoty „Keller” i wysłany z wojska-
mi niemieckimi na front wschodni do walki z Rosją14. W przysłanej do żony kartce 
pocztowej datowanej na 4 listopada 1914 roku napisał:

Serdeczne pozdrowienie przysyłam Ci tu z Aleksandrowa i ci donoszę że ja rzym 
Bogu dzinka dosyć zdrowy tak to że pozdrawiam mile i serdecznie ciebie, dzieci 
i ojca, matkę, Mateusza i twego ojca i wszystkich razem po wiele wiele razy co 
daj Bóg15.

Rozpoczęła się Wielka Wojna. Starcia były krwawe, a straty w szeregach ogrom-
ne. Andrzej oraz Bernard Wegnerowie kilkakrotnie odnieśli rany, a ich brat Ignacy 
nie dożył końca wojny (zmarł w wyniku powikłań po operacji brzucha w szpitalu 
wojskowym w Bydgoszczy). Cudownym zrządzeniem Opatrzności Kazimierz nie tyl-
ko uniknął śmierci, ale nie odniósł też poważniejszych ran. Wspominał, że w trakcie 

12 Akta metrykalne par. rz. kat. w Kwieciszewie, l.b. 53/1914, AA Gniezno sygn. AP 112/10.
13 Akta metrykalne par. rz. kat. w Kwieciszewie, l.m. 11/1915, AA Gniezno sygn. AP 112/19.
14 Deutsche Verlustliste nr 158 z dnia 24.02.1915, s. 4984.
15 Kartka pocztowa w zbiorach Bronisławy Szpuleckiej.
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jednego z natarć został odwołany ze stanowiska i wezwany do odebrania przesyłki. 
W chwilę po tym jak na pozycji zastąpił go kolega z oddziału, wybuch zabił tego 
drugiego w tym samym miejscu, w którym przed chwilą służbę pełnił Kazimierz16.

Szczęście opuściło go w 1915 roku, kiedy to dostał się w ręce Rosjan. 7 lutego 
1915 roku rozpoczęła się bitwa nad jeziorami mazurskimi, znana jako bitwa zimo-
wa na Mazurach, pomiędzy Cesarstwem Niemieckim a Imperium Rosyjskim. Jeden 
z pruskich żołnierzy nazwiskiem Bernhard Hahn zanotował w swoim dzienniku:

Był piękny niedzielny poranek 7 lutego. Prawie cały dzień maszerowaliśmy przez 
rozległy las jodłowy. Droga prowadziła przez głęboki śnieg i szło się tak bardzo 
źle, że nie byliśmy w stanie nieść własnych plecaków. Do tego mieliśmy na sobie 
grube płaszcze, szliśmy więc wszyscy zlani potem. Usłyszeliśmy pierwsze huki 
armatnie. (…) Wróg nie był daleko. Przyszedł nakaz najwyższej gotowości do 
walki.
Około 14.00 opuściliśmy las, a przed naszymi oczami roztoczył się zgoła inny wi-
dok. Do tej pory nie widzieliśmy jakie spustoszenie zostawili po sobie Rosjanie, 
a teraz jak okiem sięgnąć widzieliśmy spalone wsie. (…) Kiedy wspięliśmy się na 
wzniesienie, mogliśmy ujrzeć w ogniu pułk piechoty. Tutaj ujrzałem pierwszy raz 
wystrzeliwane szrapnele. Sanitariusze i pielęgniarze wkrótce przynieśli ciężko 
rannych. 
(…) Otrzymaliśmy rozkaz do ataku. Wkrótce zaatakowała nas rosyjska artyleria. 
Jak tylko wyszliśmy na wzniesienie zaczęliśmy biec. Nastała ciemność. Z przo-
du przyszedł rozkaz: „Przygotować bagnety!”. Na początku czułem przerażenie, 
kiedy nade mną świszczały kule. Jednak strach powoli mijał. Nadszedł rozkaz: 
„Skokami do przodu!”. Im bardziej zbliżaliśmy się do wroga, tym silniejszy był 
ostrzał. My nie odpowiadaliśmy ogniem, ponieważ nie widzieliśmy wroga. By-
łoby to marnowanie amunicji. W końcu otoczyliśmy wieś, którą mieliśmy wziąć 
szturmem. Z głośnym „Hurra!” rzuciliśmy się na oślep do przodu17.

16 Wywiad z Mieczysławem Markiewiczem (synem Kazimierza Markiewicza, ur. 1933) 
z dn. 10.07.2017 roku, nagranie w zbiorach autora.

17 Bitwa zimowa na Mazurach, audycja radiowa z 2  lutego 2014 roku, https://radioolsz-
tyn.pl/bitwa-zimowa-na-mazurach/01104088 (dostęp 20.05.2018).

https://radioolsztyn.pl/bitwa-zimowa-na-mazurach/01104088
https://radioolsztyn.pl/bitwa-zimowa-na-mazurach/01104088
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Kazimierz szedł do ataku u boku kolegi ze Skrzeszewa nazwiskiem Kotwasiński. 
Towarzysz nalegał, żeby schronili się w domu, który znajdował się niedaleko. Ka-
zimierz wstrzymał go jednak i poradził, by poczekać jeszcze trochę. Po chwili inny 
żołnierz doskoczył do okna budynku, gdy nagle spadła na niego bomba, spowijając 
wszystko w chmurach pyłu18. Wkrótce zamieć śnieżna, która miała zapewnić osłonę 
nacierającym Niemcom, nasiliła się i obróciła przeciwko nim. W pruskich szeregach 
panował coraz większy chaos. Wielu żołnierzy zagubiło się w śnieżycy i dostało do 
niewoli. Wśród nich znalazł się także Kazimierz19. 

Jako jeniec wojenny został zesłany na Syberię, w okolice Omska i Tomska. Trans-
port musiał przejeżdżać przez Moskwę, gdyż zapadł mu w pamięć tamtejszy dwo-
rzec i stojące na peronach „kokosiery”, czyli koksowniki. Carskie władze nie radziły 
sobie z ogromną liczbą jeńców, umieszczano ich więc w starych twierdzach, fabry-
kach, cyrkach i wszędzie, gdzie tylko się dało. Warunki były potworne. Zgromadze-
nie ogromnych mas ludzi w jednym miejscu powodowało epidemie, a w wynisz-
czonym wojną kraju panowała bieda i głód. Sytuację pogarszał surowy syberyjski 
klimat. Kazimierz wspominał, że mróz bywał tak silny, że kiedy wylewało się za okno 
brudną wodę, na ziemię spadały bryły lodu20. 

Na zesłaniu Kazimierz pracował „u hadziaja” – okrutnego i surowego rosyjskiego 
gospodarza. Zajmował się tam końmi, mieszkał w stajni, żywiąc się surową brukwią 
oraz jajkami, które wykradał z kurników i gotował w końskim oborniku. W momen-
tach skrajnego głodu ratował się, jedząc „stryle”, czyli strąki rzucane świniom21. 

Pewnego razu został wysłany z zaprzęgiem po siano do odległego stogu. Pola 
były już przysypane śniegiem i mimo że stóg był ogromny, musiał być oznaczony 
wysokim palem, tak żeby był widoczny spod kilkumetrowych zasp. Kiedy Kazimierz 
dotarł na miejsce, rozpętała się burza śnieżna i nie było już możliwości powrotu. 
Żeby uchronić siebie i konie przed zamarznięciem rozgarnął siano na boki, wpro-

18 Wywiad z Mieczysławem Markiewiczem.
19 Deutsche Verlustliste nr 158 z 24 lutego 1915, s. 4984 oraz nr 1144 z 23 maja 1918, 

s. 23749.
20 Wywiad z Mieczysławem Markiewiczem.
21 Ibidem.
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wadził zaprzęg do środka stogu i nakrył snopkami. Przeżył w ten sposób kilka dni, 
czekając aż zamieć minie22. 

Stosunkowo spokojne perspektywy życia na rosyjskiej wsi przekreśliła rewolu-
cja bolszewicka. W sytuacji coraz większych napięć ekonomicznych i społecznych 
jeńcy byli obwiniani o wzrost cen oraz odbieranie pracy. W pogłębiającym się cha-
osie często stawali się ofiarami prześladowań dokonywanych przez wszystkie strony 
konfliktu. Wobec pogarszającej się sytuacji wielu z nich decydowało się na ucieczkę. 
Do sprawy jeńców wojennych powracających z Rosji odniósł się „Dziennik Kujaw-
ski” z 4 czerwca 1918 roku:

Od początku rokowań w Brześciu, a szczególnie od zawarcia pokoju z Ro-
syą, powraca z tego kraju wielka ilość jeńców wojennych. Tymczasowo jest 
mowa o takich, którzy z własnej pobudki udali się w podróż skoro im się 
nadarzyła sposobność ujścia przymusowi i niewygodom długiej niewoli. Oni 
wszyscy są pełni radości, że są znowu w kraju i że zrzucili z siebie znienawi-
dzone jarzmo ucisku. Po tak długim czasie nadzwyczaj złego połączenia ze 
swymi krewnymi, nieznajomości zdarzeń w kraju rodzinnym cieszą się oni, 
gdy podczas dwudziestotrzydniowej kwarantanny, której się muszą poddać 
otrzymują wreszcie regularne wiadomości o krewnych, o bliższym i dalszym 
kraju rodzinnym. 
(…) Niechaj dlatego krewni tych, którzy wzięli na siebie niewygody ucieczki, by 
dostać się znowu do swej ojczyzny, posyłają im pisma pełne ufności, pełne od-
wagi do wytrwania i przetrzymania, żeby oni przed wrotami kraju rodzinnego 
nie stracili odwagi, lecz pełni nadziei szli przyszłości naprzeciw23.

Według przekazu rodzinnego Kazimierz uciekł z Syberii na piechotę. Wyruszył 
2 kwietnia 1918 roku24, mając ze sobą grupę towarzyszy, by po blisko siedemdzie-
sięciu dniach nadludzkiego wysiłku w okolicach 8 czerwca 1918 roku przekroczyć 

22 Ibidem.
23 „Dziennik Kujawski” 1918, R. 26, nr 125 (4 czerwca).
24 Książeczka wojskowa.
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granice kraju25. Na miejscu został przejęty przez pruskie władze wojskowe i wysłany 
na urlop do domu w Kawce. 

Leokadia razem z małą Ludwiką pojechała furmanką do Mogilna, żeby odebrać 
Kazimierza ze stacji kolejowej. Siedmioletnia Lutusia przestraszyła się, widząc wy-
chudłego ojca wychodzącego z wagonu w podartych łachmanach, i nie poznała 
go. Przez długi czas nie potrafiła zrozumieć, dlaczego jej mama zamieszkała z ob-
cym dla niej mężczyzną26. Owocem powrotu miały się stać narodziny syna – Ada-
ma – dziecko zmarło jednak w wyniku przedwczesnego porodu 31 stycznia 1919 
roku27. 

Ogromnym ciosem dla powracającego z niewoli Kazimierza musiała być infor-
macja podana do publicznej wiadomości w „Dzienniku Kujawskim” 16 czerwca 
1918 roku:

W sprawie powracających z niewoli rosyjskiej. W odpowiedzi na wiele zapytań 
nadesłanych do ministeryum wojny ogłasza ono co następuje:
Powracający z niewoli rosyjskiej mogą bez ograniczenia być użyci do służby woj-
skowej. Sprzeciwiałoby się to zasadom ogólnej obowiązkowej służby, gdyby ci 
wojskowi po upłynięciu swego urlopu byli użyci inaczej, niżeli inni obowiązani 
do służby wojskowej, z których wielu, nawet po parokrotnem odniesieniu ran 
powraca na front28.

Kazimierzowi nie było więc dane pozostać w domu na długo, jeszcze we wrze-
śniu 1918 roku został ponownie wcielony do niemieckiej piechoty, do 11. Kompanii 
2. Regimentu Grenadierów29, i wysłany do walki z Francją na froncie zachodnim 
wciąż trwającej wojny. Po miesiącu walk po stronie niemieckiej już po raz drugi 

25 Deutsche Verlustliste nr 1185 z 8 czerwca 1918, s. 24155.
26 Wywiad z Bronisławą Szpulecką (wnuczką Kazimierza Markiewicza, córką Ludwiki Szpu-

leckiej z  domu Markiewicz), z 15  czerwca 2018.
27 Akta metrykalne par. rz. kat. w Kwieciszewie, l.m. 3/1919, AA Gniezno sygn. 112/19.
28 „Dziennik Kujawski” 1918, R. 26, nr 136 (16 czerwca).
29 Deutsche Verlustliste nr 1325 z 21 grudnia 1918, s. 28385.
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w swoim życiu został wzięty do niewoli – tym razem francuskiej30. Dzięki temu, że 
świetnie jeździł konno i był godny zaufania, powierzono mu funkcję pocztyliona31. 
W niewoli przebywał od 14 października do 30 grudnia 1918 roku32. 

Z dniem 1 stycznia 1919 roku zaciągnął się do formowanej we Francji Błękitnej 
Armii pod dowództwem generała Józefa Hallera33. Od 11 stycznia do 20 marca tego 
samego roku przeszedł nowoczesne szkolenie wojskowe pod kierunkiem surowych 
oficerów francuskich w Szkole Instruktażowej Armii Hallera34. 21 marca 1919 roku 
został skierowany do 1. pułku instruktażowego artylerii polowej, gdzie został prze-
szkolony w obsłudze armaty francuskiej kaliber 120 mm oraz kbk Berthiera (sprzęt 
pochodził od zdemobilizowanych oddziałów francuskich)35. Po przeszkoleniu został 
skierowany do 12. pułku artylerii polowej jako jezdny szpicowy w stopniu szerego-
wego36.

8 kwietnia 1919 roku francuski marszałek Ferdynand Foch, po ustaleniu wa-
runków tranzytu przez terytorium Niemiec, wydał rozkaz wyjazdu poszczególnych 
dywizji koleją do Polski. Atmosferę, która towarzyszyła żołnierzom wracającym 
po wielu latach tułaczki do wolnej Ojczyzny, doskonale oddał generał Józef Haller 
w rozkazie wyjazdu z dnia 15 kwietnia 1919 roku:

Żołnierze Polacy! Nastąpiła chwila wymarszu Armii Polskiej z ziemi włoskiej, 
francuskiej i amerykańskiej do Polski. Tak jak lat temu sto, wracamy dziś do Pol-
ski szczęśliwsi niż tamci, co byli odruchem uciśnionego narodu i jego protestu. 
Idziemy wolni i zmartwychwstali, w odrodzenie i świt (…) Szczęśliwi jesteście, 

30 Ibidem.
31 Wywiad z Wincentym Markiewiczem (wnukiem Kazimierza Markiewicza, ur. 1953), 

z 14 lipca 2017, nagranie w zbiorach autora.
32 Książeczka wojskowa.
33 Ibidem.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
36 Armaty ciągnięte były przez trzy pary koni zwane kolejno: dyszlową, środkową i szpico-

wą. Na każdą parę przypadał jeden jezdny, który kierował dwoma końmi: siodłowym 
i podręcznym.
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żołnierze, bo czeka Was teraz Polska, która z radością swą i utęsknieniem przed 
nikim kryć się już nie musi. Szczęśliwi jesteście, bo nie na wywczasy ku niej je-
dziecie, lecz na bój, na złamanie jej wrogów37.

W dniu 13 maja 1919 roku 12. pułk artylerii polowej odjechał z Francji transpor-
tem kolejowym do Polski przez Niemcy. Podróż trwała około 3 dni. Podczas prze-
jazdu przez Niemcy pułk musiał zachować wszelkie środki ostrożności ze względu 
na ich wrogie stanowisko w stosunku do oddziałów polskich. Pułk został wywago-
nowany na stacji Ostrów Mazowiecka. Jako czasowe miejsce postoju wyznaczono 
dawne koszary rosyjskie. Podczas pobytu w Ostrowi prowadzono intensywne wy-
szkolenie w ramach baterii i dywizjonu. Ostre strzelanie baterii odbyło się 14 czerw-
ca 1919 roku, po czym pułk na telegraficzny rozkaz odszedł na front ukraiński do 
wschodniej Małopolski38.

Natarcie rozpoczęło się 28 czerwca 1919 roku o godzinie 4.00 w obecności sa-
mego Naczelnika Państwa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, który przyglądał się bi-
twie ze wzgórza Łysa Góra na zachód od miejscowości Lackie. Przygotowanie arty-
lerii i jej współpraca w czasie boju z piechotą zmusiła Ukraińców do gwałtownego 
odwrotu w kierunku południowo-wschodnim. Od 29 czerwca do 2 lipca 1919 roku 
pułk towarzyszył w forsownym pościgu za Ukraińcami aż po rzekę Strypę. Marsze 
liczące do 60 kilometrów na dobę utrudniał panujący upał. 15 lipca 1919 roku pod-
jęto dalsze działania zaczepne na całym froncie celem zupełnego wyparcia Ukraiń-
ców z Małopolski wschodniej za rzekę Zbrucz39. 

Do końca grudnia 1919 roku pułk trzymał straż na rzece. W dzień Nowego Roku 
1920 roku rozpoczął marsz, aby wraz z pułkami piechoty zająć linię nakazaną przez 
dowództwo frontu galicyjskiego: Starokonstantynów – Płoskirów – Szarówka – rze-
ka Stara Uszyca. Marsz ten wykonywały baterie w bardzo ciężkich warunkach, przy 

37 Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji Zespół Analiz i Opracowań Tematycz-
nych, Gen. Józef Haller (1873–1960) patriota, żołnierz, polityk, OT-654, Warszawa 
2017, s. 9.

38 S. Turek, Zarys historii wojennej 12-go pułku kresowego artylerii polowej, Warszawa 
1928, s. 6.

39 Ibidem, s. 7. 
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silnej zadymce podolskiej, podczas dużego wiatru i mrozu, po terenie pagórkowa-
tym i drogach zasypanych śniegiem40. 

Pod koniec kwietnia rozpoczęto ofensywę celem wyparcia bolszewików natar-
ciem oskrzydlającym do rzeki Rów i zajęcia Baru. Nieprzyjaciel wycofał się na po-
łudnie wzdłuż Bohu, zatrzymując się na linii kolejowej Zmierzynka – Odessa, gdzie 
toczył walki obronne. Rozpoczęły się mniejsze i większe walki z częstymi wypadami, 
w których baterie 12. pułku artylerii polowej brały udział, wspierając dzielnie pie-
chotę. W związku z przedarciem się wielkiej ilości kawalerii Budionnego pod Skwirą 
na tyły armii polskiej dowództwo nakazało odwrót pułku w nocy z 12 na 13 czerw-
ca. Jednocześnie nastąpiła demobilizacja starszych roczników żołnierzy41. 

Z dniem 12 czerwca 1920 roku Kazimierz Markiewicz został zdemobilizowany 
i powrócił do domu – tym razem już na stałe42.

40 Ibidem, s. 10.
41 Ibidem, s. 22.
42 Książeczka wojskowa.

Aleksandrowo, Kazimierz Markiewicz stoi pierwszy po prawej,  
 Aleksandrowo, 1914, zbiory Bronisławy Szpuleckiej
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Ignacy Wegner w mundurze marynarza SMS „Schleswieg-Holstein” z żoną Martą Lambrecht, 
zbiory Bronisławy Szpuleckiej
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Ranny Andrzej Wegner w szpitalu polowym. Siedzi pierwszy po lewej,  
zbiory Bronisławy Szpuleckiej

Kazimierz Markiewicz, siedzi na dole, Syberia, 
1917, zbiory Bronisławy Szpuleckiej

Kazimierz Markiewicz jako jezdny szpicowy  
w Błękitnej Armii, zbiory Bronisławy 

Szpuleckiej
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I. Kawka

Po powrocie z wojennej tułaczki Kazimierz pracował jako furman oraz pleni-
potent Szulca – właściciela młyna w Kawce. Otrzymał od niego pisemne upoważ-
nienie, na mocy którego mógł zbierać zamówienia od okolicznych piekarzy oraz 
pobierać od nich zaliczki. Gotowe produkty rozwoził wozami do Mogilna, Strzelna 
i Kruszwicy, a także wyprawiał pociągami do Inowrocławia. Praca była ciężka i in-
tensywna. Popyt na wyroby z Kawki był bowiem ogromny, a młyn pracował nieraz 
całą dobę, żeby nadążyć z produkcją43. Za zasługi na polu pracy zawodowej Kazi-
mierz został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi przez ministra Sławoja Skład-
kowskiego w 1938 roku44.

Osiem miesięcy po powrocie Kazimierza do domu, 25 stycznia 1921 roku około 
godziny 10.00 w rodzinnym domu w Kawce przyszedł na świat Józef Markiewicz. 
Kazimierz i Leokadia ochrzcili syna jeszcze tego samego dnia w kwieciszewskim ko-

43 Wywiad z Mieczysławem Markiewiczem.
44 Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 sierpnia 1938, M.P. 1938. nr 187 poz. 355.

Kazimierz Markiewicz powozi zaprzęgiem z mąką. W tle młyn Kawka, zbiory Bronisławy Szpuleckiej
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ściele45. Rodzicami chrzestnymi zostali Marianna Lewandowska oraz Bernard We-
gner – brat Leokadii, również mieszkający na Kawce, zatrudniony w młynie jako mo-
torniczy. Jeszcze w tym samym roku urodził się kolejny syn – Kazimierz – żartobliwie 
nazywany bliźniakiem Józefa, a po nim kolejno: Regina, Barbara, Aleksander, Jan, 
Zofia, Gabriela, Anna, Mieczysław oraz Henryk.

Kazimierz i Leokadia wychowywali dzieci na osoby prawdomówne i pobożne. 
Wieczorami w domu musiała panować cisza, gdyż ojciec modlił się długo, klęcząc 
w milczeniu. Był człowiekiem głęboko wierzącym. Cudowny swój powrót z wojen-
nej tułaczki zawdzięczał modlitwie różańcowej. Idąc do walki, powziął też posta-
nowienie, by celować z karabinu tak, aby nigdy nie oddać śmiertelnego strzału46. 

45 Akta metrykalne par. rz. kat. w Kwieciszewie, l.b. 10/1921, AA Gniezno sygn. 112/1.
46 Wywiad z Bronisławą Szpulecką.

Rodzina Markiewiczów. W dolnym rzędzie siedzą od lewej: dziadkowie Marianna i Teodor 
oraz rodzice Leokadia i Kazimierz z dziećmi (od lewej): Gabryjelą, Zofią, Anną i Mieczysławem.  

W drugim rzędzie stoją od lewej: Barbara, Jan, Regina i Kazimierz. Z tyłu stoją od lewej: 
Ludwika z narzeczonym Stefanem Szpuleckim, N.N. oraz Józef.  

Z boku po prawej stronie kuca najmłodsze z dzieci: Henryk, zbiory Bronisławy Szpuleckiej
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Wychowywał dzieci w duchu patriotyzmu, sam dając tego najlepszy przykład. 
W czasie okupacji ukrywał w domu odbiornik radiowy, przez który śledził doniesie-
nia polskiego podziemia. Jako jeden z pierwszych znał prawdę o zbrodni katyńskiej 
i otwarcie mówił o niej dzieciom47. Nigdy nie nadużywał alkoholu. Pomimo że jako 
ojciec uchodził za staromodnego, dbał, by oprócz obowiązków, w kwestii których 
wymagał absolutnego posłuszeństwa, w domu nie zabrakło również zabaw takich 
jak sanki, łyżwy czy jazda na nartach48. 

Leokadia Markiewicz całkowicie poświęciła się życiu rodzinnemu i wraz z mę-
żem wypełniała dom atmosferą wiary. Czytała „Przewodnik Katolicki”, gromadzi-
ła dzieci na wspólnej modlitwie różańcowej, a synów posyłała na służbę do Mszy 
Świętej, czasem kilka razy w ciągu jednego dnia. W odróżnieniu od Kazimierza była 
wyrozumiała i tolerancyjna w stosunku do dzieci. Nigdy nie odmawiała pomocy 
potrzebującym. Kiedyś do drzwi zapukał biedak chodzący po kweście. Leokadia po-
szła do kuchni, żeby przygotować dla niego jedzenie. Kiedy żebrak odszedł, okazało 
się, że z wieszaka w korytarzu zniknął futrzany płaszcz męża. Jeden z synów wsiadł 
na kolarzówkę i ruszył w pościg za złodziejem. Dogonił go w pół drogi do pobliskiej 
wioski Podgaj, odebrał mu płaszcz i zaciągnął ze sobą do domu, żeby wezwać poli-
cję. Kazimierz kazał jednak puścić biedaka wolno49.

47 Wywiad z Mieczysławem Markiewiczem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
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Kazimierz Markiewicz,  
zbiory Bronisławy Szpuleckiej

Leokadia Markiewicz,  
zbiory Bronisławy Szpuleckiej

Kazimierz Markiewicz,  
zbiory Bronisławy Szpuleckiej

Nastoletni Józef Markiewicz (po lewej),  
zbiory Bronisławy Szpuleckiej
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„Co powinien wiedzieć młodzieniec 
wstępujący na naukę ogrodniczą?”

W 1927 roku najstarszy syn Kazimierza i Leokadii Markiewiczów – sześcioletni 
Józef – rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Kwieciszewie50. 14 lutego 1932 
roku przyjął sakrament bierzmowania w pobliskich Gębicach51. Po ukończeniu szko-
ły podjął naukę zawodu ogrodnika w oddalonym o około 30 kilometrów Obudnie 
w powiecie żnińskim. Tamtejszy pałac otoczony pięknym parkiem wraz z przynale-
żącymi do niego dobrami ziemskimi o powierzchni 960 hektarów należał do rodziny 
Mlickich. Majątek słynął między innymi ze znakomicie prowadzonego ogrodnictwa, 
za które otrzymał srebrny medal na wystawie w Poznaniu w 1925 roku52. Józef udał 
się do Obudna wraz z ojcem, który osobiście powierzył go opiece miejscowego 
ogrodnika. 

W dzienniku zajęć Józefa czytamy:

Rodzice, oddając syna na naukę, winni mieć przeświadczenie, że ogrodnik, któ-
remu go powierzają, w czasie trwania trzyletniej nauki, dobrze ucznia ogrodnic-
twa nauczy. Nie każdy, kto posiada kawałek ogrodu, przez to staje się wykwa-
lifikowanym ogrodnikiem! Tylko dzielny ogrodnik, który sam coś umie i który 
posiada odpowiedni warsztat pracy, powinien kształcić uczniów. Nim uczeń 
wstąpi na naukę, niech dowie się w Wielkopolskim Towarzystwie Ogrodniczym 
w Poznaniu, czy na mistrza upatrzony ogrodnik jest do kształcenia uczniów za-
kwalifikowany. Niech też rodzice lub opiekunowie ucznia przed oddaniem go na 
naukę, zawrą z szefem piśmienną umowę.
(…) Po ukończeniu przynajmniej trzyletniej nauki u ogrodnika zakwalifikowane-
go do kształcenia uczniów, uczniowie składają egzamin na pomocników ogrod-

50 Życiorys Józefa Markiewicza (spisany własnoręcznie) w zbiorach Archiwum Zakładowe-
go Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nr ewid. 7803041.

51 Adnotacja w metryce chrztu Józefa Markiewicza, Akta metrykalne par. rz. kat. w Kwieci-
szewie, l.b. 10/1921, AA Gniezno sygn. 112/1.

52 Złota księga ziemiaństwa polskiego poświęcona kulturze i wytwórczości rolnej, 
red. S. Sas-Lityński, Poznań 1929, s. 177.
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niczych przed komisją egzaminacyjną. (…) Złożenie egzaminu potwierdza się 
przez wydanie uczniowi odpowiedniego świadectwa, upoważniającego do ob-
jęcia stanowiska pomocnika ogrodniczego. Uczniowie składają egzamin z upra-
wy roli, sadownictwa, szkółkarstwa, kwiaciarstwa i warzywnictwa. Egzamin jest 
teoretyczny i praktyczny.
Celem lepszego przygotowania się na złożenie egzaminu, poleca się uczniom 
czytanie w wolnych chwilach pism i książek ogrodniczych oraz staranne prowa-
dzenie dzienników zajęć. (…) Ogrodnik postępowy nie powinien też zaniedby-
wać kształcenia się w przedmiotach ogólnokształcących, a szczególniej w języku 
ojczystym i w pisaniu. Poprawny, czysto napisany list dobrze świadczy o jego 
autorze i często decyduje o zaufaniu, którym obdarza się autora listu. O tym 
powinien pamiętać ogrodnik starający się o posadę53.

Z dniem 1 marca 1937 roku Józef rozpoczął naukę pod czujnym okiem ogrodni-
ka pałacowego Antoniego Gregora54. Bardzo szanował swojego mistrza, gdyż wiele 
się od niego uczył, a ten darzył go przyjaźnią i często zapraszał do swojego domu. 
Szesnastolatek dojeżdżał do pracy na rowerze z rodzinnego domu w Kawce. W cią-
gu tygodnia mieszkał razem ze służbą w oficynie. Mieszkania mieściły się w piwnicy 
pałacu i miały osobne wejście na tyłach budynku. Od części reprezentacyjnej od-
dzielone były korytarzem, w którym na noc spuszczano psy, aby nikt ze służby nie 
mógł dostać się na górę55. 

Dziedzice byli bardzo surowi. Kiedy ogrodnik przyłapał ubogiego chłopca ze wsi 
na kradzieży kilku jabłek z sadu, właściciele kazali obić go za karę kijami i wyrzucić. 
Służbie szczędzili nie tylko na wyżywieniu, ale też na opale, tak że przydział węgla wy-
starczał na utrzymanie w jej pokojach najwyżej letniej temperatury. Praca w ogrodzie 
trwała od rana do wieczora, od poniedziałku do soboty. Niedziele oraz święta kościel-
ne były wolne. Józef wspominał, że latem zanim pozwolono mu wyjechać do domu 
musiał przygotowywać kosz ze świeżymi nowalijkami dla jaśnie pani. Dziedziczką ma-

53 Dziennik zajęć ogrodnika Józefa Markiewicza 1937/1938, w zbiorach autora.
54 Ibidem.
55 Wywiad ze Stefanem Wieczorkiem (zięciem Józefa Markiewicza, ur. 1954) z 12 lipca 

2017, nagranie w zbiorach autora.
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jątku była wówczas już ponadsześćdziesięcioletnia Kazimiera Mlicka56. Przechadza-
ła się po ogrodzie w białych rękawiczkach i przy pomocy laseczki wskazywała, którą 
truskawkę, z którego krzaczka sobie życzy. Obrane i umyte owoce Józef zanosił do 
pałacu i dopiero wtedy mógł opuścić majątek. Podobnie w Wigilię Bożego Narodze-
nia, mimo wykonania wszystkich obowiązków, nie dostał zgody na wcześniejszy po-
wrót do domu na święta. Musiał czekać do późnego wieczora na wigilijne spotkanie 
z jaśnie panią, która złożyła służbie życzenia i wręczyła każdemu szalik wart zaledwie 
kilka fenigów. Nawet kiedy wybierał się na egzaminy czeladnicze do Żnina, musiał 
wyjechać dopiero po skończeniu pracy w ogrodzie i wrócić jeszcze tego samego dnia 
wieczorem, aby nazajutrz stawić się w pracy z samego rana57.

Nastoletni Józef miał w Obudnie swoją sympatię, pannę Kaczkowską, służącą 
w pałacu jako gosposia. W wolnym czasie odwiedzał ją na rowerze we wsi Gło-
wy, skąd pochodziła. Pewnego razu Józef i jego kolega umówili się z dziewczynami 
na wieczorną schadzkę w parkowej altanie otoczonej jaśminami. Kiedy gawędzili, 
czekając na umówioną godzinę, dostrzegli światło za płotem parku. Wyglądało jak 
światło lampy niesionej przez kogoś nadchodzącego od strony pola. Józef i jego to-
warzysz byli jednak pewni, że w tym miejscu do parku nie prowadzi żadna ścieżka 
ani furtka. Czekali więc w napięciu, aż intruz wdrapie się na wysoki płot otaczający 
park. Kiedy ku ich przerażeniu światło przeniknęło przez ogrodzenie, Józef i jego 
kolega przesadzili płot w panicznej ucieczce przed zjawą, która pokrzyżowała im 
romantyczne plany58. 

Józef wspominał później, że była to być może jedna ze zbłąkanych dusz czyść-
cowych, która przyszła prosić o pomoc. Śmierć była wówczas częścią codzienno-
ści, o czym przekonał się boleśnie młody ogrodnik. Pewnego bowiem ranka pan-
na Kaczkowska oraz jej koleżanki zostały znalezione martwe w swoich łóżkach. Jak 
wykazało dochodzenie, dziewczęta napaliły w swoim pokoju, nie domknęły jednak 
drzwiczek pieca i zaczadziły się we śnie59. Wydarzenie to odcisnęło na Józefie tak 
głębokie piętno, że miał o nim milczeć przez wiele kolejnych lat.

56 Kazimiera z Koszember-Łyskowskich Mlicka herbu Doliwa (1874‒1945).
57 Wywiad ze Stefanem Wieczorkiem.
58 Wywiad z Wincentym Markiewiczem.
59 Wywiad ze Stefanem Wieczorkiem.
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Józef Markiewicz w okresie nauki 
w Obudnie, zbiory Bronisławy Szpuleckiej

Kazimiera Jarmułt-Mlicka z domu Koschembahr- 
-Łyskowska, dziedziczka majątku w Obudnie, 

lat 1928‒1939, portal geni.com

Obudno. Pałac rodziny Jarmułt-Mlickich herbu Doliwa, Złota księga ziemiaństwa polskiego…
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Obudno. Fragment parku z widokiem na pałac, Złota księga ziemiaństwa polskiego… 

Obudno. Brama wjazdowa do majątku, Złota księga ziemiaństwa polskiego…
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Obudno. Salon, Złota księga ziemiaństwa polskiego…

Obudno. Pałac od strony folwarku, Złota księga ziemiaństwa polskiego…
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Okupacja

Po wybuchu wojny zarówno majątek w Obudnie, jak i młyn w Kawce zostały 
przejęte przez Niemców. Administratorem młyna został niejaki Sommer, a jego 
zarządcą mianowano Zemlera, dawnego przyjaciela rodziny Markiewiczów, któ-
ry został folksdojczem60. Kilka tygodni po zjawieniu się Niemców Kawkę obie-
gła wieść o zamordowaniu dwóch z nich przez miejscowych Polaków. Zemler 
sporządził listę podejrzanych, na której znaleźli się między innymi: Bernard  

60 Wywiad z Mieczysławem Markiewiczem.

Obudno. Hall główny pałacu, Złota księga ziemiaństwa polskiego…



159

Opowieści z Rzadkwina

Wegner, Stefan Szpulecki oraz dziadek Kazimierz61. Dziadka nie było w domu, 
kiedy gestapowcy zjawili się, żeby go zabrać. Niemcy pytali o Kazimierza Mar-
kiewicza, a przestraszona Leokadia wskazała na syna noszącego to samo imię. 
Niemcy zabrali go, a Leokadia zdążyła tylko dać synowi różaniec.

Więźniowie byli przetrzymywani w Gębicach, następnie w klasztorze w Mogil-
nie, a potem przewiezieni do obozu w Szczeglinie. Kilku z nich nigdy stamtąd nie 
wróciło. Osiemnastoletni Kazimierz został dotkliwie pobity w trakcie przesłuchania. 
Przez cały czas, kiedy Niemcy pastwili się nad nim, ściskał w dłoni różaniec. Kiedy je-
den z oprawców zapytał go, co w niej trzyma, a on otworzył dłoń i pokazał różaniec, 
gestapowcy nie podnieśli już na niego ręki. Dziadek Kazimierz, który dobrze znał 
język niemiecki, chodził do Sommera, prosząc, aby ten wstawił się za więźniami. 
Pracownicy młyna, w tym Bernard Wegner, Stefan Szpulecki oraz Kazimierz, zostali 
w końcu zwolnieni na prośbę Sommera, który skarżył się na brak rąk do pracy62.

Sommer uratował także dziadka, którego przyłapano na kradzieży w młynie. 
Dziadek Kazimierz zabrał ze spichlerza po jednym worku kaszy oraz mąki, które 
chciał zawieźć robotnikom tartaku w Miradzu w zamian za drewno na opał. Razem 
z zięciem – Stefanem Szpuleckim – ukrył worki pod siedzeniem wozu i wyruszył do 
tartaku. Któryś z miejscowych Polaków zauważył jednak całe zajście i pojechał do-
nieść na gestapo do Strzelna. Kiedy więc dziadek i Stefan wjechali do miasta, zostali 
natychmiast zatrzymani przez Niemców, którzy rozkazali otworzyć skrytkę i zabrali 
ich na posterunek. Po brutalnym przesłuchaniu Stefan przyznał się do kradzieży. 
Gestapowcy zadzwonili do Sommera i poinformowali go o zatrzymaniu. Sommer 
krzyczał przez telefon, żeby odstawić złodziei do młyna, aby mógł ich własnoręcznie 
ukarać. Odesłano ich więc do Kawki. Kiedy przyjechali na miejsce, dziadek wyprzągł 
konie i zaprowadził je do stajni. Tam czekał na niego Sommer. Dziadek struchlał, 
spodziewając się najgorszego, ale Niemiec powiedział tylko:

‒ Markiewicz, to był ktoś od was – i odszedł, nie wyciągając żadnych konse-
kwencji63.

61 Kazimierz Markiewicz będzie od tego momentu określany jako „dziadek” ze względu na 
konieczność odróżnienia go od syna noszącego takie samo imię.

62 Wywiad z Mieczysławem Markiewiczem.
63 Ibidem.
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Zemler nie wykazywał podobnych skrupułów. Kiedyś młody Aleksander Mar-
kiewicz odmówił pozdrowienia go słowami „Heil Hitler”. Zemler chciał wymierzyć 
mu za to kopniaka, ale Aleks okazał się szybszy, złapał go za nogę i wywrócił. Za 
karę został wysłany na tak zwany Einsatz, czyli kopanie okopów w okolicach Wło-
cławka. Niedługo dołączyła do niego także Regina, z kolei Janek i Zosia pracowali 
przymusowo w niemieckich gospodarstwach. Józef kontynuował naukę w majątku 
w Obudnie. 

Z dniem 1 grudnia 1940 roku Józef ukończył naukę w zawodzie ogrodnika i zo-
stał skierowany przez niemiecki urząd pracy w Mogilnie, tzw. Arbeitsamt, do Ino-
wrocławia, gdzie podjął pracę w ogrodnictwie handlowym prowadzonym przez 
Niemca – Rudolfa Linke – przy ulicy Św. Andrzeja64. Mieszkając w dalszym ciągu 
na Kawce, dojeżdżał do pracy rowerem. Rudolf Linke był człowiekiem okrutnym 
i bezwzględnym. Józef spóźnił się kiedyś na niedzielny dyżur w ogrodzie. Niemiec 
w złości złapał za konewkę i uderzył go w głowę. Józef, nie myśląc wiele, chwycił 
ogrodnika za koszulę na piersi i uniósł w górę. Byłby go pewnie udusił, gdyby nie 
świadomość, jak straszna spotkałaby go za to kara. Kiedy Niemiec wyswobodził się 
z rąk Józefa, wskazał na pistolet i powiedział tylko:

‒ Głupcze, mogłeś zginąć.
Jak się później okazało, Józef miał wiele szczęścia. Kiedy inny ogrodnik, jeden 

z kolegów Józefa, również spóźnił się do pracy, Niemiec zaprowadził go do ko-
tłowni i skatował pejczem. Koledzy znaleźli go leżącego w kałuży krwi. W odwecie 
chcieli napaść na Niemca, jednak wycofali się w obawie przed wywózką do obo-
zu65. 

W niemieckim ogrodnictwie Józef pracował do wyzwolenia w styczniu 1945 
roku. Kiedy Armia Czerwona zbliżała się do miasta, Rudolf Linke zdecydował się 
na ucieczkę. Wraz z całą rodziną załadował się na wóz, którym powozić miał Józef. 
Ucieczka wyglądała na udaną do czasu, gdy w okolicach Piły zatrzymały ich bombar-
dowania. Wkrótce zostali dogonieni przez żołnierzy radzieckich tropiących „gier-
mańców”. Rosjanie zatrzymali uciekinierów, Józefowi kazali zejść z wozu, zaś całą 

64 Życiorys Józefa Markiewicza.
65 Wywiad z Michałem Markiewiczem (synem Józefa Markiewicza, ur. 1958) z 25 sierpnia 

2017, nagranie w zbiorach autora.
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niemiecką rodzinę rozstrzelali na jego oczach. Na chwilę przed śmiercią Niemiec 
miał podziękować Józefowi za próbę ocalenia66. 

Żołnierze pozostawili Józefowi jednego konia, wyruszył więc wozem w drogę 
powrotną. Nie ujechał daleko, kiedy po raz drugi zetknął się z czerwonoarmista-
mi. Rosjanie skonfiskowali mu drugiego konia, w zamian dając „łoszaka” (źrebaka). 
Zwierzę było jednak tak wyczerpane, że nie było w stanie iść dalej. Józef musiał 
więc porzucić wóz i wrócić do Inowrocławia piechotą, maszerując przez kraj ogar-
nięty wojną. Był świadkiem okrucieństwa Rosjan, którzy wyłapywali niemieckich 
uciekinierów, w tym kobiety i dzieci, i rozstrzeliwali ich w przydrożnych rowach67.

Gdy dotarł do Inowrocławia, udał się do ogrodu, żeby zabrać swoje rzeczy, i wy-
jechał rowerem do domu w Kawce. Za Jeziorkami w okolicach leśniczówki został 
zatrzymany przez czerwonoarmistów, którzy mijali go, jadąc ciężarówką. Zawołali 
do niego: „Masz czasy?”. Odpowiedział, że owszem, ma teraz dużo wolnego czasu, 
podał rower na pakę i chciał wsiąść do ciężarówki. Wtedy jeden z żołnierzy wymie-
rzył do niego z pepeszy, mówiąc: „Dawaj czasy!”. Rosjanie przeszukali Józefa, zabrali 
mu zegarek, na którym tak bardzo im zależało, i odjechali, zabierając oczywiście 
zdobyczny rower. Józef zaś wrócił do domu piechotą68.

Po wyzwoleniu brał udział w ochotniczej służbie rezerwy Milicji Obywatelskiej 
w Mogilnie. 16 kwietnia 1945 roku został zmobilizowany w szeregi Ludowego Wojska 
Polskiego i wcielony do 6. Zapasowego Pułku Piechoty w Toruniu, w którym służył do 
26 października tego samego roku69. Stracił tam bliskiego kolegę, który utonął w trak-
cie kąpieli w Wiśle70. Z dniem 16 kwietnia 1945 roku został skierowany do szkoły 
podoficerskiej (prawdopodobnie w Chełmnie), którą ukończył 8 września 1945 roku 
w stopniu kaprala w specjalności telefonisty71. Następnie od 26 października 1945 do 

66 Wywiad z Wincentym Markiewiczem.
67 Wywiad z Michałem Markiewiczem.
68 Wywiad z Wincentym Markiewiczem.
69 Deklaracja członkowska ZBOWiD Józefa Markiewicza nr 27163/By w zbiorach Archi-

wum Zakładowego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, nr ewid. 
7803041.

70 Wywiad z Michałem Markiewiczem.
71 Deklaracja członkowska ZBOWiD.
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20 września 1946 roku uczęszczał do Wojskowej Szkoły Łączności w Dęblinie, którą 
ukończył jako starszy kapral telegrafista72. W czasie kiedy pełnił służbę wojskową, do-
wódcami byli przeważnie Rosjanie, którzy budzili w polskich szeregach powszechną 
odrazę. Józef otarł się o śmierć, kiedy odmówił wykonania jednego z rozkazów, za 
co groziło rozstrzelanie73. W trakcie służby okazał się dobrym strzelcem. Po odbyciu 
zasadniczej służby wojskowej został zdemobilizowany 20 września 1946 roku74. Został 
odznaczony Odznaką Grunwaldzką75, Medalem za Udział w Walkach o Berlin76, Me-
dalem Zwycięstwa i Wolności 1945 roku77 oraz Odznaką Weterana Walk o Niepodle-
głość78. Od dnia 18 maja 1978 roku był także członkiem ZBoWiD79, a 9 maja 2001 roku 
został awansowany do stopnia podporucznika WP80. 

Po zakończeniu służby wojskowej Józef zaczął rozglądać się za pracą. Wyjechał 
nawet na Ziemie Odzyskane w okolice Wrocławia, ale po bezowocnych poszuki-
waniach zmuszony był wrócić w rodzinne strony. W Strzelnie spotkał się z kolega-
mi po fachu – Mieczysławem Niewiadomskim oraz Józefem Jarlaczykiem. Koledzy 
zgodnie polecili mu pracę w przejętym przez państwo majątku ziemskim w pobli-
skim Rzadkwinie. Jako argument dodali, że w domu obok pałacu mieszkają piękne 
dziewczyny81.

72 Wywiad z Michałem Markiewiczem (synem Józefa Markiewicza, ur. 1958) z 25 sierpnia 
2017, nagranie w zbiorach autora.

73 Wywiad z Michałem Markiewiczem.
74 Deklaracja członkowska ZBOWiD.
75 Legitymacja Odznaki Grunwaldzkiej nr 079340, w zbiorach Rocha Markiewicza.
76 Legitymacja Medalu za Udział w Walkach o Berlin nr 101710, w zbiorach Rocha Markie-

wicza.
77 Legitymacja Medalu Zwycięstwa i Wolności 1945 r. nr 115-87-9, w zbiorach Rocha Mar-

kiewicza.
78 Legitymacja Odznaki Weterana Walk o Niepodległość z [data nieczytelna], w zbiorach 

Rocha Markiewicza.
79 Życiorys Józefa Markiewicza.
80 Akt awansu kpr. Józefa Markiewicza do stopnia podporucznika WP z 9 maja 2001, 

w zbiorach Rocha Markiewicza.
81 Wywiad z Wincentym Markiewiczem.
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Idąc za radą kolegów, 1 marca 1947 roku Józef objął posadę przy Szkole Rolni-
czej w Rzadkwinie82. Młody ogrodnik otrzymał w dzierżawę ogród warzywny oraz 
cieplarnię i zamieszkał w południowym skrzydle dawnego pałacu, przeznaczonym 
na mieszkania pracownicze. Wkrótce miały się także ziścić zapewnienia kolegów. 
Obok dworu znajdowała się oficyna, w której mieszkała rodzina Synowców. Tam 
właśnie Józef poznał dwudziestopięcioletnią Urszulę – swoją przyszłą żonę.

82 Ibidem.

Józef Markiewicz w okresie okupacji, 
zbiory Bronisławy Szpuleckiej

Józef Markiewicz w czasie służby wojskowej, 
zbiory Teresy Markiewicz
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Urszula Synowiec, zbiory Teresy Markiewicz

Józef Markiewicz na przepustce w rodzinnej 
Kawce, zbiory Teresy Markiewicz

Józef Markiewicz w kompanii łączności na 
lotnisku w Dęblinie, zbiory Teresy Markiewicz
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Adolf Hitler Platz, czyli strzeleński rynek w czasach okupacji. W trzeciej kamienicy od lewej 
mieściła się komenda gestapo, a w jej piwnicy katownia, w której odbywały się przesłuchania, 

zbiory Heliodora Rucińskiego

Szczeglin. Pałacyk rodziny von Brocków, na którego tyłach mieścił się nazistowski obóz  
karno-izolacyjny, zbiory parafii rzymskokatolickiej pw. św. Jakuba Większego w Mogilnie
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Piękno rodzinnego domu

Urszula Synowiec urodziła się 14 lipca 1922 roku w Chojnie koło Rawicza z mał-
żeństwa Jana Synowca i Elżbiety z domu Wujczak83. Zgodnie z rodzinnym poda-
niem, antenaci Synowców mieli pochodzić z Wołynia, gdzie zajmowali się wypasem 
owiec. Faktem jest jednak, że co najmniej od połowy XIX wieku rodzina mieszkała 
w Wielkopolsce84.

Ojciec Urszuli – Jan Synowiec – urodził się 24 maja 1893 roku w Wygodzie koło 
Gostynia85. Jego rodzicami byli Antoni Synowiec oraz Marianna Domaniecka. Anto-
ni pracował jako rządca majątku w Rzyczkowie, czyli jak się wśród członków rodziny 
przyjęło mówić: „na Rzyczkach”. Żył w tak dobrych stosunkach z właścicielem ma-
jątku, że kiedy ten zdecydował się go opuścić i rozparcelować, część ziemi przypa-
dła Antoniemu. Oprócz Jana, Antoni i Marianna mieli jeszcze szóstkę dzieci: Stani-
sławę (ur. i zm. 1881), Romana (1884‒1916), Franciszkę (1887‒1968), Mariannę 
(1889‒1964), Stanisława (ur. 1896) oraz Różę (1899‒1981). 

Jan był dzieckiem zdolnym i wysportowanym. Pewnego razu założył się z kole-
gami, że uda mu się przekoziołkować po kalenicy dachu na stodole. Niestety zsunął 
się ze strzechy i upadł, uszkadzając kręgosłup. Ojciec zabrał go do owczarza, żeby go 
„ponaciągać”, ale zabieg nie przyniósł poprawy i przypadłość z latami się pogłębiła. 
Jan przez resztę życia musiał nosić żelazny pas korekcyjny ze sprężyną86.

Z zawodu był kołodziejem. Nauki pobierał w Pijanowicach, później wyjechał 
za pracą w głąb Niemiec, do Westfalii. Za zarobione pieniądze kupił maszyny sto-
larskie na wyposażenie własnego warsztatu i wysłał je na przechowanie do ro-
dziny w Polsce. Po powrocie podjął pracę w majątku ziemskim dzierżawionym 

83 Według informacji w akcie ślubu Józefa Markiewicza i Urszuli Synowiec, Akta stanu cy-
wilnego USC Strzelno 42/1948 B.

84 Najstarszy ze znanych przodków Urszuli Markiewicz w linii prostej, Paweł Synowiec, 
zmarł 17  lutego 1848 roku w Domaradzicach (pow. Rawicz), zob. Akta metrykalne par. 
rz. kat. w Dubinie, l.m. 10/1848, AP Poznań 3286/6.1/25.

85 Akta stanu cywilnego USC Krobia 143/1893 A, AP Poznań sygn. 34/425/0/1.1/98.
86 Wywiad z Mateuszem Synowcem (synem Jana Synowca, ur. 1934) z 15  lipca 2018 roku, 

nagranie w zbiorach autora.
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przez Józefa Deplewskiego, dla którego stał się prawą ręką i najbardziej zaufanym 
człowiekiem87. 

Po ślubie z Elżbietą Wujczak osiedlił się w Chojnie koło Rawicza. Tam na świat 
przyszła piątka ich dzieci: Stanisław, Urszula, Władysław oraz bliźnięta Zygmunt 
i Jan. W 1926 roku rodzina Synowców wyprowadziła się z Chojna wraz z panem 
Deplewskim, który dorobiwszy się na dzierżawie, nabył liczący blisko 400 hektarów 
majątek w Rzadkwinie i zaproponował wspólną przeprowadzkę najbardziej zaufa-
nym pracownikom. W Rzadkwinie urodziła się jeszcze szóstka dzieci: Teresa, Barba-
ra, Tomasz, Franciszek, Mateusz oraz Małgorzata. 

Dom Synowców był ubogi, ale pełen radości. Rodzinną atmosferę, która w nim 
panowała najlepiej oddają wspomnienia Barbary Synowiec.

Wszystkich było nas jedenaściorga dzieci: siedmiu chłopców i cztery dziew-
czynki. Braciszkowie moi Zygmunt i Jan (bliźnięta) zmarli w czwartym miesią-
cu życia. Rodzice często ich wspominali, nam dzieciom kazali modlić się do 
tych „aniołków” o pomoc i opiekę. Przy wspólnych wieczornych modlitwach 
sami to czynili.
Rodzice moi byli głęboko religijni, pobożni i w takim klimacie wychowywali 
nas wszystkich. Byli również gorącymi patriotami. Kochali Polskę i wszystko 
co się nią zwało. Tym samym wpajali w swoje dzieci patriotyzm, poszanowa-
nia ojczystych symboli – godła i flagi – uczyli patriotycznych i towarzyskich 
piosenek i wierszy, wskazywali na dobrą lekturę i ludzi o prawym sumieniu. 
Nadawali swoim dzieciom kierunek szlachetnego myślenia i prawidłowej oce-
ny Polski.
Domowa wspólna modlitwa nie ograniczała się do Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo 
i Wierzę w Boga. Mama wprowadzała w modlitwę aktualne potrzeby np. módl-
my się za Ojczyznę, parafię, księży, misjonarzy, za wszystkich, którzy potrzebują 
naszej modlitwy oraz za tych, za których nikt się nie modli, zwłaszcza za maso-
nami i poleconymi Tobie i dalej: św. Janie Chrzcicielu, św. Janie Bosko, św. An-
drzeju Bobolo, św. Jacku z Dukli i święci nasi Patronowie i Patronki – módlcie 
się za nami.

87 Ibidem.
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Rodzice od wczesnego dzieciństwa uczyli nas chodzić do kościoła nie tylko 
w niedzielę na Mszę Świętą i nieszpory, lecz również na wszystkie inne nabożeń-
stwa: majowe, różańcowe, procesje i pogrzeby. Uczyli czynnego zaangażowania 
w życie parafialne liturgiczne i towarzyskie. W odpowiednim wieku należałam 
do Stowarzyszenia Młodych Polek, Chóru Parafialnego, do klubów sportowych: 
koszykówki, siatkówki itp.
Mama codziennie chodziła na Mszę Świętą i przystępowała do Komunii Świętej. 
Codziennie też prowadziła ze sobą niemałą gromadkę swoich dzieci. Poranne 
i wieczorne modlitwy w domu były wspólne codziennie – łącznie z różańcem, 
który kolejno prowadziły dzieci. Każdy miał swój różaniec i kolejno pełną ta-
jemnicę mówił. Nigdy nie mogła być opuszczona modlitwa przed i po posiłku. 
Pamiętam jak rano w kuchni pracując mama śpiewała Godzinki o NMP, tym 
samym uczyła ich śpiewać nas wszystkich.
W długie zimowe wieczory czytaliśmy głośno książki jak np. W pustyni i w pusz-
czy, Trylogię H. Sienkiewicza lub też Posłaniec Serca Pana Jezusa, Rycerz Niepo-
kalanej, Murzynek, Mały Misjonarz oraz Przewodnik Katolicki. Ładniejsze wier-
sze okazjonalne trzeba było uczyć się na pamięć. Bardzo często w niedzielę po 
południu były w domu organizowane tańce, zabawy, gry, pokazywane sztuczki, 
oczywiście pod czujnym okiem rodziców i wraz z nimi.
Tata nie zawsze mógł być na wspólnej modlitwie – był bowiem jedynym ży-
wicielem rodziny – lecz po powrocie z warsztatu (był kołodziejem) lub podró-
ży (był też kierowcą) sam klękał i półgłosem recytował modlitwę… mam przed 
oczyma jego złożone spracowane ręce. 
 Rodzice nie mieli gospodarstwa, ale tata dorobił się u dziedzica dwóch krów, 
które były chowane w pańskich oborach i dojone przez Szwajcarów. Mama cho-
dziła pieszo na targ do Strzelna, gdzie sprzedawała sery i maślankę, a w zamian 
kupowała drobne rzeczy dla dzieci. Była bardzo przedsiębiorcza, umiała zorga-
nizować nie tylko wszystko w domu, rodzinie, ale i ożywiać życie parafialne. 
Uczyła szacunku do księdza proboszcza, do nauczycieli. Jednym słowem życie 
w naszej rodzinie było piękne. Z domu nie było ochoty wychodzić.
Mama karała jedynie za rzeczywiste zło np. upór, kłamstwo, nieposłuszeństwo, 
brzydkie słowa. Robiła to jednak z powagą pedagoga – najpierw wytłumaczyła 
wagę zła w obecności wszystkich, którzy winę znali, a następnie nastąpił wy-
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miar kary stosownej do winy. Następnie trzeba było przeprosić rodziców i siebie 
nawzajem. W razie winy przeprosić ks. Proboszcza, nauczycieli, sąsiadów… 
Rodzice moi wśród swoich dzieci, także w całej parafii cieszyli się autorytetem 
i wielkim poważaniem. Każde ich słowo było przemyślane, przemodlone, świę-
te, od którego nie było odwołania. Gdy zmarła mama, ks. Proboszcz powiedział: 
„zmarł mój wikariusz”.
Podczas okupacji niemieckiej do szkoły nie chodziłam. Rodzice sami nas uczy-
li zwłaszcza poprawnie czytać i pisać. Czynili to wieczorami przy mocno zasło-
niętych oknach i przy lampie naftowej lub karbidowej, bowiem Niemcy odcięli 
elektryczność. Po modlitwie wieczornej mama szyła, tata naprawiał obuwie, 
a jedno z dzieci głośno czytało, inne po przeczytaniu pewnego odcinka musiało 
go streścić. Innym razem pisaliśmy pod dyktando mamy. To były bardzo szczę-
śliwe wieczory88.

Jan Synowiec, mimo wielu obowiązków, był bardzo zaangażowany w życie 
rodzinne. Kiedy Elżbieta była bezsilna wobec płaczącego dziecka wołała tylko: 
„Janek, zrób coś!”, a on brał je na ręce i uspokajał, nucąc kołysankę. Starszym 
dzieciom organizował zabawy, grał dla nich na harmonii, śpiewał piosenki, a na-
wet dawał pokazy gimnastyki, wspinając się po belce sufitowej. Kiedy z podróży 
z dziedzicem udawało mu się przywieźć cukierka, zawsze dzielił go równo pomię-
dzy każde z dzieci. 

Był człowiekiem wszechstronnie uzdolnionym. Jako kołodziej wykonywał wozy 
oraz politurowane na wysoki połysk bryczki. Oprócz tego zajmował się stolarką, 
wytwarzał meble oraz dziecięce zabawki dla miejscowej ochronki. Był zdolnym me-
chanikiem, a kiedy pan Deplewski zakupił automobil, Jan nie tylko nauczył się go 
reperować, ale także został kierowcą dziedzica. Obsługiwał ponadto maszyny pa-
rowe i zajmował się elektryką – prowadził elektrownię wodną w pobliskim Broni-
sławiu, która oświetlała Bronisław i Rzadkwin. Wyposażył pałac we własnoręcznie 
zbudowany system bieżącej wody z basenem wodnym na strychu pełniącym funk-
cję wieży ciśnień. Był też zdolnym matematykiem – potrafił rozwiązać każde zada-

88 Życiorys Doroty Synowiec spisany odręcznie 16 października 1996 roku, w zbiorach au-
tora.
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nie według własnej metody, a rolnicy z całej okolicy schodzili się do niego, prosząc 
o obliczenie areału89.

Kiedyś w pałacu zepsuł się hydrofor czerpiący wodę ze studni. Dziedzic sprowa-
dził do naprawy inżyniera z Berlina. Głowił się nad naprawą dobry tydzień, ale nie 
dał rady uruchomić pompy. Jan obserwował go i kiedy Niemiec odjechał, w rozmo-
wie z dziedzicem rzucił od niechcenia: 

‒ Ja bym to naprawił…
Na co dziedzic zbył go, mówiąc: 
‒ A co tam majster opowiadacie, inżynier z Berlina nie poradził sobie, a majster 

naprawi? 
Przyjechała kolejna ekipa i też sobie nie poradzili. Wtedy dziedzic przyszedł do 

Jana z prośbą o pomoc. Ten zgodził się, dał sobie jednak czas na naprawę. Rozebrał 
pompę na części i bez pośpiechu obejrzał dokładnie każdą z części. Przyczyny awarii 
nie musiał szukać długo – w głównej rurze ssącej znalazł maleńką dziurkę wielkości 
główki od szpilki. Zalutował ją, złożył pompę, zamontował i uruchomił90. 

Smykałkę do techniki odziedziczył niewątpliwie po swoim ojcu Antonim Synow-
cu, z którym wiąże się również zabawna historia. Antoni, wracając lekko wcięty 
z karczmy, przechodził obok stawu, który Niemcy próbowali osuszyć przy pomocy 
maszyny parowej. Widząc, że robota im nie idzie, podszedł i zagaił, że jak postawią 
mu pół litra, to wypompuje wodę ze stawu w dwie godziny. Wyśmiali go i odesłali 
do domu. Po jakimś czasie przyszli jednak do niego, prosząc o pomoc. Zgodził się, 
ale pod warunkiem, że zostawią go samego z maszyną. Kiedy po godzinie Niemcy 
wrócili, lokomobila pracowała pełną parą, a po dwóch godzinach staw był już osu-
szony91.

Tradycje rzemieślnicze były obecne również w rodzinie Wujczaków. Elżbieta 
Synowiec z domu Wujczak urodziła się 14 listopada 1895 roku w Pijanowicach 
z małżeństwa Franciszka Wujczaka i Franciszki z domu Podborowskiej. Jej ojciec 

89 Wywiad z Dorotą Synowiec (córką Jana Synowca, ur. 1929) z 19 lipca 2018 roku, nagra-
nie w zbiorach autora.

90 Wywiad z Wincentym Markiewiczem (synem Urszuli z d. Synowiec, ur. 1953) z 14 lipca 
2017 roku, nagranie w zbiorach autora.

91 Ibidem.
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był kowalem. Miała siedmioro rodzeństwa: Józefę (1887‒1889), Franciszkę (ur. 
1888), Stanisława (ur. 1891), Weronikę (ur. 1894), Jadwigę (1897‒1977) oraz 
Franciszka (1899‒1990), który wyuczywszy się zawodu u ojca, przeszedł od ko-
walstwa ciężkiego do artystycznego i stał się mistrzem najwyższej klasy. O jego 
kunszcie może świadczyć fakt, że kiedy usuwano wojenne zniszczenia w kate-
drze gnieźnieńskiej, poproszono go o uzupełnienie zniszczonych fragmentów 
kutych w żelazie krat, z czego wywiązał się tak doskonale, że nie sposób odróż-
nić dorobionych elementów. W okresie międzywojennym prowadził w Gnieźnie 
nowoczesny warsztat ślusarsko-pilnikarski, który po wojnie przeszedł w ręce 
państwa, wobec czego Franciszek zmuszony był założyć nowy warsztat regene-
racji pilników.

Ślusarnia Franciszka Wujczaka stała się szkołą życia dla jego siostrzeńców: 
Stasia, Władka, Tomka i Mateusza Synowców, których rodzice wysłali do niego 
na nauki. Uczniowie nie mieli u wuja żadnej taryfy ulgowej, do niego i jego żony 
musieli zwracać się per „panie majster” i „pani majstrowa”. Wuj Franciszek jako 
perfekcjonista był niezwykle surowy wobec siostrzeńców. Starał się ukształtować 
charakter młodych uczniów w kierunku doceniania pracy oraz rzetelności i solid-
ności w jej wykonywaniu. Uczył ich także ogólnej ogłady towarzyskiej. 

Najwcześniej do Gniezna został wysłany kilkuletni Tomek. Wuj Franciszek 
nie mógł doczekać się potomstwa i razem z żoną poprosił swoją siostrę, by od-
dała im go na wychowanie. Wkrótce dołączył do niego Stasiu, który już w wieku 
16 lat został kierowcą w zakładzie wuja, rozwożąc pilniki. Kiedy w 1936 roku 
w wieku zaledwie 29 lat zmarła pierwsza żona wuja Franciszka – Anna Otula-
kowska – poprosił swoją siostrę Elżbietę, aby przysłała do Gniezna także Ulę. 
Czternastolatka pomagała wujowi prowadzić dom i gotowała dla niego. W za-
mian umożliwił jej naukę w Miejskiej Szkole Przemysłowo-Handlowej w Gnieź-
nie, gdzie uczyła się przez dwa lata (1936‒1937) w dziale przysposobienia go-
spodarczego kobiet92. 

92 Materiały dydaktyczne Urszuli Synowiec z Miejskiej Szkoły Przemysłowo-Handlowej 
w Gnieźnie z lat 1936/1937, w zbiorach Teresy Markiewicz.
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Jan Synowiec wśród rodziców i rodzeństwa. Od lewej: Róża, Franciszka, Marianna (matka), 
Roman, Marianna (z dziećmi dziedzica, u którego była guwernantką), Jan, Antoni (ojciec), 

Stanisław, zbiory Marii Synowiec

Jan Synowiec (stoi pierwszy od lewej) wśród kolegów ze szkoły zawodowej w Pijanowicach, 
zbiory Teresy Markiewicz
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Jan Synowiec (po prawej) z bratem 
Stanisławem, zbiory Teresy MarkiewiczAntoni Synowiec, zbiory Teresy Markiewicz 

Jan Synowiec, zbiory Teresy Markiewicz
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Jan Synowiec, zbiory Teresy Markiewicz Elżbieta Synowiec,  
zbiory Teresy Markiewicz

Jan i Elżbieta z dziećmi (od lewej): Barbarą, Władysławem, Mateuszem, Franciszkiem, Teresą, 
Tomaszem oraz Urszulą, zbiory Teresy Markiewicz
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Dzieci Jana i Elżbiety Synowców. Od góry: Stanisław, Urszula, na jej rękach Franciszek,  
dalej Władysław, Teresa, Barbara oraz Tomasz, zbiory Teresy Markiewicz
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Elżbieta Synowiec (po lewej) z córkami 
Barbarą i Teresą oraz szwagierką Marianną, 

zbiory Teresy Markiewicz

Urszula i Stanisław Synowiec,  
zbiory Teresy Markiewicz 

Wuj Franciszek Wujczak za kierownicą swojego samochodu. Obok niego siedzi mały 
Tomek Synowiec, z przodu stoi Stasiu Synowiec w mundurze szofera, z tyłu pośrodku 

siedzi żona wuja – Anna z d. Otulakowska, zbiory Teresy Markiewicz
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Nastoletnia Urszula Synowiec ze swoją ciotką Anną Wujczak z Gniezna,  
zbiory Teresy Markiewicz

Urszula Synowiec (siedzi czwarta od prawej) w Szkole Gospodarczej w Gnieźnie, 1937, 
zbiory Teresy Markiewicz
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Światło wśród ciemności

Kiedy w 1939 roku wybuchła wojna, Urszula i jej bracia wrócili do domu 
w Rzadkwinie. W obawie przed wkraczającymi Niemcami dziedzic Deplewski opu-
ścił majątek, a mieszkańcy wsi, wykorzystując nadarzającą się okazję, rzucili się 
do rabowania pałacu. Dom Synowców był ubogi i dzieci błagały ojca, by przyniósł 
z dworu choćby zastawę, bo tej w domu brakowało, tak że rodzina musiała jadać 
na zmianę. Dziadek Jan93 jednak kategorycznie odmówił przez szacunek dla byłe-
go pracodawcy94.

Majątek zajęli Niemcy, a jego zarządcą mianowali niejakiego Kirsteina. Mieszkał 
w Rzadkwinie od lat i przyjaźnił się z rodziną Synowców. W pierwszych dniach oku-

93 Analogicznie do zmiany dokonanej w odniesieniu do Kazimierza i Leokadii Markiewi-
czów powyżej, Jan i Elżbieta Synowiec określani będą odtąd jako „dziadkowie”.

94 Wywiad z Elżbietą Markiewicz (wnuczką Jana Synowca, ur. 1949) z 16 sierpnia 2017 
roku, nagranie w zbiorach autora.

Urszula Synowiec (pierwsza z lewej) z przyjaciółkami ze Szkoły Gospodarczej,  
zbiory Teresy Markiewicz
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pacji Niemcy zaprowadzili go za stodołę i kazali wykopać grób. Kiedy skończył, za-
grozili, że to będzie jego mogiła, jeśli nie zgodzi się na współpracę i ciężko go pobili. 
Półżywy, pocąc się krwią, przywlókł się pod dom Synowców. Babcia Elżbieta umyła 
go, opatrzyła i dała czyste ubranie95. 

Później okazało się niestety, że został folksdojczem. Pewnego dnia przyszedł 
do warsztatu dziadka i powiedział, że wszystkie jego dzieci wyśle na roboty do 
Niemiec. Dziadek złapał wtedy za topór, a Kirstein rzucił się do ucieczki. Wybiegł 
w chwili, kiedy ostrze wbiło się w drzwi warsztatu za jego plecami. Roztrzęsiony 
dziadek przyszedł do domu i powiedział tylko:

‒ Wszyscy pójdziemy do Oświęcimia.
Późnym wieczorem, kiedy babcia Elżbieta trwała z dziećmi na wspólnej mo-

dlitwie, w drzwiach domu stanął Kirstein w towarzystwie oficera gestapo. Zaczęli 
krzyczeć:

‒ Was machen Sie?!
Babcia jednak ani drgnęła. Uspokoiła tylko dzieci, kazała im zignorować intru-

zów i modlić się dalej. Niemcy nie ustępowali:
‒ Was machen Sie?! – krzyczeli.
‒ Modlimy się – odparła ze spokojem babcia Elżbieta.
Trudno to wyjaśnić inaczej, jak Bożą interwencją, ale Niemcy kręcili się jesz-

cze przez chwilę po mieszkaniu, po czym wyszli bez słowa96. Kirstein nie wyciągnął 
z początku żadnych konsekwencji. Dopiero w 1943 roku trzynastoletnia Barbara 
Synowiec została wysłana na ciężkie roboty do Piotrkowic, gdzie spędziła trzy lata. 
Ten traumatyczny okres opisała w następujący sposób:

Mając 13 lat zostałam przez okupanta wywieziona do przymusowej pracy na 
roli do miejscowości odległej od domu rodzinnego około 30 km. Praca fizyczna 
była dla mnie bardzo ciężka, tym bardziej że musiałam wykonać jej tyle ile robiły 
dorosłe i wprawne kobiety. Za wykonanie mniej groziła kara fizyczna (bicze). 
Również litościwym kobietom za pomoc groziła kara biczy. 

95 Wywiad z Mateuszem Synowcem.
96 Ibidem.
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To było straszne. Często zostałam posyłana do prac wśród samych mężczyzn 
moralnie zepsutych. Jedyną siłą w takich sytuacjach był mi Pan Jezus i nieustan-
ne wołanie o pomoc Maryi: głośno i po cichu modliłam się „Pod Twoją obro-
nę”. W sytuacjach izolowanych od kobiet nie mogłam sobie pozwolić na żaden 
uśmiech, na żadne dodatkowe słowo. Jedynie mówiłam „tak” lub „nie”. Pamię-
tam jak niejeden przysięgał, ze muszę utracić niewinność. Pan to sprawił, że nikt 
mnie nie dotknął.
Cały mój rodzinny dom modlił się razem ze mną. Rodzice błogosławili i święcili 
wodę świętą w moją stronę każdego dnia. Wśród tych strasznych dni ciemności 
łaska Boża przychodziła z pomocą. Panu Bogu całe życie dziękuję za tę nadzwy-
czajną opiekę.
Co roku zimą chorowałam na ciężką anginę. Ojciec mój, abym nie leżała w zim-
nym baraku na słomie, uprosił u strasznego hitlerowca (SS-mana) pozwolenie 
na zabranie mnie do domu na czas choroby. Nikt nie zdoła sobie wyobrazić, 
z jaką tęsknotą czekałam na grudzień – na chorobę – na to, że będę znowu przez 
dwa tygodnie w domu. 
Okropne warunki mieszkaniowe, robactwo, prowizoryczny barak, brud, głód – 
przez trzy lata ciągle to samo, zupa z grochu, fasoli i kaszy, suchy chleb, czarna 
kawa często z robactwem oraz niemoralność mieszkańców baraku wzmagały 
tęsknotę za pięknem domu rodzinnego97.

 Również Urszula miała zostać wysłana na roboty do Niemiec, ale niespodziewa-
nie zjawił się u niej sąsiad – Józef Malinowski – który błagał ją, żeby się z nim zamie-
niła, ponieważ bardzo chciał wyjechać do Rzeszy98. Niemcy zgodzili się na zamianę 
i tym sposobem Urszula pozostała w Rzadkwinie jako robotnica w majątku. Wszyst-
kie zresztą starsze dzieci Jana i Elżbiety zostały skierowane do pracy: Stanisław do 
zakładów produkcji maszyn Plagensa w Strzelnie, Teresa pomagała w pałacu, paląc 
w piecach i doglądając kurnika, a Władysław został stróżem nocnym pól. 

97 Życiorys Doroty Synowiec.
98 Wywiad z Jerzym Smulem (zięciem Jana Synowca, ur. 1935) z 15 lipca 2018 roku, nagra-

nie w zbiorach autora.
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Pewnego razu kolega Władka – Wiktor Paluch – zapukał do okna rodzinnego 
domu, chcąc podać babci Elżbiecie tuzin jabłek. Babcia zorientowała się jednak, 
że mogą być kradzione i odmówiła. Wtedy Wiktor dał jabłka Władkowi, myśląc, że 
ten przekąsi je sobie w trakcie nocnej wachty na polu. Późnym wieczorem Władek 
poszedł na służbę z kieszeniami pełnymi jabłek. Pech chciał, że obok polnej stodoły 
przejeżdżał akurat gestapowiec Schreider.

‒ Wer ist das? – zawołał.
‒ Nachtwächter, nocny stróż – odpowiedział Władek.
‒ A co masz w kieszeniach? – zapytał gestapowiec, widząc wypchane kieszenie 

jego płaszcza.
Schreider zorientował się, że Władek ma przy sobie kradzione jabłka, zaprowa-

dził go do biura Kirsteina, kazał mu wysypać je na biurko i rozpoczął przesłuchanie. 
Kiedy dziadek zauważył, że gestapowiec prowadzi Władka do pałacu, babcia zapali-
ła gromnicę i cała rodzina uklękła do modlitwy. Jak się okazało, modlitwa nie pozo-
stała bez odpowiedzi. Zapadła już noc, kiedy Schreider, chcąc odjechać na komendę 
do Strzelna, zorientował się, że motorower, którym przyjechał, nie odpala. Zapytał 
więc Kirsteina, kto mógłby mu go szybko naprawić. Ten odparł, że tylko Synowiec 
temu podoła. Posłano więc po dziadka, a kiedy ten skończył naprawę, Schreider 
zapytał go:

‒ Co za to chcesz?
‒ Chcę, żebyście zostawili mojego syna – odpowiedział dziadek.
‒ Jak myślisz, co go czeka za to, co zrobił? – zapytał Niemiec.
‒ Oświęcim – odparł bez ogródek dziadek.
Gestapowiec odjechał, puszczając Władka wolno99. 
Dziadek Jan potrafił wyprowadzić rodzinę z niejednej opresji. Pewnego dnia za-

brakło w domu chleba. Babcia bała się, że nie będzie miała czym nakarmić dzieci, 
ale dziadek powiedział: „Nie martw się, Bietka, na niedzielę będzie chleb”. Wiedział, 
że baron (nieznany z nazwiska niemiecki szlachcic, który dzierżył majątek w trakcie 
okupacji) zamierza wyprawić w pałacu bal. Poszedł więc do budki z transformato-
rem i odciął prąd. Zrozpaczony baron przybiegł wkrótce, prosząc o pomoc. Dzia-
dek oznajmił, że „to musiał być sabotaż, muszę wysłać synów na linię”. Po pewnym 

99 Ibidem.
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czasie zakradł się ponownie do transformatora, podłączył bezpieczniki i przekazał 
baronowi, że naprawa linii się powiodła. Uradowany Niemiec zapytał go:

‒ Co Majster za to chce?
Po chwili zastanowienia dziadek odparł:
‒ Może worek ziarna na chleb dla dzieci?
I tak, w niedzielny poranek, gromadka dzieci ustawiła się przy piecu w kolejce 

po kromkę świeżego chleba100.
Polacy doświadczali coraz większych prześladowań ze strony hitlerowców. Na 

porządku dziennym były przeszukania domów, brutalne przesłuchania, szykany 
i pobicia, których ofiarą padały tak dzieci, jak i starcy. Niemcy zamknęli także ko-
ściół w Rzadkwinie, a proboszcza – ks. Romualda Sołtysińskiego – wywieźli do wię-
zienia w Żyrardowie, gdzie zmarł w 1940 roku101. Wobec braku duszpasterza bab-
cia Elżbieta potajemnie przygotowywała synów Franciszka i Mateusza do przyjęcia 
Pierwszej Komunii Świętej. Odprawiła im nawet próbną spowiedź. Kiedy chłopcy 
byli już gotowi, pod osłoną nocy do Rzadkwina przyjechał na rowerze ksiądz z Trlą-
ga. O umówionej godzinie zapukał po cichu w szybę i wszedł do domu. Przystąpił do 
egzaminowania dzieci z katechizmu:

‒ Kto Was przygotował do Komunii Świętej?
‒ Mama – odrzekły zgodnie dzieci.
‒ O, jeśli mama was przygotowała, to nie ma potrzeby was odpytywać –  

zapewnił.
Następnie w kuchni rodzinnego domu odprawił w ukryciu Mszę Świętą, w trak-

cie której udzielił sakramentu Eucharystii chłopcom102. Nie była to jedyna tajemnica 
skrywana przez rodzinę Synowców. W czasie okupacji gestapo kilka razy przeszu-
kiwało ich dom, nigdy jednak nie odkryło, że ukrywał się w nim bratanek babci 
Elżbiety – Zbigniew Wujczak. 

Zbigniew był partyzantem i podobnie jak jego bracia Henryk oraz Kazimierz na-
leżał do Armii Krajowej. Razem brali udział w napadzie na pociąg wiozący z Rosji zło-

100 Wywiad z Mateuszem Synowcem.
101 Biogram ks. R. Sołtysińskiego, http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja= 

opis&id=4226 (dostęp 24.08.2019).
102 Wywiad z Mateuszem Synowcem.

http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=4226
http://www.wtg-gniazdo.org/ksieza/main.php?akcja=opis&id=4226
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to zakamuflowane w formie szyn kolejowych103. Zbyszek trafił do Rzadkwina scho-
rowany, cierpiał na gruźlicę kręgosłupa, a lekarze nie dawali mu szans na przeżycie. 
Jego ojciec nie dał jednak za wygraną i zdobył książkę ks. Kneippa o hydroterapii. 
Zbyszek odzyskał zdrowie pod czujnym okiem babci Elżbiety. Przebywając w domu 
Synowców, zakochał się bez opamiętania w swojej kuzynce – Barbarze Synowiec. 
Para pokochała się do tego stopnia, że Zbyszek gotów był jechać do Ojca Świętego 
z prośbą o dyspensę na ślub, jednak rodzice obojga zakochanych kategorycznie od-
mówili zgody i rozdzielili parę104.

Dziadek Jan uważnie śledził wydarzenia w okupowanym kraju. Już w 1944 roku 
znał prawdę o Katyniu. Przez całą wojnę obserwował też przebieg frontu, siadając 
późnymi wieczorami przy atlasie geograficznym. Pewnego dnia, a było to już pod 
koniec wojny, w warsztacie dziadka po raz kolejny zjawił się Schreider.

– Czy wiecie gdzie przebiega front? – zapytał niespodziewanie.
– Nie mam pojęcia – odparł dziadek.
– W takim razie może pokażecie w atlasie – naciskał.
– Nie mam atlasu.
– Jest tam, w szafce – pokazał Schreider.
Stało się oczywiste, że ktoś doniósł na dziadka. Nie mając odwrotu, wyjął atlas 

i otworzył go, po czym gestapowiec wskazał linię frontu i zapytał:
– Czy myślicie, że Niemcy przegrają wojnę?
– Tak – odpowiedział zdecydowanie dziadek.
– Tak? A dlaczego? – nie ustępował Schreider.
– Szatan musi przegrać – odpowiedział po chwili dziadek.
Na te słowa Niemiec wyszedł nagle z warsztatu i już nigdy się nie pojawił105. 
Kiedy w styczniu 1945 roku Niemcy kapitulowali, Stasiu i Władek, jeszcze wśród 

strzelaniny, pojechali saneczkami po Basię, która w dalszym ciągu przebywała w obo-
zie pracy w Piotrkowicach. Przez cały dzień byli w drodze, kryjąc się przed kulami. 
W domu wszyscy trwali na modlitwie, prosząc Bożą Opatrzność o szczęśliwy powrót. 
Ucieczka się udała, wojna wkrótce się skończyła i życie wróciło do normalności. 

103 Ibidem.
104 Ibidem.
105 Ibidem.



184

Tomasz Nowak

Dziadek Jan dalej pracował w swoim warsztacie, ucząc przy okazji czeladników. 
Nie spełniło się jednak jego marzenie i żaden z synów nie poszedł w jego ślady. To-
mek i Mateusz wyjechali do Gniezna, żeby uczyć się w tamtejszej szkole zawodowej 
i pobierać praktyczną naukę w ślusarni wuja Franciszka. W ślad za nimi wyjechał 
także Franek, który pracował w zakładzie szewskim, aby zarobić na lekcje gry na 
organach. Najstarszy z braci – Stanisław – ożenił się i został kierowcą w Ostrowie 
Wielkopolskim, natomiast Władek prowadził początkowo kuźnię w Rzadkwinie, 
a następnie wyprowadził się do Gniezna i jako ostatni z braci podjął naukę w ślusar-
ni wuja Franciszka Wujczaka.

W 1946 roku Teresa Synowiec wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek 
Rodziny Maryi. Basia chciała pójść w ślady siostry, obawiała się jednak, że trudne 
warunki powojenne i ogromna bieda nie pozwolą rodzicom na dodatkowe wydatki 
związane z wyprawieniem jej do klasztoru. Razem z Ulą pracowały więc dorywczo 
w miejscowym ogrodnictwie i pomagały babci Elżbiecie w prowadzeniu domu. Ula 
przez pewien czas spotykała się z ogrodnikiem Bernardem Szmańdą, ale chłopak 
był nieśmiały i nie potrafił wyrazić swoich zamiarów. Wkrótce jednak w Rzadkwinie 
zjawił się nowy ogrodnik, który niespodziewanie przejął inicjatywę…
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Elżbieta i Jan Synowcowie, fotografie z niemieckich ausweisów, zbiory Teresy Markiewicz

Elżbieta i Jan Synowcowie z dziećmi (od lewej): Tomaszem, Teresą, Barbarą, Urszulą, Franciszkiem, 
Mateuszem oraz Małgorzatą, zbiory Jerzego Smula
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Jan Synowiec przy maszynie parowej (na pierwszym planie),  
zbiory Jerzego Smula
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Władysław Synowiec i Bernard Szmańda, zbiory Jerzego Smula

Jan Synowiec (stoi trzeci od lewej) w otoczeniu współpracowników i uczniów  
w drzwiach swojego warsztatu, zbiory Jerzego Smula
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Nowy początek

Józef Markiewicz bywał częstym gościem u rodziny Synowców. Pewnego wie-
czoru, a było to już po zmroku, wybrał się w odwiedziny do Urszuli. Jak zawsze 
elegancko wystrojony szedł pewnym krokiem w stronę domu Synowców, gdy nagle 
stracił grunt pod nogami i z całym impetem runął w dół. W pierwszej chwili pomy-
ślał, że bracia Uli napadli go dla żartu, jednak kiedy się ocknął, dotarło do niego, 
że leży na dnie rowu. Jego obawy nie były jednak dalekie od prawdy. Bracia Uli 
zaczaili się kiedyś w krzakach z kijami i wystraszyli go na tyle, że uciekł i zamknął się 
w szklarni. Siostry Uli również nie pozostawały dłużne – kiedy Józef usilnie nalegał 
na spacer z Urszulą, dziewczyny upierały się, by towarzyszyć parze w charakterze 
przyzwoitki.

Także rodzice Urszuli byli nieufni wobec Józefa. Tak było do pewnego popołu-
dnia, kiedy to jak zwykle gościł w ich domu. Gdy babcia Elżbieta zwoływała wszyst-
kich na wieczorną modlitwę, nie chcąc narzucać się nieznajomemu, zaproponowała 
mu, żeby poczytał gazetę. Ten jednak oświadczył, że dołączy do modlitwy. Zasko-
czona zaproponowała, że pożyczy mu różaniec, on jednak wyjął własny, który nosił 
przy sobie. Tym sposobem zjednał sobie przychylność rodziców Urszuli106.

Od 25 do 26 czerwca 1948 roku Ula i Basia brały udział w rekolekcjach zamknię-
tych dla dziewcząt, zorganizowanych przez tymczasowego proboszcza w Rzadkwi-
nie. Był to czas trudnych decyzji życiowych dla obu sióstr, jednak na owoce rekolek-
cji nie trzeba było czekać długo. 5 października 1948 roku Urszula i Józef stanęli na 
ślubnym kobiercu w kościele w Rzadkwinie107. Po ślubie zamieszkali razem z rodzi-
cami Urszuli, utrzymując się z dzierżawionego ogrodnictwa. Po trzech latach władze 
odebrały im dzierżawę i znacjonalizowały majątek, tworząc PGR, w którym Józef 
pracował jako ogrodnik do emerytury w 1973 roku108. 

Basia również utwierdziła się w powołaniu. Odprawiła w tej intencji prywatną 
pielgrzymkę na nocną adorację przed obliczem Matki Bożej Markowickiej. Wyruszy-
ła boso w obawie, że zniszczy jedyne trzewiki, które miały się znaleźć w wyprawce 

106 Wywiad z Elżbietą Markiewicz.
107 Akta stanu cywilnego USC Strzelno 42/1948 B.
108 Życiorys Józefa Markiewicza.
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do klasztoru. Po powrocie do domu oznajmiła swoje zamiary rodzicom, którzy bar-
dzo się ucieszyli. Pomimo że babcia Elżbieta mocno przeżywała oddanie na służbę 
Bogu kolejnej córki i swojej wyręczycielki, mawiała: „Abraham nie zawahał się, na 
życzenie Pana Boga, złożyć swojego jedynego syna Jemu w ofierze, a ja mam jeszcze 
inne dzieci w domu”.

W ciągu kolejnych lat babcia Elżbieta stopniowo podupadała na zdrowiu. 
Zbyt późno okazało się, że choruje na nowotwór. Kiedy wreszcie zabrano ją do 
szpitala w Mogilnie, konieczna była natychmiastowa operacja. Babcia zmarła na 
stole operacyjnym 31 stycznia 1955 roku109. Po śmierci ukochanej żony dziadek 
nie potrafił się odnaleźć, przesiadywał godzinami na cmentarzu i powtarzał, że 
życie straciło sens. Wkrótce zachorował i po krótkiej chorobie zmarł 24 listopa-
da 1956 roku110. 

Po śmierci rodziców Tomasz Synowiec, który utrzymywał się już samodzielnie 
w Gnieźnie, zabrał do siebie najmłodszą siostrę Małgosię, aby zadbać o jej wy-
kształcenie i utrzymanie do czasu, kiedy postanowi wyjść za mąż. W rodzinnym 
domu pozostali więc jedynie młodzi małżonkowie – Józef i Urszula. 

Sercem i duszą domu była Urszula. Dość powiedzieć, że od swojej ukochanej 
Mamy przejęła niezachwianą wiarę i miłość do drugiego człowieka. Z poświę-
ceniem oddała się wychowaniu dziesięciorga dzieci: Elżbiety, Doroty, Katarzyny, 
Wincentego, Barbary, Bartłomieja, Michała, Rocha, Teresy oraz Marii. Konty-
nuowała tradycję wspólnej wieczornej modlitwy. Czym tylko mogła, dzieliła się 
z bardziej potrzebującymi. Z kolei Józef przejął od swojego ojca raczej surowy 
sposób bycia. Bardziej niż życiu rodzinnemu oddawał się pracy w ogrodzie i uko-
chanej pasiece, był bowiem jedynym żywicielem rodziny. Józef i Urszula zapew-
nili swoim dzieciom szczęśliwe i barwne dzieciństwo, spędzone w prostocie oraz 
bliskości natury. 

Za podsumowanie niech posłużą słowa listu skierowanego po latach do rodziny 
Markiewiczów przez Tomasza Synowca, w którym wspominał atmosferę panującą 
w ich domu:

109 Akta stanu cywilnego USC Strzelno 12/1955 C.
110 Akta stanu cywilnego USC Strzelno 5/1956 C.
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Mam dużo Wam do zawdzięczenia, bo moje życie było z Waszą Kochaną Rodzi-
ną bardzo mocno związane. Każde święta, prawie każda niedziela, wakacje czy 
rozwiązywanie wszelkich problemów życiowych, było oparte o Wasz dom. 
(…) Jednym słowem była zawsze ciepło i wesoło. To też nigdzie tak człowiek 
nie ciągnął jak do Was. Trudno było kiedykolwiek ten dom opuszczać, wyjechać 
gdziekolwiek, nawet do Gniezna, choć się wiedziało, że za tydzień się wróci. Pa-
miętam jak odchodziłem do zakonu, czułem się tak jakby mi kto serce wyrywał, 
ile mnie to kosztowało bólu. 
Powodem tego była miłość, w tym domu zajmowała ona naczelne miejsce, była 
pierwsza111.

***

Posłowie

W tym miejscu dobiega końca opowieść w zamierzonym przeze mnie kształcie. 
Dla porządku dodam, że Urszula Markiewicz zmarła 22 lipca 1978 roku112, a Józef 
Markiewicz 23 lutego 2007 roku w Rzadkwinie113. Historia założonej przez nich ro-
dziny znajdzie swoje opracowanie w kolejnej odsłonie dziejów rodziny. 

111 List w zbiorach autora.
112 Akta stanu cywilnego USC Strzelno 101/1978 C.
113 Akta stanu cywilnego USC Strzelno 29/2007 C.
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Urszula i Józef Markiewiczowie, zbiory Doroty Markiewicz

Trzy pokolenia rodziny. W pierwszym rzędzie siedzą (od lewej): Elżbieta Synowiec z wnuczką Elżbietą 
Markiewicz, Małgorzata Synowiec, Urszula Markiewicz z córką Dorotą, Kazimierz Markiewicz. 

W tylnym rzędzie (od lewej): Zofia i Władysław Synowiec, Jan Synowiec, Józef Markiewicz,  
zbiory Jerzego Smula
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Urszula i Józef Markiewiczowie z córką 
Dorotą, zbiory Teresy Markiewicz

Józef Markiewicz przy pracy w ogrodzie, 
zbiory Teresy Markiewicz



Aneks 1. Wywód przodków Urszuli Synowiec (opracowanie własne autora)



Aneks 2. Wywód przodków Józefa Markiewicza (opracowanie własne autora)
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Żółty dom1

Za drzwiami 

W mieszkaniu było cicho i chłodno. Wlókł się jeden z szarych, smętnych, mar-
cowych dni, kiedy tęskno wypatruje się pierwszych promieni słońca, by ożywi-
ły nieco zaspane wnętrza. Jednak dom przy ulicy Dworcowej miał do tej kwe-
stii dość przewrotny stosunek. Od frontu dostęp do światła blokował ogromny 
świerk, który bez żadnej skruchy prężył się centralnie przed oknem tak zwanego 
pokoju stołowego na parterze i zielonego na pierwszym piętrze. Od strony po-
dwórza, z większym już nieco wyczuciem i zrozumieniem dla potrzeby światła 
domowników, usytuował się równie imponujący w swych rozmiarach orzech wło-
ski. Jego rozłożyste gałęzie dotykały okien małego pokoju przy kuchni, z które-
go wyjść można było na niewielki taras z kamiennymi schodkami. Dziś myślę, że 
może sam dom regulował kwestię światła, bo zmyślnie rozświetlił się od zewnątrz 

1 Kiedy w lutym 2020 roku rozpoczynałam zbieranie materiałów do spisania rodzinnych 
opowieści, Babcia Dana widziała jeszcze zupełnie dobrze. Była w stanie czytać, rozpo-
znawać poszczególne osoby na zdjęciach, oglądać telewizję. W maju na skutek choroby 
jej stan się pogorszył i niemal całkowicie straciła wzrok. Właśnie stąd narodził się pomysł 
nagrania zamieszczonej poniżej historii w formie audiobooka, który jest dostępny na 
YouTube pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=IdhXZa30w7A.

https://www.youtube.com/watch?v=IdhXZa30w7A
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żółtym kolorem elewacji, który niezależnie od pory roku nadawał mu radośniej-
szego wyrazu. 

Mam sześć lat. Mieszkanie na parterze w żółtym domu dzielimy z bardzo już 
schorowaną dziewięćdziesięciosześcioletnią prababcią Jadwigą. Kilka miesięcy 
wcześniej przeprowadziliśmy się z Oborzysk Starych, a rodzice układają się na nowo 
w rzeczywistości – budowania domu, zmiany pracy, początku mojej zerówki i ósmej 
klasy mojego brata Pawła i technikum brata Piotra. 

Jestem teraz sama. Nie wiem, gdzie jest reszta domowników. Towarzyszy mi 
tylko pani żółwiowa o niefortunnym imieniu Kuba, która dopiero po latach docze-
kała się uznania swojej prawowitej płci, gdy ciocia Agnieszka, nauczycielka biologii, 
uświadomiła nam, że te sprawy rozstrzyga się na podstawie ogonka. Kubę/Kubową 
dostałam od cioci Basi w roku przeprowadzki, by było mi milej w gadzim towarzy-
stwie oswajać nową zerówkową rzeczywistość. W pokoju, który dzielę z rodzicami – 
właśnie ten z widokiem na goły pień świerku – jest ciemnobrązowy tapczan, ława 
z tandetnymi żłobieniami, fotele z podłokietnikiami wspartymi na niby-greckich 
kolumienkach i crème de la crème – ogromna meblościanka pokryta jasną, imi-
tującą sosnę, okleiną. Wszystkie te meblarskie hity początku lat osiemdziesiątych 
stłoczone w jednym pomieszczeniu tylko na prawach gości akceptowane były przez 
prawowitych lokatorów tego mieszkania – piękne, ręcznie rzeźbione szafy, stoliki 
nocne z motywem kwiatowym, duży rozkładany na dwanaście osób okrągły stół czy 
krzesła z wysokim oparciem. 

Nagle słyszę ciche, gardłowe, niewyraźne: 
– Pić…, pić… 
Nasłuchuję w skupieniu. 
– Pić…, pić…
Czuję, jak zaczyna mi łomotać serce. Podchodzę niepewnie do drzwi, skąd do-

chodzi głos. Waham się przez chwilę, ale w końcu powoli je uchylam. Pod białą pie-
rzyną widzę drobną osobę – prababcię Jadwigę z białymi włosami, w białej koszuli 
nocnej i równie białą twarzą pokrytą zmarszczkami, które nadawały jej surowego 
wyrazu. Twarz prababci wyglądała jak marmurowy odlew. Nie przypominam sobie, 
żeby kiedykolwiek się uśmiechała. Gdy siedziała, nie robiła nic poza tym. Cała była 
siedzeniem, nieustępliwym i niewzruszonym. W ciepłe majowe popołudnia rozkła-
dała się wygodnie w fotelu pod bzem, który sąsiaduje z orzechem. Wyglądała wte-
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dy jak Frida Kahlo na jednym ze swych autoportretów – z długimi białymi włosami 
splecionymi w warkocz i upiętymi w mały kok z równym przedziałkiem pośrodku, 
przybrana bujnym kwieciem w różnych odcieniach fioletu i bieli. 

Teraz prababcia ma zamknięte oczy. Czuję niepokój. Z jednej strony, jakbym wy-
kradała cukierki ze starego kredensu pod nieobecność rodziców. Z drugiej, jakbym 
dopuszczała do głosu najszlachetniejszą część mojej małej dziecięcej duszy, chcąc 
nieść pomoc nawet wbrew sobie. To pierwsze takie moje spotkanie z babcią, w któ-
rym to ja „odgrywam” dorosłego. Dziewięćdziesiąt lat różnicy sprawia, że prabab-
cia w mojej głowie staje się nieprzeniknionym, przedziwnym, tajemniczym i trochę 
przerażającym Kimś. Niby zupełnie niegroźnym, bo przykutym do łóżka, ale w tym 
braku ruchu jeszcze bardziej osobliwym. Prababcia w mojej dziecięcej ocenie świa-
ta należała do innego porządku. Niewyobrażalnie stara, jakby na granicy jawy i snu, 
tego, co przeszłe i teraźniejsze, bycia i niebycia jednocześnie. 

Czasem w nocy zza ściany jej sypialni słychać było tępe: stuk, stuk, stuk. Prabab-
cia próbowała wtedy poodsuwać krzesła, które jak niestrudzona warta stały przy jej 
łóżku. Było w tej szarpaninie coś przejmującego. Prababcia lubiła nocne wymarsze, 
ucieczki z pokoju, a nawet domu, więc związane krzesła miały utrudniać jej eskapa-
dy. Zdarzało się, że niszczyła barykady i przełamywała opór krzesłowej straży. Kie-
dyś dziadkowie znaleźli ją w koszuli nocnej boso przechadzającą się pod świerkiem 
od frontu domu. 

Tym razem strach miesza się z ciekawością. Podchodzę niepewnie. Na stoliku 
nocnym widzę biały, porcelanowy kubek z dziubkiem zdobiony drobnymi, koloro-
wymi kwiatkami (jako dorosła już dowiaduję się, że był to specjalny kubek do pi-
cia wód zdrojowych w sanatorium). Delikatnie, choć bardzo nieporadnie, staram 
się podać jej wodę. Prababcia wypija łyk, lecz w jednej chwili tracę kontrolę nad 
kubkiem. Woda wylewa się na babcię. Chyba niedużo, ale nie ma to znaczenia. 
Babcia syknęła tylko coś w wyraźnym poirytowaniu, nie bez powodu w rodzinie no-
siła przydomek „Jadwiga Groźna”. A ja poczułam, jakbym naruszyła jakieś sacrum. 
Wybiegłam z pokoju. Zamknęłam za sobą drzwi i nikomu o tym nie powiedziałam. 
Do teraz.

Po latach odkryłam, że takich historii trzymanych za zamkniętymi drzwiami jest 
w mojej rodzinie znacznie więcej. Niektóre chcą być opowiadane bez końca, nie-
które mają kilka różnych wariantów, o niektórych słuch zaginął, jeszcze inne wy-
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magają dużego skupienia, cierpliwości i wielu zachęt, by zechciały wypełznąć z naj-
głębszych i najbardziej zakurzonych kątów. 

Tym razem pokój jest mi lepiej znany, znacznie bardziej przytulny. Mam trzy-
dzieści lat. Jesteśmy w mieszkaniu na piętrze, w tym samym żółtym domu. Przy 
stole siedzą moi Dziadkowie – Dana i Stefan. Dziadzia Stefan jest starszy od Babci 
o równy miesiąc, oboje mają po osiemdziesiąt osiem lat. To właśnie Dziadkowie 
będą teraz głównymi opowiadaczami. Jest w tym coś z krzątactwa, pośpiesznego 
zbierania okruchów pamięci. Bez przygotowania i planu. Przeciw gasnącej pamięci, 
utracie wzorku i słuchu, zdolności poruszania się. Bez pretensji do jakiejkolwiek 
całości czy pełni. Wspomnienia bywają wyrwane i postrzępione, ale nie ma to żad-
nego znaczenia. Każda drobina liczy się tu na swój sposób. Do głosu dochodzą też 
przedmioty. Swoje wersje zdarzeń opowiadają albumy ze zdjęciami, piórnik z szkoły 
podstawowej, dziecięce klamerki do wieszania ubranek lalek, płyty gramofonowe, 
listy, książki, wycinki z gazet, odręczne zapiski. Bywa, że ze stołu ciastko podkrada 
Antek – mój trzyletni synek – lub niespodziewanie w odwiedziny wpadnie „Moście-
nica” (czyli mój brat Piotr, z żoną i jedenastoletnim synem Olkiem). Tak było zawsze. 
Jedni wpadali przejazdem, inni zostawali na dłużej, jeszcze inni anonsowali z wy-
przedzeniem swoje wizyty. Dla Dziadków nie miało to znaczenia, każdemu należała 
się przynajmniej kawa i coś słodkiego, a ponad wszystko choćby krótka rozmowa. 

W czasie moich kolejnych „zbieraczych” wizyt kawę parzą na zmianę ciocia Ba-
sia, ciocia Ola lub moja mama – Ewa. Trzy siostry, trzy córki. Każda z nich dzieli 
się też inną energią i innym pomysłem na „odzyskiwanie” historii z przeszłości. Ja 
jednak bardziej niż jak archiwistka czy muzealny kustosz, który metodycznie ukła-
da, opisuje, scala i przechowuje, usiłując nadać całości spójny kształt, czuję się jak 
zdziwiona turystka podróżująca w nieznane. Dryfuję między kolejnymi miejscami, 
tu i ówdzie przystaję na dłużej, innym razem znów coś w roztargnieniu przeoczę, 
przekręcę lub pominę. Kiedy mogę, oczywiście dopytuję, ale nie za wszelką cenę. 
Wiem, że historie, które otrzymuję od Dziadków, są darem. Potrzeba do ich wy-
słuchania ciszy, spokoju, oddechu, bez poganiania i wyrywania ich na siłę. Proszę 
wybaczyć grubiaństwo porównania – ale dokładnie tę prostą prawdę zrozumiałam, 
siedząc przy stole z Dziadkami. Zbieranie wspomnień to nie grzybobranie. Nie liczy 
się ilość. Nie chodzi nawet o oddzielanie prawdziwków od muchomorów (czyli fak-
tów od mitów) ani o ugotowanie najsmaczniejszej zupy grzybowej (czyli tego, w jak 
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zgrabną narrację wszystko się ułoży). Tu raczej chodzi o spacer, w czasie którego co 
jakiś czas ze zadziwieniem pochylam się nad kolejnym „okazem”. Nie zrywam, nie 
niszczę, tylko cieszę się z samego znaleziska. Wiem, że nie wyrywa się wspomnień, 
ale podejrzewam, że można spróbować bezpiecznie je przechować… 
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CZĘŚĆ I  
Nana

Błociszewo 

Zdjęcie jest czarno-białe i lekko zamazane. Być może to intensywne, lipcowe 
słońce wdziera się nieproszone i prześwietla klisze. Na drewnianej huśtawce 
siedzi jasnowłosa dziewczynka z równo przystrzyżoną grzywką. To Nana. Ubrana 
jest w sukienkę z białym kołnierzykiem, skarpetki i eleganckie buciki. Huśtawka 
wisi pośrodku gęstego lasu, a grube sznury wydają się sięgać nieba. Dokładnie 
przed chwilą ktoś musiał zrobić tradycyjne „huśśś-”, bo dwulatka wraz z drew-
nianym siedziskiem uchwycona zostaje w pozycji „-duuu”. Wszystko wskazuje na 
to, że dalej nastąpiło kolejne beztroskie „piii-waaa, juuu-trooo”, żniii-waaa…” 
Nagle Nana zeskakuje z ławeczki i biegnie na polankę. Tam zrywa kwiatki i goni 
gąski. Dość chętnie pozuje do kolejnych zdjęć, ale uśmiechy rozdaje oszczędnie. 
I tak: Nana na koniku pod czujnym okiem stajennego. Nana z wielkim psem 
i innymi dziećmi. Nana z rodzicami w drewnianym wozie ciągniętym przez ko-
nia. Nana w objęciach mamy i „na barana” u taty. Nana z lekko przechyloną 
główką na rozległych schodach od frontu. Nana z bliska i z daleka, na siedząco 
i w ruchu, sama i większym towarzystwie, z wyciągniętym językiem, a przy innej 
okazji ze starannie złączonymi nóżkami w grubych rajstopkach i z misiem pod 
pachą. Lato jest chyba wyjątkowo gorące, bo do dziewczynki podchodzi niania 
ubrana w biały fartuszek, a na głowie ma czepek. W ręku niesie konewkę, a wte-
dy Nana uśmiecha się od ucha do ucha, bo nawet jeśli wydaje się refleksyjnym 
dzieckiem, to polewaniu wodą i beztroskiemu chlapaniu na golasa nie może się 
oprzeć. Pewnego dnia Nana dostaje od pana radcy ślicznie zdobione pudełko 
z cukierkami i jest to podarunek tak niezwykły, że zapisuje się w jej pamięci na 
ponad osiemdziesiąt lat. 

Kiedy słucham o pałacu w Błociszewie, do którego jeździła z rodzicami Babcia 
Dana, nazywana w dzieciństwie Naną, mam wrażenie, jakbym przenosiła się na 
łono mickiewiczowskiego Soplicowa – mitycznego epicentrum ówczesnej polsko-



203

Żółty dom

ści. Babcia Dana jednym tchem wymienia kolejne uciechy, z jakich korzystała wraz 
z rodzicami w czasie letnich pobytów w pałacu: pikniki na trawie i podwieczorki 
w lesie podawane na białych obrusach, polowania, bale, spacery, dożynki z orkie-
strą, wyjazdy bryczką na zbieranie konwalii. Panie nosiły stylowe suknie i nakrycia 
głowy dobrane stosownie do okazji, panowie dumnie prężyli się w garniturach, kra-
watach i kamizelkach. Babcia Dana pamięta, że gościom usługiwał lokaj Michał, 
a gruba ochmistrzyni miała na imię Kasia. 

Właścicielem majątku był hrabia Daniel Kęszycki z Kęszych herbu Nałęcz, które-
go historia pamięta jako ziemianina, dyplomatę, uczestnika powstania wielkopol-
skiego i konsula generalnego RP w Opolu. Kęszycki urodził się w Anglii, a po śmierci 
matki przeprowadził się z ojcem do Francji. W Londynie ukończył Królewską Aka-
demię Marynarki Handlowej i podobnie jak jego ojciec pływał po morzach i oce-
anach całego świata. „Jako dwudziestoparoletni młodzieniec – jak pisze w wspo-
mnieniach o swoim ojcu najmłodszy syn Wojciech ‒ tata zdążył opłynąć prawie cały 
świat. W czasie sztormu na Oceanie Indyjskim stracił środkowy palec prawej ręki. 
Fakt ten bardzo sobie później chwalił, ponieważ, jak twierdził, nikt nie pokusi się 
o zabranie rękawiczek, w których brakowało jednego palca”2. 

Gdy hrabia Kęszycki, za sprawą sędziwej babci Florentyny, obejmował ro-
dzinny majątek w Błociszewie (a także Gaju i zakupionej w międzyczasie Polwicy 
w powiecie średzkim) w 1908 roku słabo mówił po polsku, za to dobrze znał an-
gielski, francuski i niemiecki. Zdarzyło się kiedyś – i to kolejne wspomnienie syna 
Wojciecha – że do jednego z pracowników powiedział: „Jestesz oszust”. Chwilę 
potem zorientował się, że nie to miał na myśli, zajrzał do słownika i następnie 
przeprosił go, mówiąc: „Bardzo czę przepraszam, chczałem powiedziecz, że je-
stesz oszoł”. W chwilach, gdy mu się coś nie podobało, mruczał pod nosem: „Sza-
krew, kolera!”3. 

Podobno po przybyciu do Błociszewa hrabia zamknął się w pałacowej biblio-
tece i zaczął czytać z pomocą słownika powieści Josepha Conrada i Henryka Sien-
kiewicza. Nie wiadomo, jak długo to trwało, ale Kęszycki miał powiedzieć, że to 

2 D. Kęszycki, Z dni powstania wielkopolskiego. Wspomnienia 1918–1920, Wydawnictwo 
Miejskie Poznań, Poznań 2005, s. 7. 

3 Ibidem, s. 8.
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właśnie lektury spowodowały, że poczuł się Polakiem. Hrabia Kęszycki angażował 
się w sprawy narodowe (uczestniczył w wyzwalaniu Śremu w 1918 roku)4, ale też 
sumiennie dbał o swój majątek i unowocześniał go – sprowadzał maszyny, traktory, 
podłączył Błociszewo do sieci elektrycznej i telefonicznej. Historia rodzinna opisuje 
go niemal jak świętego, ale Babcia Dana dopowiada, że Kęszycki lubił pić, i bywało, 
że bardzo się potem awanturował, a nawet strzelał do ludzi. 

Z żoną Julią Ponikiewską herbu Trzaska doczekał się ośmiorga dzieci. – Wojtek, 
Stefan, Helutka, Józka, Maria i Maria Florentyna, Elżbieta, Antek – Babcia Dana pra-
wie dokładnie wymienia wszystkich z pamięci. Ale była jeszcze dziewiąta, najmłod-
sza córka – Lilka, która nie występuje w oficjalnych źródłach5. To właśnie z Lilką naj-
częściej bawiła się Nana, bo była od niej tylko cztery lata starsza. Lilka miała burzę 
jasnych loków na głowie i posturę małego cherubinka. 

Sprawy potoczyły się tak, że w 1923 roku, żona hrabiego zginęła tragicznie 
w wypadku, jadąc wozem na stację kolejową do Grabianowa. Była duża mgła i prze-
jeżdżając przez tory, wóza zderzył się z nadjeżdżającym pociągiem6. Zmarła dziesięć 
dni później, prawdopodobnie na skutek krwiaka mózgu. Wtedy też hrabia Kęszycki 
przerwał swoją działalność polityczną i wrócił do Błociszewa, żeby zająć się dziećmi. 
I tu oficjalna historia się urywa. Hrabia Kęszycki jednak dziećmi nie zajmował się 
sam. W 1933 roku ożenił się ponownie z guwernantką Heleną nazywaną Chery, któ-
ra uczyła dzieci francuskiego. To właśnie od Chery Babcia Dana dostała album z de-
dykacją: „Mojej ślicznej i kochanej Nanie na pamiątkę pierwszych wakacji w Błoci-
szewie”. Dedykacja wpisana została 26 lipca 1933 roku. Prawdopodobnie – jak do-
chodzimy w rozmowie z Babcią – Chery ofiarowała babci pusty album, a z czasem 
zdjęcia były doklejane, bo pochodzą z różnych okresów. Dokumentacja zdjęciowa 
Błociszewa ukazuje wiele beztroskich wakacyjnych scen, ale za fasadą uśmiechów 
skrywa się mezalians, którego dzieci z pierwszego małżeństwa nigdy nie wybaczyły 

4 Zob. więcej: J. Wawrzyniak, Śrem w Powstaniu Wielkopolskim 1918‒1919, Biblioteka 
Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego, Śrem 2011 (dostęp: 24.08.2020).

5 Wojciech Kęszycki z Kęszych h. Nałęcz, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.55850 (dostęp: 
13.02.2020).

6 Poznańskie Archiwum Historii Mówionej, http://historiamowiona.poznan.pl/relacje/
wojciech-keszycki/ (dostęp: 13.02.2020).

http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.55850
http://historiamowiona.poznan.pl/relacje/wojciech-keszycki/
http://historiamowiona.poznan.pl/relacje/wojciech-keszycki/
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ojcu Danielowi. Po jego śmierci wydziedziczyły Cherę i Lilkę, pozbawiając je prawa 
do majątku. 

Jak połączyły się losy Kęszyckich i Szwarców? Hrabia Kęszycki był mecenasem 
(dziś trzeba byłoby powiedzieć sponsorem) pradziadka Szwarca, czyli taty Babci 
Dany. Bronisław Szwarc był utalentowanym sportowcem – najpierw piłkarzem, po-
tem lekkoatletą i działaczem sportowym. Do wyczynów bez precedensu pradziadka 
Bronka zalicza się zwycięstwo w czterech kolejnych latach (od 1925 roku) w Biegu 
o Puchar „Kuriera Poznańskiego” oraz rekord okręgu w biegach na osiemset me-
trów. Po ślubie wycofał się z czynnego życia sportowego i poświęcił pracy społecz-
nej. W 1933 roku został wybrany na prezesa Poznańskiego Okręgu Związku Lekkiej 
Atletyki. Pradziadek Bronisław pracował wtedy nad sportowym ożywieniem pro-
wincji. Jeździł po Wielkopolsce, zakładał kolejne podokręgi Poznańskiego Okręgu 
Związku Lekkiej Atletyki, najpierw w Gnieźnie, potem Żninie, Ostrowie i Kaliszu. 
„Był pierwszym lekkoatletą Wielkopolski – tak na boisku, jak i przy stole obrad” – 
wspomina Dziadek Stefan. 

To właśnie zamiłowanie do sportu stało się fundamentem przyjaźni hrabiego 
Kęszyckiego i pradziadka Bronisława. W Błociszewie Kęszycki powołał oddział „Kra-
kusów”, w ramach którego młodzież wiejska odbywała ćwiczenia fizyczne i szkole-
nia żołnierskie – w tym musztrę, posługiwanie się bronią palną i białą oraz jazdę 
konną. Co roku w Błociszewie hrabia Kęszycki organizował też biegi długodystan-
sowe, którym przewodził właśnie pradziadek Bronisław, będący również trenerem 
drużyny piłkarskiej, dla której urządzono na skraju wsi obszerne boisko sportowe. 
Rodziny łączyła na tyle silna relacja, że Chera została matką chrzestną Zbyszka (bra-
ta Babci), a pradziadek Bronek był ojcem chrzestnym Lilki. Babcia Dana wspomina, 
że hrabia Kęszycki doceniał nie tylko sportowy talent ojca, ale także towarzystwo. 
Bronisław Szwarc był wesoły, lubiany, zawsze wszystkich rozbawiał. To widać na 
zdjęciach – ma uśmiech tak radosny i serdeczny, że aż zmieniają się jego rysy na 
tyle, że z trudem na niektórych zdjęciach można go rozpoznać. 

W czasie jednej z naszych rozmów Babcia przypomina sobie o pudle w garażu 
z pamiątkami i oprawionymi zdjęciami z Błociszewa. „Te zdjęcia były zdejmowane 
jak był remont dachu. Ewa wszystko schowała do pudeł. Masę rzeczy powyrzuca-
ła, wszystkie moje zabawki. Twierdziła, że już nic tam nie było, a to nieprawda” – 
wspomina z żalem Babcia. Okazuje się, że w kartonie pomieszane są przedmioty 
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z różnych okresów – pamiątki pierwszej komunii, obrazki święte, szkolny piórnik, 
pejzaże. Natrafiamy jednak na jedno szczególne zdjęcie, zrobione prawdopodob-
nie po jednej z błociszewskich premier. Hrabia Kęszycki bardzo lubił teatr, a nawet 
podejmował się reżyserowania niektórych sztuk. Amatorskie przedstawienia były 
wielkim wydarzeniem, na które zapraszani byli ludzie ze wsi. Babcia Dana próbuje 
rozpoznać poszczególne osoby, ale czarno-białe, wyraźne zdjęcie znika jej zupełnie 
sprzed oczu. Traci je i powtarza tylko smutno… „nic nie widzę, nie pomogę…”. To 
samo zdjęcie odnajduję potem we wstępie do wydanych niedawno wspomnień Da-
niela Kęszyckiego Z dni powstania wielkopolskiego, a pod nim podpis: „Po spektaklu 
Sublokatorka w błociszewskim pałacu; od lewej: 2. Helena Kęszycka, 3. Bronisław 
Szwarc, 4. Maria Kęszycka, 5. Daniel Kęszycki, 6. Antoni Kęszycki; z prawej: 1. na-
uczyciel z Błociszewa, pan Kaczor, 2. Janina Kęszycka”. Babcia Dana przypomina, 
że pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku niespodziewanie w Kórniku 
zjawił się Wojciech Kęszycki, poszukując materiałów do książki. To właśnie jedno 
ze zdjęć, które wspólnie wtedy rozszyfrowywali, rozpoznając na nim poszczególne 
osoby. Wtedy Babcia widziała i pomogła. 

Wielokrotnie oglądam album z 1933 roku, ale dopiero po czasie odkrywam coś, 
co nie pasuje do sielskiego obrazka polskiego ziemiaństwa i wspaniałej pamiątki 
z dzieciństwa Babci Dany. Francuski intelektualista Roland Barthes takie odkrycie 
na fotografii nazywa punctum. Najkrócej punctum to jakiś element, który wyraźnie 
nie pasuje do innych. Rezonuje ono inną energią, opowiada czy zapowiada zupełnie 
inną historię. Nagle przerywa to, co znane, zastane i oswojone. Punctum nie jest 
nachalne, ale czai się gdzieś z boku, przemyka przez kadr, czasem ledwie zaznacza 
swoją obecność. Jest czymś nieuchwytnym i niedefiniowalnym. Jest szczegółem, 
gestem. Dopowiedziałabym, że może bywać prorocze. 

Na trzecim od końca zdjęciu w albumie stoi pradziadek Bronek z niższym od 
siebie mężczyzną. Dopiero tutaj widzę, jakim pradziadek był postawnym i wyso-
kim człowiekiem. Obaj panowie są uśmiechnięci, co akurat w przypadku pradziadka 
Bronka zupełnie nie dziwi. Dziadek jest wyjątkowo elegancki – w marynarce, kra-
wacie, kaszkiecie i spodniach pumpach. W kadrze zmieściły się jeszcze dwie kobiety 
odwrócone tyłem, które popychają dziecięce wózki. Niby nic szczególnego, gdyby 
nie to, że w tle na wielkich słupach widnieją faszystowskie swastyki, a z okien do-
mów wywieszone są flagi III Rzeszy. Jest rok 1936. Na zapalenie płuc w szpitalu 
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w Poznaniu umiera Daniel Kęszycki. Nieuchronnie kończą się więc wspaniałe let-
nie wakacje w błociszewskim majątku. W tym samym roku pradziadek Bronisław 
jedzie jako działacz sportowy na olimpiadę do Berlina. Tę słynną olimpiadę, którą 
Międzynarodowy Komitet Olimpijski chciał anulować ze względu na liczne protesty 
opinii publicznej i środowisk sportowych, a Reni Riefenstahl sfilmowała jako pokaz 
sił hitlerowskiego państwa. Dopytuję Babcię Danę, dlaczego w albumie z Błocisze-
wa znalazło się także to zdjęcie. Babcia dziwi się temu tak samo jak ja. Trudno 
oprzeć się wrażeniu, że jest w tym jakaś przejmująca logika – tak jakby sam album 
dopominał się dopowiedzenia dalszej, o wiele smutniejszej historii. W 1939 roku fa-
szyści przejmują pałac w Błociszewie. Antoni Kęszycki, syn hrabiego, ginie podczas 
kampanii wrześniowej w nieznanych okolicznościach, Józefa zostaje stracona przez 
Niemców w obozie Ravensbrück, a w 1940 w obozie koncentracyjnym w Mauthau-
sen ginie Stefan Kęszycki. To też z całą pewnością ostatni raz, kiedy pradziadek 
Bronisław uśmiecha się, mając za plecami faszystowskie symbole. 

Porcelana 

Jest w naszej rodzinie taki serwis, który ma osiemdziesiąt osiem lat. Mało 
kto jednak posądziłby go o tak sędziwy wiek. Wykonano go z cienkiej porcelany 
w znakomitej czeskiej wytwórni w Bohemii. Cały jest biały, ozdobiony pomarań-
czowo-zielonym, abstrakcyjnym wzorem. Jego linię podkreśla subtelne złocenie. 
Na podstawku talerzyka zaprojektowano kwadratowe miejsce na nóżkę filiżanki 
w tym samym kształcie. Uchwyty dzbanków, filiżanek i cukiernic są trójkątne. To 
nie jest zwyczajne, wygodne, banalne ucho kubka, które bez zastanowienia chwyta 
się w pośpiechu, dopijając łyk kawy. Trójkątne ucho wymaga kontemplacji, spo-
koju i subtelności. Nie tylko stanowi o wytworności filiżanki, ale też podstępnie 
weryfikuje salonowe kompetencje gości. Picie kawy z tej filiżanki wymaga wprawy 
i treningu porównywalnego z chodzeniem na wysokich szpilkach. Oczywiście, każ-
da kobieta może je założyć. Jednak kobiety dzielą się na te, które odliczają minuty 
do zmiany wysokich obcasów na wygodne półbuty, i te, które na niebotycznych 
wysokościach czują się i wyglądają doskonale. Podobnej weryfikacji dobrych ma-
nier i towarzyskich form dokonuje serwis. Swoim modernistycznym stylem od lat 
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dodaje szyku rodzinnym uroczystościom. Ale tylko specjalnym, o co zawsze dbała 
Babcia Dana. Wtedy serwis pojawiał się na białym obrusie jak gwiazda wieczoru. 
Nigdy nie występował na pomniejszych przygodnych spotkaniach – te wydarzenia 
obsługiwały w jego zastępstwie pozostające na służbie inne serwisy lub zestawy 
kuchennych filiżanek. 

Pradziadek Bronek kupił serwis na chrzciny Nany. Przetrwał do dziś cały – dwa-
naście talerzyków, dwanaście podstawków i dwanaście filiżanek. Kiedyś pękło 
wieczko dzbanka, które od razu zostało staranie sklejone. Podobnie odratowano 
jeden talerzyk. 

Serwis doświadczył kilku przeprowadzek, mniej lub bardziej nagłych. Naj-
pierw trafił do czteropokojowego mieszkania z kuchnią na trzecim piętrze w Po-
znaniu przy ulicy Ludwika Rzepeckiego, gdzie rezydował na półkach bufetu znaj-
dującego się w mieszkaniu państwa Szwarców. Porcelanowe życie mijało mu 
spokojnie w rytmie eleganckich podwieczorków i spotkań towarzyskich. Dbały 
o niego służące – kolejno Stasia, Marysia, Bronia, Hela, które również jeździły 
z państwem Szwarc do Błociszewa, ale ponieważ musiały też podejmować bar-
dzo ciężkie prace, jak przynoszenie węgla z piwnicy, rozpalanie pieca i ogrze-
wanie całego mieszkania, dość regularnie rezygnowały ze służby. Najdłużej wy-
trwały Marysia i Stasia.

Mama pracowała do mojego urodzenia. Zarabiała trzysta złotych. Dwieście 
pięćdziesiąt kosztowało mieszkanie. A pięćdziesiąt złotych dostawała służąca, 
na resztę zarabiał ojciec – z precyzją godną księgowej wylicza Babcia Dana. 
Gdy skończyłam siedem lat i poszłam do szkoły dostałam swój własny, mały 
pokoik, a mieszkająca w nim dotąd służąca przeniesiona została za zasłonkę 
w kuchni. Pamiętam niebieskie ściany swojego pokoju i ozdobny pas z różami. 
Miałam lalki – tak zwane shirleyki, które miały twarze amerykańskiej gwiazdy 
filmowej Shirley Temple, a także Renię, Basię i Elizę, do tego wózek, poduszeczki 
i kołderki, wiele książek, piórnik oraz dziecięcy serwis do kawy. Przychodziły do 
mnie koleżanki, z którymi się bawiłam. Dni mijały beztrosko i przyjemnie. Poza 
tym bawiłam się głównie z mamą, bo tata dużo pracował. Niczego nam wtedy 
nie brakowało. Pamiętam taki moment, gdy leżałyśmy razem z mamą w łóżku 
w sypialni. Drzwi do jadalni były otwarte, a służąca przynosiła tacie śniadanie 
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i kładła na stole na tacy. Pamiętam go, jak stał i jadł bułkę, rozmawiając z nami 
przez otwarte dwie pary drzwi. 

Kiedy myślę o porcelanowym serwisie i wyobrażam sobie dzieciństwo Babci 
Dany, przypomina mi się wiersz Stanisława Barańczaka. Było tak dobrze, że wręcz 
niemożliwe wydawało się, aby móc to wszystko stracić. 

Jeżeli porcelana to wyłącznie taka 
Której nie żal pod butem tragarza lub gąsienicą czołgu, 
Jeżeli fotel, to niezbyt wygodny, tak aby 
Nie było przykro podnieść się i odejść; 
Jeżeli odzież, to tyle, ile można unieść w walizce, 
Jeżeli książki, to te, które można unieść w pamięci, 
Jeżeli plany, to takie, by można o nich zapomnieć 
gdy nadejdzie czas następnej przeprowadzki 
na inna ulicę, kontynent, etap dziejowy 
lub świat
Kto ci powiedział, że wolno się przyzwyczajać? 
Kto ci powiedział, że cokolwiek jest na zawsze? 
Czy nikt ci nie powiedział, że nie będziesz nigdy 
w świecie 
czuł się jak u siebie w domu?7

Plany na rok 1939 

Nieznośnie to staromodne, ale kolekcjonuję swoje stare kalendarze. Mam ich 
chyba kilkanaście i nie potrafię się z nimi rozstać. Lubię w okolicach 31 grudnia prze-
glądać stare zapiski i z perspektywy czasu myśleć sobie, niezmiennie to samo: „co 

7 S. Barańczak, Jeżeli porcelana to wyłącznie taka, wiersz z tomu, Tryptyk z betonu, zmę-
czenia i śniegu [w:] Wiersze zebrane, Kraków 2006, s. 218. 
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to był za rok!”. Mój kalendarz zapełniają raczej drobne sprawki – wizyty u dentysty, 
imieniny i urodziny najbliższych, spotkania i bieżące różności, które przynosi każdy 
dzień. Duże wydarzenia przechowuję raczej w pamięci, ale dla porządku odnoto-
wuję ich dzienną przynależność. 

1 maja sobota (imieniny Aniela, Jeremi) 
 wejście Polski do UE 

6 maja czwartek (imieniny Filip, Jakub, Jan) 
 klasówka z polskiego

Pradziadek Bronisław miał chyba inną kalendarzową strategię. Zapisywał dro-
biazgi – czasem imieniny, adresy, bankowe rozliczenia, nazwiska, ale niedbale i nie-
zbyt konsekwentnie. Zupełnie jakby nie był długodystansowcem i urzędnikiem za-
razem. Po mocnym starcie zapiskowym w styczniu 1939 roku, utrzymuje w miarę 
równe tempo do kwietnia (z pominięciem lutego – te strony zaginęły), wyraźne 
spowolnienie następuje w maju, a letnie miesiące przynoszą już całkowite rozle-
niwienie. Ostatni kwartał roku wydaje się bardzo spokojny. Gdyby kalendarz pra-
dziadka Bronisława z 1939 roku trafił w ręce przybyszów z obcej planety, to powie-
dzieliby pewnie: „Ach, co to był na nudny rok”. 

31 sierpinia czwartek (Rajmunda m.)  
 L. Geisler, Óffinox, pow. Dąbrowa  
 Krakowski (prawdopodobnie adres)

1 września piątek (Idziego op.)  
 (zapisek nieczytelny)

11 września poniedziałek (Prota, Jacka m.) 
 Pobrano 1800 zł z banku - 192 zł = 1608 zł 

1 października niedziela (Remigiusza b.)  
 Nie płacono. Saldo już po wpisanej racie
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…tego alarmu nikt już nie odwoła8

Uwaga! Nadchodzi!!! – słychać w radiu głos spikera. Danusia wymiotuje z ner-
wów. Zbiegamy do piwnicy do schronu. Odliczamy. Uff… niewypał. Czekamy. 
Modlimy się. Najświętsza Matko miej nas w swojej opiece. Cisza. Płacz. Trzask! 
W nas? Nie, chyba obok, …bo jeszcze jesteśmy. I znów cisza. Wycie syren. Mo-
dlitwa. Niepewność. Bezsilność. Odliczanie. Trwa bombardowanie Poznania. 
Zdrowaś Mario, łaskiś pełna… – powtarzam nieustannie. Szukam pomocy, otu-
chy, wsparcia. W końcu zwracam się do żony: „Pakujemy się Helusiu, weź tylko 
najpotrzebniejsze rzeczy dla Danusi i Zbyszka. Nie możemy tu dłużej zostać”. 

W 1939 roku pradziadek Bronek organizuje ucieczkę rodziny do Kórnika. W jed-
nej chwili zmienia się wszystko. Piękne, wygodne życie się kończy. I żal jest wszyst-
kiego – porcelany, odzieży, fotela, książek, a ponad wszystko planów. Przyszłości, 
która mogła się wydarzyć, gdyby nie wydarzyła się właśnie ta. 

Rodzina Szwarców najpierw zatrzymuje się u krewnych (rodziny Derów), a po-
tem przenosi się do wynajmowanego mieszkania w ceglanym domu przy ulicy 
Strzeleckiej (dziś Wojska Polskiego) w Kórniku. W kalendarzu Bronisława Szwarca 
z 1939 roku, z tyłu, w miejscu notatek znajduje się lista rzeczy, które pradziadek ma 
jeszcze przywieźć do Kórnika.

Zbyszek buty  
Skarpety do cerowania  
Czarny zeszyt  
Kapelusz – gran. filc  
Herbata – Majda  
Czarne nici  
Blaszki, śrubki  
Łyżwy  

8 A. Słonimski, Alarm [w:] Poezje wybrane, wybór i wstęp R. Loth, Warszawa 1989, 
s. 57‒59. 
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Marynarka  
Marynaty 

Z czasem mieszkanie w Poznaniu zostaje zlikwidowane, więc Bronisław Szwarc 
pomieszkuje u znajomych. Tam kontynuuje pracę jako urzędnik w Banku Cukrow-
nictwa i współorganizuje działalność konspiracyjną Polskiego Państwa Podziemne-
go w Wielkopolsce pod pseudonimem „Świerk”9. Do Kórnika przyjeżdża tylko na 
sobotę i niedzielę. 

– Już wtedy chodziło o to, by się ukrywać ‒ 
przypomina Babcia Dana. 

‒ Tata tylko stale powtarzał, „mnie nie dostaną, mnie nie chwycą, nie martw-
cie się”… ale w końcu przyszli do Banku i zabrali go w grudniu 1940 roku. Na 
gwiazdkę już go z nami nie było. Krótko potem wojsko niemieckie wyrzuciło nas 
z mieszkania na ulicy Strzeleckiej i musieliśmy przenieść się na ulicę Poznańską. 
Dzięki Bogu mama od razu po przeprowadzce do Kórnika zaczęła pracę u Niem-
ca, choć ojciec był z tego bardzo niezadowolony. Pracowała jako sekretarka, 
miała wysokie kwalifikacje, bo świetnie znała stenografię i niemiecki. Była za-
radną kobietą, wiele potrafiła załatwić, bardzo była zapobiegliwa, dbająca o nas 
i kochająca. 
 – W ogóle wszyscy bardzo dobrze mówiliśmy po niemiecku –

wtrąca Dziadek Stefan.
‒ Jak się dwóch Niemców spotkało i zaczęło sobie tam popijać, to mówili o nas 
„uważajcie, bo to są Polacy”, tak szprechaliśmy. Wir haben sehr gut Deutch ge-
sprochen. 
– Z pracy mama utrzymuje mnie i Zbyszka, mojego brata oraz babcie Zosię – 
swoją mamę – kontynuuje Babcia Dana. ‒  Ach, jaki z babci Zosi był dobry czło-
wiek, zawsze mówiła „słuchajcie, jutro będzie dobrze, jutro będzie lepiej….”. 
Trudno się nadziwić, skąd w tej drobnej, szczupłej osobie takie pokłady ufności 
i wiary. Babcia Zosia mając trzydzieści siedem lat, została wdową z pięciorgiem 

9 Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939–1945, t. 2: Jak Feniks z popiołów. 
Struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Wielkopolsce 1939‒1945, Poznań 2007, 
s. 30. 
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dzieci. Dziadek Ludwik poszedł na wojnę i już z niej nie wrócił. W 1914 roku 
babcia zamknęła w Niemczech interes – piekarnię z cukiernią, którą prowadziła 
z dziadkiem Ludwikiem – i z dziećmi sama wróciła do Polski, do rodziców, do 
Poznania na Górną Wildę. 
– Właściwie, to nie do końca chyba miałam świadomość tego, co się dzieje –
odpowiada Babcia Dana, gdy pytam, co mówiło się wtedy o wojnie dzieciom. 
‒ Ja wiedziałam tyle tylko, ile podsłuchałam. Czasem przychodziły paczki z wię-
zienia od taty, zakrwawione rzeczy, bo tatuś był torturowany, ale o tym się nie 
mówiło głośno. Było nieraz głodno i chłodno. Czasem na kolacje nie starczało 
chleba i babcia Zosia gotowała ziemniaki w mundurkach. Zjadaliśmy je z mar-
moladą. Pamiętam też, że chodziliśmy na tak zwane zbieranki na pole. Zbierali-
śmy kłosy, które zostały po koszeniu i robiliśmy z nich pęczki. Babcia Zosia młó-
ciła je w worku, potem mieliła ziarno w młynku do kawy, który jeszcze gdzieś 
tam mam. Z mielonego grubo ziarna babcia wypiekała chleb w piecu kaflowym. 
To były wielkie bochny chleba, bo tego na kartki stale brakowało. A ponieważ 
babcia była żoną piekarza, to wiedziała, jak to robić. 

List10

3 grudnia 1940 

Najukochańsza żono, Danusiu, Zbyszku! 
Jestem od trzech dni w więzieniu. Zostałem aresztowany na skutek zdrady jed-
nego z moich współtowarzyszy… Za mną dni długiej i ciężkiej pracy, jedyne co 
mnie pociesza to fakt, że zrobiłem już wszystko, co było w mojej mocy. Teraz za-
czynam się zastanawiać, czy wojna jest okresem przejściowym w trakcie poko-
ju, czy to pokój jest okresem przejściowym pomiędzy wojnami. Nie tracę jednak 
nadziei. Jestem silny. Rodzaj ludzki (a więc także ja) musi położyć kres wojnie, bo 
w przeciwnym razie to wojna położy kres rodzajowi ludzkiemu. Doszedłem do 

10 Oryginał listu zaginął w rodzinnych archiwach. Zachowało się jedynie tłumaczenie i wy-
druk w przedstawionej formie. 
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wniosku, że wojna jest niczym innym, jak tylko kontynuowaniem polityki innymi 
środkami. Jest ona tchórzliwą ucieczką przed problemami pokoju. Powtarzam 
Wam jednak, najmilsi, nie martwcie się! Nie traćcie nadziei, czyniąc to za moim 
przykładem. Postarajcie się żyć własnym życiem. Niejako obok. Ufam, że macie 
się dobrze, że niczego Wam nie brakuje? Nie zatracajcie siebie. Hołdujcie tylko 
najważniejszym celom i wartościom, są one bowiem właśnie tymi światełkami, 
które rozjaśniają bytowanie, a w miarę jak człowiek pracuje nad sobą, coraz 
intensywniej świecą na horyzoncie jego życia. Wiem, że czujecie się zagubieni, 
rozdarci między dobrem, które emanuje z Was, a złem i okrutnym otoczeniem, 
w którego obecności jesteście zmuszeni istnieć. Tak jak obiecywałem, jestem 
z Wami. Myślę o Was nieustannie. To dla Was jestem tu… to dla Was walczę… 
to dla Was żyję. 
Mam nadzieję, że niebawem się spotkamy. Wierzę w to i modlę się o to z całego 
serca. Kocham Was jak nikt na świecie! Trwajcie w nadziei 
Wasz tatuś i mąż 
Bronek

Dzielny Janek i jego pies

Jednego dnia Janek został sam na świecie. Ojciec umarł dawno, przywalony 
pniem drzewa, matka zaś przed niewielu dniami zamknęła na zawsze oczy, bar-
dzo niebieskie, i jak gdyby spłowiałe od łez. Wiele, wiele bowiem razy płakała, 
biedactwo, czując, że niedługo już jej życia na tej ziemi, na której zostanie jej 
dziecko jedyne, kochane i dobre, Janek11.

To moja ulubiona bajka z dzieciństwa – ożywia się Babcia Dana, gdy zniszczo-
ną książkę Bardzo dziwne bajki Kornela Makuszyńskiego przynoszę z zakurzonego 
kartonu w garażu. ‒ To książka, którą czytała mi mama. Jest bardzo zniszczona, bo 

11 K. Makuszyński, Dzielny Janek i jego pies [w:] Bardzo dziwne bajki, Warszawa 1929, 
s. 137–195. 
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krążyła po całym Kórniku i różne dzieci ją pożyczały”. Zadziwia mnie, dlaczego tak 
smutna bajka zapadła Babci w pamięci. Oczywiście, Janek ostatecznie zostaje kró-
lem i żeni się z piękną i dobrą Zosią, ale nim do tego dojdzie, będzie musiał znieść 
wiele trudów, pogodzić się z niejedną stratą, znosić upokorzenia, nieraz wykazać 
odwagą, a jego czyste serce zostanie poddane wielokrotnym próbom. Jest w tej hi-
storii chyba jakaś zbieżność, którą zidentyfikowała dorastająca Nana wyrwana na-
gle z bezpiecznego, spokojnego życia i wrzucona w obcy, niesprawiedliwy i przera-
żający świat wojny. „Czytałyśmy jeszcze Trzy Miki z Ameryki Jadwigi Korczakowskiej 
i Najmilszych Ewy Szelburg-Zarembiny, a także Kukuryku na ręczniku Marii Kownac-
kiej” – z rozrzewnieniem wspomina Babcia.

Państwo Szwarcowie mieli całkiem pokaźną biblioteczkę, do której dołączony 
był odręcznie sporządzony katalog. Spis zawierał tytuły książek, ich autorów oraz 
końcowy bilans roczny. W szczytowym okresie odnotowano dwieście pięćdziesiąt 
cztery tomy. To stan na 19 listopada 1973 roku. Gdyby pokusić się o ich klasyfikację 
(do której zarówno prababcia Helena Szwarcowa, jak i Babcia Dana miały przez całe 
życie słabość), to można by wskazać na cztery główne kategorie: 

Klasyka – polska i światowa (a tam: Ballady Mickiewicza, Chłopi, Emancypantki, 
Hrabia Monte Christo, Król Ryszard III, Konrad Wallenrod, Przedwiośnie…) 

Poradniki (a wśród nich: Macierzyństwo, Higiena kobiety, Kobieta nowoczesna, 
Zagadnienia seksualne, t. I i t. II, …)

Literatura powojenna (to między innymi: Dzieciństwo w pasiakach, Fort VII w Po-
znaniu, Historia medycyny SS czyli mit rasizmu biologicznego, Jacek w Ravens-
brück, Niewinni w Norymberdze, Okupacja i medycyna, Straty i martyrologia 
ludzkości polskiej w Poznaniu w 1939‒1945, Uniwersytet za kolczastym drutem, 
Wspomnienia więźniów Pawiaka…) 

Literatura dziecięca (ale tu pojawiają się już książki dopisane po latach i należą-
ce do córek babci Dany – Ewy, Basi i Oli: Brzechwa dzieciom, Mały dobry jeż, Miś 
z parasolem, O pingwinie Kleofasku, O Janku wędrowniczku, Proszę słonia…)
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W katalogu odnajduję dwie luźne kartki z oficjalną informacją zapisaną odręcz-
nie przez Babcię Danę. 

Ewa pożyczyła ‒ 13 XI 1982  
Prus – Kamizelka  
Orzeszkowa – tytułu brak  
Sienkiewicz – Pisma t. 1

Wszystkie trzy pozycje zostały skreślone. Co prawda dowód wypożyczenia 
i zwrotu pozostaje, ale konto jest czyste. Druga karta niepokoi mnie znacznie bar-
dziej 

Boska komedia – Kasia Nowaczyk pożyczyła 1 VIII 2006 roku. 

Pozycja nieskreślona. Niestety, ten rejestr nie kłamie. W tak zwanej buchalterii 
Babci nie ma miejsca na sentymenty. Tu wszystko musi się zgadzać. Aż boję się po-
myśleć o naliczającej się przez lata karze bibliotecznej. Na swoje usprawiedliwienie 
powiem tylko, że Katedrę Marii Panny w Paryżu Wiktora Hugo wypożyczoną 3 lipca 
2008 roku oddałam. Uff…, dobrze widzieć choć jedno skreślenie przy własnym na-
zwisku.

***

7 sierpnia 2020 roku przesłałam Babci Danie i Dziadkowi Stefanowi w formie 
nagrania audio pierwszą część tekstu. Po jego odsłuchaniu Babcia Dana zadzwoniła 
do mnie natychmiast i z rozbawieniem powiedziała: „Kasiu, ja już o tym dawno 
myślałam, że ja Ci tę książkę ofiaruję. Tylko nie myśl, że to dlatego że tak pięknie 
wszystko opisałaś. To jest ode mnie prezent”. 

Rewers więc uznajemy za niebyły. 
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Modre bławaty

Na tym jednak nie koniec. Boska komedia skrywa jeszcze jedną tajemnicę. Oka-
zuje się, że Babcia Dana dostała tę książę od swojego nauczyciela łaciny w szkole 
średniej. „Sprawdź tylko Kasiu – instruuje mnie Babcia przez telefon, ‒ czy dobrze 
pamiętam, że tam jest dedykacja?”. Odczytuję: 

Danusi S.  
Na pamiątkę  
od JU  
3 VII 1950 

„A, no widzisz, bo JU – to Jan Ujda i on mnie bardzo lubił – zdradza trochę 
zawstydzona Babcia. ‒ Napisał mi nawet wiersz”. Babcia odszukuje go w swoich 
pamiątkach. 

Moje sny o twych kwiatach 

Śnią mi się, D…., Twe kwiaty,  
zawsze je widzę przez sen,  
Twych oczu modre bławaty,  
i płowy główki twej len…. 

Śnią mi się ust Twoich róże,  
wonne jak naszych zbóż łan,  
barwione w krwi Twej purpurze,  
a barwił Ci je Bóg Pan… 

Śnią mi się rąk Twych lilije,  
białe jak naszych śnieg pól,  
niewinne krzywdy niczyjej,  
kojącej duszy mej ból…
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Tak mi się śnią Twoje kwiaty,  
i Ty też śnisz mi się wciąż,  
w swe modre strojna bławaty,  
królowa liliji i róż… 

Dla D. S. nap. J.  
1.6.47

Było też kiedyś tak, że zrobił nam niezapowiedzianą klasówkę. A wcześniej od-
dawał poprawione zeszyty i w mój zeszyt włożył odpowiedzi. Ja to zauważyłam 
i zachowałam się, no…trzeba tak powiedzieć, po świńsku. Sama wszystko spisa-
łam i z nikim się ściągą nie podzieliłam, bo właściwie to nie wiedziałam, co z tym 
zrobić... Ale moja bystra koleżanka z ławki – Henia Adamska – na przerwie wzię-
ła mnie na boisko, a inne koleżanki przeszukały mój zeszyt i oczywiście znalazły 
tę ściągę. Natychmiast poszły z tym do naszej wychowawczyni, pani Baranow-
skiej. Zostałam wezwana na dywanik, ale ponieważ w sprawę zamieszany był 
nauczyciel, to wszystko rozeszło się po kościach… To było całkowicie platoniczne 
uczucie. Nic się tam nie wydarzyło nigdy. On miał z czterdzieści, może pięćdzie-
siąt lat, a ja miałam szesnaście. On mnie w ogóle nie interesował…

– ucina wszelkie insynuacje Babcia, gdy próbuję węszyć dalsze wątki miłosne. Bied-
ny ten Dante JU ze złamanym sercem, który nie odnalazł swojej Beatrycze…. 

Odpowiedzi niedostarczone

Helena Szwarcowa wielokrotnie pisze listy do męża w więzieniu. Dwa z nich 
zachowały się z niemieckim stemplem jako odrzucone i niedostarczone. Pisała po 
niemiecku, pięknie kaligrafując. Bez żadnych skreśleń. Rozdzierający serce jest 
list, napisany po tym, jak prababcia dowiaduje się o wyroku skazującym męża na 
śmierć. 
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29 marca 1942 roku12 

Mój naukochańszy, jedyny, nieszczęśliwy Bronku!

Już w piątek, 27. dotarła do mnie wiadomość od twojego adwokata, że ty, 
mój ukochany, zostałeś skazany na śmierć. Twój list, który dzisiaj otrzymałam, 
potwierdził to. Czy to nie jakiś koszmarny sen, z którego jeszcze się obudzę, 
mój kochany, mój nieszczęśliwy… Ja, która jestem ci najbliższa ze wszystkich, 
jestem bezradna, a mimo wszystko mam wiarę, że Bóg cię uchroni przed naj-
straszniejszym. Wszyscy modlimy się za ciebie. Jestem dumna, że miałeś tyle 
siły i odwagi. To dar od Boga. Chcę być do ciebie podobna i modlić się o siłę, 
by móc znieść ten czarny los, który jest przede mną. Czy nie mieliśmy razem 
dzielić radości i cierpienia, czy nie mieliśmy razem wychowywać naszych ko-
chanych dzieci? Czy nasze piękne życie już minęło?
Twoimi słowami próbuję to sobie wytłumaczyć. „To, co robi Bóg, jest dobrze 
zrobione”. Już dwa dni nie byłam w biurze, bo muszę się trochę uspokoić i po-
zbierać. Ta tragedia spadła na mnie znienacka.
Czy taka była twoja wina, że musiałeś poświęcić za to swoje młode życie? Nigdy, 
nigdy nie liczyłam się z takim wyrokiem, dlatego to taki duży dla mnie cios.
Dzisiaj zwróciłam się do więzienia o pozwolenie na wizytę i mam nadzieję, że 
wkrótce przyjadę, aby cię zobaczyć. Minął już rok, gdy widziałam cię po raz 
ostatni. Także wczoraj wystosowałam prośbę do Führera o akt łaski (łaskę) dla 
ciebie. Jutro, w poniedziałek idę znowu do biura. Będę silna, zgodnie z twoim 
życzeniem. Potrzebuję naprawdę dużo siły i zdrowia, by wychowywać nasze 
dzieci. Przekonywałam cię w jednym z moich ostatnich listów, że chcę też pra-
cować dla ciebie, gdy kiedyś szczęśliwie powrócisz do domu…
Chciałam już wczoraj napisać, mój najukochańszy Bronku, ale nie znalazłam 
w sobie siły. Dopiero dzisiaj, gdy otrzymałam twój list i dowiedziałam się z nie-
go, jak bardzo jesteś silny i spokojny – wzięłam się w garść.
Moje serce krwawi, ale wszystko w rękach Boga, nic, nawet najdrobniejsze-
go nie wydarzy się bez jego woli. Mimo wszystko musimy mieć nadzieję, że 

12 List przetłumaczyła Elżbieta Rewerenda. 
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Bóg nam pomoże. Nasze dzieciaczki są zdrowe i niania bardzo dobrze opie-
kuje się nimi podczas mojej nieobecności. Ona wspiera mnie w mojej czarnej 
rozpaczy. Twój Zbyszek uczy się codziennie czytać i pisać. Danusia czyta już 
samodzielnie wiele książek. Bardzo to lubi. Jest ładną, szczupłą dziewczynką 
z długimi blond włosami. Zbyszek bardzo do ciebie podobny, słodki urwis. Ma 
twoje piękne oczy i twoje usta.
Obejmuję cię, najserdeczniej całuję, mój jedyny, najukochańszy Bronku, od 
dzieci moc całusów.
Twoja Heluś

Strata

– Miałam jedenaście lat kiedy mój ojciec został stracony –
ze łzami w oczach wspomina Babcia Dana. ‒

 Ostatni raz widziałam go chyba w czasie mojej Pierwszej Komunii Świę-
tej 10 listopada 1940 roku. Szłam do Komunii sama. Uroczystość odbyła się 
w kolegiacie w Kórniku, a krótko potem kościół został zaanektowany przez 
Niemców na spichlerz zbożowy. Sukienkę do Komunii miałam szytą z sukni 
ślubnej cioci Inki – siostry mamy Heli. Butów białych nie miałam, bo już nie 
można było dostać w czasie wojny, więc miałam czarne, trochę chłopięce, 
sznurowane lakierki i bananowy płaszcz (kupiony także specjalnie na ślub 
cioci Inki). Dziwny ten kolor jak na komunię, no ale było zimno, nie mogłam 
być w samej sukience… Pamiętam jeszcze, że z pozostawionych przez tatę 
marynarek w czasie okupacji szewc robił nam paputki. Jedne miałam be-
żowe, a drugie czarne – kokotki na to mówiliśmy. Niestety, niewiele więcej 
pamiętam… 
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Drogą urzędową

Znam uczucie frustracji i zniecierpliwienia, jakie towarzyszy petentowi, który 
usiłuje załatwić sprawę urzędową. Często bywa tak: Prośba. Odpowiedź: brak za-
łącznika. Prośba uzupełniona. Odpowiedź: błędna data. Prośba poprawiona. Odpo-
wiedź: przekierowanie sprawy (z takiego, a takiego powodu) do innego działu… Zło-
ściłam się i utyskiwałam na opieszałość urzędników czy nieprzejrzystość procedur. 
Jednak sprawa, o którą walczyłam miała ostatecznie marginalne znaczenie. Pod-
jazd dla wózków dziecięcych przy wejściu do klatki naszego mieszkania. Ostatecznie 
i tak go zamontowano. 

Tymczasem na podstawie zachowanej korespondencji i dokumentów dowia-
duję się, że prababcia Helena Szwarcowa w podobnym trybie administracyjno-
-urzędowym próbowała uratować męża skazanego 24 marca 1942 roku na śmierć. 
W uzasadnieniu wyroku podano, że Bronisław Szwarc był jednym z inspiratorów 
zamachu stanu13. Śmierć przez zgilotynowanie zaplanowano na 23 maja 1942 roku. 

Najwcześniejsza adnotacja, jaką odnajduję w dokumentacji z okresu kwiecień‒
maj 1942 roku, pochodzi z 8 kwietnia. Wtedy właśnie Helena Szwarcowa dostała 
oficjalną zgodę na piśmie, żeby odwiedzić męża w więzieniu. Zachowała się także 
mała, wydrukowana na szarym papierze ulotka informująca odwiedzających o za-
sadach, jakie obowiązują w więzieniu w Breslau. Są w niej następujące zalecenia:

W ciągu pierwszych trzech miesięcy więzień może przyjmować odwiedzających 
i odpisać na list tylko w pilnych przypadkach. Potem może przyjmować jedną 
wizytę co 4 miesiące, a także pisać i otrzymywać listy raz na 6 tygodni. Wysyła-
nie kartek urodzinowych jest bezcelowe, ponieważ nie są dostarczane adresa-
tom. Przesyłanie pieniędzy, znaczków pocztowych i wycinków z gazet jest zabro-
nione. Nie wolno też wysyłać żywności ani luksusowych przedmiotów nawet na 
święta. Wizyty tylko w dni powszednie między 15.30 a 17.00. Jako odwiedzający 
musisz mieć przy sobie oficjalne dokumenty tożsamości. Dzieci poniżej szesna-
stego roku życia nie mają wstępu.

13 Zob. E. Olachowski, Wspomnienia z czasów okupacji o sportowcach Poznania, „Kronika 
Miasta Poznania” 1960, R. XXVIII, nr 3, s. 51‒54. 
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Drugi raz Helena Szwarcowa otrzymała przepustkę na podróż z Kórnika, a po-
tem do Poznania i dalej, do Wrocławia, w dniach od 11 do 13 maja 1942 roku. Mu-
siało wydarzyć się więc po drodze coś jeszcze, bo częstotliwość wizyt jest niezgodna 
z więziennymi zaleceniami. 

W tle cały czas toczy się biurokratyczna batalia o życie pradziadka. 13 kwiet-
nia 1942 przychodzi odpowiedź zaadresowana do córki, Danuty Szwarc (czyli Babci 
Dany): „Twoją prośbę skierowaną do Führera, dotyczącą Twojego ojca, na polece-
nie Führera, skierowałem do gubernatora III Rzeszy celem dalszego rozpoznania 
i opracowania”. 

Na kolejnym liście widnieje data 20 kwietnia 1942 roku. Helena Szwarcowa 
pisze do ministra sprawiedliwości III Rzeszy. Prosi w nim, by zmienić karę śmierci 
męża na inną. Odpowiedź: „Pani prośba o ułaskawienie z dnia 28 marca dotyczącą 
Bronisława Szwarca została zgodnie z zaleceniami przekazana Ministrowi Sprawie-
dliwości do analizy i dalszego opracowania”.

Prababcia uruchamia też rodzinne kontakty. Zwraca się z prośbą o pomoc do 
mieszkającego w Niemczech wuja Bronisława Szwarca – Adalberta Dyka, który po-
dobno miał zareagować szorstkim: „gdyby Bronek nie mieszał się w te sprawy, to 
by się nic nie stało”. Zachował się jednak list od Margo Dyk, żony Adalberta, która 
zapewnia, że wraz z mężem dokładają wszelkich starań, by pomóc pradziadkowi 
Bronkowi. Sprawy są już na tyle posunięte, że Margo potrzebuje kilku szczegóło-
wych informacji, ponieważ udało jej się nawiązać kontakt telefoniczny z Kancelarią 
Führera. Pyta więc: Gdzie mieszkał Bronisław Szwarc?, Gdzie i kiedy się urodził? Jaki 
był adres banku, w którym pracował? Na koniec Margo prosi, by Frau Szwarc nie 
traciła nadziei. 

Być może dopiero po drugiej wizycie prababci w więzieniu 12 maja wspólnie 
z pradziadkiem decydują, żeby spróbować zawalczyć jeszcze od innej strony. He-
lena Szwarcowa 18 maja wysłała list do ministra sportu III Rzeczy, którym był Hans 
von Tschammer und Osten. W liście prababcia przedstawia męża jako utalento-
wanego sportowca, prezesa poznańskiego związku lekkoatletycznego, który swo-
ją działalność kontynuował także jako członek niemieckiego klubu sportowego. 
A ponieważ Hans Tschammer odpowiadał za przygotowanie igrzysk olimpijskich 
w 1936 roku, prababcia jako argument podaje, że Bronisław Szwarc pomógł nie-
jakiemu panu Gerhardowi Erhornowi wyjechać z Polski, by ten mógł brać udział 
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w olimpiadzie. Prababcia załącza także adres pana Enhorna, który może o wszyst-
kim zaświadczyć. Potem wymienia w liście jeszcze innych Niemców, którzy mogą 
potwierdzić to, jak pradziadek Bronek kochał sport, także niemiecki. Prababcia 
wspomina też, że choruje na serce, a także, że pracuje jako stenotypistka w nie-
mieckim sklepie z artykułami rolnymi i żelazem oraz że na jej utrzymaniu pozo-
staje dwoje dzieci. Dodaje jeszcze, że pradziadek nigdy nie zajmował się polityką, 
zawsze był tylko „wielkim fanatykiem sportu”. O litość prosi w imieniu własnym 
i córki. 

Na dzień przed egzekucją przychodzi odpowiedź. Tschammer z przykrością in-
formuje, że nie może interweniować w postępowaniu sądowym. Heil Hitler – koń-
czy swój list. A potem cisza…. 

 Już po wszystkim. Prośba. Odmowa. Prośba. Odmowa. Prośba. Odmowa. Do-
konało się, oficjalną drogą urzędową. Bez uchybień, zgodnie z procedurami. Chyba 
właśnie taką bezduszną machinę miała na myśli Hannah Arendt, pisząc o banalno-
ści zła14. Przy bezmyślnie działających trybach wielkiej machiny urzędowej i spraw-
nym aparacie wykonawczym można zawyrokować o czyjejś śmierci, tak jakby od-
mawiało się wybudowania podjazdu dla wózków przy wejściu do klatki schodowej 
petenta. 

***

I jeszcze na koniec dwa pisma, by urzędowej machinie uczynić zadość. 27 maja 
przychodzi odmowa dotycząca wydania ciała Bronisława Szwarca. W uzasadnieniu 
podano, że ciało zostało pochowane. Trzy dni później Helena Szwarcowa kieruje 
swoją ostatnią prośbę o odesłanie z więzienia rzeczy męża. Wylicza dokładnie – 
garnitur, pulower, zimowy płaszcz, a także listy, fotografie i wszelkie dokumenty. 

W wieku trzydziestu czterech lat Helena Szwarcowa została wdową z dwójką 
dzieci. 

14 Zob. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła, Kraków 2004. 
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List15

Więzienie karne 

Wrocław, dnia 23 maja 1942 roku 

Umrę o 4.00 rano.

Moi jedyni, najukochańsi, biedni Helusia, Danusia i Zbyszek!
Jestem kilka godzin przed szczęśliwą śmiercią. To mój ostatni list, moje ostatnie 
słowa do was. Sprawiedliwy Bóg zabiera mnie do siebie. Z łaską boską jestem 
tak silny, jak wcześniej. Dziękuję Bogu, że nauczył mnie, jak przygotować się na 
śmierć. Wierzę, że przez swoją modlitwę od aresztowania do obecnych, ostat-
nich godzin wymodliłem sobie życie wieczne.
Moja kochana Helusiu, byłaś moim szczęściem od pierwszej chwili i nim pozo-
stałaś. Kocham cię. Twoją miłość zabieram ze sobą, gdyż była ona i jest moim 
szczęściem. Moją miłość zostawiam tobie i naszym ukochanym dzieciom – Da-
nusi i Zbyszkowi. Pielęgnowałem je dzień i noc. Jestem spokojny o ich przy-
szłość, ponieważ ty będziesz się dalej o nie troszczyła. Co za wielkie szczęście! 
Zobaczysz, jak rozkwitają, by stanąć przed tobą w swojej największej krasie. 
Umieram spokojnie, wiem, że jesteś najlepszą, najbardziej troskliwą mamą 
i opiekunką. Bóg ci pomoże, modlę się o siłę dla ciebie. Bóg w swojej dobroci 
będzie troszczył się o to, byście mieli dobre i spokojne życie.
Dziękuję ci, moja najukochańsza za całą dobroć, której doznałem od ciebie. Za 
wszystkie szczęśliwe lata i godziny. Wybacz mi, proszę, wszystko, co było złe 
i niedobre. Noś mnie zawsze w sercu aż śmierć nas znowu nie złączy, w co bar-
dzo wierzę. [dwie linijki nieczytelne]
Masz takie piękne wzorce, jak można będzie beze mnie [samotnie] żyć – kocha-
na ciocia Salcia i ciocia Dysia. Jak szczęśliwie i spokojnie one żyły i żyją, dzieci je 
kochały i kochają. Mocno wierzę w to, że z tobą też tak będzie.

15 List przetłumaczyła Elżbieta Rewerenda. 
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Kochani Danusiu i Zbyszku, Bóg tak chce, żebym was opuścił. Jak bardzo was ko-
cham, to może wam tylko powiedzieć wasza mama. Jak bardzo chciałbym żyć, 
dla was wszystkich. Kochajcie waszą mamę tak bardzo, jak ją kocham. Nigdy jej 
nie opuśćcie i bądźcie zawsze przy niej. Kiedy będzie smutna, sprawcie jej radość 
i powiedzcie, że tata jest teraz u Pana Boga, jest szczęśliwy i modli się za nas. No-
ście nazwisko z dumą, gdyż wasz ojciec nie był żadnym przestępcą ani mordercą.
Kochałem i kocham bardzo „die Mutter Polesia”16 chciałbym jej jeszcze raz po-
darować wspaniałe kwiaty, które tak bardzo lubiła – biały bez i czerwone goździ-
ki. Bóg chce inaczej. Całuję ręce Polesi. W przyszłości, Danusiu i Zbyszku, pracuj-
cie dla matki i pomagajcie jej. Najukochańsza Helusiu, wszystko pozostawiam 
tobie. [dwa wyrazy nieczytelne] Mój zegarek – Zbyszkowi na pierwszą komunię, 
jak również sygnet Kurier Pozn17. 
Całuję na koniec jeszcze raz Mamę18, mojego tatę, Helę i Władka i dzieci, Myszkę 
i Ulę, Rózię, Edźka i dzieci, Anielę i córkę, Czesię, Stefana i Tadzia, moich kolej-
nych przyjaciół [nieczytelne słowo] Witka, Irenę i Andrzejka. Ciocię Dysię, moich 
serdecznych Majdę i Zygę, Basię i Zosię i wszystkich krewnych i znajomych. My-
ślę i modlę się za wszystkich w mojej ostatniej godzinie. Nie mogę wszystkich 
wymienić. Ale jeszcze [kilka nieczytelnych wyrazów] Andruth (Mieszek i Irusia), 
podajcie sobie ręce Krupińscy i Dorożała. 
Moją ostatnią modlitwę poświęcam dzieciom, o siłę i opiekę Bożą nad moimi 
najukochańszymi. Umieram z odwagą i siłą. Urbi et orbi – widniało na pomniku 
naszego Chrystusa Króla. To było moje życie i za to poświęcam moje życie, moje 
szczęście, moje wszystko, ciebie i dzieci. Moje ostatnie słowa: Jezus, Maria, Józef.
Całuję was i twoje ręce, Helusiu.
Wasz Bronek i ojciec

***

16 Zakamuflowane przez pradziadka Bronisława pożegnanie z Polską. 
17 Sygnet ten pradziadek otrzymał jako nagrodę za zwycięstwo w biegu „Kuriera Poznań-

skiego”.
18 Matka Bronisława Szwarca już wtedy nie żyła i w tym miejscu po raz kolejny pradziadek 

w zaszyfrowany sposób żegna się z ojczyzną. 
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24 maja, dzień po egzekucji, na słupach ogłoszeniowych w Poznaniu rozwie-
szono czerwone plakaty obwieszczające o śmierci Bronisława Szwarca i innych 
więźniów. Ktoś znajomy zerwał jeden z nich i przywiózł prababci Helenie do Kór-
nika. Bekanntmachung do dziś stanowi jedną z najważniejszych rodzinnych pa-
miątek. 

Pozostaje jeszcze sprawa trzech obrazków świętych. Pradziadek Bronek otrzy-
mał je w dniu egzekucji od ewangelickiego księdza, który udzielił mu ostatniej Ko-
munii Świętej. Pradziadek wypisał starannie każdy z nich: „Kochana Heluniu, po 
przyjęciu Jezusa do serca mego, Zbawiciela mego, należę już tylko do Boga. Cału-
ję Cię serdecznie, Twój kochający Bronek, godz. 2.00”. I drugi: „Kochana Danusiu, 
moja ukochana córeczko, po przyjęciu ostatniej Komunii Świętej. Tulę się do ciebie, 
Twój ojczulek. Przynieś mi kwiatki”. 

Trzeci należał do nieżyjącego już dziś Zbyszka, brata Babci Dany. Nie wiadomo, 
jak to się stało, ale Helena Szwarcowa spotkała się z księdzem, który przygotowywał 
pradziadka na śmierć i to właśnie on przekazał jej święte obrazki. 

Imienia Bronisława Szwarca 

„Właściwie w rodzinie nie mówiło się o ojcu, mężu czy dziadku, zawsze to był 
Bronisław Szwarc” – zamyśla się po jednym ze spotkań w żółtym domu mama Ewa 
i chyba dotyka sedna sprawy. Babcia Dana bardzo niewiele pamięta z czasów wię-
zienia ojca, co przy jej wrodzonej skrupulatności i przywiązaniu do historii rodzin-
nych może dziwić. W końcu niechętnie przyznaje, że po śmierci ojca nie mogła się 
długo otrząsnąć, to było dla niej niewyobrażalnie trudne i zwyczajnie nie chciała 
niczego wiedzieć ani nawet jako dorosła do tego wracać. Dopiero teraz, ode mnie 
dowiaduje się o niektórych faktach z tamtego okresu, które wyczytuję z dokumen-
tów czy listów. Ani jednak ja nie nalegam, by Babcia słuchała, ani Babcia nie nalega, 
bym o tym mówiła. 

Pradziadek w pamięci rodzinnej pozostał wielkim patriotą, żarliwym katolikiem, 
działaczem sportowym, społecznikiem, utalentowanym zawodnikiem klubu „War-
ta”, odnoszącym sukcesy lekkoatletą. To imponująca lista przymiotów, ról zawodo-
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wych i dokonań, pięknie zresztą kultywowanych do dziś. Mąż Babci Dany – Stefan 
Jachnik ‒ po studiach w Wyższej Szkole Wychowania Fizycznego w Poznaniu (dzi-
siejszy AWF), obronił doktorat i został adiunktem w Zakładzie Metodyki, a później 
prodziekanem do spraw studiów zaocznych. Z jego inicjatywy ówczesny Rektor 
w 1966 roku podjął uchwałę o nadawaniu medalu im. Bronisława Szwarca wybit-
nym studentom-sportowcom. Medal jest przyznawany do dziś jako najwyższe od-
znaczenie Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. 

W 1945 roku poznański klub sportowy „Warta” po raz pierwszy zorganizował 
bieg imienia Bronisława Szwarca. W latach siedemdziesiątych zmieniono jego 
nazwę na Memoriał im. Bronisława Szwarca, a ranga i zasięg tej imprezy wzrasta 
z roku na rok. 

W 1978 roku ówczesny dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 w Poznaniu Zdzisław 
Grabarkiewicz nawiązał kontakt z rodziną Jachników i poprosił o wyrażenie zgody 
na nadanie szkole imienia Bronisława Szwarca. Na zamówienie w Zakładach Cegiel-
skiego została odlana z brązu wielka tablica pamiątkową z wizerunkiem Bronisła-
wa Szwarca i mottem: „Trzeba by młode nasze pokolenie było zdrowe, silne i przez 
walki sportowe zahartowane”19. Uroczystość odsłonięcia tablicy i nadania imienia 
odbyła się 23 maja 1978 roku. Uczestniczyła w niej najbliższa rodzina – żona i dzieci, 
a nawet wnuki i prawnuki. Od tego dnia każdego roku w maju społeczność szkoły 
organizowała dzień patrona, w którym uczestniczyli członkowie naszej rodziny. Bab-
cia Dana i wujek Zbyszek wręczali nagrody laureatom konkursów wiedzy o patronie 
oraz medale i puchary zwycięzcom szkolnych zawodów. Brat Babci zawodowo był 
również związany ze sportem, ale jako komentator różnych wydarzeń. Relacjono-
wał mecze piłkarskie, wyścigi żużlowe i zawody lekkoatletyczne w Zielonej Górze 
i innych miastach. 

Bywało, że także ja uczestniczyłam w corocznym dniu patrona, oficjalnie 
przedstawiana jako prawnuczka Bronisława Szwarca. Słuchałam wielokrotnie 
życiorysu pradziadka, pamiętam, odśpiewywanie hymnu, sztandary i składa-
nie wiązanek biało-czerwonych kwiatów pod tablicą pamiątkową. Pamiętam 
siebie w znienawidzonej białej bluzce i granatowej spódnicy oraz wystąpienia 

19 Zdanie to pochodzi z jednego z listów pradziadka Bronisława, jakie pisał w więzieniu. 
Słowa te kierowane były do syna Zbyszka. 
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wujka Zbyszka. Pamiętam poruszenie w żółtym domu, kiedy szykowaliśmy się 
do wyjazdu, bo co roku istniała obawa, że w drodze do Poznania popsuje się 
żółty (sic!) maluch Dziadka Stefana. Pamiętam coroczny bieg imienia Bronisła-
wa Szwarca i kawę u pani dyrektor, podczas której okrutnie się nudziłam. Pa-
miętam, jak ciocia Basia (wnuczka Bronisława Szwarca), która jako wuefistka 
pracowała dwadzieścia dwa lata w tej samej szkole nr 51, brała klucz z portierni 
i prowadziła mnie do jednej z pustych sal lekcyjnych, gdzie bawiłam się w szko-
łę, udając nauczycielkę. 

Pradziadka poznałam więc najpierw jako pomnik odlany z brązu. Po latach uda-
ło mi się nieco ożywić go w mojej głowie. Gdyby jednak kiedyś, gdzieś tam, dane 
nam było się spotkać, to chciałabym poznać przede wszystkim pradziadka Bronka, 
bo o Bronisławie Szwarcu wiem już całkiem sporo… 

„Stefan Batory” 

Z nie mniejszą ochotą usiadłabym kiedyś do stołu z prababcią Heleną. Pewnie 
pobiegłaby od razu do kredensu i wyjęła z szuflady papierosy zefiry, którymi często-
wała swoje wnuczki (mamę Ewę, ciocie Basię i Olę). 

W latach siedemdziesiątych przeprowadziła się z ulicy Poznańskiej na Pro-
went w Kórniku – do domu, w którym urodziła się Wisława Szymborska. Jak 
przez mgłę pamiętam duży okrągły stół w jej pokoju jadalnym i gumowego mi-
sia z wydrapanym uszkiem, którego wujek Zbyszek przywiózł z olimpiady w Mo-
skwie w 1980 roku. Prababcia dostała to mieszkanie jako służbowe, bo była se-
kretarką dyrektora Instytutu Dendrologii PAN w Kórniku. Pracowała zresztą do 
osiemdziesiątego drugiego roku życia, a na emeryturę przeszła tylko dlatego, że 
bezradni już Dziadkowie poprosili lekarza, by przekonał starszą panią, że już się 
w życiu napracowała. Mieszkanie na Prowencie, choć znacznie mniejsze, było 
o wiele nowocześniejsze niż to na ulicy Poznańskiej. Z niedowierzaniem słucha-
łam, gdy Babcia Dana opowiadała, że na Poznańskiej nie było bieżącej wody ani 
toalety i że po ślubie z Dziadkiem Stefanem, a krótko potem z dwójką malutkich 
dzieci dzielili z prababcią Heleną dwupokojowe mieszkanie. 



229

Żółty dom

– Do pewnego czasu to wspólne mieszkanie szło jako tako –
 wspomina Babcia Dana –

ale mama była bardzo apodyktyczna, niczego nie pozwalała zmienić, a wieczo-
rami siadała u nas w pokoju w fotelu i robiła na iglicach, mówiąc „Jak mi się 
dobrze u was siedzi”. A Stefan przelewał się ze zmęczenia na krześle po całym 
dniu pracy na uczelni. A kiedyś, jak wyszliśmy z domu, to mama nam meble 
w pokoju poprzestawiała. Oj, lubiła rządzić i organizować. A do Zbyszka poje-
chała na uczelnię, kiedy studiował jeszcze WSWF i dźgała go parasolem, gdy się 
dowiedziała, że ma spore zaległości, a potem wciskała mu w ręce książeczkę do 
nabożeństwa i zaprowadzała niemal siłą do kościoła.

Prababcia była despotyczna i władcza, ale też nowoczesna i elegancka. Gdy 
mieszkała jeszcze z pradziadkiem Bronisławem w Poznaniu, grywała z nim w teni-
sa. – Przesiąkła Błociszewem – wspomina Dziadek Stefan. – Była damą i żadnego 
posiłku nie potrafiła zjeść, nie mając nakrytej przy talerzu serwetki”. „Ale przy tym 
wszystkim była też bardzo zaradna, troskliwa i odważna” – dodaje Babcia Dana.

Krótko po przeprowadzce na Prowent prababcia Helena otrzymała zaproszenie 
od swojej siostry Czesi na przyjazd do Toronto. Z Czesią też wiąże się przedziwna 
historia. Jej mąż Stefan poszedł w 1939 na wojnę i z niej nie wrócił. Czesia z synem 
Tadziem zamieszkała kątem u rodziny w Poznaniu, myśląc, że jest wdową. Tymcza-
sem po wielu latach okazało się, że Stefan zaczął nowe życie w Kanadzie i związał 
się z inną kobietą. Gdy zmarła, Stefan przypomniał sobie o swojej poprzedniej ro-
dzinie. Jak gdyby nigdy nic skontaktował się z żoną i zaprosił do siebie. Udręczona 
dotychczasowym życiem Czesia wróciła do męża i zamieszkała w pięknym domu 
z ogrodem, osiedlając się na stałe w Kanadzie.

Helena Szwarcowa miała sześćdziesiąt cztery lata, kiedy zdecydowała się na sa-
motny, trwający niemal dwa tygodnie rejs flagowym niegdyś statkiem Polskich Linii 
Oceanicznych – „Stefanem Batorym”. Z jej podróży oraz pobytu w Kanadzie można 
byłoby skleić fascynującą powieść epistolarną. Zachowało się bowiem dziewiętna-
ście listów, w których prababcia opisuje swoje wrażenia z pokładu, relacjonuje wy-
cieczki, w jakich uczestniczyła, gdy statek zawijał do portów, a także odmalowuje 
realia kanadyjskiego życia. W jednym z listów pisze nawet: „Te moje listy uważajcie 
za mój dziennik. Zachowajcie je do mego powrotu”. 
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„Stefan Batory” był wehikułem, który przeniósł prababcię z szarej i monotonnej 
rzeczywistości PRL-u do świata koloru, luksusu i dostatku. Helena Szwarcowa wy-
płynęła z Gdyni 6 maja 1972 roku o godzinie 12.30. W pierwszych listach zachwyca-
ła się wszystkim – wystrojem statku, pogodą, towarzystwem młodej mężatki, z któ-
rą dzieliła kajutę, programem dnia (muzyka popołudniowa, koncert wieczorny, film 
fabularny, dancing, muzyka taneczna w klubie nocnym) i jedzeniem.

Jedzenie wspaniałe, przystawki do każdego obiadu, wspaniałe desery. Wczoraj 
jadłam lody, a potem zaraz kawa. Rano na śniadanie kawa ze śmietaną – Neska 
lub herbata, szynka, ryba, sery, świetny dżem, całe owoce (grape-fruty, poma-
rańcze, jabłka, banany), świeżusieńkie bułeczki, chrupiące, jasne. Wczoraj przy 
kolacji sok z czarnej porzeczki i pomarańcza. 

Jako ciekawostkę prababcia podaje, że „Stefan Batory” w podróż do Kanady 
i z powrotem zabiera dwadzieścia ton mięsa, osiemnaście ton ziemniaków, a razem 
sto ton żywności. Tylko braki w wodzie uzupełnia w portach. Prababcia odwiedziła 
w czasie rejsu Rotterdam i Londyn. Z ekscytacją pisze nawet o wiaduktach, mostach 
i tunelach, a także autostradzie, którą pierwszy raz w życiu jechała. Przez długi czas 
nawet choroba morska na Atlantyku jej nie dokuczała, choć większość pasażerów 
bardzo na nią cierpiała. „Na korytarzach i w holu już porozwieszane są torebki – do 
wiadomych celów” – skrupulatnie odnotowała w liście. Prababcia brała też udział 
w lekcjach języka angielskiego i dodaje, że „wszystko, co do tej pory było – umiem”. 
Z ciekawością przygląda się swoim współpasażerkom. „Jedyne czego mi brakuje to 
spodnie. Wszystkie tu prawie panie mają spodnie, a na statku to jest nieocenione. 
Angielki – starsze siwe panie – wszystkie w spodniach” – prababcia nie może się na-
dziwić. Codziennie chodziła do kina, a gdy była pogoda, opalała się na najwyższym 
pokładzie statku, czytała prasę codzienną i książki w bibliotece, korzystała z usług 
fryzjera. Została też zaproszona przez kapitana statku na „coctail-party”, na którym 
obowiązywał strój wieczorowy. Sam kapitan wraz z kilkoma oficerami witał gości 
przy wejściu. Serwowano dwa rodzaje „coctailów”, koniak, papierosy, prześliczne 
zakąski, a na stołach stały słone fistaszki i solone paluszki. „Odpoczywam tu, bo lu-
bię morze” – wyznaje. Dopiero 16 maja prababcia pierwszy raz zaczyna list w innym 
tonie: „Dziś pierwszy dzień, w którym ta jednostajność nieba i morza mnie znużyła, 
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chciałabym jak najprędzej być już w Toronto”. Statek płynie przez różne strefy, więc 
skacze ciśnienie, co wpływa na niezbyt dobre samopoczucie pasażerów. „Głowa 
mnie boli i nawet kelner-steward narzekał, że jest dziś jak otumaniony”. Prababcia 
pisze, że zrobiło się zimno, bo przepływają obok Grenlandii, ale jutro mają podobno 
zobaczyć wieloryby. Opisuje też kolejny „wieczorek kapitański”, na którym serowa-
no zupę żółwiową, sałatkę z homara i halibuta na ciepło. 17 maja Helena Szwarco-
wa wysyła ostatni już list z pokładu statku, który wyjdzie z portu w Montrealu. 

22 maja przychodzi pierwszy list z Toronto. 

Bardzo serdecznie przywitały mnie Ninka z Elą dwudziestoma czterema czer-
wono-białymi goździkami. Zdążyłam się tylko umyć i przebrać i do kolacji już 
ubrano mnie w śliczną perukę, taki naturalny kolor ciemno-blond, specjalnie 
dla mnie kupiona i już stale w niej chodzę, fryzura taka jaką ja noszę, nie prze-
sadzam. 

Ninka była żoną Tadzia (syna Czesi), a Ela to ich córka. 
A potem prababcia opisuje festiwal różności trudnych do wyobrażenia siedzącej 

w Kórniku rodzinie: „Ile ja tu pięknych i niespotykanych w Polsce rzeczy zobaczę. 
(…) nauczyłam się tu jeździć na ruchomych schodach. Prababcia wspomina, że poje-
chali do dzielnicy handlowej, gdzie w różnych działach można było kupić wszystko”. 
Wymienia, co ciocia Czesia jej kupiła (na przykład trzy pary majtek typu figi, koszulę 
nocną, rajstopy, a także dwa futra z łapek karakułowych) oraz co przywiezie do 
domu dla każdego. „Tu panie ubierają się w mini. Pierwszy dzień mnie to raziło, ale 
widząc i czując, jaki tu jest upał, już mnie to nie dziwi. Ulica miejscami robi wraże-
nie plaży – wszyscy w krótkich spodenkach i bluzeczkach bez rękawów”. Prababcia 
widziała wodospad Niagara. „To zobaczyć to naprawdę cud świata. Potem poje-
chaliśmy windą na wieżę obserwacyjną, a potem do restauracji na lunch. W czasie 
jedzenia podłoga w tej restauracji kręci się, siedzi się przy samych oknach i obser-
wuje wspaniałą panoramę. Jeden obrót trwa godzinę”. Z przejęciem relacjonuje 
też, że była w takim rezerwacie, gdzie na wolności żyją małpy i lwy. Wjeżdża się tam 
samochodem i małpy skaczą po ich dachach, a lwy podchodzą na wyciągnięcie ręki. 
„Trochę mi żal – i nawet małpy i lwy tu nie pomogą – że nie widziałam Festiwalu 
w Opolu. Tu telewizja bardzo mnie denerwuje, mało, że nie rozumiem, to jeszcze 
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wszelkie filmy i programy przeplatane gęsto reklamami. To jest ohydne tak, że pra-
wie wcale nie patrzę, wolę już radio” – pisze z oburzeniem. Przez chwilę prababcia 
pracowała nawet jako „baby-sitter”, ale zrezygnowała, bo matka dziecka zaczęła się 
z nią targować o stawkę, na co prababcia powiedziała, że może sobie znaleźć ko-
goś, kto taniej dziecka dopilnuje. W następnym liście dodaje jeszcze: „Jaka jestem 
zadowolona, że się tym dzieckiem nie zajmuję, bo w te upały bym nie zdzierżyła”. 
W lipcu prababcia pisze, że już ją ciągnie do domu. Tęskni, choć z Czesią jest bardzo 
miło, a czas szybko leci. 

Scena, gdy prababcia Helena schodzi 29 sierpnia z pokładu „Stefana Batorego”, 
utkwiła mi w głowie tak mocno za sprawą rodzinnych opowieści, że mam wrażenie, 
jakbym i ja witała ją w porcie w Gdyni. Wyglądała jak gwiazda filmowa. W peruce, 
w niebieskich spodniach i kwiecistym żółto-niebieskim kasaku. Elegancka, roze-
śmiana od ucha do ucha. „Babcia Szwarcowa z Prowentu” – tak o niej mówiło się 
w rodzinie – dama i rajski ptak. 
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CZĘŚĆ II 
Stefan 

Skład mięsa i wyrobów mięsnych

Dziś widok kilkuletniego chłopca idącego ulicą ze zwierzęcą tuszką na plecach 
byłby odczytany w najlepszym razie jako prowokacyjny performans artystyczny. 
Obraz mocny i sugestywny, pełen wewnętrznych napięć, etycznie i estetycznie nie-
jednoznaczny. Prawie jak siedząca na stercie zakrwawionych kości serbska artystka 
Marina Abramović albo Lady Gaga w ekstrawaganckiej sukience z mięsa. Interpre-
tacje można byłoby mnożyć i zagęszczać. Jedno przekonanie byłoby chyba jednak 
dominujące. Rzeźnia, ubój, krew, martwe ciała to w zgodzie z dzisiejszą wrażliwo-
ścią obrazy nieodpowiednie dla dzieci. Zwierzęta to słodkie futrzaki domowe, które 
nie umierają, ale wyjeżdżają na wakacje, by dać rodzicom czas na zorganizowanie 
chomiczego czy mysiego klona, a kotlet na talerzu jest samoistnym bytem, który 
rzadko kiedy w rodzicielskiej narracji powiązany zostaje z pasącą się na pastwisku 
krówką. Kiedy więc słyszę o Stefanku, który przynosił ojcu mięso z rzeźni do warsz-
tatu wraz z zapewnieniem, że było to tak zwyczajne jak grabienie liści jesienią, to 
wiem, że przenoszę się do całkowicie nieznanej mi czasoprzestrzeni.

Siedzimy przy tym samym stole w żółtym pokoju, w żółtym domu przy ulicy 
Dworcowej. Jest 23 lutego 2020 roku, niedziela, punktualnie godzina 16.00. Woda 
na kawę w małej, ciemnej kuchni ze skosem już się grzeje. 

– Ostatnio opowiadaliście o Szwarcach, dziś chciałabym dowiedzieć się wię-
cej o Jachnikach – inicjuję rozmowę i włączam dyskretnie dyktafon. ‒ Czy jako 
dziecko bał się Dziadzia rzeźni? 
– Nie, absolutnie. To było dla mnie naturalne środowisko, w którym się wycho-
wywałem – spokojnie zaczyna mówić Dziadek Stefan. ‒ Mój ojciec przejął sklep 
w 1935 roku po swoim ojcu Janie Jachniku, który był ostatnim mistrzem cechu 
rzeźnickiego w Kórniku. 
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Dziadek Stefan recytuje z pamięci, niemalże dokładnie treść zawiadomienia ro-
zesłanego wówczas do klientów sklepu. 

Niniejszym zawiadamiam W. P. uprzejmie, że z dniem 31-go marca 1935 r. prze-
jąłem po moim Ojcu, w Rynku 134 skład mięsa i wyrobów mięsnych. Proszę 
o skierowanie Swych cennych zleceń li tylko pod tym adresem, zapewniam sko-
rą i rzetelną obsługę. 
Z poważaniem  
Walerian Jachnik 

W tygodniu ustalony był stały rytm pracy. Wyglądało to tak: poniedziałek – skup 
towaru; wtorek i środa – ubój w rzeźni; czwartek i piątek – wyrób; sobota – świe-
ży towar. Pradziadek Walerian prowadził sklep rzeźnicki i warsztat, ale ubój zwie-
rząt odbywał się w rzeźni miejskiej podległej magistratowi. Były osobne przedziały, 
gdzie zabijali świnie, cielaki i krowy. Dopiero w warsztacie następowało wyrabianie 
wędlin, parówek, wątrobianek, a także gotowanie kaszanek w wielkich kotłach. 

– Czasem mu to popękało, prawda Stefan? – wtrąca Babcia Dana – I wtedy po-
wstawała tak zwana kiszczonka – od gotowania kiszek. Ludzie z miasta przycho-
dzili wtedy do warsztatu z dużymi dzbanami i dostawali tej kiszczonki za darmo 
na zupę. 
– Ojciec miał kilku pracowników, rzeźników – kontynuuje Dziadek. ‒ W warsz-
tacie był wielki stół do wyrobów, wagi, noże oraz maszyny napędzane ludzką 
siłą. Ojciec zabijał krowy i byki bez wahania, ale małych, domowych zwierząt się 
bardzo bał. Nigdy nie zabił królika, kury czy gołębia. Mama Jadwiga mówiła, że 
był na to za delikatny. 

Prababcia Jadwiga szła więc do drewnika w podwórzu i ukręcała gołąbkom gło-
wy (przydomek „Groźna” jednak zobowiązuje). Umiała też bardzo precyzyjnie pa-
troszyć kury. Zaczynała od oparzenia nieszczęśnicy w gotującej wodzie. Uważnie 
wszystko rozbierała i przecinała, tak żeby nie naruszyć żółci, bo gdyby żółć rozlała 
się na mięso, to całe robiło się gorzkie. Spokojnie oczyszczała żołądek, wątróbkę, 
serce, które przeznaczone były albo do rosołu, albo na patelnię. 
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– Ale najgorsze było to –  ożywia się nagle siedząca dziś z nami przy stole mama, 
–  jak kiedyś latem siedziałam na podwórzu na ławce, twoi bracia Piotr i Paweł 
byli mali, a ciebie nie było jeszcze na świecie. Nagle podszedł do mnie dzia-
dzia Walery, niosąc coś w ręku. „Słuchaj Ewusia, tu masz gołąbki na rosołek dla 
chłopców” i wręczył mi dwa ubite ptaki, na co ja się z krzykiem poderwałam 
z ławki i uciekłam… 
– Ach, takie delikatne mięsko z gołąbków, to było spécialité – dodaje z rozma-
rzeniem Dziadzia Stefan.

W 1939 roku sklep pradziadka Walerego przejęli Niemcy – małżeństwo Sann-
waldów z Łotwy. Waldemar Sannwald był rzeźnikiem i pradziadek Walery musiał 
u niego pracować. Szybko jednak sklep przeniesiono na ulicę Poznańską (naprze-
ciwko obecnego hotelu Nestor), do drugiego kórnickiego rzeźnika Finkego, bo były 
tam znacznie nowocześniejsze maszyny. 

– Tam na Poznańską chodziliśmy z moim bratem Romanem, co sobotę kleić 
znaczki żywnościowe – wspomina Dziadek Stefan. ‒ Żywność była racjonowa-
na i ktoś musiał te kartki przygotować. Nam się to jednak bardzo opłacało, bo 
w ramach zapłaty dostawaliśmy każdy po parówce. Ojciec Walery w ramach 
tygodniowej wypłaty otrzymywał niewiele mięsa i wędlin tak, że nam przy-
padało po pół parówki z Romanem. A na niedziele dodatkowo cała parówa?! 
Ach… rarytas. Kartki były zróżnicowane – na mięso (das Fleisch), na wędliny (die  
Wurst) na tłuszcze (das Fett). Ojciec Walery często ludziom pomagał w ten spo-
sób, że odcinał na przykład pół kilo, a powiedział, że kilo. Szczególnie robił tak 
dla rodziny i znajomych. 
– A jakie były Wasze relacje z Sannwaldami w czasie okupacji? – pytam. 
– Przede wszystkim starego Sannwalda nie było w Kórniku, bo został powołany 
do Wehrmachtu – opowiada Dziadek Stefan. ‒ Ojciec prowadził sklep, a inte-
resu doglądała w zastępstwie męża Frau Sannwald. Znała się bardzo dobrze na 
obsłudze w sklepie. Sanwaldowie mieli troje dzieci: Inge i Siegmana, i… trzecie-
go imienia nie pamiętam, ale mówili na nią Mäuschen czyli myszka. Raczej nie 
bawiliśmy się razem... Inga była starsza ode mnie o rok. Siegman w wieku moja 
brata Romana, a Mäuschen urodziła się krótko przed kapitulacją Niemców. Za 
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to pamiętam, jak po naszym podwórzu biegał Roman i bił dzieci batem. Ten to 
był wywijas! W czasie okupacji na podwórzu Jachników było ponad trzydzie-
ścioro dzieci. Roman leciał z góry i siekł po drodze, jak szło. „Panie Jachnik, 
panie Jachnik, bo Roman nas bije!” – krzyczały dzieci. „Romek – zwrócił się do 
niego dziadzia Jasiu, ojciec Walerego – tobie tu wszystko wolno, bo Ty jesteś 
moim chrześniakiem, a ja jestem właścicielem”. Ja raczej byłem ten grzeczny… 

Metafizyka mięsa 

Pradziadek Walerian zmarł jedenaście dni po moim urodzeniu w 1989 roku. 
Mówiło się, że zrobił mi miejsce na świecie. To zobowiązuje. Mimo jednak, że po-
chodzę z rodziny rzeźnickiej, odkąd pamiętam nie jem mięsa. Nieraz słyszałam: „nie 
wiesz co dobre”, „no chociaż spróbuj”, „nie wiem, po kim ty to masz” „dorośniesz, 
to będziesz wiedziała, co dobre”, „po tych warzywach to będziesz miała siłę za sto 
lat”. I na nic to utyskiwanie i napominanie. Żadna mięsna konwersja się nie dokona-
ła, a jeśli ktoś liczył na geny, niestety, tym razem zawiodły. Gdybym miała uczciwie 
sporządzić rejestr własnych mięsnych podbojów, to pominąć nie mogę: 

– parówek (z odciętymi końcówkami, bo w nich są robaki – wiecie o tym, mam 
nadzieję?) jedzonych w dzieciństwie u dziadków Jachników (w niedziele było też 
kakao i pszenny chlebek z pomidorem, a wszystko to Dziadkowie przynosili mi do 
łóżka na drewnianej tacy);

– polędwicy łososiowej, którą długo jadłam przekonana, że to łosoś; 
– dwukrotnej, nieudanej próby przygotowania kotletów z piersi kurczaka (w rę-

kawiczkach) – jedna pod okiem zaangażowanej edukatorki kulinarnej – mamy Ewy, 
druga samodzielna – bez niczyjego nadzoru;

– kilku cheesburgerów z McDonalds’a;
– płonącej szynki na własnym weselu (do teraz zachodzę w głowę, dlaczego się 

na to zgodziłam). 
Bardzo to skromna lista i nijak się ma do ukręcania głów gołąbkom czy patrosze-

nia kur. Mam jednak w zanadrzu coś jeszcze. Coś, co oczywiście nie daje mi smaku 
mięsa, jego zapachu i dotyku, ale… wyobrażenie o jego mocy. Kilka lat temu zupeł-
nie przypadkiem trafił w moje ręce esej polskiej intelektualistki Jolanty Brach-Cza-
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iny zatytułowany Metafizyka mięsa. Nie przesadzę, jeśli powiem, że stał się on dla 
mnie ideowo-praktycznym przewodnikiem po warsztacie rzeźnickim pradziadka. 
Brach-Czaina uruchamia dwa tryby rozpoznawania kategorii mięsności – pierwszy, 
nazwijmy go „dosłowny”, wiąże się z prezentacją soczystych, realistycznych opisów 
postępowania – od uboju do talerza. 

Po raz ostatni karmimy jagnię na dwanaście godzin przez ubiciem, później już 
tylko poimy. Pamiętamy, by ostatnie godziny zwierzę spędziło w dobrych wa-
runkach i by było spokojne. Nie powinno widzieć uboju innych sztuk. Chodzi 
bowiem nie tylko o względy humanitarne, lecz także o jakość mięsa. Ogłuszają-
cy cios trzeba wymierzyć pewnie i niespodziewanie. Niedopuszczalne jest pona-
wianie razów. Kto nie ma pewnej ręki, niech się do tego nie bierze20.

Sądzę, że prababcia Jadwiga przytakiwałaby tu głową z aprobatą.
Drugi tryb to swoiste filozofowanie o mięsności. Brach-Czainie udaje się 

uchwycić paradoks mięsności już w samym tytule. W metafizyce chodzi o wy-
jaśnienie bytu i poznanie jego istotnych właściwości. Według niektórych me-
tafizyka leży poza obrębem doświadczenia. Odnosi się do zjawisk nieuchwyt-
nych, nadprzyrodzonych, nie-fizycznych, zasadniczo należących do sfery idei, 
a nie materii. Mięso z całą swoją ścięgowatością, żylastością, tętniącą w środ-
ku krwią – wręcz przeciwnie. Jedno bez drugiego nie może się obyć. Tylko 
dzięki mięsności doświadczyć możemy metafizyki. Metafizyka mięsa jest więc 
tym, co sytuuje się na przecięciu. Jest najniezwyklejszą ideą zawartą w naj-
zwyklejszym fakcie cielesnego istnienia i przemijania, zabijania, jedzenia, tra-
wienia, a w końcu powrotu do natury. Bez okrucieństwa, bez kapitalistyczne-
go przemysłu, bez supermarketów, bez GMO. Z całą powagą dla faktu śmierci. 
Z szacunkiem. Kiedy słucham dziś o warsztacie rzeźnickim pradziadka Walere-
go mam wrażenie, jakby hołdował tym samym ideom, o których pisze Brach-
-Czaina. Świętość aktu jedzenia, transformacja śmierci w życie, wspólnota, 
radość, witalność, ofiara, troska i wdzięczność. Bez uników i zaprzeczeń. Pa-

20 J. Brach-Czaina, Metafizyka mięsa [w:] Szczeliny istnienia, Kraków 2006, s. 161‒183. 
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rówka w niedziele to rarytas, kotlet powstaje dzięki krowie, a Stefanek niesie 
zwierzęcą tuszkę na plecach. 

Trzeba dotknąć surowego mięsa. Trzymać je w ręku. Ściskać. Pozwolić, by 
przedostawało się między naszymi palcami. I trzeba dotknąć ciała zmarłego 
człowieka21. 

Oni to muszą wiedzieć 

– Oczywiście, że wiedziałem –  stanowczo oznajmia Dziadek Stefan.  ‒ Kiedy 
Polacy byli rozstrzeliwani na rynku w Kórniku, tata wziął mnie na ręce, odsłonił 
lekko żaluzje okna wystawowego naszego sklepu i kazał patrzeć na to, co się 
dzieje. Miałem 8 lat. Mama protestowała i krzyczała „zostaw dzieci w spokoju”, 
ale ojciec mówił: „oni to muszą wiedzieć”. Widziałem oprawców, nie widziałem 
ofiar. Do każdego Polaka celowało dwóch Niemców. Jeden w pozycji stojącej, 
drugi z pozycji klęczącej i ja widziałem tych klęczących…

Dziadek Stefan nie może mówić, przejmuje go takie wzruszenie. Zastanawiam 
się, komu dziś Dziadek bardziej współczuje – czy małemu chłopcu, który widział 
tak okrutne sceny w wieku kilku lat, czy ofiarom i ich rodzinom… Nie mam jednak 
śmiałości zapytać.  

20 października 1939 roku do Burgstadt (zmieniona przez Niemców nazwa 
Kórnika) przybył trzyosobowy zespół Policyjnego Sądu Doraźnego, który zajął 
jedną z sal lekcyjnych szkoły powszechnej w Kórniku (obecnie budynek liceum 
ogólnokształcącego)22. Tam odbyły się przesłuchania czternastu osób spośród 

21  Ibidem, s. 161. 
22 Opisuję na podstawie następujących źródeł: Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 

1794‒1945, red. S. Weyman i L. Gomolec, Poznań‒Kórnik 1976, s. 164–173 oraz http://
www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/ 
(dostęp: 26.08.2020). 

http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/
http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/
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dwudziestu aresztowanych kilka dni wcześniej mieszkańców Kórnika i pobli-
skich wiosek – kupców, duchownych, rzemieślników, gospodarzy, urzędników. 
Najmłodszy z nich – Franciszek Narożny ‒ miał dwadzieścia siedem lat, najstar-
szy Antoni Pacyński – pięćdziesiąt sześć. Naziści chcieli w ten sposób zastra-
szyć społeczeństwo i stłumić wszelkie wystąpienia. Sąd nad Polakami sprowa-
dzał się jedynie do krótkiego potwierdzenia i spisania danych personalnych. 
Uczestniczył w nim ówczesny niemiecki burmistrz Kórnika Oskar Mayer, który 
według świadków pełnił funkcję tłumacza i potwierdzał wiarygodność wypo-
wiedzi przesłuchiwanych. Nie przeprowadzono żadnego postępowania dowo-
dowego. Polakom postawiono sfingowane, śmiesznie drobne zarzuty, pozba-
wiając ich możliwości obrony. Po godzinie przesłuchań wszyscy zostali skazani 
na karę śmierci i przeprowadzeni pod eskortą w pobliże ratusza. Rozstrzelania 
dokonano na ścianie aresztu policyjnego w ratuszu. Kulochwyt został wykonany 
z podkładów kolejowych, przy których ułożono worki z piaskiem. Pluton eg-
zekucyjny złożony był z szesnastu żołnierzy wchodzącym w skład tak zwanego 
Einsatzgruppe, czyli oddziału utworzonego, jak określano jego zadanie: „w celu 
zwalczania wszystkich elementów wrogich Rzeszy i Niemcom na tyłach walczą-
cych oddziałów”. Dowodził Erich Naumann.

Choć egzekucja zarządzona była jako publiczna, kórniczanie nie byli dopuszczeni 
do jej oglądania. Ciotka Zofia Jachnik, żona kuzyna dziadka Walerego, mieszkająca 
na placu Niepodległości stała także wtedy przy oknie zasłoniętym firanami i widzia-
ła skazańców prowadzonych na rozstrzelanie. Jeden z nich krzyczał na całe miasto: 
JESZCZE POLSKA NIE ZGINĘŁA! 

Bez ślubnego zdjęcia 

„A czy ty znasz historię prababci Jadwigi Jachnik i Antoniego Wierniewskie-
go?” – zapytała mnie jednego dnia mama Ewa w czasie naszych częstych telefo-
nicznych rozmów prowadzonych w technice kolażu. Polega ona na tym, że zaczy-
namy z mamą rozmowę i obie w przygodny sposób doklejamy nowe wątki, bez 
opamiętania mnożymy tematy, przecinamy historie w pół zdania, mieszamy czasy, 
bohaterów i porządki. Postronny obserwator dostrzec mógłby w tych rozmowach 
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jedynie niekończący się szum informacji, ale mam wrażenie, że z mamą dostroiły-
śmy częstotliwości nadawania i wszystko działa bez zarzutu. Co tam u Antka? Acha, 
posadziliście tuje. Franek przyjeżdża w sobotę, może wpadniemy do was. Nie prze-
sadzaj, naprawdę ci ładnie w tej fryzurze. Tak Antoś, babcia dzwoni, zaraz będziesz 
mógł porozmawiać. To mąką zaciągnij, ale nie wlewaj do wrzątku, tylko najpierw 
weź kubek i w letniej wodzie. No musicie to przeczekać, dzieci tak mają w tym wie-
ku, ale poczytam jeszcze w internecie. Maruś (mama woła z kuchni do taty), Kasia 
pyta, czy mogą przywieźć stare łóżko na strych? Mnie też dziś głowa boli. No więc 
z babcią Jadwigą było tak: 

– Jej pierwszą, wielką miłością był Antoni Wierniewski, powstaniec wielkopol-
ski, który zginął w wojnie polsko-radzieckiej w 1920. Tyle o nim wiemy. Babcia 
Jada padła zemdlona na poczcie, odbierając depeszę o jego śmierci – to są do-
kładnie jej słowa: „padłam zemdlona”. A potem Jada haftowała sztandar dru-
żyny harcerskiej i do drzewca przyczepiła swoją obrączkę zaręczynową, bo oni 
już wtedy byli zaręczeni. Obrączka zaginęła, a sztandar się zniszczył, więc chyba 
w latach osiemdziesiątych ufundowano nowy sztandar harcerski, a rodzina zło-
żyła się na złotą obrączkę, którą przyczepiono do nowego drzewca, na pamiątkę 
tej wzruszającej historii. 
A teraz mi się przypomniało ‒ przerywa nagle mama – ja mam taki mały, stary 
Słowniczek podręczny wyrazów obcych i to jest prawdopodobnie jego książka. 
Zaraz sprawdzę i wyślę ci zdjęcie. Tadam!! Masz już? Tam jest nawet wpis „Wier-
niewski 12.5.1909 lub 1919”, a potem „Stefan Jachnik 1950”. 
W każdym razie Babcia Jada długo nie mogła otrząsnąć się po śmierci Wier-

niewskiego. Dopiero po prawie dekadzie zaczęła spotykać się z młodszym o sie-
dem lat Walerym Jachnikiem, rzeźnikiem. Wśród rzemieślników panowała wte-
dy taka niepisana hierarchia, w myśl której szewc stał wyżej niż rzeźnik, więc 
babcia Grzegorowska (czyli mama Jady) nie godziła się na ten związek, który 
uważała za mezalians. Młodzi jednak spotykali się po kryjomu i niebawem oka-
zało się, że Jada jest w ciąży. Rodzina zadecydowała o „przymusowej emigra-
cji” babci do Poznania do jakichś krewnych. Tam w sierpniu 1931 roku urodził 
się Stefan. Dopiero rok później w czerwcu w 1932 roku odbył się w Poznaniu 
cichy ślub. Prawdopodobnie Babcia Jada nie szła do ślubu w białej sukni tylko 
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w ciemnej, ozdobionej jedynie wielkim białym kołnierzem obszytym koronką 
i to był jedyny biały akcent podczas zaślubin – choć to są tylko nasze spekulacje 
na podstawie zdjęć. Faktem jest jednak, że Walery i Jada nie mieli tradycyjnego 
zdjęcia ślubnego.

„Przez całe życie nie było o tym mowy. Ja tę historię poznałam dopiero 
jako dorosła osoba” – wyznaje mama Ewa. To był temat tabu, przez lata żadne 
rocznice ślubu dziadków nie były obchodzone, bo wnuki nie miały się zoriento-
wać. Pierwsza uroczyście obchodzona rocznica to było pięćdziesięciolecie mał-
żeństwa, które zorganizowały dzieci jubilatów. W kościele odbyła się uroczysta 
Msza św. Dziadkowie zostali również uhonorowani państwowymi medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie. W domu odbyło się duże przyjęcie, w którym 
uczestniczyły dzieci, wnuki, prawnuki oraz żyjące rodzeństwo jubilatów, Pamię-
tam, że na tej imprezie usłyszałam przypadkowo rozmowę sióstr babci Jadwigi, 
Marysi i Stali, które tak sobie komentowały całą sprawę: „No popatrz, jak to się 
wszystko byle jak zaczynało, a jak się ładnie skończyło, że doczekali pięćdziesię-
ciolecia”. 

Rozkaz 

Pradziadek Walery nigdy nie był zmobilizowany do wojska, za to w czasie dru-
giej wojny światowej na terenie dzisiejszej gminy Kórnik rozwoził rozkazy tak zwa-
ne zapozwy, czyli wezwania „pod broń” dla młodych Polaków. Jego treść z naszej 
perspektywy brzmi chwilami dość zabawnie.

I.  Zawezwany winien zabrać: 
1) Zapozew
2) Papiery wojskowe 
3) Żywność na 48 godzin 
4)  Karton lub miech do odesłania cywilnego ubrania 
5)  (dotyczy żołnierzy, którzy służyli w pruskim wojsku) mundur wojskowy

II.   Podróż koleją wolna za przedłożeniem…. (tu wskazano stosowny doku-
ment)

III. Pociągi chodzą nieregularnie. Przed wyjazdem o czas się dowiedzieć 
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IV.  Za niewypełnienie rozkazu nastąpi surowe ukaranie według praw wojen-
nych ( i dalsze pouczenia w tej sprawie) 

V. Zabieranie alkoholu, lasek i parasoli jest wzbronione. 

Powiatowa Komenda Uzupełnień 

– I tak pewnego razu – opowiada Dziadek Stefan – ojciec Walery jechał przez 
wieś Kamionki na motorze prowadzonym przez niejakiego Julka Tichauera, 
Żyda, bo tylko on w Kórniku miał motocykl. Obaj byli nieuzbrojeni, gdy nagle od 
strony gospodarstwa Niemca Drange padł w ich kierunku strzał. Niecelny. Ojciec 
spojrzał w kierunku strzelającego i zobaczył Heinza Meiera, syna niemieckiego 
właściciela kórnickiej mleczarni. Okazało się, że to ten chłopak do nich strzelał. 
Ojciec kazał natychmiast zatrzymać motocykl. Poszedł do nich. I zwrócił się do 
gospodyni: „Pani Drange, proszę, żeby chłopak więcej tego nie robił. Ja mam 
biało-czerwoną opaskę, jestem posłańcem kórnickiej władzy magistrackiej. Jak 
ja bym zgłosił, że Meier strzelał do polskiego urzędnika to marny jego los”. Na 
ostrzeżeniu się skończyło. Ojciec nie doniósł o napaści i całe wydarzenie uznał 
za niebyłe. Później jednak Meier odwrócił całą sytuację i wygłaszał opinie, że 
to on został napadnięty przez polskich gońców i ojciec Walery całą okupację 
musiał się mieć na baczności. 

walerJan 

Jest późny wieczór. Nagle rozlega się głośne walenie do ciężkiej bramy prowa-
dzącej do podwórza, która była zamykana na noc. Aufmachen! Aufmachen! – to 
Niemcy. W pokoiku na piętrze przy obecnym placu Niepodległości 14 siedzą: Wale-
ry Jachnik, jego młodszy brat Kaziu – drogerzysta (czyli sprzedawca w drogerii), Jan 
Laube – ostatni przedwojenny burmistrz miasta, Jan Majewski – właściciel sklepu 
bławatnego oraz dwóch nauczycieli: Karol Nowicki i Tadeusz Metelski. Panowie są 
gotowi na taką ewentualność. Wcześniej ustali, że w razie gdyby Niemcy przyszli ich 
aresztować, pobiegną przez podwórze w kierunku jeziora, wsiądą do łódki, którą 
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wcześniej przygotowali, i przepłyną na Zwierzyniec, a stamtąd uciekną do General-
nej Guberni. 

‒ Ale o czym ja mówię? – zatrzymuje się nagle Dziadzia Stefan. – A tak.  
Aufmachen. Przyszli Niemcy. I tak, jak się wcześniej umówili, Jan Jachnik po-
woli szykował się do otwarcia Niemcom bramy, mrucząc uspokajająco: Ja gut,  
gleich… gleich (tak, dobrze, już, już), tak by reszta zdążyła uciec. 
– Johann Jachnick? 
– Ja, ich bin. (Tak, to ja.)
– Mit uns! (Z nami!) 

Jan Jachnik został zaprowadzony do ratusza, który zamieniono na areszt. Tam-
tej nocy zatrzymano jeszcze około dwudziestu osób. Rano, na wezwanie Niemców, 
przybyły rodziny uwięzionych z pakunkami zawierającymi odzież i zapas żywności. 

– Pamiętam – ze łzami w oczach wspomina Dziadek Stefan – że dziadzia miał 
taką gołą szyję. Łejej, dziadzia… i ja ściągnąłem mój szal i dałem mu ten szal. 
Dziadzia się owinął, bo było zimno.

Babcia Dana jednak kręci głową, jakby pierwszy raz słyszała o szalu. Mniejsza 
o szal. „Stefan, ale miałeś mówić o zamianie” – wtrąca Babcia. 

– Tak, tak. I nagle do dziadka Jana i dziadka Walerego, który przyniósł rzeczy 
na drogę, podchodzi komendant niemieckich policjantów i mówi: „Musimy ko-
niecznie porozmawiać gdzieś na osobności. Nikt nie może się dowiedzieć, co 
mam wam do powiedzenia”. Ojciec Walery i Dziadek Jasiu poszli więc z Niem-
cem na dół do Ratusza, do restauracji Jana Kościańskiego. Nieliczni goście i wła-
ściciel lokalu zostali wyproszeni. Gdy już zostali sami, Niemiec zwrócił się do 
ojca Waleriana: „To pan miał być aresztowany, ale ja skreśliłem pierwsze lite-
ry imienia, pozostawiając „jan”. Pomyślałem, że pan zdoła zająć się matką, ale 
pięciorga małych dzieci ojciec za pana nie da rady wychować. Teraz możemy 
jeszcze wszystko odwrócić. Pozostawiam to waszej decyzji. Ktoś musi pojechać 
z Niemcami”. 
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Walerian i Jan Jachnikowie rzucili się sobie w objęcia. 
– Ja pojadę – powiedział Walery, nie wyobrażał sobie przecież dawać ojca na 
stracenie. 
– Nie…ja – zaoponował Jan. 
– Tato, ja…
– Ani się waż! Walery, ty musisz dzieci wychować, ja już jestem za stary, ja już 
swoje przeżyłem…. 

Ostateczną decyzję niemiecki policjant przypieczętował w dokumentach, skre-
ślając „waler” i przerabiając małą literkę „j” na wielką. Właśnie w taki sposób do 
Dachau pojechał pradziadek Jasiu. Niemcy nigdy się nie zorientowali. 

Powrót 

Ta scena mogła wyglądać tak: A teraz, panie Jachnik, proszę krok do tyłu, bli-
żej drzwi, broda nieco w górę, tak, bardzo dobrze. I patrzymy w obiektyw. A teraz 
proszę zdjąć płaszcz, odłożyć teczkę i torbę. Przejdźmy do salonu. Może zechce pan 
usiąść na brzegu łóżka, o tu, na tle szafy. Ręce? Ręce najlepiej proszę położyć na 
kolanach. I uwaga, trzy, dwa, jeden – gotowe! 

Dzień po powrocie pradziadka Jana Jachnika z obozu w Dachau zawezwano je-
dynego wówczas fotografa w Kórniku, Zbigniewa Wojciechowskiego, by uwiecznić 
ten moment niczym dzień zaślubin.

‒ Ale, Kasiu, ten Wojciechowski to był taki fotograf, że zdjęcia po ślubie dawał 
na dwudziestą piątą rocznicę – przypomina z uśmiechem Dziadek Stefan.
‒ Komu tak zrobił Danusiu, Maryli? 
– Nie, Maryli w ogóle nie zrobił. Taki był niesłowny. On zdjęcia ślubne przygoto-
wywał na srebrne gody. Bez końca się do niego chodziło i prosiło. 

Było wcześnie rano. Rok 1942. Trwa wojna. Nagle sąsiadka Pelczyńska, lokator-
ka w domu Jachników krzyczy na całe podwórze: „Pani Jachnikowa!!!! Mąż przy-
jechał!!!!”. Prababcia Kasia (żona dziadka Jasia) wychodzi z pralni, niosąc miskę 
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mokrej bielizny. „A gdzie by ci się twój chłop miał podziać? – odpowiada surowo. – 
Nie krzycz, bo wszystkich pobudzisz”. I nagle zamiera. Widzi przed sobą wysokiego, 
chudego mężczyznę, z siniakami na dłoniach, w płaszczu i z teczką przewiązaną 
białym sznurkiem. Nie ma wątpliwości. To jest jej mąż, Jasiu. 

Babcia natychmiast przyszła powiedzieć wnukom. Stefan i Roman wyskoczyli 
z łóżka. Roman padł na kolana i zaczął dziękować Bogu, że dziadek wrócił z Dachau. 
Gdy dobre wieści się rozeszły, przychodzili znajomi i przyjaciele, przynosząc mnó-
stwo jedzenia. Napierali, by pradziadek jadł – w dobrej wierze to robili. Ale Dziadek 
Jasiu wiedział, że po długotrwałym poście nie może poddać się pokusie obżarstwa. 
Jadł, ale powoli, niewiele i niezbyt tłusto. 

Jan Jachnik najpierw trafił do nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Ora-
nienburgu, a później został przewieziony do Dachau. Był wówczas jednym ze star-
szych więźniów. Podobno, tak jak inni młodzi, miał do wyboru zostać w Dachau lub 
przenieść się do obozu pracy w Mauthausen-Gusen. Większość młodych wybrała 
Mauthausen. Katorżnicza praca w kamieniołomach i głodowe racje żywności spra-
wiały, że ludzie fizycznie nie dawali tam rady. Do Kórnika przychodziły urny z pro-
chami więźniów z dołączoną informacją, że „umarł na atak serca”. Tak, poza pra-
dziadkiem Jankiem, wrócili wszyscy młodzi, aresztowani 17 maja 1940 roku. 

Jak to się stało, że zwolniono dziadka i to jeszcze w czasie wojny? Tego dokład-
nie nie wiadomo. Wiadomo na pewno, że praprababcia Kasia z pomocą znajome-
go Niemca napisała list do samego Hitlera, a potem ten sam Niemiec zobowiązał 
się przewieźć list przez granicę i złożyć go w Kancelarii Rzeszy. Po kilku miesiącach 
przyszło z Kancelarii potwierdzenie odbioru pisma. Tylko potwierdzenie. Bez odmo-
wy, ale też bez żadnego zapewnienia czy obietnicy. Co praprababcia Kasia napisała 
w liście, żeby przekonać Hitlera o zwolnieniu męża? Argumentem było to, że w cza-
sie pierwszej wojny światowej walczył on w pruskiej armii, a poza tym prowadził 
z Niemcami dobre interesy, co potwierdzały zeznania niemieckich gospodarzy do-
łączone do listu. Czy to wystarczyło? Czy wydarzyło się coś jeszcze? Tego nie wiemy.

– Dziadek Jasiu nigdy nie opowiedział o tym, co przeżył w Dachau – zamyśla się 
dziadek Stefan. 
‒ Do końca wojny to było jeszcze zrozumiałe, bo zwyczajnie się bał, ale na-
wet później, a żył jeszcze bardzo długo, bo aż do lat siedemdziesiątych, nie 
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powiedział ani słowa na ten temat. Próbowaliśmy go nawet upijać i wycią-
gać z niego jakieś informacje, ale milczał uparcie i nigdy nic nam nie opo-
wiedział. 

Szkoła 

– Oluchna, czarną filiżankę to zawsze ja dostawałem – dopomina się Dziadek 
Stefan, gdy ciocia Ola nakrywa stół do naszej kolejnej wspomnieniowej kawy. 
– Czy tato woli sznytkę, czy swoje ciasteczko cukrzycowe? 
– To i to. 
– A Kasia, herbatę zwykłą czy owoce leśne? 
– Zwykłą, proszę.
– To jednak Kasia tu usiadłaś? No trzeci raz się dzisiaj przesiadasz… – z życzli-
wym zniecierpliwieniem mówi ciocia Ola. 

Dziadzia Stefan pokazuje mi swoje zdjęcie klasowe z września 1938 roku. To 
była duża klasa, trzydzieścioro siedmioro dzieci i wychowawca – Karol Nowicki (ten 
sam Karol Nowicki, który uciekał łódką na Zwierzyniec z dziadkiem Walerym). „Wie-
lu potrafię wymienić z imienia i nazwiska” – deklaruje Dziadzia Stefan. I zaczyna od 
góry: Remiś Żurbicki, Leidgeber, Kaźmierczak, Stachu Gramsz… 

Dziadkowi udaje się rozpoznać dziewiętnastu kolegów z podstawówki. Zdjęcie 
zostało zrobione na tyłach budynku przy ulicy Poznańskiej (naprzeciwko dzisiej-
szej restauracji Nestor). To właśnie tam przed wojną dzieci chodziły do pierwszej 
klasy. W czasie okupacji obowiązkowa była szkoła niemiecka. Polskie dzieci cho-
dziły do Bnina, a niemieckie do Kórnika do budynku dzisiejszego Liceum Ogólno-
kształcącego. 

– Trzy lata tam chodziliśmy, a uczyła nas Frau Simone – kulawa Niemka.
– Zimą przeważnie szliśmy lodem – włącza się Babcia Dana, która chodziła do 
tej samej szkoły co Dziadek – przez zamarznięte jezioro, bo było bliżej. Latem 
koledzy jechali rowerami i brali mnie na rurę. Ale Stefan, tak myślę, ty chyba 
chodziłeś do Weilego… – prostuje Babcia Dana. 
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– Zajęcia odbywały się halb Deutsch, halb Polnische – kontynuuje Dziadek Ste-
fan.‒ Niemcy nam dawali nauczycieli bez wykształcenia, bo nie mieliśmy być 
za mądrzy. Mieliśmy umieć liczyć do stu, podpisać się i powiedzieć życiorys. 
Ale po dupie też nieraz dostaliśmy. Bo przecież jak Polacy chodzili z Kórnika do 
Bnina, a Niemcy odwrotnie, to się w połowie drogi spotykaliśmy i lanie przecież 
było takie… A jednego razu rodzice tych niemieckich dzieci przyszli do naszej 
szkoły naskarżyć. Oczywiście, nie potrafili wskazać winnych. Nauczyciele za karę 
sprowadzili nas z całej szkoły. Musieliśmy się pochylić, a oni uderzali nas laską. 
Ustawili też dziewczynki ze wszystkich klas tak, żeby oglądały, jak nas tłuką. 
– Pytasz, czy się bałem? Tak, było niebezpiecznie. Chyba się bałem. Najgor-
sze było to, że Niemcy robili na nas naloty i łapanki. Bywało, że rodzice kładli 
nas spać w ubraniach z plecaczkami z odzieżą i jedzeniem. Na szyjach mieli-
śmy zawieszone tekturowe tabliczki z imieniem i nazwiskiem, datą urodzenia 
i adresem zamieszkania na wypadek rozdzielenia. Frau Sannwald też starała się 
nas chronić, jak mogła, bo ciągle była obawa o wywózki, głównie na roboty 
do niemieckich gospodarzy. Czasem szepnęła ojcu: „Pane Jachnik ufaszaj pan! 
Coś netopre sze szykuje”. Na szczęście nigdzie nas nie wywieźli i nie zostaliśmy 
rozdzieleni. 

Niemcy są kaputt 

Walerian Jachnik pracował u Sannwaldów do końca wojny. Pewnego dnia, a był 
to mroźny styczeń 1945 roku, niespodziewanie z frontu wrócił Herr Sannwald. „Pa-
nie Jachnik – zaczął poważnie, stawiając na stole litr wódki – Niemcy są kaputt. 
Jest koniec. Trzeba mojej żonie zapewnić odwrót. Potrzebny jest wóz z piecykiem, 
bo jest miesięczne dziecko. Sytuacja jest poważna”. Do pokoju weszła jego matka. 
„Ohma, rhaus!!!” – ryknął Herr Sannwald na krzątającą się po pokoju starszą panią. 
Trzasnął za nią drzwiami i zaczął z Walerym omawiać szczegóły ucieczki. Uradzili, że 
Großmutter Ohma zostanie w Kórniku, żeby pilnować majątku. 

– Ojciec Walery – opowiada Dziadek Stefan – zamówił u kowala w sąsiednim 
budynku platformę, taką rolwagę zadaszoną. Obił to wszystko blachą, wstawił 
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piecyk, tapczan i wiaderko do siusiania. Do tego przygotował wielką skrzynię 
z wyrobami. To się fachowo nazywało „na trwało”, czyli że było zakonserwowa-
ne dymem, żeby ta Niemra miała z dzieciakami co jeść. Jeden koń był w podwó-
rzu, a drugi musiał być sprowadzany od gospodarza z Dziećmierowa, bo na taką 
wyprawę potrzebna była para silnych koni. Ale jak doszło do tego wyjazdu, to 
ojciec zaprzągł te konie do wozu i pojechał w pole, żeby je trochę zmęczyć. Bo 
przecież takich dzikusów, nie mógł puścić w drogę. Najpierw była mowa, że ma 
jechać cała nasza rodzina, die ganze Familie. 
– Nie, ja wiem, że tylko dziadek Walery miał jechać – wtrąca mama Ewa i wtó-
ruje jej Babcia Dana. 
– No, ale czekajcie, nie poprawiajcie mnie –  denerwuje się Dziadek. 
– W każdym razie, w końcu stanęło na tym, że ma jechać sam ojciec, ale powie-
dział, że piątki dzieci nie zostawi. Ostatecznie wysłali jednego z jego pracow-
ników. Bankiewicza? Drożaka? Nie…Edka Pelczyńskiego. Tak, Edka! Ale słuchaj 
tylko, jak został do tego zmuszony! Tuż przed wyjazdem Frau Sannwald, która 
była bardzo biuściatą kobietą, wyjęła nagle z biustonosza rewolwer i mówi do 
Edka: „Fährst du oder nicht? (Jedziesz czy nie jedziesz?)”. Nie było rady. Edek 
pojechał. Dowiózł ich do Leszna i uciekł. Resztę drogi do Niemiec powoził Sieg-
man, dwunastoletni wówczas syn Sannwaldów. 

I co się potem stało? Wiecie coś więcej? – dopytuję, jakby ktoś nagle w kulmi-
nacyjnym momencie przerwał mi film akcji. 

– Tak, bo potem Sannwaldowie nas odwiedzili. To był dziewięćdziesiąty drugi 
rok, miałaś trzy lata. Nagle, bez zapowiedzi przyjeżdża samochód na niemiec-
kich blachach. W drzwiach staje Siegman Sannwald ze swoimi dorosłymi sy-
nami. Żyła jeszcze wtedy Babcia Jada. Jest zdjęcie, jak wszyscy stoimy przy ży-
wopłocie na podwórku. Jesteśmy my, twoi rodzice, bracia, ciotki, i też Babcia 
Helena Szwarcowa, bo ona co niedziele przychodziła do nas na obiad. Podali-
śmy kawę. Oni mówią, że chcą zobaczyć miejsce, gdzie był warsztat dziadka Wa-
lerego, więc jedziemy na rynek. A potem chcą jeszcze pojechać do Finkego, do 
którego przeniesiono warsztat w czasie wojny. Finke ich jednak nie wpuszcza, 
nie chce mieć z nimi nic wspólnego. 
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– I tak siedzą i siedzą – wspomina Babcia.
‒ Kawa się skończyła, a oni jakby wyczekują, co dalej. Odgrzewam rolady i bu-
raczki. To dokładnie pamiętam – uśmiecha się Babcia Dana.
 ‒ Wesołe jest to spotkanie, choć trochę dziwne. 

Potem Dziadkowie byli zapraszani przez Sannwaldów do Niemiec, pisali też do 
siebie kilka razy listy, ale nigdy tam nie pojechali. Babcia dodaje, że ze względów 
finansowych. „A poza tym, to chyba nie chcieliśmy nawiązywać z nimi aż takich sto-
sunków, żeby się odwiedzać” – podsumowuje Dziadek Stefan. „Weź,Kasiu, to ptasie 
mleczko jeszcze” – zachęca Babcia Dana na koniec naszego kolejnego spotkania. 
„Herbaty Ci jeszcze podać? No, wypij coś jeszcze…” A Dziadzia Stefan wzdycha tylko 
z uśmiechem: „Ale się dziś, Kasiu, dowiedziałaś masę rzeczy…”
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Zakończenie.  
Więcej niż siedemdziesiąt trzy lata

Pepina Ribstona, Kirka, Princess, Moorpark, Piękna z Rept, Faworytka, Cesarz 
Wilhelm. Wykaz ten brzmi jak spis postaci, które pomieszały się z dramatów Szek-
spira i Słowackiego. Znakomita obsada. Jeśli jednak weźmiemy rzecz nieco bardziej 
dosłownie, to obsadzenie dotyczy około hektara sadu. Nie chodzi więc o osoby dra-
matu, ale o „…drzewa. Zresztą dziś właściwie nikogo nie powinien już dziwić taki 
gatunkowy ewenement. Z obecną wiedzą o tym, co potrafią drzewa i jak znakomi-
cie się komunikują”23, wyobrażam sobie powstanie literackiego gatunku, w którym 
to właśnie one opowiadają swoje historie. Pepina została posadzona w 1963 roku, 
Linda jest jabłonią od Zenka, a Kirka śliwą. W pierwszym rzędzie dumnie pręży się 
czereśnia marchijska razem ze swoimi dwiema przyjaciółkami, a tuż za nimi Pepina. 
Z trzydziestą szóstą notą i znakiem zapytania zamyka rząd Kirka. 

Spis drzew w sadzie jest dokładnie tym, co charakteryzuje Babcię Danę – skru-
pulatna i konsekwentna, z zapiskami i notatkami na każdą okazję. Córka urzędnika 
i wnuczka piekarza z zamiłowaniem do przeliczania rzeczywistości. Gdy w kościele 
pojawiały się nowe bukiety kwiatów, Babcia dokładnie wiedziała, ile jest w nich 
róż, a także ile par tańczyło w jej ulubionych pokazach łyżwiarstwa figurowego. Od 
lat prowadziła tak zwaną buchalterię, a przeliczoną w ten sposób i skatalogowaną 
rzeczywistość umieszczała w specjalnie przygotowanych tabelach i zestawieniach 
w kolejnych zeszytach, notesach i brulionach. Zapiski dotyczyły niemal wszystkiego. 
Był to chyba Babci sposób na porządkowanie świata. Pamiętam z dzieciństwa, jak 
siadała przy stole w żółtym pokoju [sic!], w żółtym domu i starannie wypełniała 
kolejne strony. Część z zapisków miała charakter „ilościowy”, a tam na przykład: 

Luty 1982 rok – wydatki mięsne (kurczak 1,4 kg – 180 zł, łopatka 1,3 kg – 325 zł, 
metka 0,4 kg – 60 zł; w tym na kartki 4.471 zł, bez kartek za 974 zł) 
Sierpień 1996 rok – pogrzeb Janki (5 gerberów) – 11,00 zł 
Październik 1994 roku – „Przekrój” podrożał o 2.500 zł teraz 15.000 zł
Marzec 2004 roku – waloryzacja emerytury – 23,57 zł 

23 Zob. P. Wohlleben, Sekretne życie drzew, tłum. E. Kochanowska, Kraków 2006. 
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Orzechy 2008 rok – 36,5 kg rozdane (Wittowie 2 kg, Toboła 2 kg, Piotrowie 
2 kg…)
Marzec 2013 – Ola dała na święta 400 zł
Grudzień 2013 roku – ryby 6,6 kg za 15 zł=99 zł +13 zł obróbka, było 26 kawałków

Z czasem w notesach Babcia uwzględniała coraz bardziej liczne kategorie o cha-
rakterze „jakościowym”. 

Styczeń 1995 – denominacja złotego 
Czerwiec 2008 roku – dostaliśmy od Włodków: kanapotapczan i 2 fotele i stół-
-ławę
Maj 2004 roku ‒ Hela Nowaczyk nie wyprawiała imienin 
Sierpień 2004 roku – w Jankowie byliśmy 3 tygodnie (31 VII – 21 VIII)
Czerwiec 2005 roku – Dzień Ojca robiliśmy sami. Była kawa z plackiem z wiśnia-
mi, lody, 2 szampany. Oli i Czesia nie było. Wieczorem był grill. Kiełbasę kupił 
Marek, pomidory, masło, chleb wspólnie. 
Marzec 2013 roku – wybór nowego Ojca Świętego (13 III 2013) Georgio Mario Ber-
golio Franciszek I, Papież Benedykt XVI abdykował z powodu złego stanu zdrowia 

Te kroniki były nieocenionym dowodem w sprawie, gdy po latach ktoś próbował 
wykłócać się z Babcią, że „na pewno mnie wtedy nie było”. Zawsze wtedy piorunem 
wstawała od stołu, przy wtórze Dziadka: „Danusiu, nie tak szybko”, i przynosiła od-
powiednie akta. Oponent zawsze przegrywał. 

Dziadek Stefan też uwielbiał notatki. Spisywał różne rzeczy i w teczkach prowa-
dził swoje małe archiwum – ze zdjęciami, wycinkami z gazet, własnymi odręczny-
mi notatkami. Zmysł kronikarski uruchamiał się Dziadkowi szczególnie 2 września. 
W dzień swoich imienin obok telefonu kładł kartkę i długopis. Od 1994 roku zapi-
sywał imiona osób, które dzwoniły do niego z życzeniami. Wieczorem z dumą od-
kreślał grubą kreską tych, którzy dobiegli z nim w życzeniowym maratonie do końca 
dnia. Spóźnionych też dopisywał, niechętnie, tuż pod kreską, bez taryfy ulgowej. 
W „tłustych” latach odnotowanych było nawet i trzydziestu siedmiu winszujących. 
Właściwie przez długi czas z roku na rok wahnięcia były nieznaczne. Ktoś spóźniony 
spadał pod kreskę, ktoś na własne życzenie nie został odnotowany. Z czasem jednak 
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ta radosna lista stała się mimowolnym sposobem ewidencjowania tych, którzy już 
nigdy nie zadzwonią... W braku numerka i imienia, wyrażało się znacznie więcej niż 
zapominalstwo. 

Telefonów ubywało tak, jak drzew w sadzie. Każdy rząd Babcia Dana odkreślała 
grubą linią; 1966 rok – trzydzieści cztery drzewa, 1967 rok – trzydzieści trzy. Dziś 
z dwustu drzew w sadzie pozostało zaledwie kilka. 

I jeszcze na koniec jedno wyliczenie. Po ślubie Dziadek Stefan i Babcia Dana są 
już razem sześćdziesiąt cztery lata, a wcześniej spotykali się dziewięć lat, co daje 
oszałamiającą sumę siedemdziesięciu trzech wspólnych lat… Kiedyś przeczytałam, 
że dobre małżeństwo tworzy się wtedy, gdy małżonkowie nawzajem potrafią doglą-
dać swoich ogródków, co mówiąc bardziej dosłownie oznacza, że interesują się na-
wzajem swoimi życiami. To zainteresowanie zawsze podziwiałam u Dziadków. Ale 
w czasie naszych spotkań odkryłam coś jeszcze bardziej niezwykłego. Dziadkowie 
swoje wspomnienia potrafili wzajemnie uzupełniać, dopytując się o daty, nazwiska, 
okoliczności zdarzeń. To było dla nich zupełnie naturalne, bo przez lata starannie 
„doglądali swoich ogródków”. Ale te wzajemne uzupełnienia nie dotyczyły jedynie 
okresu ich wspólnego życia, ale także wczesnych lat szkolnych czy nawet głębokiego 
dzieciństwa. Oznacza to – i chyba tylko miłość potrafi udźwignąć taki arytmetyczny 
paradoks – że w opowieściach przeżyli ze sobą znacznie więcej niż siedemdziesiąt 
trzy lata wspólnego życia… A co najpiękniejsze, nie przeszkadzało to Dziadkowi, by 
w czasie naszych rozmów, ot tak, nagle, z czułością zwrócić się do Babci słowami: 
„Danuchna, jakie ty masz duże dłonie….” 

***

„A co ty właściwie robisz Kasiu?” – zapytał Dziadek Stefan, gdy na jednym z na-
szych ostatnich „zbieraczych” spotkań w żółtym domu fotografuję wiszące na ścia-
nie obrazy. Widzę, jak w ciągu ostatnich kilku miesięcy posunęła się jego choroba. 
Z ogromnym trudem wstaje i porusza się, niewiele już pamięta i kojarzy, zdecydo-
wanie też więcej milczy. „Zbieram ostatnie już materiały – odpowiadam – bo spisu-
ję naszą rodzinną historię”. „A my już ci coś opowiedzieliśmy?” – dziwi się Dziadek. 
„Tak, już całkiem sporo” – mówię z uśmiechem i jak nigdy wcześniej czuję, że choć 
małą drobinę udało mi się ocalić od zapomnienia. 



253

Żółty dom

Podziękowania

Tak jak historia rodzinna tworzy się przy udziale wielu osób, również jej spisy-
wanie jest wysiłkiem zbiorowym. 

Dziękuję Mikołajowi, który pewnego lutowego wieczoru, gdy gubiłam się w my-
ślach, czy udźwignę jeszcze tę dodatkową pracę, powiedział: „Jeśli zależy ci, żeby 
w końcu się tym zająć, to po prostu zacznij i już się nie zastanawiaj”. Może padło 
nawet jedno ostrzejsze słowo? Dziękuję, bez tego bym nie ruszyła. Dziękuję też za 
wsparcie w trakcie pracy – za wiele wspólnych rozmów, śmiech i łzy przy odczyty-
waniu kolejnych fragmentów, godziny spędzone na skanowaniu materiałów i nocne 
nagrywanie wersji audio dla Dziadków. 

Dziękuję mamie Ewie za nieocenioną pomoc w tropieniu informacji, odczyty-
waniu odręcznie napisanych dokumentów, liczne konsultacje językowe i ciągłą go-
towość do pracy, nieustający entuzjazm oraz wiarę, że to się uda. Dziękuję, bez tego 
utknęłabym gdzieś po drodze. 

Dziękuję tacie Markowi, który dzielił się z Antosiem swoim czasem tak szczo-
drze, że nie tylko serce rosło, ale też palce szybciej chodziły po klawiaturze. Dzięku-
ję, w żaden inny sposób, to by się nie udało. 

Dziękuję cioci Oli i Basi za parzenie niedzielnych kaw, pomoc w przeszukiwaniu 
teczek z dokumentami i albumów oraz wszystkie większe i mniejsze rozmowy. 

Dziękuję cioci Dorocie i wujkowi Michałowi za udostępnienie zdjęć i pamiątek 
rodziny Jachników. 

Dziękuję też pani Elżbiecie Rewerendzie za tłumaczenie listów Bronisława 
Szwarca oraz Magdzie Rewerendzie, Zosi Radziszewskiej-Nowaczyk oraz Ance. 

A ponad wszystko dziękuję Dziadkom, którzy z niesłabnącym zaangażowaniem 
współtworzyli ze mną tę opowieść. 



254

Katarzyna Nowaczyk-Basińska

Bibliografia 

Arendt Hannah, Eichmann w Jerozolimie: rzecz o banalności zła, tłum. D. Grinberg, 
M. Szawiel, Wydawnictwo Znak, Kraków 2004 

Barańczak Stanisław, Jeżeli porcelana to wyłącznie taka (wiersz z tomu Tryptyk z betonu, 
zmęczenia i śniegu) [w:] idem, Wiersze zebrane, Wydawnictwo a5, Kraków 2006 

Barthes Roland, Światło obrazu. Uwagi o fotografii, Wydawnictwo Aletheia, War-
szawa 2008

Brach-Czaina Jolanta, Metafizyka mięsa [w:] eadem, Szczeliny istnienia, Wydawnic-
two eFKa, Kraków 2006

Kęszycki Daniel, Z dni powstania wielkopolskiego. Wspomnienia 1918‒1920, Wy-
dawnictwo Miejskie Poznań, Poznań 2005 

Kęszycki Wojciech z Kęszyc h. Nałęcz, http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.55850 (do-
stęp: 24.08.2020)

Kórnik i Bnin w walkach o wolność w latach 1794‒1945, red. S. Weyman i L. Gomolec, 
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań–Kórnik 1976 

Kórnik. Spacer w czasie, http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornic-
kiej-20-pazdziernika-1939-roku/ (dostęp: 26.08.2020) 

Makuszyński Kornel, Dzielny Janek i jego pies [w:] idem, Bardzo dziwne bajki, Nakład 
Gebethnera i Wolffa, Warszawa 1929, s. 137‒195 

Oddział IPN w Poznaniu: Polskie Państwo Podziemne w Wielkopolsce 1939–1945, 
t. 2: Jak Feniks z popiołów. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego w Wielko-
polsce 1939–1945, Oficyna Wydawnicza Wielkopolski, Poznań 2007

Olachowski Edmund, Wspomnienia z czasów okupacji o sportowcach Poznania, 
„Kronika Miasta Poznania” 1960, R. XXVIII, nr 3, s. 51‒54 

Poznańskie Archiwum Historii Mówionej, http://historiamowiona.poznan.pl/rela-
cje/wojciech-keszycki/ (dostęp: 13.02.2020)

Słonimski Antoni, Alarm [w:] idem, Poezje wybrane, wybór i wstęp R. Loth, Ludowa 
Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1989 

Wawrzyniak Jarosław, Śrem w Powstaniu Wielkopolskim 1918‒1919, Bibliote-
ka Publiczna Miasta i Gminy im. Heliodora Święcickiego, Śrem 2011 [dostęp: 
24.08.2020].

Wohlleben Peter, Sekretne życie drzew, tłum. E. Kochanowska, Otwarte, Kraków 2006. 

http://www.sejm-wielki.pl/b/sw.55850
http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/
http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/
http://historiamowiona.poznan.pl/relacje/wojciech-keszycki/
http://historiamowiona.poznan.pl/relacje/wojciech-keszycki/


255

Żółty dom

CZĘŚĆ I 
Nana

Błociszewo

Danusia Szwarc (Nana) w majątku w Błociszewie24

24 Jeśli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymienione pamiątki należą do rodzinnego ar-
chiwum. 
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Od lewej: hrabia Daniel Kęszycki, na krześle Helena Szwarcowa z Danusią, trzecia od prawej: Chera

Od lewej: Helena Szwarcowa, Chera, Bronisław Szwarc
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Po spektaklu Sublokatorka w pałacu w Błociszewie. Trzeci od lewej – Bronisław Szwarc, 
w środku hrabia Daniel Kęszycki, piąta od lewej Helena Szwarcowa

Nana z Cherą przed pałacem w Błociszewie
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Bronisław Szwarc na olimpiadzie w Berlinie w 1936 roku
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Porcelana

Serwis zakupiony w 1931 roku na chrzciny Danusi
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Zdjęcie rodzinne Szwarców – Bronisław, Danusia, Zbyszek i Helena

Państwo Szwarcowie przed wyjściem na bal w mieszkaniu w Poznaniu  
przy ulicy Ludwika Rzepeckiego
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Dowód osobisty Bronisława Szwarca

Dowód osobisty Heleny Szwarcowej



262

Katarzyna Nowaczyk-Basińska

Plany na rok 1939

Kalendarz Bronisława Szwarca z 1939 roku
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Dzielny Janek i Jego Pies

Katalog książek
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Katalog książek

Adnotacja o wypożyczeniu
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Modre bławaty

Dedykacja wpisana przez Jana Ujdę
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Odpowiedź niedostarczona

Oryginał listu Heleny Szwarcowej do męża z 29 marca 1942 roku
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Oryginał listu Heleny Szwarcowej do męża z 29 marca 1942 roku
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Drogą urzędową

Informacja dotycząca odwiedzin i korespondecji w więzieniu we Wrocławiu

Poświadczenie dla Heleny Szwarcowej o możliwości odwiedzenia męża w więzieniu we Wrocławiu
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Pismo wysłane przez Helenę Szwarc do Ministra Sprawiedliwości III Rzeszy z prośbą  
o zmianę kary śmierci męża
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Odpowiedź skierowana do Heleny Szwarcowej w sprawie ułaskawienia Bronisława Szwarca
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Odpowiedź w sprawie zwolnienia Bronisława Szwarca zaadresowana do Danuty Szwarc

Odpowiedź od Margo Dyk (krewnej) w sprawie pomocy w uwolnieniu  
Bronisława Szwarca z więzienia
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Pismo wysłane przez Helenę Szwarc do Ministra Sportu III Rzeszy z prośbą  
o ułaskawienie Bronisława Szwarca
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Odmowa Ministra Sportu III Rzeszy
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Prośba Heleny Szwarc o wydanie rzeczy po śmierci męża

Odmowa wydania ciała Bronisława Szwarca
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List

Oryginał listu Bronisława Szwarca napisany do rodziny na dwie godziny przed śmiercią
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Oryginał listu Bronisława Szwarca napisany do rodziny na dwie godziny przed śmiercią

Dołączony do listu wycinek z wypisanymi przez Bronisława Szwarca  
nazwiskami i nazwami miejscowości
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Ogłoszenie informujące o śmierci Bronisława Szwarca
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Obrazki święte z dedykacjami dla żony i córki pisanymi przez Bronisława Szwarca  
na dwie godziny przed śmiercią
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Imienia Bronisława Szwarca

Broszura informacyjna dotycząca medalu im. Bronisława Szwarca
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Bronisław Szwarc - zawodnik klubu sportowego „Warta”

Bronisław Szwarc w czasie treningu



281

Żółty dom

Zwycięstwo Bronisława Szwarca w biegu przełajowym w 1927 roku

Grupa lekkoatletów „Warty” przed zawodami, pośrodku w pumpach Bronisław Szwarc
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Uchwała Rady Wydziału Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego z dnia 5 kwietnia 1966 roku 
o przyznawaniu medalu im. Bronisława Szwarca dla wyróżniających się studentów



283

Żółty dom

Zaproszenie na uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu  
imienia Bronisława Szwarca

Helena Szwarcowa pod tablicą pamiątkową w Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu
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„Nasza Trybuna” z 1978 roku, informacja o nadaniu imienia Bronisława Szwarca  
Szkole Podstawowej nr 51 w Poznaniu
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„Stefan Batory”

Jeden z 19 listów Heleny Szwarcowej do rodziny wysłanych w czasie rejsu  
 „Stefanem Batorym” do Kanady w 1972 roku
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Jeden z 19 listów Heleny Szwarcowej do rodziny wysłanych w czasie rejsu  
„Stefanem Batorym” do Kanady w 1972 roku

Zaproszenie kapitana statku na cocktail
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Helena Szwarcowa z siostrą Czesią na tle statku „Stefan Batory”

Helena Szwarcowa z siostrą Czesią i Ninką na tle wodospadu Niagara



288

Katarzyna Nowaczyk-Basińska

CZĘŚĆ II  
Stefan

Skład mięsa i wyrobów mięsnych 

Zdjęcia z warsztatu rzeźnickiego Walerego Jachnika
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Zdjęcie z warsztatu rzeźnickiego Waleriana Jachnika

Zawiadomienie o przejęciu sklepu rzeźnickiego
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Podwórze posesji w Kórniku, przy placu Niepodległości 14, grafika Bolesława Promińskiego, 
źródło: http://www.kornik.info/stary-kornik-i-bnin/

http://www.kornik.info/stary-kornik-i-bnin/
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Stefan (stoi) i Roman Jachnikowie

Zdjęcie rodziny Jachników – Jadwiga, Walerian oraz Roman, Maria, Halina i Stefan
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Oni to muszą wiedzieć

Egzekucja publiczna piętnastu Polaków dokonana 20 października 1939 roku na rynku w Kórniku, 
źródło: http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/

http://www.kornik.info/egzekucja-obywateli-ziemi-kornickiej-20-pazdziernika-1939-roku/
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Bez ślubnego zdjęcia

Antoni Wierniewski – pierwszy narzeczony Jadwigi Jachnik

Słowniczek podręczny wyrazów obcych należący do Antoniego Wierniewskiego
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Domniemane zdjęcia ślubne Jadwigi  i Waleriana Jachników
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Rozkaz

Zapozew. Oryginał zaginął w rodzinnym archiwum.  
Przedruk znajduje się w lokalnym miesięczniku „Kórniczanin” nr 5, maj 1999, s. 12
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Powrót

Zwolnienie Jana Jachnika z obozu. Oryginał zaginął w rodzinnym archiwum.  
Przedruk znajduje się w lokalnym miesięczniku „Kórniczanin” nr 5, maj 1999, s. 13

 

Dowód przekazania pieniędzy Janowi Jachnikowi do obozu w Dachau
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Fotografie wykonane dzień po powrocie Jana Jachnika z obozu w Dachau
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Szkoła

Zdjęcie klasowe  Stefana Jachnika, 1938 rok (wśród rozpoznanych osób: p. Karol Nowicki (nauczyciel) 
Zofia Hietz, Janka Rychlewska, Basia Węcka, Anna Kubacka, Jasiu Błaszczyk, Gracjan Stajkowski, 

Korcz, Michał i Sylwester Sieczkarski, Remiś Żurbicki, troje rodzeństwa Leidgeberów, Każmierczak, 
Stachu Gramasz, January Sadowski, Stajkowski); Stefan Jachnik w pierwszym rzędzie, piąty od prawej
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Niemcy są kaputt

Zdjęcię z wizyty rodziny Sannwaldów w domu rodzinnym Jachników. 
Od lewej: syn Siegmana Sannwalda, mama Ewa, Dziadek Stefan, babcia Jada, żona Siegmana 

Sannwalda, Babcia Dana, ciocia Basia, Kasia, Piotr, tata Marek
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Zakończenie: Więcej niż  siedemdziesiąt trzy lata   

Spis drzew w sadzie
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Przykładowa strona zapisków Babci Dany prowadzonych od lat osiemdziesiątych
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Spis osób dzwoniących do Dziadka Stefana z okazji imienin w poszczególnych latach
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Mechanik lotniczy 
Stanisław Mucha

Wstęp

Od wielu lat pasjonuje mnie historia rodziny. Dzięki badaniom genealogicz-
nym udało mi się odszukać wielu przodków – najdalej tych żyjących w XVIII wieku 
(zob. załącznik 2). Uwaga moja jednak szczególnie była zwrócona w stronę nieżyją-
cego już dziadka – ojca mamy. Dziadek Stanisław Mucha, bo o nim piszę, był szcze-
gólną postacią. Urodził się w końcu XIX stulecia, przeżył dwie wojny światowe, czasy 
Polski międzywojennej i komunistycznej. Zatem losy jego wpisywały się nieroze-
rwalnie w bieg historii mojego regionu.

Zmarł w latach osiemdziesiątych XX wieku. Osobiście znałem dziadka jako co 
najwyżej piętnastoletni chłopiec. Już wtedy intrygował mnie swoją osobowością. 
Niektóre jego opowieści pamiętam do dzisiaj. Prawdziwą skarbnicą wiedzy o losach 
dziadka pozostaje moja mama Halina. Skrupulatnie przechowuje pamiątki po swo-
im ojcu. Archiwum rodzinne jest bogate w dokumenty, zdjęcia a nawet przedmioty 
codziennego użytku. Dzięki zapoznaniu się z nimi rozpocząłem moją wędrówkę po 
historii życia dziadka. Nie było łatwe wiązanie faktów ze sobą w całość. Wiele cza-
su zajmowała mi weryfikacja danych, rozpoznawanie na zdjęciach osób, określanie 



304

Paweł Bróździński

czasu i miejsca wykonanej fotografii. Nieodłącznym elementem było również stu-
diowanie historii własnego regionu. Efektem stała się ta praca oparta na źródłach 
aktowych i narracyjnych – zarówno pisanych, jak i niepisanych. Wiodącą rolę ode-
grały dokumenty, fotografie i wspomnienia. Pracę można uznać za rys biograficzny 
Stanisława Muchy – urodzonego na wielkopolskiej wsi pod zaborem pruskim, peł-
niącego służbę wojskową w pruskim wojsku, pracującego na poznańskim lotnisku 
Ławica od 1919 do 1958.

W pracy starałem się zamieszczać zdjęcia tak, by zachowywać ich oryginalny 
charakter. W ramkach dodałem ciekawostki (mające co prawda nikły związek z sa-
mym bohaterem), wiążące się z miejscem i czasem opisywanych wydarzeń. Część 
dokumentów i ilustracji zostało zamieszczonych w załącznikach na końcu pracy.

Imion w tekście używałem w polskim brzmieniu, niezależnie od formy podawa-
nej w dokumentach (na przykład Wojciech, a nie Adalbertus)1.

Zdaję sobie sprawę, że przedstawiony materiał wymaga jeszcze poszukiwań i li-
czę na to, że mogą pojawić się kolejne źródła wiedzy. Chciałbym, żeby moje badania 
genealogiczne nie tylko służyły jako źródło informacji. Mam nadzieję, że kolejne 
pokolenia w rodzinie będą kontynuować moją pracę.

Rodzice

W roku 1889 odbyła się w Paryżu wystawa światowa, na którą wybudowana 
została słynna wieża Eiffla. W tym samym roku poeta Marian Gawalewicz w wierszu 
Październik pisał:

Jesień przędzę snuje białą, Wiatr  
ją rwie i mota, Wszystko zwiędło, uleciało – 
Została tęsknota.…  
[...] 
 

1 E.J. Grzeszkowiak, Mój pradziadek Joannes Kowalski, „Rocznik Wielkopolskiego Towa-
rzystwo Geologicznego Gniazdo” 2013.
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Przetrwaj tylko z wiarą w łonie  
Zwalcz zimowe chłody – 
Oto znów ci zwieńczy skronie  
Na wiosenne gody!...2

Z powyższego wiersza bije nostalgia: dosłownie za wiosną, a w przenośni za 
wolnością. Moja opowieść o losach rodzinnych rozpoczyna się w roku 1889, gdy 
Wielkopolska – moja rodzinna ziemia ‒ znajdowała się pod pruskim zaborem. 
Mimo tych okoliczności rok 1889 był dla moich pradziadków okresem szczęścia – 
tak jak te oczekiwane we wierszu „wiosenne gody”. Dnia 13 października 1889 roku 
w Rakoniewicach wzięli ślub:

dwudziestotrzyletni Jan (Johann) Mucha, urodzony 22 grudnia 1865 roku w Lu-
sówku, syn Wojciecha Muchy i Ludwiki Muchy z domu Piechowiak
oraz
dwudziestoczteroletnia Marianna Kuska, urodzona 26 października 1864 roku 
w Grąblewie (powiat Grodzisk Wielkopolski), córka Franciszka Kuski i Nepomu-
ceny Kuski z domu Miłosierna.

Zawarli związek małżeński w obecności urzędnika oraz świadków: Józefa Rosol-
skiego (lat 22, zam. Dębsko) i Marcina (Martin) Kuski (lat 25, zam. Ruchocice), co 
poświadczyli własnoręcznymi podpisami3.

Podpisy na dokumencie ślubu Jana Muchy i Marianny Kuski

2 M. Gawalewicz, Poezye, Kraków 1889.
3 Archiwum Państwowe w Poznaniu, księga małżeństw 1889/20.
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Z powyższych podpisów widać, że Jan Kuska, umiał się podpisać, w przeciwień-
stwie do żony, która zostawiła tylko trzy krzyżyki. W tamtych czasach nie był to 
odosobniony przypadek. Chłopom najczęściej nie zależało na edukacji, gdyż nie 
widzieli z tego wymiernego pożytku. Szczególnie było to widoczne w przypadku ko-
biet, które tradycyjnie miały zajmować się domem. Mężczyzna natomiast musiał 
choć trochę znać się na rachunkach i umieć czytać, aby w przyszłości łatwiej mu 
było utrzymać rodzinę.

Jan był pracownikiem rolnym. W akcie ślubu i w aktach urodzeń dzieci jego za-
wód został zapisany jako Arbeiter, czyli pracownik, robotnik. Można przypuszczać, 
że jego rodzina była biedna. Nie było łatwo związać koniec z końcem. A jednak 
Janowi i i Mariannie urodziło się 10 dzieci (zob. załącznik 1):

− Stanisław, ur. 13.09.1890 w Rakoniewicach4,
− Antoni, ur. 1892 w Rakoniewicach5,
− Helena, ur. 22.05.1894 w Obrze,
− Marianna, ur. 30.10.1896 w Obrze,
− Franciszek, ur. 10.09.1898 w Obrze,
− Pelagia, ur. 15.01.1900 w Obrze,
− Leon, ur. 20.05.1902 w Obrze,
− Stefania, ur. 26.08.1904 w Obrze6 (zm. 23.03.1905),
− Zofia, ur. 19.10.1906 w Obrze7,
− Joanna, ur. 27.04.1909 w Niałku Wielkim.

4 USC Rakoniewice Miasto, nr 123/1890.
5 Archiwum Państwowe w Poznaniu, USC Rakoniewice, skorowidz urodzeń nr 110/1892. 
6 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, USC w Obrze, Księga urodzeń 1904–1907, 

sygn. 9/222/0/1/7, nr 62, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jed-
nostka/6677835 (dostęp 21.02.2020); Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, USC 
w Obrze, [Księga zgonów 1902–1910], sygn. 89/222/0, nr 10, https://www.szukajwar-
chiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677850 (dostęp 21.02.2020).

7 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, USC w Obrze, Księga urodzeń 1904–1907, 
sygn. 89/222/0/1/7, nr 71, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednost-
ka/6677835 (dostęp 21.02.2020).

http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677835 
http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677835 
http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677850 
http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677850 
http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677835 (
http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677835 (
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Wszystkie miejscowości narodzin dzieci: Rakoniewice, Obra i Niałek Wielki, na-
leżały w tamtych czasach do powiatu babimojskiego8.

Wpis dotyczący urodzenia Stanisława Muchy w skorowidzu urodzeń z 1890 roku

Mój dziadek był najstarszy z rodzeństwa. Urodził się w Rakoniewicach. 
Świadczy o tym odnaleziony przeze mnie wpis w skorowidzu urodzeń z roku 
18909. Wpis znajduje się na samym dole strony, z powodu uszkodzenia nie wi-
dać numeru wpisu oraz początkowej litery nazwiska. W kolejnej kolumnie wid-
nieją nazwiska rodziców i następnie zawód ojca. W ostatniej rubryce wpisane 
jest miejsce zamieszkania „Dominia”. Starsi mieszkańcy Rakoniewic gwarową 
nazwą „duminium” określali dobra Czarneckich. Rozróżniali „duże dominium”, 
czyli pałac i okalające go czworaki. Właścicielem pałacu10 był w końcu XIX wie-
ku Stanisław hrabia Czarnecki. Natomiast mianem „małe dominium” określano 
dom jego zarządcy. W którym z tych dominiów urodził się dziadek, tego nie 
jestem w stanie ustalić.

Zachowany w archiwum rodzinnym wyciąg aktu urodzenia Stanisława Muchy 
zawiera dokładne określenie miejsca jego urodzenia: Rakoniewice Dwór.

W najstarszym dziecku rodzice pokładali największe nadzieje. Widzieli w nim 
swojego następcę i pomocnika. Naturalnym stanem rzeczy Stanisław jako najstarszy 
opiekował się młodszym rodzeństwem. Z pewnością stawiany był za wzór dla sióstr 
i braci. To wszystko wpłynęło na jego rozwój. Kształtowało jego odpowiedzialność 
i samodzielność, co prowadziło do szybkiego poznawania świata. Pomagając ojcu, 

8 J. Mycielski, Księga adresowa wszystkich miejscowości w Wielkim Księstwie Poznań-
skiem, Poznań 1902.

9 Archiwum Państwowe w Poznaniu, USC Rakoniewice, skorowidz urodzeń, https://szu-
kajwarchiwach.pl/53/1935/0/6/160/skan/save/Gr43ohVo7tyYB0JvGRk9Qw (dostęp 
11.01.2020).

10 Obecnie w pałacu znajduje się Urząd Miejski Gminy Rakoniewice.

https://szukajwarchiwach.pl/53/1935/0/6/160/skan/save/Gr43ohVo7tyYB0JvGRk9Qw
https://szukajwarchiwach.pl/53/1935/0/6/160/skan/save/Gr43ohVo7tyYB0JvGRk9Qw
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miał okazję pracować przy maszynie parowej w cegielni (lokomobili)11. Dokumentu-
je to zdjęcie z rodzinnego archiwum zamieszczone poniżej. Nie jest ono zbyt dobrej 
jakości, ale trzeba pamiętać, że to fotografia z początku XX wieku12. Zrobiona jest 
przy słabym świetle stosunkowo niewielkich okien. Ściany pomieszczenia zapewne 
były zakurzone od pyłu węglowego, co dodatkowo powodowało ograniczenie świa-
tła odbitego. Z sufitu zwisała lampa naftowa, która dawała niewielką jasność.

Wyciąg aktu urodzenia Stanisława Muchy, archiwum rodzinne

11 Nazwa lokomobila pochodzi od łacińskich słów: locus – miejsce i mobilis – ruchomy. 
Oznacza maszynę zbudowaną z kotła parowego i osadzonego na nim lub z boku silnika 
parowego. Cała maszyna najczęściej zabudowana była na kółkach, które umożliwiały 
poruszanie się, https://www.agrofakt.pl/lokomobile-ciechanowca-agregaty-napedzaja-
ce-rolnictwo/ (dostęp 12.07.2020).

12 Pierwsza fotografia na ziemiach polskich została wykonana w 1839 roku, w 1857 roku 
ukazał się pierwszy polski podręcznik o fotografii. Rozwój przemysłu fotograficznego 
i zakładów fotograficznych nastąpił w końcu XIX wieku. 

https://www.agrofakt.pl/lokomobile-ciechanowca-agregaty-napedzajace-rolnictwo/
https://www.agrofakt.pl/lokomobile-ciechanowca-agregaty-napedzajace-rolnictwo/
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Stanisław Mucha (z lewej) przy lokomobili w Belęcinie, archiwum rodzinne

Pokazane pomieszczenie jest wysprzątane. Być może zostało specjalnie przygo-
towane dla potrzeb wykonania zdjęcia. A może chodziło o sfotografowanie nowej 
maszyny? Kocioł posiada (widoczną po powiększeniu) tabliczkę znamionową z na-
zwą niemieckiej firmy R. WOLF. Urządzenie było skomplikowanym mechanizmem, 
o czym świadczy duża ilość mechanizmów, śrub, nitów, zaworów itp. Za mężczy-
zną z wąsami znajduje się koło zamachowe, które za pomocą przekładni pasowej 
napędzało inne urządzenia. W takich warunkach pracował mój dziadek Stanisław. 
Dla chłopaka ze wsi była to pierwsza styczność z techniką. Obaj mężczyźni mają 
zakasane rękawy. Jeden trzyma w rękach dużą szypę do węgla, przygotowany do 
pracy. Moją uwagę przyciągnął drobny szczegół: na jego bosych nogach znajdują się 
laczki13. Na pewno nie było to wygodne obuwie podczas pracy, jednak pełne buty 
były w tamtych czasach towarem niedostępnym dla każdego. Stąd mój wniosek, że 

13 Laczki – pantofle bez pięty (regionalizm, z niem. der Latsch, l.mn. die Latsche), https://
sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ laczki;8275.html (dostęp 03.07.2020).

https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ laczki;8275.html
https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/ laczki;8275.html
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osoba bez butów jest pomocnikiem. Czy z prawej strony znajduje się ojciec – Jan 
Mucha? Tego nie udało mi się potwierdzić.

Praca przy lokomobili była dla wiejskiego chłopaka na pewno bardzo ciekawa. 
Stwarzała okazję poznania nowinek technicznych i zapoznania się z prawidłami me-
chaniki i fizyki. Sądzę, że miało to niemały wpływ na dalsze postrzeganie świata 
i późniejszą fascynację dziadka techniką i maszynami.

Mój dziadek Stanisław pracował od roku 1910 jako maszynista maszyny paro-
wej w cegielni w Jedeniku(?)14. Praca przy maszynie nie polegała tylko na wrzucaniu 
węgla do kotła. Maszynista musiał dbać o odpowiednią porcję paliwa w taki spo-
sób, by ilość pary do napędu była wystarczająca. Jednocześnie pilnował, by tempe-
ratura w kotle nie była zbyt wysoka, a ilość pary nie była zbyt duża. W tej sytuacji 
wypuszczał nadmiar pary. Stąd pochodzi powiedzenie, że „cała para poszła w gwiz-
dek”. Jeśli pary byłoby o wiele za dużo albo nie zostałaby upuszczona, nadmiernie 
wzrosłoby ciśnienie i w ostateczności nastąpił wybuch kotła. Poza tym z paleniska 
należało regularnie usuwać produkty spalania: popiół, szlakę itp. Natomiast wnę-
trze maszyny trzeba było czyścić co jakiś czas z kamienia kotłowego, osadzającego 
się na jej elementach.

Służba wojskowa

Ustawą z 3 września 1814 roku o obowiązku służby wojskowej wprowadzono 
ogólny pobór do armii pruskiej. Dotyczył on każdego obywatela. Służba początko-
wo trwała 3 lata, na przełomie wieków, około roku 1900, została skrócona w niektó-
rych jednostkach do 2 lat. 

Stanisław Mucha dostał powołanie do wojska w 1911 roku, a więc w czasie, 
kiedy służba była dwuletnia. Dziadek służył w okresie od 13 października 1911 do 
24 września 1913 roku15. Tradycją było, że osoby powołane do zasadniczej służby 

14 Życiorys Stanisława Muchy z 20.08.1958 roku, archiwum rodzinne.
15 Krótka adnotacja przebiegu pracy Stanisława Muchy, pismo odręczne, załącznik do 

wniosku do emerytury, sporządzone przez jego córkę Halinę Muchę, w archiwum ro-
dzinne.
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wojskowej a później wyjeżdżające na wojnę fotografowały się w mundurze. Foto-
grafie te były często wysyłane do rodziny, nierzadko jako pocztówka. Niejednokrot-
nie stawały się ostatnią pamiątką po bliskim. Właśnie na takiej fotografii, wykona-
nej w studiu A. Gutenberga został uwieczniony mój dziadek w pruskim mundurze.

Stanisław Mucha w mundurze, fotografia wykonana w 1911 roku, archiwum rodzinne

Strój wojskowy składał się z granatowej bluzy, czarnych spodni, czapki polowej 
(tutaj leży na stoliku) koloru granatowego z czerwonym otokiem (Krätzchen), skó-
rzanego pasa z metalową klamrą, na której był napis „Gott mit Uns” (Bóg z nami)16. 
Do pasa jest przytroczony miecz, który nie należał do wyposażenia rekrutów i został 
wypożyczony przez fotografa do zdjęcia. Był to częsty zabieg „upiększający” zdjęcie.

Mój przodek został powołany do miejscowości Prenzlau w Brandenburgii, 
w północno-wschodniej części Niemiec. Służył w III Korpusie Cesarstwa Niemiec-
kiego, 6. Dywizji, 12. Brygadzie Piechoty, w 64 jednostce piechoty. Z czasów służ-
by wojskowej dziadka pochodzi kolejne zdjęcie pamiątkowe. Ustawienie żołnierzy 
jest wyreżyserowane. Dziadek Stanisław jest pierwszym stojącym na prawo od żoł-

16 http://www.ashistorii.pl/-kaiserzeit-czyli-dienstpflicht-.html (dostęp 20.07.2020).

http://www.ashistorii.pl/-kaiserzeit-czyli-dienstpflicht-.html 
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nierza w budce wartowniczej. Żołnierze pozują w typowych pruskich mundurach. 
Niektórzy mają hełm typu Pickelhaube. Dwóch ma przy mundurze sznury, była to 
nagroda za dobre strzelanie.

Wojsko pruskie uchodziło za posłuszne i karne. Oficerowie byli najczęściej po-
chodzenia szlacheckiego. W wojsku panowała dyscyplina. Szkoleniu rekruta towa-
rzyszyło wyrabianie posłuchu wobec przełożonych. W wojsku posługiwano się ję-
zykiem niemieckim. Ta umiejętność przydała się dziadkowi w późniejszym okresie. 
W wojsku pruskim dziadek przeszedł szkolenie taktyczne. Polegało ono na kształ-
ceniu znajomości broni, musztry, umiejętności strzelniczych oraz wytrzymałości 
podczas długich marszy z pełnym ekwipunkiem (ok. 30 kg)17. Przed zakończeniem 
służby zostało wykonane jeszcze jedno zdjęcie, które posiadam w archiwum rodzin-
nym. To fotografia, na której żołnierze znajdują się w białych mundurach roboczych. 
Stanisław Mucha wyróżnia się na tle innych, gdyż siedzi ubrany w czarne spodnie 
(pierwszy z prawej). O tym, że jest to zdjęcie pożegnalne, świadczą trzymane przez 
żołnierzy tablice. Z lewej strony żołnierz z trąbką trzymał napis „Nach der Heimat!” 
(„Do domu”)18. Na dolnej tablicy znajduje się numer brygady (12) i rok (1813). Na-
pis trzymany u góry „Wer weis ob wir uns Wiedesehen” oznacza „Kto wie, czy my 
znów się zobaczymy”. Nie wiedzieli, że okazją do spotkania w wojsku może być 
nadchodząca pierwsza wojna światowa.

Po przejściu do cywila dziadek pracował w hucie szkła w Niemczech19, niestety 
miejscowość nie jest znana.

17 E. Śliwiński, Południowo-zachodnia Wielkopolska podczas I wojny światowej. Wybór 
źródeł, Łódź 2015.

18 Nie jest to dosłowne tłumaczenie, słowo die Heimat oznacza tutaj rodzinne strony, małą 
ojczyznę.

19 Życiorys Stanisława Muchy z 20.08.1958, archiwum rodzinne (załącznik 9).
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Koszary w Prenzlau, pocztówka z początku XX wieku

Stanisław Mucha podczas szkolenia wojskowego, archiwum rodzinne
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Stanisław Mucha przed wyjściem do cywila, zdjęcie z 1913 roku

Pierwsza wojna światowa

28 lipca 1914 wybuchła pierwsza wojna światowa. W Prowincji Poznańskiej 
1 sierpnia ogłoszono natychmiastową mobilizację. Za niestawienie się 2 sierpnia 
do jednostki groziła kara więzienia. Stanisław Mucha służył w wojsku od 2 sierpnia 
1914 roku „aż do końca wojny”20. Mój dziadek walczył na froncie zachodnim z Fran-
cuzami. Był trzykrotnie ranny, dwa razy lekko, raz ciężko. Dowiedziałem się o tym 
z oficjalnych komunikatów niemieckich. Rząd pruski w latach 1914–1919 publiko-
wał informacje o stratach ponoszonych przez siły zbrojne Cesarstwa Niemieckiego. 
Można odnaleźć w nich dane o zmarłych i rannych żołnierzach. Listy strat (niem. 
Deutsche Verlustlisten, dalej DV) były w tamtych czasach publikowane codziennie 
i drukowane jako dodatek do gazet „Armee-Verordnungsblatt”, „Deutschen Reichs- 
anzeiger” i „Preußischen Staatsanzeiger”21.

20 Życiorys Stanisława Muchy z 20.08.1958, archiwum rodzinne.
21 http://wiki-de.genealogy.net/Verlustlisten_Erster_Weltkrieg (dostęp 18.02.2020).

http://wiki-de.genealogy.net/Verlustlisten_Erster_Weltkrieg 
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Pierwszą lekką ranę Stanisław Mucha odniósł w dniach 11–15 listopada 1914 
roku. Wynika to z informacji podanej przez DV 6 grudnia 1914. Dziadek służył wów-
czas w 8. Przybocznym Pułku Grenadierów im. Króla Fryderyka Wilhelma III we 
Frankfurcie nad Odrą, II Batalion, 6. Kompania został lekko ranny (DV, s. 3387)22. 
Został ranny podczas próby przełamania frontu w czasie pierwszej bitwy pod Ypres 
(Belgia). Dokładne miejsce, gdzie odniósł ranę, nie jest znane. Front ciągnął się 
przez kilkadziesiąt kilometrów.

Zapis dotyczący Stanisława Muchy na niemieckiej liście strat, fragment strony 3387

Od 4 kwietnia 1915 roku pułk dziadka podlegał 10. Brygadzie Piechoty23. Jednak 
sama jednostka (6. Kompania) pozostała bez zmian. Brygada walczyła w dalszym 
ciągu na froncie zachodnim z Francuzami. Tam Stanisław Mucha został ciężko ran-
ny, o czym poinformowano 10 lipca 1915 (DV, strona 7505)24.

Zapis dotyczący Stanisława Muchy w niemieckiej liście strat, fragment strony 7505

Pocisk trafił w prawe udo. Kula przebiła ciało na wylot, wyrywając z nogi kawał 
ciała. Takie rany postrzałowe goją się bardzo trudno ze względu na znaczny ubytek 
tkanek. Blizna pozostała na całe życie. Szczęściem w nieszczęściu było to, że nie 
doszło do powikłań, na przykład że nie rozwinęła się gangrena. Często wówczas am-
putowano nogę, co dla pacjentów niejednokrotnie kończyło się śmiercią. Z okresu 
rekonwalescencji dziadka pochodzi zdjęcie w rodzinnym archiwum. Przedstawia 
żołnierzy i personel medyczny w lazarecie. Mój dziadek siedzi pierwszy z prawej 

22 http://des.genealogy.net/search/show/987926 (dostęp 21.02.2020).
23 https://de.wikipedia.org/wiki/Leib-Grenadier Regiment_%E2%80%9EK%C3%B6nig_

Friedrich_Wilhelm_III%E2%80%9(_Brandenburgisches)_Nr._8 (dostęp 23.03.2020).
24 http://des.genealogy.net/search/show/2365750 (dostęp 21.02.2020).

http://des.genealogy.net/search/show/987926
https://de.wikipedia.org/wiki/Leib-Grenadier Regiment_%E2%80%9EK%C3%B6nig_Friedrich_Wilhelm_III
https://de.wikipedia.org/wiki/Leib-Grenadier Regiment_%E2%80%9EK%C3%B6nig_Friedrich_Wilhelm_III
http://des.genealogy.net/search/show/2365750 (
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strony w środkowym rzędzie. Niestety nie zachowały się informacje, gdzie to zdję-
cie wykonano.

Stanisław Mucha w lazarecie, przełom 1915 i 1916 roku

Zapis dotyczący Stanisława Muchy w niemieckiej liście strat, fragment strony 26335

Ostatnią ranę dziadek odniósł kilka miesięcy przed pójściem do cywila. Został 
lekko ranny. Informację zamieszczono w DV 17 września 1918 roku (DV, s. 2635)25.

Tuż przed zakończeniem pierwszej wojny światowej Stanisław Mucha służył 
w III Korpusie, 357 Pułku Piechoty. Potwierdza to fotografia z archiwum rodzinne-
go, widnieje na niej nazwa korpusu, umieszczona na tablicy trzymanej przez żoł-
nierzy. Mundury są znoszone, widnieją na nich odznaczenia. U stóp wojskowych 
znajdują się granaty karabinowe.

25 https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/197478/edition/180384/content (do-
stęp 21.02.2020) http://des.genealogy.net/search/show/7385716 (dostęp 21.02.2020).

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/197478/edition/180384/content
http://des.genealogy.net/search/show/7385716 (
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Stanisław Mucha z żołnierzami III Korpusu, 357 Pułku Piechoty, około 1918 roku

Mój dziadek stoi trzeci od lewej w środkowym rzędzie. Posiada przetkniętą przez 
dziurkę od guzika baretkę Krzyża Żelaznego. Na początku wojny odznaczenie to miało 
charakter elitarny. W późniejszym okresie stało się bardziej powszechne. Pomiędzy 
kwietniem 1813 a marcem 1814 przyznano 6639 Krzyży II klasy26. W sumie (do koń-
ca drugiej wojny) zostało nadane ponad 5 milionów odznaczeń klasy II27. Przyznanie 
odznaczenia dziadkowi mogło mieć związek z odniesioną raną na froncie. Nie dało to 
jednak awansu. Stanisław Mucha służbę wojskową skończył jako szeregowy.

Walki toczące się podczas pierwszej wojny światowej na froncie zachodnim 
zakończyły się rozejmem w Compiegne, który wszedł w życie przed południem 
11 listopada 1918 roku. Oznaczał natychmiastowe wycofanie się armii Cesarstwa 
Niemieckiego z Francji, Belgii, Luksemburga, Alzacji i Lotaryngii. Niemiecka armia 
została zmuszona do przerwania walk nie tylko z powodu sytuacji na froncie. Na 
skutek rewolucji listopadowej abdykował cesarz Wilhelm II. Cesarstwo Niemieckie 
przestało istnieć. Ostatecznie powstała Republika Weimarska – państwo federalne 

26 https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_%C5%BBelazny (dostęp 1.03.2020).
27 https://de.qwe.wiki/wiki/Iron_Cross (dostęp 1.03.2020).

https://pl.wikipedia.org/wiki/Krzy%C5%BC_%C5%BBelazny
https://de.qwe.wiki/wiki/Iron_Cross
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i demokratyczne. W tym samym czasie Polska stawała się niepodległa. Za datę od-
zyskania niepodległości przyjmuje się 11 listopada 1918 roku. Tego dnia zgodnie 
z decyzjami rozejmu w Compiegne nastąpiło wycofywanie wojsk niemieckich na 
wschodnią granicę z roku 1914. Niemcy opuścili Warszawę, ale nie opuścili Pozna-
nia. W tej sytuacji o wolność upomnieli się Polacy z ziem zaboru pruskiego. 27 grud-
nia 1918 roku wybuchło powstanie wielkopolskie. Dzięki niemu i decyzjom konfe-
rencji wersalskiej Wielkopolska wróciła w granice niepodległej Polski. Zatwierdził to 
traktat wersalski z 28 czerwca 1919 roku.

W takich okolicznościach kończyła się służba Stanisława Muchy w Armii Cesar-
stwa Niemieckiego. Powrót do domu z pewnością nie był łatwy ze względu na cha-
os związany z końcem wojny, rewolucją w Niemczech i powstaniem wielkopolskim. 
Nie wiadomo dokładnie, kiedy wrócił do rodziny. Wiadomo, że w Obrze nie został 
długo. 1 sierpnia 1919 roku rozpoczął pracę w Krzyżownikach. Zatrudnił się w mły-
nie Stanisława Kokocińskiego przy ulicy Słupskiej. Pracował w maszynowni jako ślu-
sarz-maszynista parowy (patrz dolna ilustracja na stronie obok). W pracy zapewne 
przydało się doświadczenie z lokomobilą sprzed lat. Starsi mieszkańcy Krzyżownik 
pamiętają pana Kokocińskiego jako człowieka, który lubił wychodzić na dwór w sa-
mej, śnieżnobiałej koszuli. I to niezależnie od pory roku, nawet zimą. Ale tylko wta-
jemniczeni wiedzieli, że pod koszulą skrywał się barani kożuch.

Krzyżowniki były wtedy podpoznańską wsią. Wzmianki o niej pochodzą już z XIV 
wieku28. Wieś włączona została do Poznania przez władze niemieckie w roku 1940, 
natomiast formalnie przez władze polskie w 1950. Kiedy dziadek rzeczywiście 
przyjechał do Poznania, nie wiadomo. Od 4 września 1919 roku był zameldowany 
przy ulicy Cesarza Wilhelma 47 (obecnie Szamarzewskiego). Po dwóch tygodniach, 
17 września 1919 roku, przeprowadził się do Krzyżownik (załącznik 2)29 i podjął na-
ukę przy ulicy Słupskiej. W roku szkolnym 1938/1939 ukończył 7-klasową szkołę 
podstawową30 zapewne w celu otrzymania świadectwa, gdyż wcześniej miał obo-
wiązek uczęszczania do szkoły pruskiej. 

28 E. Nawrot, Dzieje Kiekrza i okolic, Poznań 2000.
29 Karta meldunkowa, https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/bdc6ac789a549489aa806

a87155335e7e6733aa83323913e64339aa879c32c 59_max (dostęp 13.11.2019).
30 Życiorys Stanisława Muchy z 20.08.1958, archiwum rodzinne.

https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/bdc6ac789a549489aa806a87155335e7e6733aa83323913e64339aa879c32c 59_max
https://photos.szukajwarchiwach.gov.pl/bdc6ac789a549489aa806a87155335e7e6733aa83323913e64339aa879c32c 59_max
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Stanisław Mucha w mundurze, około 1918 roku

Współczesny widok młyna przy ulicy Słupskiej. Maszynownia znajdowała się  
z lewej strony od podwórza
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Szkoła w Krzyżownikach, około 1909 roku, fragment pocztówki

Małżeństwo

Władysława Czerniak urodziła się 11 kwietnia 1892 roku w Strzałkowie, 
w powiecie wrzesińskim. Jednak w księdze urodzeń podano datę 18 kwietnia31. 
Skąd ta rozbieżność? Ustawa z dnia 9 marca 1874 roku wprowadziła w Króle-
stwie Pruskim obowiązek urzędowego rejestrowania urodzeń, małżeństw i zgo-
nów32. Zgłoszenia urodzenia dziecka należało dokonać w ciągu tygodnia od dnia 
narodzin pod groźbą kary 150 marek lub więzienia. Obowiązek zgłoszenia spo-
czywał przede wszystkim na ojcu dziecka, w dalszej kolejności na akuszerce, 
lekarzu lub innych osobach uczestniczących w porodzie, właścicielu mieszkania 
oraz matce dziecka. Jeśli dziecko nie zostało zgłoszone w terminie, aby uniknąć 

31 https://szukajwarchiwach.pl/53/1954/0/1/55/skan/full/hH0BSniIs4xbhbpOvVSiHw 
(dostęp 11.01.2020).

32 Gesetz über die Beurkundung des Personenstandes und die Form der Eheschließung; 
Gesetz-Sammlung für die Königlichen Preußischen Staaten, nr 7, 1874.

https://szukajwarchiwach.pl/53/1954/0/1/55/skan/full/hH0BSniIs4xbhbpOvVSiHw
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kary, najprościej było podać po prostu inną datę. Zapewne tak stało się i w tym 
przypadku33.

Rodzicami Władysławy byli: Feliks Czerniak i Antonina Czerniak z domu Czer-
niak, którzy zawarli związek małżeński w Wólce (gmina Strzałkowo) 4 listopada 
188434. Tak, to nie pomyłka ‒ nazwisko panieńskie Antoniny było takie samo jak 
nazwisko męża. Władysława Czerniak została żoną mojego dziadka Stanisława 
Muchy 29 czerwca 1920 roku. Związek małżeński zawarli w Skórzewie. Kościół 
w Skórzewie z tamtych czasów już nie istnieje. Będący w złym stanie technicznym 
budynek zniszczyła burza gradowa w 1920 roku. Na jego miejscu wybudowano 
nową świątynię35.

Zdjęcia legitymacyjne Władysławy i Stanisława Muchów, około 1920 roku

33 W innych odnalezionych dokumentach, na przykład legitymacji ubezpieczeniowej Sta-
nisława Muchy funkcjonuje już data urodzenia Władysławy 11 kwietnia.

34 USC Wólka, wpis 27/1884.
35 „Ławica i Wola”, „Kronika Miasta Poznania” 2012, s. 33.
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Moi dziadkowie – Władysława i Stanisław ‒ doczekali się ośmiorga dzieci. Czwo-
ro z nich nie przeżyło wieku dziecięcego. Pierwsze urodziły się bliźnięta, które zmar-
ły po porodzie. Urodzone po nich trzecie dziecko zmarło w niecały rok po urodze-
niu. Czwarte dziecko zmarło na koklusz mając półtora roku36. W tamtych czasach 
śmierć niemowląt była powszechnym zjawiskiem. Sprzyjała temu bieda, a opieka 
lekarska nie była powszechnie dostępna i na niższym niż obecnie poziomie. Najstar-
szym dzieckiem, które przeżyło, był Franciszek Mucha. Urodził się w Sobiesiernie 
(obecnie Batorowo, powiat poznański) 20 marca 1923. Po nim kolejno urodzili się: 
Marian Mucha 14 sierpnia 1924 roku w Krzyżownikach, Mieczysław Mucha 1 grud-
nia 1927 roku w Poznaniu i najmłodsza córka Halina Mucha 28 września 1933 roku 
w Krzyżownikach (w budynku przy obecnej ulicy Słupskiej 17A)37.

Dziadkowie zostali wychowani w wierze katolickiej. Początkowo należeli do ko-
ścioła w Kiekrzu, oddalonego o około 5 kilometrów. W latach 1933‒1934 został 
wybudowany kościół pod wezwaniem imienia Maryi (przy obecnej ulicy Santoc-
kiej). Dziadek również wspierał jego budowę. Parafia im. Maryi została erygowana 
5 sierpnia 1934 roku38. Stanisław Mucha pełnił później w nim funkcję marszałka, był 
osobą odpowiedzialną za przygotowanie i organizację nabożeństw.

W rodzinnych notatkach znajdują się zapisy o datach ślubów rodzeństwa Stani-
sława Muchy. Niektóre z nich udało mi się potwierdzić dokumentami. Zestawienie 
tych ślubów znajduje się poniżej. Obejmuje ośmioro spośród rodzeństwa.

Tabela 1. Śluby rodzeństwa Stanisława Muchy

Rodzeństwo Muchów Małżonkowie Data ślubu

Stanisław Mucha  
(1890–1982)

Władysława Czerniak  
(1892–1971) 29 czerwca 1920

Helena Mucha  
(1894–1971)

Antoni Sarbak  
(1874–1954) 7 września 1920

36 Na podstawie wspomnień córki Stanisława Muchy Haliny Bróździńskiej z domu Mucha.
37 Rozmowa z Haliną Bróździńską z domu Mucha, 16 sierpnia 2020 roku oraz wspólna 

konfrontacja w terenie.
38 http://www.parafiamaryi.pl/nasza-parafia/historia (dostęp 16.04.2020).

http://www.parafiamaryi.pl/nasza-parafia/historia (
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Rodzeństwo Muchów Małżonkowie Data ślubu

Marianna Mucha  
(1896–?)

Feliks Żok  
(?‒1979) 11 maja 1919

Franciszek Mucha  
(1898–1989)

Katarzyna Kościelniak  
(?‒?) 17 sierpnia 1931

Pelagia Mucha  
(1900–?)

Franciszek Antoniak  
(?‒?) 10 sierpnia 1924

Leon Mucha  
(1902–1981)

Jadwiga Dziamska  
(?‒?) 6 października 1931

Zofia Mucha  
(1906–2000)

Stanisław Maciejewski 
(1903–1981) 18 października 193039

Joanna Mucha  
(1909–2010)

Jan Piasecki  
(1906–1979) 10 marca 193240

W tabeli brakuje Stefanii Muchy, która zmarła w wieku niemowlęcym (co 
udało się potwierdzić41) oraz Antoniego Muchy. Stanisław Mucha nie wspominał 
o tym rodzeństwie. Być może Antoni również zmarł w wieku kilku lat. Tego nie 
udało mi się potwierdzić. Znaleziony zapis o Antonim w spisie małżeństw z roku 
193442 nie daje pewności, że chodzi o brata dziadka (brak daty urodzenia lub 
imion rodziców).

39 https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/9/15/QeQbQ3HYVRf9VDifUJF3V-
g/#tabSkany, poz. 31 (dostęp 16.05.2020). W zapiskach rodzinnych Haliny Bróździńskiej 
widnieje data 16 listopada 1930.

40 https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/9/15/hOz-0HoRw7qdt-
MLO7J5VwQ/#tabSkany, poz. 11 (dostęp 16.05.2020). 

41 Archiwum Państwowe w Zielonej Górze, USC w Obrze, [Księga zgonów 1902–1910], 
sygn. 89/222/0, nr 10, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednost-
ka/6677850 (dostęp 21.02.2020). 

42 https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/10/15/Tmk5XPnxcZ6lHH4eHI0j-
JQ/#tabSkany, poz.9 (dostęp 12.08.2020).

https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/9/15/QeQbQ3HYVRf9VDifUJF3Vg/#tabSkany, poz. 31
https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/9/15/QeQbQ3HYVRf9VDifUJF3Vg/#tabSkany, poz. 31
https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/9/15/hOz-0HoRw7qdtMLO7J5VwQ/#tabSkany, poz. 11
https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/9/15/hOz-0HoRw7qdtMLO7J5VwQ/#tabSkany, poz. 11
http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677850 (
http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/6677850 (
https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/10/15/Tmk5XPnxcZ6lHH4eHI0jJQ/#tabSkany, poz.9
https://szukajwarchiwach.pl/53/1874/0/6/159/str/1/10/15/Tmk5XPnxcZ6lHH4eHI0jJQ/#tabSkany, poz.9
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Praca w lotnictwie

Z rozkazu ministra spraw wojskowych z 20 lipca 1921 Kazimierza Sosnowskiego 
został utworzony 3 pułk lotniczy i sformowany 29 sierpnia 1921 roku. Stacjonował 
na lotnisku wojskowym Poznań-Ławica43. W Polsce po odzyskaniu niepodległości 
brakowało wykwalifikowanej kadry lotniczej, na przykład w 1919 roku w kraju było 
tylko 188 mechaników44.

Zabudowania lotniska Ławica w Poznaniu, 1921 rok

Lotnisko na Ławicy jest najstarszym, działającym lotniskiem na ziemiach polskich, 
otwarcie nastąpiło w lipcu 1913 roku.

43 A. Zarzycki, Na podniebnych szlakach, Poznań 2001, s. 82; Księga pamiątkowa 3-go Puł-
ku Lotniczego 1918–1928. red. S. Abżółtowski. Poznań 1928, s. 15–16.

44 A. Zarzycki, Na podniebnych szlakach, s. 74.
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11 sierpnia 1920 roku Stanisław Mucha zakończył pracę w młynie i 12 sierp-
nia 1920 roku rozpoczął pracę w 3 pułku lotniczym. Początkowo pracował „przy 
wojsku”45. Następnie, od 1 października 1920 roku, jako mechanik płatowcowy był 
pracownikiem cywilnym. Dziadek Stanisław wykonywał przede wszystkim prace 
naprawcze samolotów. Regulował naciągi skrzydeł w płatowcach, kontrolował stan 
maszyn po remoncie, przed próbnym lotem.

Gama samolotów remontowanych w hangarach była bardzo szeroka. Były sa-
moloty produkcji niemieckiej (wiele zdobycznych wojennych, na przykład LVG C.V), 
francuskiej (na przykład Farman F-70), holenderskiej (na przykład Fokker F-VII), 
a także polskiej (na przykład RWD-5).

Francuski samolot Potez w hangarze na Ławicy w Poznaniu, Stanisław Mucha stoi drugi od lewej

45 Życiorys Stanisława Muchy z 20 sierpnia 1958 roku, archiwum rodzinne (załącznik 9).
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Samoloty miały szkielet drewniany lub metalowy obciągnięty płótnem, aby 
zapewnić opływowość konstrukcji. Płótno było impregnowane i malowane, co 
czyniło je łatwopalnym. Nie najlepiej to świadczyło o trwałości, bezpieczeństwie 
i wartości bojowej samolotów z tamtego okresu. Miałem okazję przekonać się 
o tym, jak szybko mogło spłonąć poszycie samolotu. Dziadek demonstrował mi 
to na kawałku takiego płótna. Wystarczyła zapałka i płótno paliło się jak rozpałka 
do grilla. 3 pułk lotniczy nie pełnił tylko funkcji stricte wojskowych. Zajmował się 
również budową obiektów technicznych i nie tylko. Powstały wówczas na przy-
kład murowane hangary, bloki koszarowe i mieszkalne dla dowództwa, łaźnia. 
Z inicjatywy pułku założono Spółdzielnię Spożywców a także zbudowano boiska 
i korty tenisowe46.

15 września 1922 roku w Poznaniu został założony przez byłych lotników woj-
skowych Związek Lotników Polskich (ZLP)47. ZLP utworzył w roku 1923 na terenie 
Ławicy Wielkopolską Wytwórnię Samolotów „Samolot”48, a w roku 1925 powołał 
do życia Towarzystwo Komunikacji Powietrznej Aero SA49. Związek wydawał też cza-
sopismo „Lotnik”.

Przy ZLP w roku 1924 powstała Sekcja Mechaników. Członkami sekcji mogli zo-
stać absolwenci Szkoły Mechaników Lotniczych lub osoby, które w lotnictwie prze-
pracowały co najmniej 2 lata50. Stanisław Mucha należał do tej drugiej grupy. Przy-
stąpił do Związku i otrzymał legitymację numer 29.

Sekcja Mechaników Związku Lotników Polskich w Poznaniu zbudowała szybo-
wiec „Mechanik”, który wziął udział w II Wszechpolskim Konkursie Szybowcowym 
na Oksywiu koło Gdyni w 1925 roku. Niestety szybowiec uległ dwukrotnemu uszko-
dzeniu podczas zawodów.

46 A. Zarzycki, Na podniebnych szlakach, s. 82–83.
47 https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Lotnik%C3%B3w_Polskich (dostęp 

28.12.2019).
48 https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska_Wytw%C3%B3rnia_Samolot%C3%B3w_

Samolot (dostęp 28.12.2019).
49 https://pl.wikipedia.org/wiki/Aero_(linia_lotnicza) (dostęp 27.12.2019).
50 „Lotnik”, 20 listopada 1924, nr 15, s. 7.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_Lotnik%C3%B3w_Polskich
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska_Wytw%C3%B3rnia_Samolot%C3%B3w_Samolot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wielkopolska_Wytw%C3%B3rnia_Samolot%C3%B3w_Samolot
https://pl.wikipedia.org/wiki/Aero_(linia_lotnicza)
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Przed hangarem na Ławicy, Stanisław Mucha oznaczony kółkiem

Legitymacja Stanisława Muchy – członka Sekcji Mechaników Związku Lotników Polskich
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Warunki życiowe rodziny

Sytuacja mieszkaniowa

Światowy kryzys gospodarczy na początku lat trzydziestych XX wieku znacząco 
odbił się na sytuacji w Polsce. Jego skutki były widoczne w przemyśle i w rolnictwie. 
W rolnictwie nastąpił spadek popytu a tym samym cen. Część rolników zaczęła ra-
tować się przed kryzysem, odsprzedając ziemię. Korzystając z tego, na początku 
lat trzydziestych Muchowie nabyli działkę w Krzyżownikach o powierzchni ponad 
1200 m2. Został na niej wybudowany parterowy, dwuizbowy domek. Budynek był 
mały, o powierzchni około 17 m2. Miał nieużytkowe poddasze. Wchodziło się do 
kuchni, a z niej do pokoiku. W kuchni po otwarciu klapy w podłodze znajdowała się 
maleńka piwniczka. W domu była elektryczność. Ciepło i możliwość sporządzenia 
posiłków zapewniał piec w kuchni. Woda pochodziła z głębokiej, około dwunasto-
metrowej studni. Do studni wpuszczano dodatkowe wiadro na linie, które pełniło 
funkcję chłodziarki. Toaleta znajdowała się na zewnątrz. Bieżąca woda do domu 
nigdy nie została doprowadzona.

Władysława i Stanisław Mucha przed swoim domkiem, 1950 rok
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Za domem znajdowała się mała zagroda, w której hodowano kilka kur. Do domku 
później został dobudowany mały składzik na opał, który również pełnił rolę kurnika. 
W późniejszym okresie przed wejściem do kuchni zostało dobudowane drewniane 
pomieszczenie. Był to mały warsztat oraz spiżarnia. Wokół domu znajdował się ogród, 
w którym uprawiano warzywa i owoce (w tym przepyszne, duże wiśnie odmiany gla-
za). Ceglany dom kontrastował z zieloną, drewnianą sienią, oplecioną winogroślą. 
Czerwone winogrono służyło do produkcji własnego wina. Wejście przed domem 
było wybetonowane. Obok stała altanka z bzu. Na wiosnę bez wydawał przepiękny 
aromat, latem w gorące dni dawał cień i wytchnienie. Sprzed domu prowadził bru-
kowany, kamienny ganek, czyli chodnik, który dochodził do ogrodzenia. Ogrodzenie 
było wykonane z siatki ocynkowanej rozpiętej na słupkach betonowych, zbrojonych 
(stojących do tej pory). W płocie znajdowała się zielona, masywna furtka prowadząca 
na piaszczystą ulicę Sianowską (ulica w czasie okupacji nazywała się Mathaweg, a cała 
dzielnica Steineck (Ławica))51. Po wojnie ulica nosiła nazwy: Wspólna52, Canowska53 
i ostatecznie Sianowska. Po drugiej stronie ulicy już było szumiące zboże, sięgające aż 
do obecnej ulicy Dąbrowskiego. Dziś znajdują się tu ogródki działkowe.

Zdjęcie przed domem rodzinnym: Franciszek, Władysława, Halina i Marian Muchowie, 1940 rok

51 Anmeldung, Posen, 17 lutego 1942 i kartki reglamentacyjne (1944–45) Stanisława Mu-
chy, archiwum rodzinne.

52 Dowód pracy, Poznań 16 marca 1945, wystawił Bolesław Romanowski, archiwum rodzinne.
53 Legitymacja członkowska Stanisława Muchy, 1948 rok.
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Warunki mieszkaniowe rodziny nie były łatwe. W dwuizbowym domu, gdzie tyl-
ko jedno z pomieszczeń było pokojem, mieszkało 6 osób – dwoje dorosłych i czwo-
ro dorastających dzieci. 

W tym domu rodzina Muchów mieszkała najprawdopodobniej od 1 kwietnia 
1933 roku. Taka data wpisana została (przez Władysławę Muchę) na karcie meldun-
kowej (Anmeldung – załącznik 3) w okresie okupacji hitlerowskiej54. Data została 
jednak skreślona i zmieniona przez urzędnika na 4 sierpnia 1940 roku. Moi dziadko-
wie mieli plany rozbudowy domku. Zgromadzili na to materiał budowlany – cegły 
i kamienie. Niestety po wybuchu wojny materiały te zostały zarekwirowane przez 
Niemców do budowy schronów.

Sytuacja finansowa

Na przełomie 1936 i 1937 roku Stanisław Mucha zarabiał 50,60 zł tygo-
dniowo55. Po przeliczeniu wynosiło to rocznie około 2638 zł, czyli miesięcznie 
219,87 zł. Dane o zarobkach dziadka były szczegółowo odnotowywane w legi-
tymacji ubezpieczeniowej. Czy dziadek zarabiał dużo czy mało? Spróbuję odpo-
wiedzieć na to pytanie, ograniczając się do czasów przedwojennych. W latach 
1936‒1937 roczne wynagrodzenie robotników rolnych w zachodnich woje-
wództwach Polski wynosiło 1146 zł56. W województwie poznańskim w wielkim 
i średnim przemyśle przetwórczym tygodniówka wynosiła 26,50 zł. Pracownicy 
umysłowi (mężczyźni) zarabiali miesięcznie średnio 280,50 zł. Dla porównania 
pensja miesięczna nauczyciela wynosiła 130 zł, zawodowego podporuczni-
ka średnio 206 zł, aspiranta w policji 240 zł. Wynika stąd wniosek, że pensja 
mojego dziadka jak dla osoby z wykształceniem podstawowym nie była niska. 
Zapewne było to rezultatem charakteru jego pracy w lotnictwie i wiążącej się 
z tym sporej odpowiedzialności.

54 Anmeldung, Posen, 17 lutego 942, archiwum rodzinne.
55 Legitymacja ubezpieczeniowa Stanisława Muchy, archiwum rodzinne.
56 Wszystkie wynagrodzenia za: Mały rocznik statystyczny 1939, Warszawa 1939.
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Legitymacja ubezpieczeniowa Stanisława Muchy

W tabeli 2 przedstawiono ceny detaliczne wybranych artykułów sprzedawa-
nych w Poznaniu w roku 1937 oraz siła nabywcza ‒ czyli ilość tych artykułów57, 
jaką mógł Stanisław Mucha nabyć za swoją miesięczną pensję. Dane te przyrów-
nuję z przeciętną pensją w gospodarce narodowej (4918,17 zł)58 i do cen tych 
samych artykułów w 2019 roku. Założyłem, że w legitymacji ubezpieczeniowej 
dziadka najprawdopodobniej podano płacę netto (na rękę), więc w poniższej 
tabeli ceny odnoszą się również do płacy netto: 3555,94 zł59.

57 Źródło cen 1937 za: ibidem; źródło cen za 2019 rok: informacja GUS (ceny dla Wielko-
polski) (dostęp 23.07.2020).

58 Informacja ZUS, https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/
minimalne-i-przecietne- wynagrodzenie (dostęp 23.07.2020).

59 Obliczenia płacy https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-wynagrodzen (dostęp 
23.07.2020).

https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-i-przecietne- wynagrodz
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/skladki-wskazniki-odsetki/wskazniki/minimalne-i-przecietne- wynagrodz
https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/kalkulator-wynagrodzen
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Tabela 2. Siła nabywcza pensji. Porównanie pensji Stanisława Muchy z 1937 roku 
(219,87 zł) i przeciętnej płacy netto z 2019 roku (3555,94 zł)

Artykuł

Rok 1937 Rok 2019

UwagiCena 
w złotych

Siła 
nabywcza

Cena 
w złotych

Siła 
nabywcza

Chleb żytni 
1kg 0,34 646,68 5,64 630,49 2019 – chleb 

pszenno-żytni

Mąka pszenna 
1 kg 0,53 414,85 2,78 1279,12

Ziemniaki 1 kg 0,08 2748,38 2,41 1475,49

Mięso wołowe 
1 kg 1,60 137,42 36,20 98,23

Mięso  
wieprzowe 1 kg 1,60 137,42 20,87 170,39

Mleko 1 litr 0,21 1047 2,72 1307,33

Masło 1 kg 3,50 62,82 29,2 121,78

Jaja 1 kg 1,80 122,15 15 237,06 Waga jaja 60 g

Cukier 1 kg 1,00 219,87 2,59 1372,95

Elektryczność 
10 kW/h60 5,72 38,44 6,00 592,66

Gaz 10 m3 2,63 83,6 22,77 156,17

Zauważmy, że dziadek za swoją pensję mógł kupić więcej chleba i mięsa woło-
wego61 niż obecnie oraz prawie dwukrotnie więcej ziemniaków. Pozostałych pro-
duktów za swoją pensję mógł kupić mniej, niż by to zrobił dzisiaj. Energii elektrycz-
nej nabyłby kilkadziesiąt razy mniej.

60 Elektryczność i gaz – przybliżona cena na podstawie własnego rachunku z 2019 roku, 
z uwzględnieniem opłat stałych, przesyłowych itp.

61 Mięso wołowe w Poznaniu było najdroższe, w innych regionach kraju mięso wołowe 
było zdecydowanie tańsze, od 0,94 zł/kg (Wilno) do 1,47 zł/kg (Warszawa).
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Druga strona legitymacji ubezpieczeniowej Stanisława Muchy

A gdyby chciał kupić samochód? Najtańsze nowe auto Fiat 500 kosztowało 
w 1937 roku 3800 złotych, czyli Stanisław Mucha musiałby wydać ponad 17 mie-
sięcznych pensji. Obecnie najtańsza Dacia Sandero kosztuje 36 900 złotych, czyli 
nieco ponad 10 średnich pensji. Wyposażenia i zaawansowania technicznego obu 
samochodów nie ma co porównywać, bo dzieli je przepaść technologiczna. Wynika 
z tego, że przed pierwszą wojną światową trzeba było dłużej pracować i oszczędzać, 
by kupić samochód. Muchowie posiadali za to dwa rowery, co w tamtych czasach 
nie było powszechne. Cena roweru była porównywalna z przeciętną miesięczną 
płacą robotnika62.

Pensja dziadka w porównaniu do wynagrodzeń innych robotników nie należała 
do najniższych. Natomiast jej siła nabywcza była niższa od dzisiejszej przeciętnej 
płacy. Mimo dość wysokiej pensji nie było rodziny stać na poprawienie swoich wa-
runków mieszkaniowych. W zasadzie zarobki Stanisława Muchy wystarczały jedynie 

62 http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/1,105126,9990746,Mowia_Wieki Rowe-
ry_w_II_Rzeczpospolitej.html (dostęp 20.08.2020).

http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/1,105126,9990746,Mowia_Wieki Rowery_w_II_Rzeczpospolitej.html
http://polskanarowery.sport.pl/msrowery/1,105126,9990746,Mowia_Wieki Rowery_w_II_Rzeczpospolitej.html
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na utrzymanie niemałej, bo sześcioosobowej rodziny. Na wypadek choroby i macie-
rzyństwa uprawnionymi do świadczeń w zakresie ubezpieczenia byli wszyscy człon-
kowie rodziny dziadka. Zostali oni wpisani do tabeli na drugiej stronie legitymacji 
ubezpieczeniowej Stanisława Muchy.

Spis obejmował żonę Władysławę i dzieci: Franciszka, Mariana, Mieczysława 
i Halinę. Wpis został potwierdzony pieczątką Ubezpieczalni Społecznej w Poznaniu 
z datą 24 września 1935 roku Co ciekawe, ta sama legitymacja służyła jeszcze po 
drugiej wojnie, co potwierdza pieczątka z 15 lipca 1946 roku. Jednak obejmowała 
już tylko żonę i córkę.

Druga wojna światowa

Wynikiem światowego kryzysu gospodarczego było dojście do władzy Adolfa 
Hitlera. Dążył on do odbudowy Wielkich Niemiec. Jego żądania wobec Polski zagra-
żały jej bezpieczeństwu i suwerenności. 28 kwietnia 1939 roku Niemcy zerwały pakt 
o nieagresji z Polską. Wzrastające napięcie w stosunkach międzynarodowych zapo-
wiadało nadchodzącą kolejną wojnę. W związku z tym z końcem sierpnia nastąpiła 
mobilizacja polskich sił zbrojnych. 24–25 sierpnia 3 pułk lotniczy został rozwiązany. 
Jego zadania przejęła Baza Lotnicza nr 3 dowodzona przez mjr. pilota Witolda Rut-
kowskiego63. Zmieniono także miejsce pobytu dawnego pułku. Stanisław Mucha 
wraz z innymi został przeniesiony do pracy w warsztatach na lotnisku w Lublinie. 
Tam stacjonowała baza 3 pułku lotniczego.

Niemcy hitlerowskie zaatakowały Polskę 1 września 1939 roku, co zapocząt-
kowało drugą wojnę światową. 2 września doszło do pierwszego bombardowania 
lotniska lubelskiego przez samoloty niemieckie. Kilkunastu żołnierzy z Bazy Lot-
niczej nr 3 z Poznania zostało rannych, a trzech zabitych. Naloty powtarzały się. 
Do najtragiczniejszego w skutkach nalotu doszło 9 września 1939 roku. Trzynaście 
samolotów niemieckich zbombardowało pole wzlotów, hangar, szkołę pilotów 
i pobliski las64. Niemcy ostrzeliwały polskie maszyny na lotnisku, nie oszczędzając 

63 J. Pawlak, Polskie eskadry w latach 1918–1939, Warszawa 1989.
64 https://www.sil.org.pl/en/news/details/20 (dostęp 23.04.2020).

http://www.sil.org.pl/en/news/details/20 


335

Mechanik lotniczy Stanisław Mucha

cywilów w okolicy. Ponad stu żołnierzy zostało zabitych, a rannych było znacznie 
więcej65. Stanisław Mucha w życiorysie skomentował te tragiczne wydarzenia krót-
ko: „9 września wszystko się rozpadło”66. Po tym bombardowaniu oddziały zostały 
ewakuowane do Łucka i okolicznych wsi. 

Zabudowania lotniska w Lublinie, około 1935 roku

1 września 1939 nastąpiła ewakuacja rodzin poznańskich urzędników i wojsko-
wych, które znajdowały się jeszcze w mieście. Wywożono je w sposób zorganizowa-
ny na wschód. Miały dołączyć do wcześniej przerzuconych tam mężczyzn. Włady-
sława Mucha w południe wraz z dziećmi dołączyła do ewakuowanych z Poznania. 
Kobiety i dzieci podróżowały otwartym pociągiem. Podczas jazdy często kazano im 
wysiadać z wagonów z obawy przed bombardowaniem przez niemieckie samoloty. 
Pod Kutnem pociąg został zbombardowany przez Niemców. Wiele osób zginęło lub 

65 W. Białasiewicz, A.L. Gzella, Wstęp, [w:] Bronili Lublina. Wrzesień 1939, Lublin 1994.
66 Życiorys Stanisława Muchy z 29 września 1968, archiwum rodzinne (załącznik 10).
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zostało rannych. Na szczęście z rodziny Muchów nikt nie ucierpiał. Ze względu na 
brak możliwości skontaktowania się z mężem i niepewnej sytuacji babcia Władysła-
wa postanowiła wrócić do domu. Można to było uczynić tylko pieszo i w dodatku 
nocą. Rodzina Muchów wędrowała, doświadczając niejednokrotnie głodu. Korzy-
stała z pomocy napotkanych ludzi i przygodnych noclegów. Powrót zajął kilka mie-
sięcy. W domu rodzina znalazła się dopiero w grudniu 1939 roku67.

Nie udało się odnaleźć żadnych dokumentów mówiących o tym, co działo się 
w tym czasie ze Stanisławem Muchą. Po zbombardowaniu lotniska w Lublinie do-
stał się do niewoli niemieckiej. Z przekazów ustnych wynika, że przebywał w obozie 
na Górze Św. Anny68. Znajdował się tam niemiecki obóz pracy (Arbeitslager Anna-
berg). Był to jeden z 16 obozów pracy na Śląsku Opolskim. Miał służyć jako zaplecze 
do budowy autostrady Wrocław Katowice Reichsautobahn (RAB 29, obecnie auto-
strada A4). Początkowo w obozie umieszczano polskich robotników przymusowych 
pochodzących z ziem wcielonych do III Rzeszy69. Następnie jesienią 1940 roku za-
częto do obozu zwozić ludność z gett żydowskich. 

Pobyt dziadka w obozie był stosunkowo krótki. Udało mu się powrócić do domu. 
W 1940 roku rozpoczął pracę na lotnisku, gdzie do końca drugiej wojny pracował 
w w arsztatach lotniczych jako ślusarz silnikowy. W roku 1941 rodzina Muchów 
przeżyła tragiczne wydarzenie. 19 maja w godzinach rannych doszło do wypadku 
komunikacyjnego na dzisiejszej ulicy Dąbrowskiego w Poznaniu (w pobliżu obecnej 
Tatrzańskiej). Samochód niemiecki potrącił 3-letniego chłopca, Mieczysława Mu-
chę, syna Władysławy i Stanisława. Obrażenia były na tyle poważne, że zginął na 
miejscu70.

Drugi z synów Władysławy i Stanisława Franciszek został zesłany na roboty 
przymusowe do Niemiec. Mieszkał w Berlinie w dzielnicy Niederschuuhauzen. 
Jak podają niemieckie akta wojenne (Kriegszeitkartei), zmarł 17 września 1943 na 

67 Na podstawie wspomnień córki Haliny Bróździńskiej z domu Mucha.
68 Na podstawie wspomnień córki Haliny Bróździńskiej z domu Mucha, świadczą o tym 

jedynie liczne pocztówki, niestety niezapisane.
69 https://sztetl.org.pl/pl/miejscowosci/g/1339-gora-swietej-anny/116-miejsca 

martyrologii/46055-oboz-pracy-%20zwangsarbeitslager-annaberg (dostęp 12.07.2020). 
70 Akt zgonu nr 3064011/00/AZ/1941/874592.
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syfilis. Pochowany został w Berlinie na cmentarzu St. Jacobi-Friedhof Neukölln71 
(w południowej dzielnicy miasta). Możemy się domyślać, że tylko dzięki dobrej 
znajomości języka niemieckiego i nieposzlakowanej opinii w miejscu pracy nie-
mieccy urzędnicy umożliwili dziadkowi Stanisławowi wyjazd do Berlina i udział 
w pogrzebie syna. Stanisław Mucha po powrocie z pogrzebu poinformował rodzi-
nę, że przyczyną śmierci syna były powikłania po operacji gardła. W roku następ-
nym (26 czerwca 1944 roku) umarła matka dziadka Stanisława ‒ Marianna Mucha 
z domu Kuska72. Miała 79 lat.

Wielkopolska w okresie okupacji hitlerowskiej należała administracyjnie do Kra-
ju Warty (Wartheland). Niemcy zmierzali do przeprowadzenia szybkiej germanizacji 
tego obszaru. W tym celu mieszkająca tu ludność została podzielona na pięć kate-
gorii zgodnie z wytycznymi volkslisty (Volksliste – niemiecka lista narodowościowa). 
I kategoria ludności na tej liście oznaczała aktywnych Niemców (Volksdeutsche), 
a V kategoria ‒ osoby, które uznano za niezdolne do germanizacji i przeznaczono do 
deportacji do Generalnego Gubernatorstwa73.

Dla obywateli innych narodowości niż niemiecka wprowadzono jako doku-
ment tożsamości kenkartę (Kennkarte ‒ karta rozpoznawcza). Kolor kenkarty 
wiązał się z narodowością. Karta Polaków miała kolor szarozielony, karta Żydów 
i Cyganów – żółty, a karta Rosjan, Ukraińców, Białorusinów, Gruzinów i górali – 
niebieski. Ponadto dokumenty te były oznaczone literami, na przykład R ‒ Rosja-
nie, J – Żydzi.

W archiwum rodzinnym zachowała się kenkarta mojego dziadka. W rubryce na 
uwagi wpisano dziadkowi adnotację: Schutzangehöriger. Termin oznaczał osobę 
zdolną do ponownej germanizacji. Dziadka przypisano zatem do IV kategorii vol-
kslisty, która obejmowała osoby ze „Starej Rzeszy”. Z pewnością opierano się na 
faktach, że dziadek urodził się w Cesarstwie Niemieckim (II Rzesza) i podlegał ger-
manizacji już jako dziecko przed pierwszą wojną światową.

71 https://collections.arolsen-archives.org/G/wartime/02020201/0297/142350692/001.
jpg (dostęp 12.06.2020).

72 Akt zgonu, USC Kościan nr 76/1944.
73 https://de.wikipedia.org/wiki/Wartheland (dostęp 20.08.2020).

https://collections.arolsen-archives.org/G/wartime/02020201/0297/142350692/001.jpg
https://collections.arolsen-archives.org/G/wartime/02020201/0297/142350692/001.jpg
https://de.wikipedia.org/wiki/Wartheland
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Kenkarta Stanisława Muchy wydana w 1944 roku

Tabela 3. Transkrypt oraz tłumaczenie kenkarty Stanisława Muchy

Język niemiecki Język polski

Lewa strona kenkarty

Kennort: Posen Lokalizacja: Poznań

Kennnumer: A27186 Numer 
identyfikacyjny:

A27186

Gültig bis: 18 Juli 1949 Data ważności: 18 lipca 1949

Name: Mucha Nazwisko: Mucha

Vornamen: Stanisław Imię: Stanisław

Geburtstag: 13 September 1890 Urodzony: 13 września 1890

Beruf: Schlosser Zawód: Ślusarz

Unveränderliche 
Kennzeichen:

narbe am r. 
Oberschenkel

Znaki szczególne: blizna na prawym 
udzie

Veränderliche 
Kennzeichen:

Fehlen Zmienne cechy: Brak
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Język niemiecki Język polski

Bemerkungen: Schutzangehöriger 
(eingegllederte 
Ostgebiet)

Uwagi: Re-germanizacja 
(obejmuje obszar 
wschodni)

Prawa strona kenkarty

Abdruck des rechten Zeigefingers Odcisk prawego palca wskazującego

Abdruck des linken Zeigefingers Odcisk lewego palca wskazującego

(Unterschrift des Kennkarteninhabers) (Podpis posiadacza karty)

Posen, den 18 Juli 1944 Poznań, 18 lipiec 1944 [data wydania]

der Polizeipräsident Szef policji

(ausstellende Behörde) (organ wydający)

(Unterschrift des ausfertigenden 
Beamten)

(Podpis urzędnika wydającego)

Do połowy 1940 roku Kraj Warty był najlepiej zaopatrzonym regionem III Rze-
szy74. Problemy z zakupem żywności, opału, odzieży w czasie okupacji zostały roz-
wiązane za pomocą reglamentacji, czyli wydawania produktów według przydziału. 
W Kraju Warty system kartkowy wprowadzono 15 lutego 1941 roku75. Niemcy mieli 
swoje sklepy (nur für Deutsche ‒ tylko dla Niemców). Były one lepiej zaopatrzone. 
Racje żywnościowe przysługujące Niemcom były też większe76. Polacy mieli trud-
ności z wykupieniem swojego przydziału. W Generalnym Gubernatorstwie towar 
w sklepach wystarczał jedynie na pokrycie około dwóch trzecich ilości kartkowych77. 
Jak widać na zamieszczonych ilustracjach, w rodzinnym archiwum zachowały się 
kartki z okresu okupacji. Należały one do Stanisława Muchy. Zatem przydziały żyw-

74 Kronika Miasta Poznania 2009, nr 3.
75 Cz. Łuczak, Dzień po dniu w okupowanej Wielkopolsce i Ziemi Łódzkiej (Kraj Warty): 

Kalendarium wydarzeń 1939–1945, Wydawnictwo Lektr, 1993.
76 https://muzeum1939.pl/kuchnia-w-czasie-okupacji-m2wswirtualnie/aktualno-

sci/3272.html (dostęp 3.08.2020).
77 https://pl.sci.historia.narkive.com/qeEaYupN/kartki-na-ywno-okupacje (dostęp 

2.08.2020).

https://muzeum1939.pl/kuchnia-w-czasie-okupacji-m2wswirtualnie/aktualnosci/3272.html
https://muzeum1939.pl/kuchnia-w-czasie-okupacji-m2wswirtualnie/aktualnosci/3272.html
https://pl.sci.historia.narkive.com/qeEaYupN/kartki-na-ywno-okupacje
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ności i innych artykułów były imienne. Jedna z przedstawionych kart była na chleb, 
druga na papierosy. Stanisław Mucha, mimo że palił papierosy, nie wykorzystał 
w pełni kartki. 

Trudności w zaopatrzeniu w produkty żywnościowe wpływały na powstanie 
podczas wojny czarnego rynku. Nielegalne hodowanie zwierząt i handlowanie żyw-
nością groziło surowymi karami, łącznie z wysłaniem do obozu78. Z drugiej strony 
rozwijały przedsiębiorczość, gospodarność i kombinatorstwo. Ludzie przymuszeni 
sytuacją zaczęli zastępować jedne produkty innymi, erzacami (Ersatz ‒ namiastka). 
Przykładowo zamiast mąki, której brakowało, stosowano do pieczenia tartą mar-
chew. W lepszej sytuacji znajdowała się ludność wiejska niż miejska. Rodzina Mu-
chów miała przydomowy ogródek, który wykorzystywała do uprawy.

Kartka na chleb Stanisława Muchy  
wydana w 1945 roku

78 „Głos Wielkopolski”, 7 września 2012.

Kartka na papierosy Stanisława Muchy  
wydana w 1944 roku
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Powojnie

W styczniu 1944 roku Armia Czerwona przekroczyła granicę Polski z ZSRR. 
Rozpoczęło się wyzwalanie ziem spod okupacji hitlerowskiej. Tworzyła się w Pol-
sce nowa polityczna rzeczywistość. W lipcu 1944 roku powstał pierwszy w Polsce 
komunistyczny rząd. Stolica została wyzwolona w styczniu 1944 roku. 12 stycznia 
1945 roku Armia Czerwona rozpoczęła wyzwalanie Poznania z rąk hitlerowskiego 
okupanta. W nocy z 23 na 24 stycznia uderzyła lotnisko na Ławicy. Dnia 17 lutego 
całe miasto zostało zdobyte oprócz Cytadeli, o którą walki jeszcze trwały. Ostatecz-
nie rankiem 23 lutego 1945 roku generał major Ernst Gonell poddał się i popełnił 
samobójstwo79. Poznań był mocno zniszczony. Zniszczenia sięgały 55%. Stanisław 
Mucha podjął pracę w firmie budowlanej. Pomagał w odbudowie uszkodzonych 
budynków, na przykład zniszczonej szkoły przy ulicy Leśnowolskiej w Krzyżownikach 
(załącznik 4)80. Od 1 maja 1946 roku pracował jak dawniej jako ślusarz w Oddziałach 
Lotnictwa Cywilnego przy ulicy Wały Jana III (załącznik 5)81. Następnie był zatrud-
niony przy montażu stabilizatorów w WSK Zakłady Sprzętu Lotnictwa Sportowe-
go nr 3 (Poznań, ulica Rokietnicka 5)82. Kwalifikacje dziadka zostały potwierdzone 
w maju 1946 roku orzeczeniem Komisji Kwalifikacyjnej w Zakładach Sprzętu Lotnic-
twa Sportowego. 

Po zajęciu lotniska Poznań Ławica Polacy przejęli po Niemcach wiele samo-
lotów i sprzętu. Większość z nich była zniszczona i wymagała przeglądu, a także 
naprawy bądź remontów. Mój dziadek będący mechanikiem lotnictwa czynnie 
uczestniczył w pracach nad przywróceniem świetności tym wysłużonym maszy-
nom. Dziadek skrupulatnie odnotowywał dane wykonywanych przez siebie na-
praw i pomiarów. Zapisywał to w starym kalendarzu niemieckim, który był uży-
wany jako notatnik.

79 Dzieje Poznania 1918–1945, red. J. Topolski, t. 2, Warszawa‒Poznań 1998.
80 Dowód pracy, Poznań 16.03.1945, wystawił Bolesław Romanowski, archiwum rodzinne.
81 Tymczasowa legitymacja członkowska Centralnego Związku Zawodowego Metalowców 

w Polsce nr 235 207 0.69, archiwum rodzinne.
82 Życiorys Stanisława Muchy z 23 września 1968 roku, archiwum rodzinne.
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Orzeczenie Komisji Kwalifikacyjnej wydane 1 czerwca 1956 roku

Jednym z remontowanych przez dziadka samolotów w sierpniu 1946 roku był 
niemiecki dwupłatowy samolot Bücker Jungmann. 

Samolot Bücker Bü 131 Jungmann jest w dalszym ciągu produkowany na zamówienie 
w Polsce przez firmę Air Res Aviation Sp. z o.o. z Rzeszowa na podstawie oryginalnej 
dokumentacji z lat trzydziestych83.

83 https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcker_B%C3%BC_131 (dostęp 11.06.2020).

https://pl.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCcker_B%C3%BC_131
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Fragment notatek prowadzonych przez Stanisława Muchę w niemieckim kalendarzu

Na zdjęciu strona 344 Stanisław Mucha znajduje się przy samolocie. Nie jestem 
znawcą samolotów, ale chciałem się dowiedzieć, przy jakiej maszynie na zdjęciu 
stoi dziadek. Udało się dzięki temu, że pewien producent wypuścił model do skleja-
nia z numerem rejestracyjnym nr SP-AGO i identycznym malowaniem84. Rozpozna-
łem samolot typu Fieseler Fi-156 ”Storch”. Był jednym z najpopularniejszych samo-
lotów niemieckich z czasów drugiej wojny światowej85. Został on wyremontowany 
i nazwany „Dar Młodzieży”.

84 http://archiwum.plastikowe.pl/recenzje/72-spdecal7214-fi-156-storch (dostęp 
10.06.2020).

85 http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1000/126/Fieseler-Fi-156-Storch2 (dostęp 
10.06.2020). 

http://archiwum.plastikowe.pl/recenzje/72-spdecal7214-fi-156-storch
http://www.samolotypolskie.pl/samoloty/1000/126/Fieseler-Fi-156-Storch2 
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Przy wyremontowanej sanitarce „Dar Młodzieży”, Stanisław Mucha trzeci od lewej, 1949 rok

Mój dziadek remontował też samolot sanitarny „Zjednoczenie”. 9 marca 1949 
roku w popołudniówce „Express Poznański” ukazał się artykuł W warsztatach Ligi 
Lotniczej buduje się86 samolot sanitarny Zjednoczenie” (załącznik 7)87. Artykuł za-
chwalał samolot, który miał transportować chorych. Jednocześnie podkreślano 
tu jego zalety techniczne: możliwość obniżenia prędkości lotu, zdolność do lądo-
wania na małym polu, możliwość złożenia skrzydeł. Następnego dnia, 10 marca 
1949 roku, ukazał się artykuł w „Głosie Wielkopolskim” Uskrzydlone sanitarki, 
który informował o przebudowie czterech samolotów. Pisano tam, że „Od do-
kładności wykonania konstrukcji zależna jest pewność lotu i lądowania. P. Mucha 
zbadawszy kratownicę znaczy części, które muszą ulec wymianie lub przeróbce. 
Materiał do budowy czerpią warsztaty z stosu starych kadłubów” (załącznik 8)88. 

86 Raczej „remontuje się”. 
87 „Experss Poznański”, 9 marca 1949.
88 „Głos Wielkopolski”, 10 marca 1949.
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Odbudowa samolotów zakończyła się sukcesem. 3 maja 1949 roku „Głos Wielko-
polski” poinformował: „W godzinach popołudniowych odbyło się na Placu Stalina 
uroczyste przekazanie dwóch samolotów sanitarnych Ministerstwu Zdrowia i Po-
wszechnej Organizacji ,,Służba Polsce”. Oba samoloty zostały ufundowane przez 
społeczeństwo Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej. Jak wiadomo jedna z latających 
sanitarek otrzymała nazwę »Zjednoczenie«”89. W tym samym roku w kwartalniku 
„Kronika Miasta Poznania” napisano: „1.05.1949 Społeczeństwo Wielkopolskie 
i Ziemi Lubuskiej oraz młodzież szkolna ufundowała dla Ministerstwa Zdrowia 
i Powszechnej Organizacji »Służba Polsce« dwa samoloty sanitarne. W dniu Świę-
ta Pracy, samoloty: »Zjednoczenie« i »Dar Młodzieży« stanęły na placu Stalina 
w Poznaniu, gotowe do służby”90.

W tym samym roku umarł ojciec dziadka Stanisława Jan Mucha. Było to 10 lu-
tego, w miejscowości Modrze Drożdzyce. Przeżył 83 lata. A 29 listopada 1947 roku 
urodził się jego pierwszy wnuk Ryszard. Był synem Czesławy Zagrabskiej i Mariana 
Muchy, który pełnił służbę w Milicji Obywatelskiej. Ślub Czesławy91 i Mariana odbył 
się dwa lata później w Toruniu 6 września 1949 roku. Drugi syn Mariana i Czesławy – 
Mirosław – urodził się 21 marca 1951 roku, a córka Hanna 10 czerwca 1954 roku. 
Córka Stanisława Muchy Halina zawarła małżeństwo z Franciszkiem Bróździńskim 
w Poznaniu 24 października 1953 roku. Urodziły im się córki: Elżbieta (11 kwietnia 
1955), Maria Jolanta (23 stycznia 1957) oraz syn Paweł (1 kwietnia 1967), czyli au-
tor niniejszego tekstu. 

31 marca 1958 roku Stanisław Mucha dostał wypowiedzenie z pracy (załącz-
nik 6)92 z trzymiesięcznym terminem, czyli z dniem 30 czerwca 1958 roku. Praco-
dawca napisał też: „Równocześnie nadmieniamy, że Zakład poczyni starania o dal-
sze pozostanie obywatela w pracy zgodnie z przepisami dla wybitnych specjalistów 
w swojej jednostce nadrzędnej, do której decyzja w sprawie należy”. Z życiorysu 

89 „Głos Wielkopolski”, 3 maja 1949, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa (dostęp 
22.06.2020).

90 „Kronika Miasta Poznania” 1949, R.22, nr 2/3.
91 Czesława najczęściej była nazywana Stenią.
92 Zakłady Sprzętu Lotnictwa Cywilnego, L.dz. 943/58 z dnia 31.3.1958, archiwum rodzin-

ne.
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dziadka wynika, że pracował niewiele dłużej, bo do dnia 15 lipca 1958 roku. Miał 
wówczas 67 lat.

Od sierpnia 1958 roku dziadek był zatrudniony na pół etatu jako dźwigowy 
w Powszechnym Domu Towarowym w Poznaniu93, zwanym popularnie „Okrągla-
kiem”. Dziadek pracował, siedząc w czarnym kitlu, w windzie tuż przy wejściu na 
małym taboreciku. Okrąglak był jedynym budynkiem w mieście, gdzie można było 
kupić w jednym miejscu różnorodne artykuły. Budynek miał osiem pięter, a na każ-
dym z nich inny asortyment. Okrąglak istnieje do dzisiaj i został jednym z symboli 
Poznania. Zazwyczaj na parterze przed windą ustawiały się długie kolejki klientów. 
Najczęściej wjeżdżali na samą górę. Następnie schodzili, robiąc zakupy na kolejnych 
piętrach. Do zadań dźwigowego należało pilnowanie, aby do windy nie wsiadało 
więcej osób, niż wynosiła jej nośność. Często, kiedy po wejściu do kabiny kilku osób 
brakowało tylko jednej, wówczas windziarz wołał: „Proszę, tylko jedna osoba!”. 
Następnie zamykał drzwi i przestawiał wajchę (korbę, podobną do tych w starych 
tramwajach, ale umieszczoną pionowo). Winda ruszała. Następnie dźwigowy znów 
przestawiał korbę i winda zatrzymywała się na określonym piętrze (jako windziarz 
pracował też Guccio Gucci (1881–1953) ‒ obsługiwał ją w pięciogwiazdkowym 
hotelu Savoy w centrum Londynu; później został znanym włoskim projektantem 
mody94). Można powiedzieć, że dziadek znów jak na lotnisku umożliwiał ludziom 
„odrywanie się od ziemi”.

Jako osoba związana z lotnictwem dziadek nie zerwał kontaktów z branżą. 
23 września 1968 roku napisał podanie95 o przyjęcie do Klubu Seniorów Lotnictwa 
przy Aeroklubie Poznańskim. Prośba została rozpatrzona pozytywnie.

W wolnym czasie Stanisław Mucha zajmował się naprawą rowerów. Nie była 
to praca zarobkowa, a raczej hobby. Naprawiał wszelkie rodzaje jednośladów, po-
cząwszy od dziecięcych „bobasów”, popularnych „damek”, skończywszy na kola-
rzówkach. Naprawy odbywały się w dobudowanej do domu drewnianej sieni, gdzie 
znajdował się maleńki warsztacik. Jeśli ktoś przyprowadził rower zabłocony, niewy-
czyszczony lub nie konserwowany, musiał wysłuchać długiego wykładu na temat 

93 Życiorys Stanisława Muchy z 29 września 1968, archiwum rodzinne.
94 https://pl.wikipedia.org/wiki/Guccio_Gucci (dostęp 7.08.2020). 
95 Brudnopis podania, rękopis, Poznań, 23.09.1968, archiwum rodzinne.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Guccio_Gucci 
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Władysława i Stanisław Muchowie przed swoim domem 

Klub Seniorów Lotnictwa, Stanisław Mucha oznaczony kółkiem
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dbania o stan swojego sprzętu. Mimo to był chętnie odwiedzany i ceniony jako 
fachowiec.

29 czerwca 1970 roku babcia Władysława i dziadek Stanisław obchodzili 50-le-
cie pożycia małżeńskiego. Uroczystość z tej okazji odbyła się w pobliskim kościele 
parafialnym pod wezwaniem Imienia Maryi w Poznaniu przy ulicy Santockiej.

 Dziadek na marynarce z dumą prezentuje odznaczenia. Nie są to wszystkie, 
które otrzymał. Było ich znacznie więcej96 (zdjęcia tych odznaczeń w załączniku 11): 
Krzyż Żelazny II klasy (pierwsza wojna światowa), Odznaka Wojskowa 3 Pułku Lot-
niczego – zielona (II RP), Brązowy Krzyż Zasługi (Warszawa, 2 maja 1938), Odznaka 
Polowa Pilota Obserwatora z dyplomem przeszkolenia specjalnego (II RP), Medal 
Brązowy Dziesięciolecia za długoletnią służbę (1938 lub 1939), Odznaka Przodow-
nika Pracy (Warszawa, 30 grudnia), Srebrny Krzyż Zasługi (Warszawa, 30 sierpnia 
1957), Zasłużony Obywatel Miasta Poznania.

Niestety, szczęście ich nie trwało długo, bo rok później 5 września 1971 roku 
zmarła Władysława Mucha99. Została pochowana na cmentarzu parafialnym przy 
ulicy Braniewskiej w Poznaniu. Stanisław Mucha mimo przeżytych ponad 80 lat 
i życiowych doświadczeń mieszkał sam w swoim domu. Dalej naprawiał rowery, 
zajmował się ogródkiem, słuchał radia, oglądał czarno-białe audycje telewizyjne. 
Przemieszczał się pieszo, jeździł rowerem lub autobusem. Zimową porą wracając 
z kościoła, w wieku około 90 lat poślizgnął się, upadł, łamiąc rękę. Po rehabilitacji 
nie zaprzestał jazdy rowerem. Krótko po swoich 92. urodzinach, 19 września 1982 
roku, zmarł97. Został pochowany 22 września obok żony na cmentarzu parafialnym 
przy ulicy Braniewskiej w Poznaniu.

W momencie śmierci miał dwoje dorosłych dzieci, szóstkę wnuków i cztery pra-
wnuczki. Kolejne prawnuki dopiero miały się narodzić… Obecnie dorasta pokolenie 
praprawnuczek i praprawnuków.

96 Informacja o odznaczeniach pochodzi z adnotacji wykonanej przez Stanisława Muchę, 
część z tych odznaczeń znajduje się w archiwum rodzinnym.

97 Akt zgonu, USC Poznań, nr 4911/82.
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Zdjęcie rodzinne z uroczystości złotych godów Władysławy i Stanisława Muchów, 1970. U dołu 
siedzą jubilaci: Władysława i Stanisław Muchowie, po bokach wnuczki ‒ siostry Bróździńskie 

trzymają laski z emblematem i liczbą 50: z lewej Maria Jolanta, z prawej Elżbieta. U góry stoją: córka 
Halina z mężem Franciszkiem Bróździńskim, w centrum zdjęcia wnuk Paweł Bróździński

Nekrolog Stanisława Muchy
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Tablica nagrobna na cmentarzu parafialnym przy ulicy Braniewskiej w Poznaniu

Stanisław Mucha był potomkiem biednych chłopów (wyrobników). Mimo że 
ukończył tylko szkołę podstawową, umiał biegle porozumiewać się po polsku i nie-
miecku, zarówno w mowie, jak i w piśmie. Wojny mocno go doświadczyły. Nie lubił 
o nich mówić, na ewentualne pytania odpowiadał zdawkowo. W życiu awansował 
dzięki swoim zdolnościom i uporowi. Był w stanie „wznieść się ponad poziomy” ‒ 
rozumiane jako awans społeczny a także związanie się z lotnictwem. Posiadał dużą 
znajomość zagadnień mechaniki, co pozwoliło mu być bardzo dobrym specjalistą 
w warsztatach lotniczych. Imponował swoją wiedzą i doświadczeniem. Niejedno-
krotnie podkreślał: „Jak Mucha powiedział, że samolot nie poleci, to nie poleciał”98. 
Z jego zdaniem liczyły się osoby podejmujące odpowiedzialne decyzje na lotnisku. 
Jako człowiek wychowany w „pruskim drylu” życie codzienne miał uporządko-
wane. Trzymał się niemieckiej zasady „Ordnung muss sein”, czyli „porządek musi 
być”. W kuchni, pokoju, w warsztacie, obejściu wszystko miało swoje miejsce i nikt 
nie mógł zaburzać tego porządku. Był stanowczy, wymagający od siebie i innych. 
Dziadek był postawnym, szczupłym mężczyzną. Palił papierosy, ale nie za często 
i niewiele. Za to w niedzielę po obiedzie wypalał cygaro. Lubił wypić mały kieliszek 
dobrego alkoholu. Jak pamiętam, grał często rodzinnie w karty. Była to jedna z jego 

98 Wspomnienia z dzieciństwa autora pracy.
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rozrywek. Umysł i wzrok miał sprawny do końca życia. Okulary zakładał tylko do 
precyzyjnych prac, gazetę mógł czytać bez nich.

Moje wspomnienia o dziadku Stanisławie pochodzą z okresu dziecięcego. Mimo 
pozornej surowości był serdecznym człowiekiem. Przyciągał moją uwagę ciekawy-
mi opowiadaniami o mechanice. Miał zdolności manualne, pomysłowość i umie-
jętności techniczne. Te zamiłowania udzieliły się również mnie. Do dzisiaj dziadek 
pozostaje dla mnie autorytetem.
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Załącznik 1

Karta meldunkowa Stanisława Muchy z 1919 roku
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Załącznik 3

Karta meldunkowa Władysławy Muchy z rodziną z 1942 roku
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Załącznik 4

Dowód pracy Stanisława Muchy z 1945 roku
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Załącznik 5

 
Legitymacja członkowska Centralnego Związku Zawodowego Metalowców w Polsce
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Załącznik 6

 

Wypowiedzenie z pracy
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Załącznik 7

„Express Poznański”, 9 marca 1949 rok
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Załącznik 8

„Głos Wielkopolski”, 10 marca 1949 rok
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Załącznik 9

Życiorys Stanisława Muchy z 1958 roku
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Załącznik 10

Życiorys Stanisława Muchy z 1968 roku
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Załącznik 11

Krzyż Żelazny (awers i rewers) Medal za długoletnią służbę

Brązowy i Srebrny Krzyż Zasługi

Odznaka Przodownika Pracy

Zasłużony Obywatel Miasta Poznania
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Plac, Platz czy La Place? 
Historia dowborczyka punktem 
wyjścia do dziejów rodzinnych

Nazwisko Plac w mojej rodzinie już zanikło. Z dalszymi krewnymi kontakt został 
utracony, w najbliższym kręgu rodzinnym zaś w pewnym pokoleniu pojawiły się 
tylko córki ‒ jedynie do momentu zamążpójścia korzystały z nazwiska rodowego. 
Pamięć o nim bez wątpienia będzie jednak przekazywana, choćby za sprawą dwóch 
anegdot. Okazuje się bowiem, że godność „Plac” niekoniecznie była mile widziana, 
bywała też... przedmiotem sporów.

Krzysztof Radzisław ‒ urodzony w 1908 roku w bocznej linii Placów ‒ usłyszał 
w Wojsku Polskim, że z tak gminnym nazwiskiem nie ma szans na awans oficer-
ski. Sprawę postawiono jednoznacznie i ostatecznie; Krzysztof zmienił nazwisko na 
Pleszyński (przy okazji upamiętniając przodka o tej godności, uczestnika powstania 
styczniowego) i jego dalsza kariera rozwijała się bez przeszkód. Taką wersję wyda-
rzeń Krzysztof Pleszyński przedstawiał najbliższym pod koniec swojego życia ‒ zna-
lazła ona potwierdzenie w metrykach Parafii Najświętszej Marii Panny w Pabiani-
cach. Przy notatce o narodzinach Krzysztofa urzędnik stanu cywilnego po latach 
dopisał: „Na pismo Urzędu Wojew. w Łodzi z dn. 23 XII 1935 r. L.OC.1/73 i Komisa-
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rza Rządu na miasto stoł. Warszawa z dn. 22 XI 1935 L.AC.II. 293 zezwolono Krzysz-
tofowi Radzisławowi na zmianę nazwiska »Plac« na nazwisko »Pleszyński«”1.

Julian Plac, zbiory rodzinne 

1 Archiwum Państwowe w Łodzi, Zespół: 2324d, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymsko-
katolickiej Najświętszej Marii Panny w Pabianicach, https://metryki.genealodzy.pl/ oze-
spole.php?ar=3&zs=2324d (dostęp 27.07.2020).

https://metryki.genealodzy.pl/ ozespole.php?ar=3&zs=2324d
https://metryki.genealodzy.pl/ ozespole.php?ar=3&zs=2324d
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Dokumenty Centralnego Ar-
chiwum Wojskowego potwier-
dzają, że do tej zmiany doszło 
po ukończeniu przez Krzysztofa 
Szkoły Podchorążych Sanitar-
nych we wrześniu 1935 roku. 
Zachowała się karta ewiden-
cyjno-kwalifikacyjna, na której 
wykreślono nazwisko rodowe 
i wpisano „Pleszyński”2.

Drugi konflikt z nazwiskiem 
„Plac” w tle miał charakter pry-
watny. W małżeństwie moich 
dziadków Marii i Wiktora ‒ jak 
w każdym ‒ dochodziło cza-
sem do sporów i kłótni. Maria 
w chwilach największego wzbu-
rzenia i zdenerwowania na 
męża sięgała jednak po szcze-
gólny argument: genealogiczny. 
W ostrych słowach zarzucała 
swojemu wybrankowi germań-
skie korzenie. Sugestia, że 
przodkowie Wiktora zapisywa-
li swe nazwisko rodowe przez 
„tz”, była szczególnie bolesna. 
Jemu bowiem bardziej do gu-

stu przypadała wersja wywodzenia się z francuskiego rodu de la Place, co miało być 
znacznie bardziej nobliwe.

2 Centralne Archiwum Wojskowe, Teczka osobowa Pleszyński Krzysztof Radzisław, 
sygn. VIII. 805.24.308.

Metryka urodzenia Krzysztofa Pleszyńskiego, Archiwum 
Państwowe w Łodzi, Zespół: 2324/D-, Akta stanu 

cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii 
Panny w Pabianicach, https://metryki.genealodzy.pl/

https://metryki.genealodzy.pl/
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Karta ewidencyjno-kwalifikacyjna Szkoły Podchorążych Sanitarnych ze zmianą nazwiska z Plac 
na Pleszyński, Centralne Archiwum Wojskowe, Teczka osobowa Pleszyński Krzysztof Radzisław, 

sygn. VIII.805.24.308

Ta żartobliwa opowieść oprócz uśmiechu rodzi też wiele pytań: jakie były fak-
tyczne korzenie Wiktora? Platz czy de la Place? Może prapradziadkowie pochodzili 
z Alzacji, gdzie wpływy niemieckie i francuskie przenikały się przez stulecia? W ja-
kich okolicznościach i kiedy przenieśli się na ziemie polskie? Jak widać, już dla Wik-
tora Placa odpowiedzi na te pytania gubiły się w mrokach dziejów, gdyby znał te 
fakty, z łatwością zbiłby „oskarżenia” rzucane przez Marię w chwilach domowych 
awantur.

Nie miałem okazji poznać mojego dziadka, a jego ojciec Julian tym bardziej 
był dla mnie postacią odległą. Odległą, a jednocześnie bliską. Dla mojej mat-
ki koleje losu i życiowe doświadczenia Juliana Placa były czymś dostępnym 
z pierwszej ręki. Do mnie dotarły pewne echa jego życiorysu, ale były niczym 
przygody fikcyjnego bohatera z powieści historycznej ‒ mogę się utożsamiać 
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z tą postacią, wyobrażać sobie jej doznania, gdy stawała w obliczu ważnych 
przemian społeczno-politycznych, ale po zakończonej lekturze pojawia się pyta-
nie, co z tego było prawdą, a co jedynie pewną legendą? Na ile autentyczne są 
powtarzane w rodzinie strzępki informacji? Trudno nie mieć takich wątpliwości, 
gdy słyszy się gdzieś mimochodem przy rodzinnym spotkaniu, że pradziadek 
Julian służył w gwardii carskiej przy rodzinie Romanowów, znał też osobiście le-
gendarnego Rasputina. Taka ciekawostka mocno rozbudza wyobraźnię, w mojej 
głowie rodziło to sceny niczym z filmu kostiumowego: piękne mundury, damy 
dworu w bogatych sukniach, pałacowe korytarze pełne intryg, wiszące nad tym 
widmo krwawej rewolucji...

Czy coś z tych opowieści da się potwierdzić obiektywnymi dowodami i czy jakieś 
brakujące informacje da się pomimo upływu lat odtworzyć? Czy w rodzinnych zbio-
rach, archiwach i różnych publikacjach można odnaleźć informacje potwierdzające 
wspomnienia przekazywane już trzeciemu pokoleniu? Niniejszy tekst stanowi pró-
bę zmierzenia się z tymi wątpliwościami.

Sensacyjne zapiski w księgach parafialnych 
i trop alzacko-lotaryński

Wzmianki o rodzinie Juliana Placa udało się odnaleźć w Aktach stanu cywilne-
go Parafii Rzymskokatolickiej w Konstantynowie3. Metryki spisane ręcznie w języ-
ku rosyjskim w drugiej połowie XIX wieku jednoznacznie rozstrzygają spór Marii 
z Wiktorem: w księgach faktycznie figuruje nazwisko Platz. W akcie ślubu rodzi-
ców Juliana w 1882 roku nazwisko pana młodego zapisano jako „Вoйцьех Плаць 
(Platz)”. Siedem lat później ten sam ksiądz przy okazji urodzin Juliana nazwisko 
Wojciecha zapisał już jako „Плаць/ PlatZ”. W wersji rosyjskiej zniknęła zatem liter-
ka „t”, jednak przy zapisie alfabetem łacińskim stosowana była niemiecka wersja 
nazwiska. Warto jednak zaznaczyć, że zarówno metryka ślubu rodziców, jak i uro-

3 Archiwum Państwowe w Łodzi, Zespół: 1523/D, Akta stanu cywilnego Parafii 
Rzymskokatolickiej w Konstantynowie, https://metryki.genealodzy.pl/ (dostęp 
27.07.2020).

https://metryki.genealodzy.pl/
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dzin Juliana, kończy się stwierdzeniem: „świadectwo to, po przeczytaniu obecnym 
niepiśmiennym przez Nas tylko podpisane – Ksiądz Biderman”. Wojciech i jego 
żona Agnieszka nie umieli czytać ani pisać, zapewne więc było im obojętne, w jaki 
dokładnie sposób ich nazwisko zostanie uwiecznione w księgach. Julian z kolei sto-
sował pisownię „Plac”, co poświadczają wszystkie zachowane dokumenty, od dy-
plomów wojskowych, poprzez świadectwo pracy, aż po własnoręczną dedykację 
z podpisem na odwrocie fotografii.

Różne zapisy nazwiska Wojciech Platz w księgach Parafii Rzymskokatolickiej w Konstantynowie, 
Archiwum Państwowe w Łodzi, Zespół: 1523/D, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej 

w Konstantynowie

Odręczna dedykacja Juliana Placa na odwrocie fotografii, zbiory rodzinne
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Tym większą sensacją dla naszej 
rodziny była krótka adnotacja przy ak-
cie urodzenia Juliana, datowana na rok 
1953: „Na podstawie pisma Komendy 
Powiatowej Milicji Obywatelskiej wy-
mienione w akcie nazwisko »Platz« 
zmienia się na »Plac«. Urzędnik Stanu 
Cywilnego [podpis nieczytelny], Konst. 
dn. 27.III.53”.

W 1953 roku na świecie było już 
trzecie pokolenie potomków Wojciecha 
Platza: Elżbieta, wnuczka Juliana i cór-
ka Wiktora, urodziła się w 1950 roku. 
Rodzina od wielu lat konsekwentnie 
posługiwała się formą „Plac”, nawet 
niekoniecznie zdając sobie sprawę, że 
urzędowo mogła kiedyś występować 
niemiecka wersja. Dlaczego więc milicja 
zainteresowała się tym tematem, uznała 
za zasadne wystosować pismo do Urzę-
du Stanu Cywilnego, a ten fatygował się, 
by wprowadzić adnotację w dokumen-
tach parafialnych sprzed prawie 70 lat?

Było to związane z szerszą polityką 
władz po 1945 roku, określaną mia-
nem repolonizacji. 

Po zmianie granic w wyniku drugiej wojny światowej tereny zachodnie przyłą-
czone do Polski w oficjalnej propagandzie określano mianem Ziem Odzyskanych. 
Odwołanie do stanu posiadania terytorialnego Piastów miało legitymizować przy-
łączenie do Polski rejonów, które przez bardzo długi czas pozostawały pod władzą 
niemiecką. Zgodnie z tym duchem zaczęto polonizować nazwy geograficzne ‒ przy-
wracać polskie czy słowiańskie nazwy, gdzie były poświadczone źródłowo, lub nada-
wać nowe. Zbliżone postępowanie zastosowano wobec mniejszości narodowych 

Metryka urodzenia Juliana Placa, 1889 rok – 
adnotacja, Archiwum Państwowe w Łodzi, 

Zespół: 1523/D, Akta stanu cywilnego Parafii 
Rzymskokatolickiej w Konstantynowie
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i „niepolsko” brzmiących nazwisk. Akcja ta była szczególnie intensywna na Śląsku, 
ale nazwiska polonizowano także w innych częściach kraju. Formalną podstawę ku 
temu dawał Dekret Rady Ministrów z 10 listopada 1945 roku o zmianie i ustala-
niu imion i nazwisk wraz z późniejszymi aktami niższego rzędu. W artykule 9 (1) 
rzeczonego dekretu postanowiono: „Władza orzekająca zarządza wpisanie zmiany 
nazwiska do ksiąg urodzeń i małżeństw na marginesie aktu stanu cywilnego, a tak-
że zawiadamia właściwe według miejsca zamieszkania i pobytu danej osoby wła-
dze, prowadzące ewidencję ludności i ewidencję wojskową, oraz władzę skarbową, 
ponadto zaś władzę prowadzącą rejestr karny”4. Adnotacja na marginesie metryki 
urodzenia Juliana Placa została zatem wprowadzona na mocy tego paragrafu. Nie 
tłumaczy to jednak, z czyjej inicjatywy przeprowadzono repolonizację tego konkret-
nie nazwiska.

O ile dekret z 10 listopada 1945 roku koncentrował się na procedurach zmiany 
nazwiska z inicjatywy danej osoby (na przykład dla zatwierdzenia pseudonimów 
konspiracyjnych), o tyle już Okólnik Ministra Administracji Publicznej z 31 grudnia 
1947 roku w sprawie repolonizacji nazwisk wzywał do aktywnego podejmowania 
działań w tym zakresie przez organy władzy. Minister Edward Osóbka-Morawski 
apelował w okólniku: „Celem przyspieszenia repolonizacji nazwisk, zniekształco-
nych przez zaborców w okresie niewoli, względnie ostatniej okupacji, proszę o uła-
twienie zamieszkałym w kraju obywatelom polskim korzystania z przepisów art. 12 
ust. 1 dekretu z dnia 10 listopada 1945 r.” Wskazany artykuł stanowił, że w przypad-
ku wątpliwości co do brzmienia lub pisowni nazwiska organy władzy mogą ustalić 
nazwisko „na życzenie interesowanego lub z urzędu” (podkreślenie własne). Na-
stępnie okólnik z 1947 roku wprost głosił: „o ile władza stwierdzi przy załatwianiu 
sprawy obywatela polskiego, że pisownia jego nazwiska nie odpowiada przyjętym 
powszechnie zasadom, winna również wystąpić z urzędu o zastosowanie przepisów 
cytowanego artykułu”5.

4 Dekret z dnia 10 listopada 1945 r. o zmianie i ustalaniu imion i nazwisk, Dz.U. Nr 56 
poz. 310, http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450560310/O/D1945 
0310.pdf (dostęp 27.07.20).

5 Pismo okólne z dnia 31 grudnia 1947 r. w sprawie repolonizacji nazwisk, Dziennik 
Urzędowy Ministerstwa Administracji Publicznej nr 24, https://polona.pl/item/ dzien-

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450560310/O/D19450310.pdf
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19450560310/O/D19450310.pdf
https://polona.pl/item/dziennik-urzedowy-ministerstwa-administracji-publicznej-r-3-nr-24-31-grudnia-1947,ODU2ODc1Mzg/12/#item
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Można zatem przypuszczać, że w pierwszym kwartale 1953 roku Julian Plac 
załatwiał na milicji jakąś sprawę, przy okazji której spostrzeżono, że w dokumen-
tach zapisane zostało przed laty nazwisko „Platz”. Milicjant mógł stwierdzić, że taka 
pisownia nie odpowiada „przyjętym powszechnie zasadom” zgodnie z obowiązu-
jącym prawem i pismem do urzędu stanu cywilnego uruchomił proces formalnej 
repolonizacji już dawno spolszczonego nazwiska.

Wróćmy jednak do samych metryk, pozwalają one bowiem znacząco rozbudować 
drzewo genealogiczne Placów vel Platzów i rzucają trochę światła na dawniejsze dzieje 
rodziny. Metryka urodzenia Juliana Placa podaje naturalnie nazwiska jego rodziców.

Konstantynów. Odbyło się w miejscowości Konstantynów w roku 1889, 26 marca 
/ 8 kwietnia o trzeciej po południu stawił się Wojciech Plac (Platz), robotnik, lat 
32, w obecności Tomasza Garbacińskiego oraz Jana Ionas, obydwoje zamieszka-
li w Konstantynowie, obydwoje w wieku 30 lat i ukazał Nam Syna, ogłaszając, że 
został urodzony on w Konstantynowie, w dniu wczorajszym, o godzinie 5 rano 
przez żonę jego Agnieszkę, z domu Garbacińską, lat 30. Dziecku temu podczas 
chrztu świętego w tym dniu nadano imię JULIAN i chrzestnymi byli Tomasz Gar-
baciński Kunegunda Korpowska z Konstantynowa. Świadectwo to, po przeczy-
taniu obecnym niepiśmiennym przez Nas tylko podpisane ‒ Ksiądz Biderman6.

Podążając tym tropem, natrafiamy w dokumentach Parafii Rzymskokatolickiej 
w Konstantynowie także na akt ślubu Wojciecha i Agnieszki Garbacińskiej, wraz 
z podaniem nazwisk ich rodziców.

Konstantynów. Odbyło się w miejscowości Konstantynów w roku 1882, 3 stycznia 
/ 15 stycznia o godzinie trzeciej po południu ogłaszamy, iż w obecności świadków 
Józefa Szulc lat 60, oraz Jana Fersztera, lat 56, obydwoje mieszkańcy Konstanty-
nowa, zawarto w dniu dzisiejszym ślub kościelny między Wojciechem Plac (Platz), 

nik-urzedowy-ministerstwa-administracji- publi cznej-r-3-nr-24-31-grudnia-1947,ODU-
2ODc1 Mzg/12/#item (dostęp 27.07.20).

6 Archiwum Państwowe w Łodzi Zespół: 1523/D, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskoka-
tolickiej w Konstantynowie, jednostka 1889, https://metryki.genealodzy.pl/.

https://polona.pl/item/dziennik-urzedowy-ministerstwa-administracji-publicznej-r-3-nr-24-31-grudnia-1947,ODU2ODc1Mzg/12/#item
https://polona.pl/item/dziennik-urzedowy-ministerstwa-administracji-publicznej-r-3-nr-24-31-grudnia-1947,ODU2ODc1Mzg/12/#item
https://metryki.genealodzy.pl/
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kawalerem, robotnikiem, urodzonym we wsi Majówka, od Jana i Marianny mał-
żonków Plac, zamieszkanie w Konstantynowie, lat 26, i Agnieszką Garbacińską, 
panienką, robotnicą, córką Wawrzyńca i Józefy, urodzonej formulis, zamieszkałą 
w Konstantynowie, urodzoną we wsi Brus, lat 26. Zawarcie małżeństwa nastą-
piło po trzykrotnym opublikowaniu ogłoszenia w tutejszym Konstantynowskim 
kościele 3 stycznia / 15 stycznia i dwie poprzednie niedziele tego roku. Państwo 
młodzi ogłaszają, że nie zawierali umowy przedślubnej. Ceremonia ślubu kościel-
nego udzielona przez nas. Świadectwo to, po przeczytaniu obecnym niepiśmien-
nym przez Nas tylko podpisane ‒ Ksiądz Biderman7.

Metryka urodzenia Juliana Placa, 1889, Archiwum Państwowe w Łodzi, Zespół: 1523/D,  
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Konstantynowie 

7 Archiwum Państwowe w Łodzi Zespół: 1523/D, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskoka-
tolickiej w Konstantynowie, jednostka 1882, https://metryki.genealodzy.pl/.

https://metryki.genealodzy.pl/
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Metryka ślubu Wojciecha Placa i Agnieszki Garbacińskiej, 1882, Archiwum Państwowe w Łodzi, 
Zespół: 1523/D, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Konstantynowie

Dalsza kwerenda metryk parafialnych odsłania rodzinne korzenie sięgające końców-
ki XVIII wieku, a jej rezultat przedstawia drzewo genealogiczne. Dziewiętnastowieczni 
przodkowie po mieczu Juliana Placa wszyscy bez wyjątku byli niepiśmiennymi rolnika-
mi-gospodarzami we wsi Majówka koło Pabianic. Dopiero Wojciech Plac (Platz) przed 
1882 rokiem przeprowadził się do Konstantynowa i został robotnikiem. Przeprowadzka 
zapewne miała związek z industrializacją tego regionu. Jest dość prawdopodobne, że 
Wojciech pracował w jednej z fabryk przemysłu lekkiego (włókiennictwo). Przypuszcze-
nie, że ród Placów przyjechał do Konstantynowa w związku z rozwojem przemysłowym 
Łodzi i okolic nie wytrzymuje jednak konfrontacji z materiałami źródłowymi. Konstan-
tynów został założony jako osada fabryczna sukienników i płócienników na terenie wsi 
Żabice Wielkie w 1821 roku, tymczasem metryka ślubu Jana Adama Placa podaje, że 
w roku 1823 mieszkał on u swojego ojca „w Majówce na gospodarstwie osiadłego’’. 
Pojawienie się Placów w rejonie Pabianic musi być związane z jeszcze wcześniejszą falą 
imigracji na te tereny, wynikającą z włączenia tych ziem do Prus po drugim rozbiorze 
Polski w 1793 roku. Trop prowadzi więc do Alzacji i Lotaryngii…
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Drzewo genealogiczne Wiktora Placa – syna Juliana, ojca Elżbiety i Ewy,  
opracowanie własne w aplikacji myheritage.com

Odczytanie wspomnianej metryki ślubu z 1823 roku nastręcza pewnych trudno-
ści ze względu na dawny ręczny krój pisma. Przy uważnym odszyfrowywaniu tych 
zapisów uwagę przykuwają dwa słowa: „Jan Adam Plac młodzian mający podług 
złożonej metryki wyjętej z ksiąg Hambach lat dwadzieścia jeden... panna Barbara 
Weberówna dowodząca złożoną metryką wyjętą z ksiąg Kościoła Surburg, iż skoń-
czyła rok dwudziesty pierwszy...” (podkreślenia własne). W pierwszej chwili poja-
wia się zwątpienie, czy te słowa zostały poprawnie odczytane. Dalsze poszukiwania 
wskazują jednak, że nie może tu być pomyłki ani przypadku. Hambach i Surbourg 
to dwie miejscowości położone we Francji przy granicy z Niemcami, oddalone od 
siebie o około 70 kilometrów. Hambach znajduje się w Lotaryngii w departamencie 
Moselle, Surbourg zaś w Alzacji w departamencie Bas-Rhin. Na stronach interneto-
wych Archiwum Bas-Rhin odnaleźć można rejestry urodzeń z przełomu XVIII i XIX 
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wieku i faktycznie w jednej z ksiąg, datowanej na rok XI rewolucji (1802‒1803), 
odnaleźć można nazwisko „Weber Marie Barbara”8.

Protoplaści Placów zatem faktycznie przybyli na ziemie polskie z Alzacji i Lo-
taryngii ‒ rodzinne przypuszczenia powtarzane z przymrużeniem oka znalazły po-
twierdzenie w archiwalnych dokumentach.

Na przełomie XVIII i XIX wieku na ziemiach polskich zajętych przez Prusy w wyni-
ku rozbiorów trwała zakrojona na szeroką skalę akcja osadnicza. Było to praktyczną 
realizacją gospodarczych idei kameralizmu ‒ odmiany merkantylizmu kładącej na-
cisk na pełne wykorzystanie zasobów ludzkich i czynników produkcji do pomnażania 
bogactwa władcy i państwa. Prusy Południowe ‒ prowincja utworzona z terenów 
rozbiorowych ‒ stała się obszarem, na którym intensywnie realizowano te koncep-
cje. Fundamentalnym zagadnieniem było zaludnienie ‒ po konfiskatach majątków 
i sekularyzacji dóbr kościelnych uzyskane grunty przeznaczono dla nowych osad-
ników. Pozyskiwano ich z innych obszarów Rzeszy i jej pogranicza, a akcja rekruta-
cyjna była przeprowadzona profesjonalnie: otwarto biura werbunkowe, rozesłano 
emisariuszy zachęcających do wyjazdu i ułatwiających procedury administracyjne, 
przewidziano wsparcie finansowe dla migrantów, czasowe zwolnienia podatkowe, 
a nawet zwolnienie ze służby wojskowej. Tak atrakcyjne warunki sprawiały, że z za-
chodu na wschód ruszyły tysiące kolonistów ‒ w Prusach Południowych zostawa-
li rolnikami-czynszownikami. Proces ten, choć w zmienionych uwarunkowaniach, 
trwał także po przejęciu części tych terenów przez Królestwo Kongresowe9. Nie 
jest pewne, kiedy dokładnie Platzowie i Weberowie przyjechali w okolice Pabianic, 
można mieć jednak pewność, że byli uczestnikami opisanego procesu.

Przybysze, zależnie od miejscowych okoliczności, utrzymywali swoją kulturę (ję-
zyk, religię) lub ulegali stosunkowo szybkiej polonizacji ‒ sprzyjało jej osadnictwo 
rozproszone, w którym imigranci nie tworzyli zwartych, oddzielonych skupisk, lecz 
mieszkali wespół z tubylcami. Nic nie wskazuje, by wieś Majówka była osadą jedno-

8 Archiwum departamentu Moselle udostępnia rejestr urodzin, ślubów i zgonów w miej-
scowości Hambach z lat 1766‒1791, brak tam jednak indeksu osobowego, a niewyraźny 
charakter pisma w praktyce uniemożliwia odnalezienie metryk rodziny Platz.

9 K. Woźniak, Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną a Pylicą i Wisłą od lat 70. 
XVIII wieku do 1866 roku. Proces i jego interpretacje, Łódź 2013, s. 77‒83.
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litą ‒ jej początki sięgają jeszcze XVI wieku, gdy była własnością krakowskiej kapituły 
katedralnej10. Osadnicy z Alzacji i Lotaryngii najpewniej osiedlili się wśród Polaków. 
Dalsze losy matrymonialne wskazują, że grupa ta utrzymywała relacje w swoim krę-
gu ‒ ślub Barbary Weber i Adama Placa w 1823 roku był związkiem w obrębie ro-
dzin napływowych. Podobnie ich syn Jan ożenił się z Marianną Szaller, której ojciec 
pochodził z Reichshoffen w Alzacji, a matka z Diedesfeld w Nadrenii-Palatynacie11, 
również na pograniczu niemiecko-francuskim. Z biegiem czasu jednak rodzina wro-
sła w polskie społeczeństwo do tego stopnia, że w czwartym pokoleniu Julian Plac 
walczył o niepodległość Polski, a w piątym Wiktor Plac alzacko-lotaryńskie korzenie 
traktował jako niepotwierdzoną powiastkę rodzinną.

Metryka ślubu Jana Adama Placa i Barbary Weber, 1823, Archiwum Państwowe w Łodzi, 1489/D, 
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Górce Pabianickiej

10 Dla kontrastu pobliska wieś Markówka powstała na przełomie XVIII i XIX wieku właśnie 
w wyniku niemieckiej akcji kolonizacyjnej, ibidem, s. 88.

11 Te informacje uzyskane zostały za sprawą algorytmu myheritage.com ‒ platformy interneto-
wej do zarządzania drzewem genealogicznym. Algorytm identyfikuje te same osoby w róż-
nych drzewach i pozwala zaczytać informacje zidentyfikowane przez innych użytkowników.
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Barbara Weber w indeksie urodzeń gminy Surbourg w latach 1802‒2003, Archiwa Departamentu 
Bas-Rhin, Księgi Parafialne gminy Surbourg (Registres paroissiaux), rok 1802–03 (L’an XI)

Metryka urodzenia Barbary Weber, Archiwa Departamentu Bas- Rhin, Księgi Parafialne gminy 
Surbourg (Registres paroissiaux), rok 1802–03 (L’an XI)



380

Zdzisław Skupień

W dziewiętnastowiecznych księgach parafialnych z Konstantynowa uderzająca 
jest stałość stosowanych formuł ‒ przez kolejne dziesięciolecia następujące po so-
bie urodzenia, śluby i zgony odnotowywane są tymi samymi formułami: „Działo się 
w mieście Konstantynowie... stawił się i okazał nam dziecię płci męskiej... Dziecię-
ciu temu na chrzcie świętym nadane zostało imię... Akt ten przez nas podpisany zo-
stał’’. Sprawia to wrażenie pewnej stałości, jakby życie toczyło się swoim niezmien-
nym trybem, a wielkie sprawy tego świata w zestawieniu z tymi trybami okazywały 
się nieistotne. A jednak także tu można dostrzec reperkusje polityczne ‒ w roku 
1868 alfabet łaciński zastępuje cyrylica, język metryk zmienia się z polskiego na 
rosyjski. Był to efekt polityki rusyfikacji, systematycznie wprowadzanej po upadku 
powstania styczniowego.

Przegląd powyższych metryk nasuwa też smutną refleksję na temat wyso-
kiej śmiertelności dzieci w XIX wieku. W wielu kolejnych pokoleniach z licznego 
rodzeństwa tylko pojedyncze dzieci dożywały dorosłości. Księgi parafialne po-
twierdzają, że Julian Plac miał piątkę rodzeństwa: starszych od siebie Michalinę, 
Michała i Adama oraz młodsze Annę i Mariannę. To odkrycie było sporą niespo-
dzianką, gdyż w zgodnym przekonaniu swoich wnuczek Julian był jedynym synem 
w rodzinie. Przekonanie to wynikało z rodzinnej anegdoty mówiącej, że powoła-
nie do wojska carskiego było dla Juliana dużym zaskoczeniem, najstarsi męscy po-
tomkowie byli bowiem zwolnieni ze służby. Dalsza kwerenda ksiąg metrykalnych 
wyjaśniła tę pozorną sprzeczność pomiędzy rodzinną pamięcią, a notatką o star-
szym bracie Michale. Michał urodził się trzy lata przed Julianem (w 1886 roku), 
ale zmarł w wieku 6 lat. Adam zmarł w roku urodzenia Juliana, cztery miesiące 
po jego przyjściu na świat. Proboszcz odnotował też urodzenie martwego syna 
w 1891 roku. Marianna nie przeżyła roku, a Anna zmarła w 1909 roku w wieku 
15 lat. Metryki parafialne nie podają przyczyny zgonów, prawdopodobna wydaje 
się hipoteza wiążąca je z chorobami zakaźnymi i ogólnie niskim poziomem higie-
ny, to jednak tylko domysły. Tak czy inaczej, z całego rodzeństwa jedynie Julian 
i Michalina dożyli dorosłości.
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W kawalergardzkim pułku

Ustalenie faktów o starszych braciach Juliana jest istotne ze względu na 
wspomniany już pobór do wojska. Zgodnie ze wspomnieniami przekazanymi 
w rodzinie, pradziadek nie spodziewał się powołania, wezwanie wprawiło ro-
dzinę w konsternację. Według anegdoty miało się okazać, że w urzędowych 
pismach starsza siostra Michalina została odnotowana jako chłopiec, co kwa-
lifikowało Juliana jako drugiego syna do poboru. Możliwe też, że informacje 
o śmierci starszych braci nie dotarły do kancelarii wojskowych. Tak czy inaczej, 
z powodu urzędowej pomyłki Julian miał trafić do wojska. Maszyna biurokra-
tyczna była na tyle ślepa, że mimo oczywistego błędu, prośby i starania Agniesz-
ki o zwolnienie syna od tego obowiązku okazały się daremne. Matka Juliana 
miała usłyszeć, że skoro syn dostał powołanie, to musi iść do wojska, ewen-
tualne sprostowanie należy załatwić odrębnym trybem i po skutecznym jego 
przeprowadzeniu Julian zostanie z wojska zwolniony. Procedura odwoławcza 
miała się toczyć tak powoli, że gdy pomyłkę udało się już wyjaśnić, Julianowi po-
zostało do odsłużenia tak niewiele, że postanowił pozostać na służbie. A wtedy 
wybuchła Wielka Wojna.

Julian Plac służył w pułku kawalergardzkim. Był to oddział gwardii konnej, peł-
niący służbę straży rodziny carskiej, posiadający także funkcje reprezentacyjne. 
Pułk kawalergardzki uchodził za elitarny, służyło w nim wielu arystokratów i za-
służonych wojskowych (między innymi późniejszy prezydent Finlandii generał Carl 
Mannerheim). Zachowało się pozowane zdjęcie Juliana, na którym wyprostowa-
ny stanowczym wzrokiem patrzy w obiektyw, mając na sobie niezwykle ozdobny 
mundur dworski. Obrazy przedstawiające sceny z życia pałacowego ujawniają 
dodatkowe szczegóły – buty były bardzo wysokie, a tunika biała, bezrękawnik na 
niej czerwony z białą ośmioramienną gwiazdą. Hełm na głowie pradziadka był 
złoty, z olbrzymi dwugłowym orłem.

W takim umundurowaniu żołnierze kawalergardzkiego pułku pełnili wartę pała-
cową, asystowali carowi w oficjalnych wizytach, uczestniczyli w paradach i uroczy-
stościach takich jak koronacja.
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Julian Plac w mundurze dworskim pułku kawalergardzkiego, zbiory rodzinne

Pułk kawalergardzki cieszył się szczególną sympatią carycy, która objęła go swo-
ją protekcją. Opieka ta miała czasem charakter symbolicznych gestów, jak co roczne 
spotkanie na Wielkanoc – która w prawosławiu jest szczególnie ważnym świętem – 
na którym caryca wręczała każdemu z gwardzistów ozdobną pisankę. Te osobliwe 
pamiątki – zapewne inspirowane legendarnymi jajkami Faberge – pradziadek zgubił 
jednak w czasie wojenno-rewolucyjnej zawieruchy.
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Mihaly Zichy, Kawalergardzka gwardia honorowa w czasie spotkania z Nasir-al-Dinem,  
szachem Persji, akwarela z 1873 roku, zbiory Muzeum Hermitage

Inna historia z tamtych czasów opowiadana przez Juliana wnuczkom przysłuchu-
jącym się z wypiekami na twarzy, to zamach na życie Rasputina. Plac w czasie służby 
często widywał Rasputina, który był szarą eminencją dworu. Pradziadek wspominał 
go jako zarośniętego chłopa noszącego prostą sukmanę. Sensacyjne morderstwo 
zostało zaplanowane przez grupę zamachowców niechętnych potężnym wpływom 
mistyka i uzdrowiciela. Rasputin został zaproszony w gościnę do jednego z nich i po-
częstowany ciastkami z cyjankiem. Trucizna nie podziałała jednak na niego (prawdo-
podobnie mnich uodpornił się na nią, zażywając wcześniej, niejako „profilaktycznie”, 
małe dawki). Zamachowcy sięgnęli w desperacji po broń palną i byli przekonani, że 
Rasputin od strzału zginął. On jednak po pewnym czasie powstał, rzucił się na opraw-
ców, a następnie zaczął uciekać. Spiskowcy dopiero kolejnymi strzałami zabili wpły-
wowego przyjaciela rodziny carskiej.
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Nie udało się ustalić dokładniejszego przebiegu służby Juliana Placa w pułku 
kawalergardzkim, nie ma na przykład pewności, czy brał udział w bitwach armii 
rosyjskiej w pierwszej wojnie światowej. Gwardia kawaleryjska stawała do walki na 
froncie, Julian prawdopodobnie więc też w tym uczestniczył. Zgodnie ze wspomnie-
niami rodzinnymi, gdy w Petersburgu (wówczas Piotrogrodzie) zaczęło się wrzenie 
rewolucyjne, pułk Juliana Placa został delegowany do pacyfikowania rozruchów 
ulicznych. Kawalergardzi odmówili i za karę za niesubordynację mieli nosić czarne 
kokardy przewiązane na ramionach ‒ na znak hańby. Efekt był jednak przeciwny do 
zamierzonego: wojskowi, którzy brali udział w akcjach pacyfikacyjnych, później nie 
mogli bezpiecznie pojawiać się na ulicach, na widok czarnych kokard zaś tłum ra-
dośnie wiwatował i bratał się z gwardią carską. Julianowi i jego kompanom z pułku 
przygodnie spotkani ludzie fundowali jedzenie i wódkę.

Wydarzenia te musiały mieć miejsce w marcu 1917 roku, w czasie rewolucji luto-
wej, której efektem było obalenie caratu. Od początku tego roku w Rosji wybuchały 
strajki, które były wyrazem postępującego niezadowolenia z przebiegu wojny i z po-
garszającej się sytuacji ekonomicznej. Dodatkowo sroga zima utrudniała dostawy 
do Petersburga i wśród mieszkańców szerzyły się podsycane przez agitatorów plotki 
o zbliżającej się fali głodu. Szczególnie zażarty charakter miały protesty, które rozpo-
częły się 8 marca (23 lutego według kalendarza juliańskiego) ‒ tę datę uznaje się za 
początek rewolucji. W kolejnych dniach setki tysięcy ludzi demonstrowały na ulicach 
rosyjskiej stolicy, dochodziło do krwawych starć z wojskiem i policją. Przełomowy był 
dzień 12 marca (27 lutego), gdy po stronie protestujących stanęła część wojska, któ-
ra odmówiła strzelania do ludu. Władze ostatecznie utraciły kontrolę nad miastem, 
a car Mikołaj II przebywający poza stolicą 15 marca (2 marca) abdykował12.

Z ułanami na Wołyniu

Kolejne miesiące w życiorysie Juliana Placa pozostawały dla rodziny zagad-
ką. W marcu wedle wszelkiego prawdopodobieństwa przebywał w Petersburgu, 
7 grudnia 1917 roku zaś wstąpił do 2 pułku ułanów I Korpusu Polskiego. Jakie były 

12 R. Pipes, Rewolucja rosyjska, Warszawa 1994, s. 221‒236.
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jego losy latem i jesienią tego roku, gdy upadało imperium rosyjskie, a z rewolucyj-
nej pożogi wyłaniała się bolszewicka dyktatura? W rosyjskim wojsku postępowała 
demoralizacja, żołnierze odmawiali wykonania rozkazów, często też porzucali broń. 
Rozprzężenie w szeregach armii dodatkowo potęgował chaos polityczny. Rząd Tym-
czasowy deklarował utrzymanie sojuszu trójporozumienia z Francją i Wielką Bryta-
nią i dalszą walkę z państwami centralnymi. Zarządzono nawet ofensywę przeciwko 
wojskom austriackim, szybko jednak straciła ona impet w obliczu oporu przeciwni-
ka i buntów we własnych szeregach.

Jednocześnie rosła opozycja wobec Rządu Tymczasowego, agitację prowadziły 
różne ugrupowania polityczne, aż w końcu rewolucja bolszewicka obaliła rząd. Nim 
jednak komuniści przejęli pełnię władzy kraj pogrążył się w wojnie domowej.

Pewne domysły na temat losów Juliana Placa w tych burzliwych miesiącach można 
wysnuć z historii 2 pułku ułanów I Korpusu Polskiego, a konkretnie ze sposobu, w jaki pułk 
został sformowany. W broszurze przedstawiającej zarys historii tego oddziału czytamy:

W dniu 20 listopada 1917 roku z Mińska Litewskiego, jako kwatery sztabu I kor-
pusu, na rozkaz generała Dowbor-Muśnickiego wyjeżdża grupa oficerów kawa-
lerzystów [...] oraz kilku ułanów, jako delegacja z wszelkimi upoważnieniami 
do otwartego werbunku Polaków w rosyjskim korpusie gwardii konnej, rozrzu-
conym po całym Wołyniu i Podolu. Z żołnierzy Polaków ściągniętych z owego 
korpusu gwardii generał Dowbor-Muśnicki rozkazał formować 2 pułk ułanów 
[...] obierając sobie tymczasową bazę dla organizacji na Wołyniu, z tym jednak, 
że po ostatecznym sformowaniu się pułk przejdzie na północ do obszaru kon-
centracji I Korpusu Polskiego. Misję swą wysłani oficerowie-emisariusze mimo 
ogromnych trudności i narażania się na niebezpieczeństwa wykonali znakomi-
cie: z II dywizji gwardii konnej, rozlokowanej w okolicy Szepetówki, wydzielono 
i sformowano dwa pełne szwadrony Polaków, które w majątku hrabiego Józe-
fa Potockiego, w Antoninach, dały zaczątek 2 pułkowi ułanów. Szwadrony te 
przybyły do Antonin konno i zbrojno z całkowitym ekwipunkiem i uzbrojeniem 
chłop w chłopa, koń w konia, nie dziwota, bo przecież z gwardii carskiej13.

13 W. Herkner, Zarys historii 2-go pułku ułanów grochowskich im. gen. Józefa Dwernickie-
go, Warszawa 1929, s. 5‒6.
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Pałac w Antoninach w 1914 roku, Wikipedia Commons

Zachowane w zbiorach rodzinnych świadectwo wojskowe Juliana Placa stwier-
dza, że wstąpił on do 2 pułku ułanów „7-go grudnia 1917 roku z Kawalergardzkie-
go pułku rosyjskiej armji”. Jednocześnie pierwszy formalny rozkaz pułkowy ukazał 
się dopiero tydzień później, 14 grudnia 1917 roku14. To pozwala stwierdzić, że Ju-
lian pomimo rewolucji pozostał na służbie kawaleryjskiej gwardii carskiej, z Pe-
tersburga przeniósł się ze swoim pułkiem na Ukrainę, gdy zaś zaczęto formować 
2 pułk ułanów I Korpusu Polskiego był jednym z pierwszych kawalerzystów dołą-
czających do niego. Taka wersja wydaje się znacznie bardziej prawdopodobna od 
przypuszczenia, że Julian Plac po rewolucji i aktach niesubordynacji w oddziale 
porzucił służbę i na własną rękę przemieścił się ze stolicy w rejony koncentracji 
Korpusu Polskiego. Niewątpliwie jednak po abdykacji cara musiały się pojawiać 
wątpliwości co do sensu dalszej służby w oddziałach jego gwardii. W tym kontek-
ście propozycja przejścia do 2 pułku ułanów stanowiła otwarcie nowego etapu 
w wojskowej karierze Juliana Placa. Henryk Bagiński podaje więcej szczegółów 

14 Ibidem, s. 6.
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na temat trudności, na jakie natrafiali emisariusze I Korpusu Polskiego przy prze-
prowadzaniu tego werbunku: „rozsypani po rosyjskich pułkach i dywizjach jaz-
dy werbownicy, wysłani ze sztabu I-go korpusu, musieli borykać się z wieloma 
przeszkodami; komitety rosyjskich żołnierzy nie chciały puszczać w ogóle ułanów 
albo wydzielały ich bez koni i broni; zatrzymywanie transportów polskich na nie-
których stacjach węzłowych — utrudnianie przewozu i panujący ogólnie bezład 
i rozprzężenie, również utrudniały tę pracę”15. Ten sam autor podkreśla także, że 
trudności udało się przezwyciężyć dzięki energii emisariuszy i ogólnemu zrozu-
mieniu sprawy przez żołnierzy-Polaków.

W tym punkcie opowieści o Julianie Placu bardzo klarownie rysuje się istota 
I Korpusu Polskiego. Możliwość utworzenia takiego związku pojawiła się po re-
wolucji lutowej, gdy Piotrogrodzka Rada Delegatów Robotniczych i Żołnierskich 
zaleciła formowanie w armii komitetów żołnierskich. W czerwcu 1917 roku 
Polacy służący w armii rosyjskiej powołali Naczelny Polski Komitet Wojskowy 
(skrótowo nazywany Naczpolem), który rozpoczął starania o powołanie pol-
skich oddziałów. Wymagało to przełamania licznych oporów, ostatecznie jednak 
pogarszająca się sytuacja na froncie osłabiła pozycję negocjacyjną Rosjan i la-
tem 1917 roku rozpoczęto formowanie Korpusu z generałem Józefem Dowbo-
rem-Muśnickim jako dowódcą16. W szeregach armii rosyjskiej służyły dziesiątki 
tysięcy Polaków a myśl o ojczyźnie towarzyszyła im każdego dnia. Z jednej stro-
ny niemal całość terytoriów dawnej Rzeczpospolitej w wyniku dotychczasowe-
go przebiegu wojny znalazła się pod okupacją niemiecką i austriacką ‒ Polacy 
walczący po stronie rosyjskiej zostali od ziem polskich odgrodzeni linią frontu. 
Z drugiej Rosja zaczęła się pogrążać w anarchii, z niej zaś wyłaniały się siły zdol-
ne zagrozić sprawie polskiej.

W tych okolicznościach pojawiła się koncepcja koncentracji polskich żołnierzy 
w jednolitym narodowościowo związku bojowym, pod wspólnym sztandarem. 
Cele takiej formacji miały być dwojakie, odpowiednio do okoliczności skłaniają-
cych Polaków do zjednoczenia się: po pierwsze, silna polska armia mogła przysłu-
żyć się realizacji celów politycznych względem terenów zajętych przez Niemców 

15 H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie: 1914‒1920, Warszawa 1921, s. 174.
16 Ibidem, s. 129‒133.



388

Zdzisław Skupień

Świadectwo służby Juliana Placa w 2 pułku ułanów, zbiory rodzinne
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(odzyskanie niepodległości), z drugiej, miała być zabezpieczeniem przed falą re-
wolucyjną ze wschodu. Tak w podniosłych słowach opisywał to Seweryn Herkner 
w Zarysie historii wojennej 2 pułku piechoty:

Oddziały polskie [miały być] leczone z gangreny rozkładu szeregów rosyjskich 
wzmocnioną dyscypliną i równolegle uświadamianiem czy oni - Polacy - karni 
swym zorganizowaniem się, silni wewnętrzną spójnością stać się mogą dla 
świętej sprawy odrodzenia Ojczyzny. Myślą przewodnią [...] było niezłomne 
przekonanie, że zorganizowane na Wschodzie wojsko Polskie zaważy na lo-
sach Ojczyzny. Wierzono, że szczytnym zadaniem tej Armii Narodowej, two-
rzącej się poza granicami państwa, będzie walka orężna z odwiecznym wro-
giem - Niemcami, których butne wojska panoszyły się w kraju, nakładając na 
zgnębioną, zniszczoną pożogą wojny Polskę ciężkie brzemię okupacji. Drugim 
zadaniem formującej się armii polskiej miało być przez silne planowe zorgani-
zowanie przeciwstawienie się anarchii, która szalała już w Rosji, oraz stworze-
nie przez kordon tych własnych wojsk muru, który by własny kraj od tej zarazy 
ze Wschodu mógł skutecznie chronić17.

Nastawienie antybolszewickie I Korpusu Polskiego ujawniło się z całą mocą, 
gdy generał Dowbor nie zgodził się na tworzenie w podległych mu jednostkach 
rad żołnierskich. Sowieci uznali to za wrogi akt kontrrewolucyjny i postanowili 
rozbroić dowborczyków, na co ci oczywiście nie przystali. Polacy opanowali twier-
dzę Bobrujsk na Białorusi i uczynili z niej swoją bazę. Tadeusz Kossak nisko oceniał 
walory obronne tej fortecy („mogła mieć jakąś wartość i znaczenie strategiczne 
za Napoleona I albo w 1831 roku, ale teraz jeden, drugi i trzeci ekrazytowy pocisk 
rozwaliłby tę fortecę w ciągu kwadransa” ‒ pisał18). Opanowanie jej jednak było 
kluczowe ‒ podniosło morale żołnierzy i dawało dostęp do dobrze urządzonego 
i wyposażonego zaplecza. Bobrujsk stał się niemalże stolicą autonomicznego pań-
stewka Dowborii. Obszar pomiędzy Mohylewem, Mińskiem Litewskim i Homlem 

17 W. Herkner, Zarys historii…, s. 3‒5.
18 T. Kossak, Wspomnienia wojenne (1918‒1920), Kraków 1925, s. 4.
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był bowiem pod kontrolą Polaków, stanowiąc „de facto pierwszy skrawek dawnej 
Rzeczpospolitej oswobodzony od zaborców”19.

W wielu opracowaniach podkreśla się rolę wychowawczą I Korpusu Polskiego ‒ 
Dowbor-Muśnicki zgromadził przy sobie tysiące żołnierzy, którzy przez wcześniejsze 
miesiące byli w rozpadającej się armii rosyjskiej, w której zanikała dyscyplina, mia-
ły miejsce dezercje i przypadki niesubordynacji, szerzyły się idee komunistyczne. 
W Korpusie Polskim tymczasem kładziono nacisk na karność żołnierzy, począwszy 
od czystości munduru po posłuszeństwo wobec dowódców. Sztab wytwarzał rów-
nież atmosferę, która uświadamiała żołnierzom ich rolę historyczną i budowała 
przekonanie, że mają do wypełnienia ważne zadanie patriotyczne. Jak w tym kon-
tekście wypadała osoba Juliana Placa? Nic nie wskazuje, by w czasie służby w pułku 
kawalergardzkim miały się u niego zaszczepić idee rewolucyjne, aczkolwiek odmo-
wa wykonania rozkazów pacyfikacji tłumu w czasie demonstracji ‒ choć moralnie 
słuszna ‒ potwierdza, że w rosyjskim wojsku dochodziło do rozprzęgnięcia dyscy-
pliny.

Henryk Bagiński bardzo wysoko oceniał wartość bojową kawalerii Korpusu: 
„Należy przede wszystkiem tutaj zaznaczyć, że I-szy Korpus Polski posiadał piękne 
trzy pułki jazdy, tęgiej, wyszkolonej bojowo w armji rosyjskiej, na wytrzymałych 
koniach, zaprawionych do długich marszów. Według stanu liczbowego z 10 maja 
1918 roku jazda I Korpusu Polskiego liczyła 2743 żołnierzy frontowych, z czego 585 
w 2 pułku ułanów”20.

Monografia Wojsko Polskie na Wschodzie 1914–1920 przytacza też wiele roz-
kazów I Korpusu Polskiego, w tym także regulacje dotyczące umundurowania od-
działów. W odniesieniu do 2 pułku ułanów odnajdujemy tam poniższą informację: 
„Zatwierdzam następujący uniform dla 2-go i 3-go pułku ułanów polskich: 2-gi pułk 
ułanów: czapka z galonem srebrnym; forma ta sama, co w 1-ym pułku ułanów, otok 
koloru białego, na czapce orzełek Królestwa Kongresowego z ryngrafem, na nim 
rzymskie II”21.

19 J.W. Muszyński, Dowboria ‒ kresowa epopeja I Korpusu Polskiego, „Biuletyn IPN” 2018, 
nr 11, s. 116.

20 H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie, s. 298‒299.
21 Ibidem, s. 166.
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Dokładnie taki orzełek zachował się w rodzinnych zbiorach jako pamiątka wo-
jennej epopei Juliana Placa. Wyobrażenie o innych elementach umundurowania 
noszonego przez pradziadka w latach 1917‒1918 dają zaś barwne plansze z Albu-
mu mundurów 1go Polskiego Korpusu opracowanego przez Mikołaja Wisznickie-
go w 1919 roku22. Oddział za swoją barwę przyjął biel – w nawiązaniu do tradycji 
2 pułku ułanów z 1830 roku. Biały był więc otok czapki i lampasy na spodniach, od 
nich pochodziły przydomki pułku „biała gwardia” i „biali kozacy”. Pułk miał ponadto 
biało-granatowe proporczyki na kołnierzach mundurów i na lancach23. Zofia Kossak 
opisuje wrażenie, jakie te emblematy wywierały na Polakach z Wołynia: „Owe lam-
pasy, orzełki, chorągiewki na kołnierzach miały takie wysokie znaczenie moralne, 
równie dla żołnierzy, jak dla ludności cywilnej! Były one żywym i ważnym symbolem 
zwycięskiej polskości, rozszerzającej z dniem każdym swoje panowanie?”24.

Orzełek 2 pułku ułanów I Korpusu Polskiego, zbiory rodzinne

22 M. Wisznicki, Album mundurów 1go Polskiego Korpusu, Warszawa 1919.
23 W. Herkner, Zarys historii…, s. 7.
24 Z. Kossak, Pożoga. Wspomnienia z Wołynia 1917‒1919, Warszawa 2015, s. 110.
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Mundur 2 pułku ułanów I Korpusu Polskiego, M. Wisznicki, Album mundurów 1go Polskiego 
Korpusu, Warszawa 1919
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Julian Plac niechętnie wracał wspomnieniami do lat wojny, opowiadał jednak 
swoim wnuczkom epizod z czasów służby w 2 pułku ‒ jego oddział zareagował na 
pożar w polskim dworku i pospieszył gospodarzom z pomocą. Okazało się, że pożar 
wzniecili Ukraińcy, którzy zaatakowali posiadłość. Ułani uratowali ziemian, którzy 
postanowili porzucić majątek i ewakuować się. Żołnierzom 2 pułku poradzili zaś 
zabrać książki z dworkowej biblioteki ‒ był tam piękny i duży zbiór wspaniale wy-
danych woluminów, które z pewnością uległyby zniszczeniu. Każdy z kawalerzystów 
zabrał więc kilka tomów ze sobą. Julian Plac po likwidacji I Korpusu Polskiego przy-
wiózł te książki do Konstantynowa, niemal 50 lat później podziwiała je wnuczka Elż-
bieta ‒ zapamiętała imponującą skórzaną oprawę z wytłaczanymi złotymi literami. 
Wspomnienie to jest spójne z historią 2 pułku opisaną przez Seweryna Herknera 
(podporucznika w oddziale łączności). Ułani 2 pułku po sformowaniu swojego od-
działu pozostawali w rejonie Antonin, byli rozlokowani w dworze Józefa Potockie-
go, a także w okolicznych wsiach i dworkach. Okolica była bardzo niebezpieczna 
ze względu na różne agresywne grupy rosyjskich dezerterów, wspieranych czynnie 
miejscową ludność chłopską, podburzaną przez bolszewickich agitatorów. Grupy 
te Polacy nazywali „czubarykami”, atakowały one ułanów, jak polskich posiadaczy 
ziemskich. Z tego powodu już od pierwszych dni po swoim sformowaniu 2 pułk uła-
nów musiał wykazywać się gotowością bojową ‒ dowództwo wysyłało liczne patro-
le i podjazdy, wystawiało placówki, odpierało ataki i broniło dworków. „Oprócz wa-
tah szalejącego chłopstwa, pułkowi zaczynają zagrażać zdemoralizowane oddziały 
uchodzącej z frontu XI armii, które, napadając na posterunki i placówki tak pułku, 
jak i dzielnego szwadronu partyzantów porucznika Jaworskiego, kwaterującego też 
w Antoninach, dążą planowo do osaczenia i rozgromienia Antonin i rozbrojenia sto-
jących tam polskich oddziałów” ‒ pisał Herkner25. Ataki tych grup były skoordyno-
wane, przykładowo 29 stycznia 1918 roku po ataku na Antoniny, dowództwo 2 puł-
ku wezwało do tego dworku oddział stacjonujący w oddalonych o kilka kilometrów 
Tereszkach, w majątku hrabiego Grocholskiego.

Wtedy nastąpił atak na niemal opuszczone Tereszki i oddział porucznika Le-
chowskiego musiał zawrócić z drogi do Antonin, by ratować pozostawiony dworek 
Grocholskiego.

25 W. Herkner, Zarys historii…, s. 8.
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Dzielni obrońcy wraz z odsieczą porucznika Lechowskiego stoczyli zaciętą 
walkę z chłopami z trzech wsi, już od rana zebranymi cichaczem. Dwu-
godzinna zaciekła walka zakończona została zupełnym zwycięstwem uła-
nów. Kilkudziesięciu chłopów padło rannych, reszta, rzucając broń, uciekła 
w panice. Podczas tej walki, jeszcze przed przybyciem odsieczy porucznika 
Lechowskiego, tłuszcza chłopska z całym wandalizmem zdążyła zniszczyć 
część pałacu z bogatą przepiękną biblioteką i innymi bezcennymi dziełami 
sztuki26.

W jeszcze dramatyczniejszych słowach ten epizod opisuje Zofia Kossak w auto-
biograficznej powieści Pożoga:

Dojeżdżając do Tereszek, porucznik zauważył leżącą przy drodze rozdartą książ-
kę w kosztownej oprawie. Galop ‒ zakrzyknął tknięty złym przeczuciem. Minęli 
pędem bramę i ‒ stanęli jak wryci na widok dzieła zniszczenia.
Zostawiony przez nich przed godziną dwór przestał istnieć, nie było go 
już. W miejscu zacisznego domu, przepełnionego przepięknymi rzeczami, 
stały bezkształtne szkielety murów bez okien, drzwi, dachu, czerniejące 
wywalonymi jamami kominów, opłakane w swojej grozie. Dziedziniec za-
rzucony był strzępami książek, szczątkami porcelany, połamanych mebli, 
obrazów27.

Opisy podane przez Herknera i Kossak są tak podobne do wspomnień Juliana 
zapamiętanych przez jego wnuczkę ‒ szczególnie w punkcie wspominającym pięk-
ną bibliotekę ‒ że z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że dotyczą tego 
samego wydarzenia. Należy jednak pamiętać, że podobnych dworków było na Wo-
łyniu bardzo dużo. Zofia Kossak opisuje zagładę przeszło dwudziestu posiadłości 
znajdujących się w tym regionie.

26 Ibidem, s. 8‒9.
27 Z. Kossak, Pożoga…, s. 124.
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Dworek w Tereszkach, zbiory rodzinne w: Tereszki na Wołyniu, „Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy 
Ilustrowany” 1910, R. 1, nr 34, s. 7

Bobrujsk – stolica Dowborii

2 pułk ułanów operował w pewnym oddaleniu od głównych sił I Korpusu Pol-
skiego, skoncentrowanych na północ, na Białorusi. Ułani znajdowali się przez to 
w trudnym położeniu, bez stabilnej łączności z wyższym dowództwem. Ponadto 
w pewnym momencie pułk został pozbawiony zaopatrzenia. Zgodnie z wcześniej-
szymi ustaleniami, kawalerzyści mieli pobierać prowiant i furaż u rosyjskiej XI Armii, 
jednak wrogość tego wojska do polskich formacji skutkowała koniecznością zaopa-
trywania się we własnym zakresie. Tu dużą rolę odegrali polscy właściciele ziemscy, 
którzy zasoby swoich majątków ‒ konie, bydło, zborze ‒ woleli oddawać ułanom, 
niż zostawiać na łup czubarykom.
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Szlak 2 pułku ułanów w 1918 roku na współczesnej mapie Ukrainy i Białorusi, opracowanie własne 
w aplikacji Google Maps

Wrogo nastawione oddziały rosyjskie oraz dezerterzy i uzbrojone grupy miej-
scowej ludności nie były jedynym zagrożeniem dla pułku. W pobliżu przebiegała 
linia okupacji niemieckiej, I Korpus Polski zaś państwa centralne uważał za głów-
nego przeciwnika na drodze do niepodległości Polski. Dowódcy niemieccy posta-
wili 2 pułkowi ułanów ultimatum: dobrowolne rozbrojenie lub walka. Kawalerzyści 
z braku łączności z dowództwem Korpusu nie mieli rozeznania przebiegu rozmów 
na wyższych szczeblach, grali więc na zwłokę (wysyłając negocjatorów). Ostatecznie 
zdecydowali się na marsz w stronę Bobrujska w celu połączenia z innymi oddziała-
mi Korpusu. Po drodze ułani znosili niewielkie oddziały niemieckie i parli naprzód 
w przekonaniu, że wkrótce rozpocznie się walka z wojskami państw centralnych na 
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większą skalę28. Więcej szczegółów dotyczących tego ruchu ułanów podaje w swo-
ich wspomnieniach Tadeusz Kossak ‒ porucznik 2 pułku ‒ podkreślając przede 
wszystkim walki z bolszewikami i chłopami. Precyzuje, że oddział opuścił Antoniny 
i okolice w pierwszych dniach marca 1918 roku, kierując się na Szepetówkę, Koro-
steń, Kalinkowicze i Żłobin. Na trasie urządzono wiele pułapek i zasadzek, którymi 
bolszewicy gnębili „pańskie wojsko”. Niektóre z nich były skuteczne, co pogłębiało 
konflikt ‒ ułani bowiem wysyłali ekspedycje karne dla pomszczenia poległych ko-
legów.

Niejeden z ułanów został wówczas w bestialski sposób zamordowany, o ile je-
chał sam z rozkazem lub jako szpica. Nie żartowali i nasi. Zemsta i kara szły 
w ślad za morderstwem, a wzajemna nienawiść doszła wtenczas do szczytu29.

Za tymi lakonicznymi słowami skrywa się z pewnością wiele okrucieństwa i roz-
lanej krwi. W jakim stopniu było to udziałem Juliana Placa? Gdy po latach wnuczki 
z dziecięcą fascynacją, która nie jest w stanie pojąć prawdziwej brutalności wojny, 
pytały dziadka z wypiekami na twarzy, czy kiedyś zabił człowieka, Julian odżegnywał 
się od odpowiedzi. Mówił, że w bitewnym zamęcie strzela się jak popadnie, a kule 
nosi Pan Bóg. Z pewnością przywoływanie w pamięci takich szczegółów nie należa-
ło do przyjemności.

Część ułanów (około stu) w wyprawie do Bobrujska eskortowała przewożony 
koleją tabor, ze sporymi zapasami zboża, mąki i słoniny ‒ na ten ładunek również 
czyhali nieprzyjaciele. Ostatecznie jednak 2 pułk ułanów dotarł do Dowborii, ocze-
kując rychłego podjęcia walk z Niemcami. W tym czasie zapadła już jednak decy-
zja o rozwiązaniu I Korpusu Polskiego. Sytuacja polityczna drastycznie zmieniła się 
w porównaniu z okresem formowania Korpusu w 1917 roku.

W pierwotnym zamyśle miał on walczyć u boku Rosjan w sojuszu z ententą 
przeciwko państwom centralnym. Rewolucja październikowa doprowadziła jed-
nak do wycofania się Rosji z wojny ‒ bolszewicy zawarli separatystyczny pokój, 
podpisany 3 marca 1918 roku w Brześciu. Tym samym wojsko generała Dowbo-

28 W. Herkner, Zarys historii…, s. 12‒13.
29 T. Kossak, Wspomnienia…, s. 2.
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ra znalazło się w klinczu między wojskami niemieckimi na uprzedniej linii fron-
tu wschodniego, a oddziałami bolszewickimi i chaosem wojny domowej w Rosji. 
Walka na dwa fronty byłaby niezwykle trudna, szczególnie że trudno było okre-
ślić, na czym miałoby polegać ostateczne zwycięstwo (perspektywa wywalcze-
nia niepodległości dzięki pokonaniu sił niemieckich byłaby mrzonką). Najwyższe 
władze Korpusu doskonale rozumiały tę sytuację, żołnierze niższego szczebla 
kierowali się jednak gorącymi sercami. Decyzja generała Dowbora-Muśnickiego 
podporządkowania się niemieckiemu dowództwu Obszaru Wschodu (Ober-Ost) 
została przyjęta z niedowierzaniem, rozpaczą, żałością. Herkner barwnie oddaje 
nastroje, jakie zapanowały w 2 pułku ułanów, gdy rotmistrz Waraksiewicz przy-
wiózł stosowne informacje z Bobrujska kawalerzystom stacjonującym w miejsco-
wości Wilcza.

[C]o się działo w duszy słuchających tego wyroku, może pojąć tylko ten, kto to 
przeżył. Tyle zawiedzionych nadziei, tyle świętych zamierzeń runęło w nicość; 
toteż ile goryczy wylało się z serca każdego – każdy złorzeczył swemu losowi, 
każdy obiecywał pomstę wrogowi30.

Generał Dowbor zdawał sobie sprawę z podłamania morale żołnierzy decyzją, 
która wydawała im się błędna. Kolejnego dnia wizytował 2 pułk ułanów i można 
odnieść wrażenie, że w męskiej przemowie postawił na szali cały swój autorytet, 
by podnieść podkomendnych na duchu i uświadomić im głębszy zamysł, stojący za 
porozumieniem z Niemcami.

[J]ako żołnierze rozkaz spełnić musicie, tak wymagam ja – wasz dowódca – od-
powiedzialny za Was przed Ojczyzną, przed Narodem. Ja kwiatowi młodzieży 
polskiej, bitnej i mężnej, w beznadziejnej walce dać ginąć nie mam prawa. Bądź-
cie cierpliwi, znieście i tę ofiarę dla Ojczyzny, a zobaczycie, że wkrótce spotkamy 
się na Placu Saskim31.

30 W. Herkner, Zarys historii…, s. 12‒13.
31 Ibidem, s. 13.
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Słów tych zapewne słuchał także Julian Plac. O tym, jak bolesna była to chwi-
la, pewne wyobrażenie daje pismo księcia Konstantego Radziwiłła z 30 maja 1918 
roku, interweniujące w sprawie Korpusu u Rady Regencyjnej w Warszawie. Radzi-
wiłł podkreślał, że żołnierze zachowali karność:

[I]nteligencja wzięła górę nad sercem i nad warcholstwem – burza, jaka po-
wstała przy wieści o rozwiązaniu Korpusu, została zażegnaną. Jednym słowem 
zdaliśmy egzamin dojrzałości. Rozum przemógł serce!32.

Faktycznie, wspomnienia uczestników tamtych wydarzeń potwierdzają, że 
w pierwszym odruchu żołnierze Korpusu planowali nawet tak brawurowe, ale 
jednocześnie z góry skazane na niepowodzenie działania, jak przejście do walki 
partyzanckiej lub przebijanie się na wschód, za Dniepr33. Niewielka grupa ofice-
rów zdecydowała się na pucz i próbę przejęcia kontroli nad Korpusem ‒ na kilka 
godzin aresztowali nawet generała Dowbora, akcja ta jednak zakończyła się fia-
skiem wobec dochowania wierności generałowi przez przytłaczającą większość 
żołnierzy34.

Rozgoryczenie decyzją o rozwiązaniu Korpusu wynikało także z nadziei, że zwią-
zek generała Dowbora stanie się trzonem odrodzonego Wojska Polskiego. Inter-
wencja księcia Radziwiłła dotyczyła właśnie tego, by negocjować z Niemcami pozo-
stawienie choćby pojedynczych szwadronów i sprowadzenie do Warszawy w peł-
nym rynsztunku. Starania te na nic się zdały ‒ zgodnie z postanowieniami umowy 
zawartej 21 maja 1918 roku z dowództwem niemieckim I Korpus Polski miał zostać 
całkowicie rozformowany, a jego żołnierze zwolnieni do miejsc swojego pochodze-
nia. Proces ten miał się odbyć „z taką szybkością, na jaką pozwalają stosunki trans-

32 Kopia listu Konstantego Radziwiłła z 30 maja 1918 roku, Archiwum Akt Nowych, 
Zespół Gabinet Cywilny Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie, 
sygn. 2/2/0/14/253, https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-Zjednost-
ka/5275133 (dostęp 20.07.2020).

33 W. Herkner, Zarys historii…, s. 13.
34 W.J. Muszyński, Białe Legiony 1914‒1918. Od Legionu Puławskiego do I Korpusu Pol-

skiego, Warszawa 2018, s. 400‒407.

 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-Zjednostka/5275133
 https://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-Zjednostka/5275133
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portowe”35. Henryk Bagiński podaje szczegółową tabelę liczb potwierdzającą, że 
demobilizacja przebiegała szybko, i obrazującą, jak stan osobowy Korpusu topniał 
z dnia na dzień. 27 maja 1918 roku, gdy zaczęły się transporty zwolnionych żołnie-
rzy, Korpus liczył 23 561 osób. Po miesiącu w Bobrujsku i okolicach było już tylko 
niecałe 6700 podkomendnych generała Dowbora. Likwidacja Korpusu zakończyła 
się 7 lipca 1918 roku, gdy ostatnie 410 osób wyjechało w swoje rodzinne strony.

Zachowane dokumenty zdają się potwierdzać, że Julian Plac był w grupie tych, 
którzy służbę pełnili do ostatnich dni istnienia korpusu i z Bobrujska odjechali jako 
ostatni. Tego dowodzi świadectwo wojskowe wystawione 6 lipca 1918 roku, gdy 
liczebność korpusu wynosiła już tylko 613 osób. Dyplom wprost stwierdza, że Julian 
Plac „pracował na stanowisku wachmistrza do ostatnich dni demobilizacji pułku”.

Świadectwo No. 1793
Okaziciel niniejszego Wachmistrz 2-go pułku Ułanów 1-go Korpusu Polskiego 
Juljan Plac wstąpił do pułku 7-go grudnia 1917 roku z Kawalergardzkiego pułku 
rosyjskiej armji i pracował na stanowisku wachmistrza do ostatnich dni demo-
bilizacji pułku.
W ciągu całego czasu pobytu swego w pułku wszystkie wkładane na niego obo-
wiązki spełniał gorliwie i akuratnie z całem poświęceniem się sprawie Ojczystej 
i wykazał cenne usługi przy formowaniu pułku i następnej jego egzystencji. Był 
zawsze sumiennym, sprawiedliwym i prawdziwym Polakiem-patryotą.
Co podpisem i pieczęcią pułku stwierdzam. Dnia 6 lipca 1918 roku, m. Bobrujsk, 
gub. Mińskiej 
[Pieczęć 2 pułku ułanów, podpis dowódcy 2-go pułku ułanów, pułkownika Adol-
fa Waraksiewicza i adiutanta pułku (Mogilnickiego?)]

Jakie obowiązki mogły zostać przydzielone pradziadkowi i zatrzymały go tak 
długo na miejscu? Tadeusz Kossak opisuje prace komisji zajmujących się zbyciem 

35 Tekst umowy z dowództwem niemieckim z 21 maja 1918 roku, Wojsko polskie w Rosji. 
Korpus gen. Dowbór-Muśnickiego, t. IV, Archiwum Akt Nowych, Zespół Gabinet Cywilny 
Rady Regencyjnej Królestwa Polskiego w Warszawie, sygn. 2/2/0/1/46, https:// www.
szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5274797 (dostęp 20.07.2020).

http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5274797
http://www.szukajwarchiwach.gov.pl/jednostka/-/jednostka/5274797
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kawaleryjskich koni. Zgodnie z zawartą umową o demobilizacji Korpusu, konie uła-
nów miały przejść w posiadanie dowództwa niemieckiego, jednak za zapłatą. War-
tość wierzchowców oceniała komisja mieszana polsko-niemiecka, jej prace trwały 
sześć tygodni, Korpus posiadał bowiem prawie dziesięć tysięcy koni. Niektóre były 
przeciętnymi zwierzętami roboczymi, inne rasowymi wierzchowcami z hodowli 
hrabiego Potockiego w Antoninach i z innych dworów kresowych. Ułani naturalnie 
liczyli na jak najwyższe ceny, składano więc protesty i odwołania, ponownie ocenia-
no zwierzęta, negocjowano. Nie ma żadnego potwierdzenia, by Julian Plac był za-
angażowany w prace takiej komisji, jednak oddziały, które jeszcze nie zdały sprzętu 
i inwentarza, oczekiwały na swoją kolej ‒ a naturalne wydaje się, że pułk ułanów 
najtrudniej rozstawał się z końmi. Kossak wspomina, że ułani grali na zwłokę, zda-
wali najpierw najlichsze konie, cały czas ‒ nawet w samym środku demobilizacji ‒ li-
cząc na jakąś odmianę losu i pozostawienie w szyku bojowym choćby pojedynczych 
szwadronów36. Julian Plac mógł też brać udział w innych pracach związanych z de-
mobilizacją, funkcjonowały komisje inwentarzowe, archiwalno-likwidacyjne (opra-
cowujące dokumentację Korpusu), opracowywano listy osobowe transportów37. 
Plac wyruszył w stronę rodzinnego Konstantynowa po latach służby u cara i burzli-
wych miesiącach na Wołyniu i na Białorusi między 6 a 8 lipca 1918 roku.

Z I Korpusu do niepodległości

Dowborczycy nie opuszczali Bobrujska z przekonaniem, że demobilizacja stano-
wi kres ich misji. Wręcz przeciwnie ‒ choć konieczność zdania broni przepełniała ich 
goryczą, uważali, że czekają na nich ważne zadania i muszą pozostać w gotowości. 
Takie było przesłanie ostatniego rozkazu generała Dowbor-Muśnickiego:

Przemoc zmusza nas do zdjęcia munduru, ale serce żołnierskie zostanie. Przy-
sięgaliśmy służyć Idei Wolności Ojczyzny i przysięgi swej nie złamiemy. Czekajmy 
chwili, kiedy Polska znowuż nad do szeregów powoła, a wtedy żaden z nas niech 

36 T. Kossak, Wspomnienia…, s. 10‒13.
37 H. Bagiński, Wojsko Polskie na Wschodzie, s. 322‒324.
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nie ogląda się na drugiego, ale chwyci broń do ręki i do walki stanie za Wolną, 
Zjednoczoną i Niepodległą Polskę38.

Po przyjeździe do Kongresówki byli żołnierze I Korpusu Polskiego utrzymywali 
kontakt ze sobą i relacje te przerodziły się w struktury konspiracyjnej Tajnej Or-
ganizacji Wojskowej o celach niepodległościowych. TOW utrzymywała gotowość, 
by podjąć działania stosownie do rozwoju sytuacji polityczno-wojskowej i w odpo-
wiedniej chwili wyłonić się jako gotowe kadry Wojska Polskiego. Jedną z jej akcji 
była patriotyczna demonstracja weteranów I Korpusu Polskiego 14 października 
1918 roku na ulicach Warszawy. Przemarsz dowborczyków przez miasto obnażał 
postępujące osłabienie władzy zaborców. W listopadzie zaś TOW przystąpiła do sys-
tematycznej i uporządkowanej akcji rozbrajania Niemców39.

Julian Plac aktywnie uczestniczył w przejmowaniu władzy od zaborców, jednak 
zachowane wspomnienia pokazują, że nie było to w ramach Tajnej Organizacji Woj-
skowej, a we współpracy z Narodowym Związkiem Robotniczym i Polską Organi-
zacją Wojskową. W 20. rocznicę tych wydarzeń jeden z ich uczestników, Bolesław 
Fichna, zebrał wspomnienia swoich towarzyszy i wydał pamiątkową publikację. 
Swoje wspomnienia nadesłał również Plac. Fichna tak je zrelacjonował:

[Akcja rozbrojeniowa] nie ograniczała się tylko na Łódź.
Promieniowała bardzo silnie na ośrodki fabryczne, z naszym miastem sąsia-
dujące. I tam również członkowie N.Z.R., ale już w ścisłym kontakcie z P.O.W., 
względnie wyłącznie w dyspozycji P.O. W. rolę poważną w dniu 11 listopada 
odegrali. Wystarczy wskazać, jako przykład, akcję w Konstantynowie. Koledzy 
Juliusz Plac i Józef Kula stwierdzają w swoich wspomnieniach, iż byli w stałym 
kontakcie z Oddziałem bojowym N.Z.R. w Łodzi. A gdy otrzymali z Komendy P.O. 
W. rozkaz, wyszli w piątkę na ulice miasta, by uderzyć na miejscową Komen-
danturę. Po drodze natknęli się na trzech uzbrojonych żandarmów. Krzyknęli 
„ręce do góry” i Niemców rozbroili. W ten sposób zdobyli pierwszą broń. Gdy 

38 J. Dowbór-Muśnicki, Krótki szkic do historji I-go Polskiego Korpusu, cz. III, Warszawa 
1919, s. 94.

39 W.J. Muszyński, Białe Legiony..., s. 424‒426.
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zaś z Łodzi z Oddziału bojowego N.Z.R. otrzymali 12 krótkich karabinów wraz 
z amunicją, wtedy i gmach Komendantury siłą zajęli i wkrótce całe miasto do-
stali w swoje ręce. Na nasz rozkaz udali się nawet do pobliskiego Aleksandrowa 
i tam również w rozbrajaniu Niemców pomagali40.

Z fragmentu tego jasno wynika, że Julian Plac utrzymywał kontakty z oddzia-
łem bojowym Narodowego Związku Robotniczego ‒ partii politycznej z nurtu le-
wicy niepodległościowej. Czy było to związane z jego poglądami politycznymi, czy 
też przy chęci zaangażowania się w działalność niepodległościową współpraca z tą 
organizacją była najpraktyczniejszym wyborem? Generał Dowbor i większość kadry 
oficerskiej I Korpusu Polskiego miała poglądy monarchistyczne ‒ dowborczycy byli 
kojarzeni jako kręgi konserwatywne41, nie znaczy to jednak, że wachmistrz Julian 
Plac nie mógł swoich zapatrywań umiejscowić po drugiej stronie spektrum poli-
tycznego, w nurcie lewicowym. Wyjaśnienie tej wątpliwości może być jednak prost-
sze ‒ współpraca z NZR nie musiała oznaczać braku kontaktu ze środowiskiem we-
teranów I Korpusu. Współpraca pomiędzy TOW dowborczyków, POW piłsudczyków 
i innymi ruchami niepodległościowymi, jak Narodowy Związek Robotniczy, choć 
czasem natrafiała na trudności, to jednak miała miejsce. 2 pułk ułanów po demo-
bilizacji I Korpusu Polskiego przeszedł do konspiracji, jednak jego sztab znajdował 
się w Warszawie. Możliwe, że z Konstantynowa prościej było utrzymywać kontakt 
z ośrodkiem łódzkim, który Jan Engelgard podaje jako teren udanej współpracy 
TOW i POW pomimo wzajemnej niechęci na wyższych szczeblach tych organiza-
cji42. Dowborczycy i POW powołali nawet w Łodzi wspólną Komendę Siły Zbrojnej 
nadzorującą działania bojowe i współpracującą z analogiczną Komendą Bojową 
NZR ‒ łącznikiem pomiędzy obiema komendami był zresztą Bolesław Fichna43. Naj-

40 B. Fichna, Dzień 11 listopada 1918 r. w Łodzi (ze wspomnień uczestników), Łódź 1938, 
s. 24.

41 J. Engelgard, Jesień dowborczyków ‒ udział kadry I Korpusu Polskiego w tworzeniu 
Wojska Polskiego izbrojeniu Niemców w 1918 roku, „Niepodległość i Pamięć” 2008, 
t.15/2(28).

42 Ibidem.
43 W. Karwacki, Walka o władzę w Łodzi 1918‒1919, Łódź 1962, s. 43.
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prawdopodobniej więc Julian Plac, współpracując z POW i NZR, miał na względzie 
perspektywę odzyskania niepodległości, a nie różnice polityczne. Warto jednak 
zaznaczyć, że wbrew idealistycznym wyobrażeniom obok postawy patriotycznej 
w działalności różnych partii politycznych wyraźna już wtedy była motywacja walki 
o władzę. „Nie możemy się zgodzić ze stanowiskiem historiografii dwudziestolecia 
międzywojennego, która w wydarzeniach 11 listopada widziała tylko element walki 
o niepodległą Polskę, z pominięciem oczywistego faktu, że walczono także o to, kto 
ma w tej Polsce sprawować władzę” ‒ podsumowywał Karwacki44.

We wspomnieniach przesłanych Bolesławowi Fichnie Plac pominął pewne 
szczegóły z 11 listopada 1918 roku, które jednak ujawnił wnuczkom w ustnych 
przekazach. Niemcy nie tylko nie stawiali oporu przy rozbrajaniu, ale wręcz z ulgą 
przyjęli przejmowanie władzy przez Polaków jako oznakę zakończenia wojny. Jeden 
z napotkanych żołnierzy na polecenie wydania broni odpowiedział Placowi: „Masz 
synku, ja chcę już wracać do domu”. Ta opowieść poświadcza drastyczne załama-
nie morale w wojskach państw centralnych pod koniec pierwszej wojny światowej. 
Warto jednak zaznaczyć, że nie wszędzie akcja rozbrajania Niemców miała tak siel-
ski charakter. W Łodzi i okolicach doszło do kilku krwawych starć, byli ranni i zabi-
ci (zginął między innymi dowborczyk podporucznik Józef Bukowski45). Julian Plac, 
rozpoczynając wraz z kolegami działania w Konstantynowie bez żadnego uzbroje-
nia, nie mógł przewidzieć obrotu spraw, podejmując te kroki wykazał się więc dużą 
odwagą.

Kolejne wydarzenie z życia Juliana Placa potwierdzone w zachowanych w rodzinie 
dokumentach to rozpoczęcie służby w Policji Państwowej. Zaświadczenie nr 8714 Ko-
mendy Policji Państwowej powiatu Łódź z 1 października 1919 roku stwierdza:

Niniejszym zaświadczam, iż Julian Plac pełnił obowiązki St. Przodownika od dnia 
2 grudnia 1918 do 30 września 1919 r. w powierzonej mi Komendzie Powia-

44 Ibidem, s. 47
45 A. Grzegorczyk, Ilustrowana encyklopedia historii Łodzi. Zeszyt 8: Od wojny do niepod-

ległości. Miasto w latach 1914‒18, Urząd Miasta Łodzi, https:// uml.lodz.pl/dla-miesz-
kancow/o-miescie/wydawnictwa-o-lodzi/ilustrowana- encykopedia-historii- lodzi/ (do-
stęp 24.07.2020).

https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/wydawnictwa-o-lodzi/ilustrowana-encykopedia-historii-lodzi/ 
https://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/wydawnictwa-o-lodzi/ilustrowana-encykopedia-historii-lodzi/ 
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tu Łódzkiego Policji Państwowej, opuszcza swe stanowisko na własne żądanie. 
W ciągu całej służby wywiązywał się z powierzonych sobie prac jako sumienny 
i pilny pracownik.

W piśmie tym zwraca uwagę data rozpoczęcia pracy w policji: 2 grudnia 
1918. Tymczasem Policja Państwowa została formalnie powołana ustawą z dnia 
24 lipca 1919 roku. Naturalnie po rozbrojeniu zaborców Polacy organizowali od-
dolnie lokalne służby utrzymujące porządek publiczny do czasu ustabilizowania 
się centralnych organów władzy i podjęcia przez nie stosownych działań w tym 
obszarze. Wychodzący w Łodzi „Głos Polski” tak opisywał te wydarzenia w wy-
daniu z 24 stycznia 1919: „Jak wiadomo, po rozbrojeniu okupantów w noc 11 na 
12 listopada obowiązek pełnienia służby bezpieczeństwa w Łodzi wzięły na sie-
bie samorzutnie instytucje wojskowe POW, »Sokoła«, oraz formacje dowbor-
czyków i legionistów, tworząc prowizoryczną straż bezpieczeństwa publicznego, 
nad którą komendę objął obecny dowódca miasta, kap. Biłyk”46. Jednocześnie 
burmistrz Łodzi rozpoczął organizację miejskich służb zgodnie z wcześniejszymi 
ustaleniami z Radą Regencyjną ‒ w piśmie z 11 listopada 1918 roku informo-
wał: „ze względu na bezpieczeństwo miasta organizuję milicję miejską, która 
w ciągu 3 dni zastąpi policję niemiecką”47. Dowborczycy odegrali zatem dużą 
rolę przy tworzeniu oddziałów porządkowych w Łodzi, dowódcą milicji miejskiej 
również został były żołnierz I Korpusu, generał Stanisław Suryn48.

Akty prawne regulujące funkcjonowanie służb porządkowych zaczęły się uka-
zywać na przełomie 1918 i 1919 roku. 5 grudnia 1918 roku Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski wydał dekret powołujący Milicję Ludową ‒ artykuł 8 stanowił, że 
przy jej formowaniu rozwiązuje się „wszystkie dotychczasowe, samorzutnie zor-

46 „Głos Polski”, 24 stycznia 1919, s. 4.
47 Cytat za: W. Karwacki, Walka o władzę w Łodzi…, s. 50.
48 J. Olbrychowski, Początki organizacji Policji Państwowej miasta Łodzi, „Policja ‒ Łódz-

kie. Magazyn Policjantów i Pracowników Policji Województwa Łódzkiego” 2017, nr 11, 
http://lodzka.policja.gov.pl/download/216/51012/POLICJALODZKIENR11 -17.pdf (do-
stęp 27.04.2020).

http://lodzka.policja.gov.pl/download/216/51012/POLICJALODZKIENR11-17.pdf
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ganizowane, ochotnicze formacje straży, obron i milicji obywatelskich”49. Spod 
tego dekretu wyłączone były milicje samorządowe, których funkcjonowanie od-
rębnie uregulował dekret z 9 stycznia 1919 roku o organizacji Policji Komunal-
nej. Następnie ustawa z 24 lipca 1919 roku ujednoliciła służby, odwołując wcze-
śniejsze dekrety o Milicji Ludowej i Policji Komunalnej i wcielając funkcjonariuszy 
tych jednostek do nowo powstałej Policji Państwowej. Zasadne wydaje się więc 
przypuszczenie, że Julian Plac rozpoczął służbę 2 grudnia 1918 roku w milicji miej-
skiej ‒ jeszcze przed formalnym uregulowaniem służb porządkowych przez dekre-
ty Naczelnika Państwa ‒ a po kolejnych przekształceniach tej jednostki kończył 
pracę już w Policji Państwowej w Łodzi. Ustawa z lipca 1919 roku definiowała 
też hierarchię służbową w policji, co pozwala zrozumieć pozycję Juliana Placa – 
starszy przodownik był najwyższym szczeblem w grupie niższych funkcjonariuszy 
(nad kolejno: przodownikiem, starszym posterunkowym i posterunkowym). Wy-
żsi rangą funkcjonariusze to naczelnik urzędu śledczego oraz (wraz ze swoimi za-
stępcami): komisarz, komendant powiatowy, komendant okręgowy i komendant 
główny.

Zachowane w rodzinnym archiwum dokumenty pozwalają zatem dość szczegó-
łowo odtworzyć losy Juliana Placa w przełomowych dla Polski latach 1917‒1919:

‒ przed 7 grudnia 1917 roku: służba w kawalergardzkim pułku rosyjskiej armii,
‒ od 7 grudnia 1917 do 6 lipca 1918 roku: służba w 2 pułku ułanów I Korpusu 

Polskiego na stanowisku wachmistrza,
‒ po 6 lipca 1918 roku: powrót w rodzinne strony, nawiązanie kontaktów z Na-

rodowym Związkiem Robotniczym i Polską Organizacją Wojskową,
‒ 11 listopada 1918 roku: udział w akcji rozbrajania Niemców w Konstantyno-

wie i Aleksandrowie Łódzkim,
‒ od 2 grudnia 1918 do 30 września 1919: służba w komendzie powiatu łódzkie-

go Policji Państwowej na stanowisku Starszego Przodownika.
Świadectwo pracy potwierdza, że Julian Plac odszedł z policji na własne życze-

nie, nie są jednak pewne motywy jego decyzji. Niewykluczone, że wpływ na to mia-

49 Dekret Naczelnika Państwa z 5 grudnia 1918 roku – Przepisy o organizacji Milicji 
Ludowej, Dziennik Ustaw 1918/19 poz. 53, https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU19180190053 (dostęp 27.04.2020).

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19180190053
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19180190053
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ło ważne wydarzenie życia prywatnego. 18 czerwca 1919 roku Julian Plac w ko-
ściele parafialnym w Konstantynowie poślubił Marię Klarę Pusz. Wybranka serca, 
na co dzień używające imienia Marianna, po latach wspominała romantyczne oko-
liczności ich spotkania. Julian zawitał do rodzinnej posiadłości Puszów w Jagodnicy 
za sprawą wspólnego znajomego. Przystojny mężczyzna w mundurze szybko przy-
padł do gustu Mariannie, zbliżyły ich spacery po jagodnickim ogrodzie i wkrótce 
potencjalne małżeństwo stało się tematem poważnych rozmów. Julian obiecywał 
swojej ukochanej, że nie będzie miała w domu żadnych obowiązków oprócz grania 
na fortepianie dla ich wspólnej przyjemności. Marianna Plac jeszcze czterdzieści lat 
później wyrzucała mężowi, że tej obietnicy nie spełnił. Życie bowiem zweryfikowało 
marzenia, sytuacja materialna rodziny nie była na tyle dobra, by zatrudnić pomoc 
domową odciążającą prababcię od codzienny obowiązków.

Świadectwo pracy Juliana Placa w Policji w latach 1918‒1919, zbiory rodzinne
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Marianna Plac, z domu Pusz, zbiory rodzinne

Ogród w Jagodnicy, Marianna 3 z lewej, obok pośrodku jej matka, 1913, zbiory rodzinne
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Dom Puszów w Jagodnicy, Boże Narodzenie 1915, zbiory rodzinne

Jagodnica, zbiory rodzinne

Po odejściu z policji Julian Plac pracował jako inkasent łódzkiej elektrowni. Było 
to zajęcie zapewne bardziej dochodowe od służby w mundurze. Co ciekawe, fakt 
zatrudnienia go w elektrowni udało się potwierdzić w dość zaskakujący sposób. Na 
jednej z fotografii portretowych dostrzec bowiem można niebieski tusz układający 
się w litery „Łó- Elektr- Pańs-”. Była to więc fotografia do legitymacji służbowej, 
okazywanej przy pobieraniu opłat. Nieznane są dokładne daty zatrudnienia pra-
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dziadka w elektrowni, jednak musiało to być przed reformą walutową Grabskiego 
z 1924 roku. Rodzinna anegdota podaje bowiem, że Julian Plac do pracy chodził 
ze specjalną walizką ‒ ze względu na panującą hiperinflację wpłaty gotówkowe 
odbiorców prądu zajmowały dużo miejsca i zwykły portfel czy nawet neseser był 
niewystarczający.

Na marginesie można wspomnieć, że elektrownia w Łodzi była przedmiotem 
głośnej afery gospodarczej. Zakład ten powstał jeszcze przed pierwszą wojną świa-

tową na zasadzie koncesji udzielonej pry-
watnemu kapitałowi. W czasie wojny elek-
trownia przeszła jednak pod przymusowy 
zarząd państwowy, wprowadzony pierwot-
nie w 1915 roku przez władze niemieckie. 
Po rozbrojeniu zaborców w listopadzie 
1918 roku i odzyskaniu niepodległości za-
rząd przejęło państwo polskie.

Dość szybko jednak pojawili się w Łodzi 
przedstawiciele dawnych właścicieli i zgło-
sili roszczenia do tego majątku. Po prawie 
pięcioletnich negocjacjach obiekt powrócił 
do prywatnych właścicieli (miasto zatrzy-
mało jedynie 20% udziałów)50. Po kilku la-
tach bardzo głośne stały się głosy krytyczne 
wobec tej reprywatyzacji ‒ prąd w Łodzi był 
horrendalnie drogi, spółka bardzo docho-

dowa, a zyski wypływały za granicę. Kontrowersje związane z elektrownią w Łodzi 
to ciekawe studium do analizy prawno-administracyjnych konsekwencji wydarzeń 
z listopada 1918 roku. Gdy Polacy, a wśród nich Julian Plac, rozbrajali zaborców 
i przejmowali władzę, zapewne nie przewidywali takich kwestii jak reparacje czy 
roszczenia majątkowe. W późniejszych latach posiadłość w Jagodnicy została sprze-
dana, a pieniądze rozdzielone pomiędzy rodzeństwo Puszów. Za pochodzące stąd 
środki Julian Plac chciał wyjechać do budowanej właśnie Gdyni, kupić tam działkę 

50 Sprawa Elektrowni w Łodzi, Magistrat Miasta Łodzi, Łódź 1926.

Fragment zdjęcia portretowego Juliana 
Placa z odbiciem pieczątki elektrowni,  

zbiory rodzinne
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i znaleźć zatrudnienie przy sztandarowej inwestycji rozwojowej Drugiej Rzeczpo-
spolitej. Marianna nie godziła się na ten pomysł, gdyż była bardzo związana z Kon-
stantynowem i nie chciała go opuszczać. Placowie ostatecznie zamieszkali w domu 
jej dziadków ‒ miejscu, w którym Marianna spędzała dużo czasu w dzieciństwie, 
posiadłości, do której przyjeżdżała na wakacje. Pod tym względem rodzinna histo-
ria zatoczyła koło, gdyż po latach wnuczki Marianny spędzały u niej, w tym miejscu, 
wakacje i wspominały te pobyty z wielkim sentymentem.

Rejestr mieszkańców Konstantynowa z 1932 roku ‒ rodzina Placów, Archiwum Państwowe w Łodzi, 
Akta miasta Konstantynowa Łódzkiego, Rejestr mieszkańców miasta Konstantynowa t. VIII,  

sygn. 39/2256/0/1/28

Pewne poszlaki w dokumentach zdają się poświadczać opowieść o planach 
przeprowadzki do Gdyni. Wspomniany już rejestr mieszkańców miasta Konstanty-
nowa ‒ zachowany w zbiorach Archiwum Państwowego w Łodzi i dostępny poprzez 
serwis Szukaj w Archiwach ‒ odnotowuje zamieszkanie rodziny Placów przy ulicy 
Zgierskiej 22. W spisie podane jest przy okazji, że główny lokator ‒ Julian ‒ mieszka 
w Konstantynowie od urodzenia (taki zapis stosowano dla osób urodzonych w Kon-
stantynowie, pomijając ich dotychczasowe przeprowadzki). Pozostali członkowie 
ogniska domowego posiadają zaś w tym dokumencie adnotacje o sprowadzeniu się 
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do Konstantynowa z Łodzi w roku 1928. Na połowę lat dwudziestych przypada zaś 
początek dynamicznego rozwoju Gdyni (zaznaczony przykładowo nadaniem praw 
miejskich w 1926 roku). Można zatem przypuszczać, że mniej więcej w tym czasie 
Julian Plac zastanawiał się nad przeprowadzką nad Bałtyk, a pomysł ten został osta-
tecznie zarzucony w 1928 roku, gdy rodzina oficjalnie zameldowała się w Konstan-
tynowie po wcześniejszym tymczasowym pobycie w Łodzi.

Brakuje szczegółowych danych o życiu zawodowym Juliana Placa w tym okre-
sie. W spisie ludności Konstantynowa sporządzonym w 1932 roku w rubryce „za-
wód i stanowisko w zawodzie, stanowiące główne źródło utrzymania” wpisane 
jest enigmatyczne określenie „biuralista” (archaiczne określenie pracownika biu-
rowego). Z kolei w karcie osobowej z 1938 roku będącej w zbiorach Centralnego 
Archiwum Wojskowego Julian Plac wskazany jest jako „pracownik handlowy”. Te 
zapiski niewiele jednak mówią o zakresie obowiązków pradziadka i jego kompeten-
cjach zawodowych, nie wymieniają też pracodawcy. Może tę białą plamę uda się 
zapełnić w dalszych poszukiwaniach archiwalnych. Z rejestru z 1932 roku można 
jednak wnioskować, że praca Juliana była jedynym źródłem utrzymania dla rodzi-
ny ‒ pozostali domownicy w rubryce zatrudnienia wpisaną mają adnotację „przy 
mężu”, „przy synu”, „przy rodzicach”. To sugeruje, że zarobki pradziadka, choć nie 
gwarantowały luksusów w postaci choćby pomocy domowej, były wystarczające 
dla pięcioosobowej rodziny.

Rodzina była pięcioosobowa, gdyż szybko pojawiło się potomstwo. Anna uro-
dziła się w 1921 roku, w 1923 zaś na świat przyszedł Wiktor. Z Placami mieszkała też 
matka Juliana Agnieszka, wówczas już wdowa po zmarłym w 1916 roku Wojciechu. 
Dom przy ulicy Zgierskiej nie był skanalizowany, ale posiadał piękny i duży ogród, 
sam też był obszerny, miał wręcz charakter dworku. Z sieni z jednej strony wchodzi-
ło się do salonu z fortepianem (na nim stało popiersie Chopina) i dalej do sypialni, 
z drugiej strony był pokój kuchenny oraz druga sypialnia. Na piętrze znajdowały 
się dalsze dwa pomieszczenia oraz strych. Obszerny ogród za domem był z dwóch 
stron ogrodzony, z trzeciej zaś wychodził na łąki, również należące do Placów. Na 
nich pasły się owce, przy domu były też kury. Ten inwentarz, choć oczywiście przy-
datny, bardziej niż potrzebom gospodarczym służył przyjemności gospodarzy z po-
siadania własnych zwierząt. W ogrodzie rosły jabłonie i orzechowce, na grządkach 
uprawiano pomidory, fasolkę. Dom w takim otoczeniu wyglądał sielankowo, wyma-
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gał jednak dużo pracy. Babcia Marianna dopiero wieczorem znajdowała chwilę, by 
usiąść za fortepianem, a grała pięknie, z pamięci, bez nut. Inną jej przyjemnością 
był haft. Wieczornym rytuałem domowym było zamykanie frontowych okiennic, 
dużych, drewnianych. W czasie wakacji wnuczki ‒ Elżbieta i Ewa ‒ otrzymywały 
własną grządkę do pielęgnacji. Ewa wspominała, że tu objawiał się dobroduszny 
charakter Juliana, który po wyplewieniu chwastów nie powiedział złego słowa, gdy 
małe dziewczynki ponownie sadziły te chwasty, zamiast kwiatów i warzyw.

Dziedzictwo dowborczyków

Czy po „przejściu do cywila” Julian Plac utrzymywał kontakt z innymi dowbor-
czykami? Wspólne doświadczenia wojenne często wytwarzały określony etos łą-
czący weteranów. Jak to wyglądało w przypadku Juliana? Na ten temat zachowały 
się jedynie pośrednie wskazówki. 9 lutego 1924 roku do pradziadka zaadresowane 
zostało pismo od Kapituły Odznaki I-ego Korpusu Polskiego, potwierdzające pra-
wo noszenia znaku Korpusu i informujące o możliwości odebrania stosownego dy-
plomu i krzyża. Pismo wzywało też do stałego noszenia odznaki na piersi. Jedno 
z zachowanych zdjęć portretowych Placa potwierdza, że stosował się on do tego 
apelu ‒ Krzyż I Korpusu Polskiego jest dobrze widoczny w klapie marynarki. Można 
przypuszczać, że Julian Plac przynajmniej przez jakiś czas realizował także kolejny 
apel Kapituły: o „stałym wnoszeniu składek (1/2% od dochodu) na fundusz budowy 
pomnika dla poległych dowborczyków’’.

Pomysł uhonorowania poległych żołnierzy 1 Korpusu Polskiego sięgał jeszcze 
1918 roku. 6 czerwca 1918 roku, gdy trwała już demobilizacja Korpusu, w twierdzy 
w Bobrujsku rozpoczęto sypanie kopca-mogiły. Pierwszą taczkę ziemi na budowę 
kopca osobiście usypał generał Dowbor-Muśnicki, dalsze prace przeprowadzili ofi-
cerowie i żołnierze51. Ta konstrukcja miała 8 metrów wysokości i kształt ostrosłupa 
czworokątnego, zwieńczał ją trzymetrowy krzyż z wieńcem cierniowym pośrodku. 
Krzyż ten był inspiracją dla wspomnianej odznaki Korpusu. Odjeżdżający z Bobruj-
ska dowborczycy pozostawiali tym samym na miejscu widomy symbol swojej pa-

51 W.J. Muszyński, Białe Legiony..., s. 416‒420.
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mięci o poległych współtowarzyszach. Jednocześnie u stóp kopca złożyli przysięgę, 
że „po powrocie do kraju, dla uczczenia pamięci poległych kolegów bohaterów ‒ 
pierwszych żołnierzy polskich ‒ postawią pomnik w sercu Polski w Warszawie”52. 
Weterani I Korpusu Polskiego spotykali się na corocznych zjazdach, a w 1920 roku 
powołali komitet budowy pomnika poległych dowborczyków. Początkowo rozwa-
żano usypanie kopii mogiły z Bobrujska, jednak z powodu wielu czynników prace 
odwlekały się. Negocjacje z magistratem miasta Warszawy co do lokalizacji mo-
numentu i reorganizacje samego komitetu były zapewne mniejszą trudnością niż 
aspekt finansowy przedsięwzięcia ‒ w obliczu nieustająco trudnej sytuacji gospo-
darczej odrodzonej Polski nie udawało się pozyskać odpowiednich funduszy. Ofiar-
ność samych weteranów Korpusu, do której apelował Komitet w pismach, takich 
jak to adresowane do Juliana Placa, była niewystarczająca. Komitet praktycznie 
zawiesił działalność i dopiero po paru latach odnowiona inicjatywa stowarzysze-

52 Ku chwale Ojczyzny! (w dniu poświęcenia pomnika Dowborczykom), Warszawa 1930, 
s. 41.

Zdjęcie portretowe Juliana Placa z odznaką I Korpusu Polskiego w klapie marynarki oraz znak 
I Korpusu, zbiory rodzinne
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nia dowborczyków została zwieńczona sukcesem. Pomnik odsłonięto na Wybrzeżu 
Kościuszkowskim w Warszawie 1 listopada 1930 roku. Ostatecznie zrezygnowano 
z formy kopca, poległych upamiętniała postać żołnierza trzymającego w jednej ręce 
sztandar, a w drugiej wzniesioną w niebo szablę53.

Monumenty ku czci poległych dowborczyków nie przetrwały długo. Zarówno 
ten w Bobrujsku, jak i ten w Warszawie, zostały zlikwidowane przez władzę komu-
nistyczną, gdyż zgodnie z obowiązującą ideologią żołnierze walczący z bolszewika-
mi zasługiwali na potępienie względnie zapomnienie, a nie na uhonorowanie. Po 
kapitulacji I Korpusu Polskiego wojsko powróciło do Bobrujska 28 sierpnia 1919 
roku. Przez kilka kolejnych miesięcy twierdza ta znajdowała się tuż przy linii frontu 
wojny polsko-bolszewickiej. W tym okresie kopiec wciąż istniał, co więcej, obok 
dowborczyków pochowano kolejnych żołnierzy poległych w walkach z bolszewika-
mi. Wojsko Polskie opuściło Bobrujsk w lipcu 1920 roku w efekcie ofensywy Armii 
Czerwonej. W rezultacie postanowień traktatu ryskiego dawna twierdza I Korpusu 
Polskiego znalazła się w granicach państwa radzieckiego. W 1930 roku, przy oka-
zji odsłonięcia pomnika w Warszawie, okolicznościowa broszura opisywała kopiec 
w Bobrujsku w czasie teraźniejszym, stwierdzając, że „jest po dziś dzień tam na 
rubieżach symbolem serdecznej ofiarności złożenia życia ku chwale Ojczyzny i jed-
nocześnie pamiątką bohaterskich czynów żołnierzy I Polskiego Korpusu”54. W rze-
czywistości kopiec był już wtedy zlikwidowany przez komunistyczne władze, infor-
macje o tym fakcie nie przedostały się jednak do Polski. Mogiła została doszczęt-
nie rozebrana, dziś trudno ustalić jej dokładną lokalizację. Choć twierdza została 
szczegółowo opisana i zachowały się jej zdjęcia, wiadomo, że kopiec znajdował się 
na placu Rycerskim przy Bramie Słuckiej55, do czasów obecnych krajobraz zmienił 
się do tego stopnia, że brakuje punktów odniesienia pozwalających bezsprzecznie 
ustalić miejsce, w którym usypano ten kopiec. Kilkanaście lat po zatarciu śladu dow-
borczyków w Bobrujsku podobny los spotkał warszawski pomnik. Co ciekawe, figu-
ra żołnierza nad brzegiem Wisły przetrwała drugą wojnę światową pomimo niemal 
doszczętnego zniszczenia miasta. Wkrótce potem, około roku 1950, pomnik został 

53 Ibidem, s. 41‒43.
54 Ibidem, s. 41.
55 W.J. Muszyński, Białe Legiony…, s. 416.
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jednak rozebrany56. Umacnianie władzy komunistycznej w Polsce polegało nie tylko 
na przejmowaniu kontroli nad strukturami politycznymi i społecznymi, lecz także na 
zapanowaniu nad historią i pamięcią. Julian Plac mógł własnoręcznie sypać kopiec 
w Bobrujsku, bardzo prawdopodobne, że współfinansował też budowę pomnika 
w Warszawie ‒ pamiątki bohaterstwa jego współtowarzyszy broni zostały zlikwido-
wane, a pamięć o nich miała zniknąć.

W tym miejscu można zadać pytanie, w jakim stopniu doświadczenie służby 
w I Korpusie było czynnikiem definiującym tożsamość Juliana Placa w jego dal-
szym życiu, w wolnej już Polsce? Wojciech Muszyński wprost stwierdza, że dow-
borczycy w II RP byli marginalizowani i nie doceniano ich roli57. Niejako siłą rze-
czy znaleźli się w opozycji do obozu piłsudczykowskiego, który zdominował życie 
publiczne w okresie międzywojennym. Czyn wojenny i odzyskanie niepodległości 
były niezwykle ważnymi elementami w podbudowie ideologiczno-propagando-
wej reżimu sanacyjnego, przy czym pielęgnowano i rozwijano mit Legionów Pol-
skich jako czynnika decydującego o odrodzeniu Polski. Inne formacje wojskowe 
i bohaterstwo Polaków walczących w oddziałach niezwiązanych z Józefem Piłsud-
skim były lekceważone i umniejszane. Dowborczycy poza działalnością własnych 
stowarzyszeń wydających gazetki, publikacje, organizujących zjazdy byli praktycz-
nie pomijani i zapomniani58.

Czego dokładnie dotyczyły te kontrowersje, jakie zarzuty stawiano żołnierzom 
„Białych Legionów”? Jeden z punktów zapalnych dotyczył faktu porozumienia 
z Niemcami w sprawie demobilizacji Korpusu. Jak widzieliśmy, już dla dowbor-
czyków ta decyzja nie była łatwa, została przyjęta z wielkim rozczarowaniem. 
Dowbor-Muśnicki chciał uniknąć takiego losu swojej formacji, uznając wręcz, że 
będzie to hańbiące dla żołnierzy. Jednakże obiektywne spojrzenie na ówczesne 
położenie Korpusu ‒ otoczenie przez Niemców z jednej i bolszewików z drugiej 
strony ‒ wymusza konstatację, że dalsza walka byłaby wyniszczająca i niedająca 

56 A. Sheybal-Rostek, Pomnik „Dowborczyków” wróci czy nie wróci?, Portal warszawa.pl, 
https://www.warszawa.pl/miasto/pomnik-dowborczykow-wroci-czy-nie-wroci/ (dostęp 
23.07.2020).

57 W.J. Muszyński, Białe Legiony…, s. 434.
58 J. Engelgard, Jesień dowborczyków…, s. 83.

https://www.warszawa.pl/
https://www.warszawa.pl/miasto/pomnik-dowborczykow-wroci-czy-nie-wroci/
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wielkich perspektyw. Potwierdzeniem tego mogą być losy II Korpusu Polskiego 
pod dowództwem generała Józefa Hallera, który został przez Niemców zmuszo-
ny do złożenia broni po przegranej bitwie pod Kaniowem. Dowbor-Muśnicki nie 
chciał przelewać krwi swoich podkomendnych w straceńczym boju, starał się za-
chować formację jako przyszłą część składową Wojska Polskiego, a gdy i to ze 
względu na nieprzejednaną postawę Niemców się nie udało, nakazał wracają-
cym do domów żołnierzom zachować gotowość służby na rzecz ojczyzny. Opisa-
ny wcześniej pucz i próbę zaaresztowania Dowbora-Muśnickiego przeprowadzili 
oficerowie związani z piłsudczykowską Polską Organizacją Wojskową ‒ podpuł-
kownik Przemysław Barthel de Weydenthal „Barta”, kapitan Leopold Lis-Kula, 
porucznik Stanisław Małagowski, podkapitan Ignacy Matuszewski i Melchior 
Wańkowicz. Muszyński ocenia wręcz, że wyższe szczeble kierownicze POW wyko-
rzystały ich naiwność i pragnienie walki do wdrożenia w życie cynicznego planu 
politycznego ‒ wykrwawienie się I Korpusu miało ułatwić Piłsudskiemu przeję-
cie władzy w przyszłej Polsce. Sugeruje także, że pucz mógł inspirować wywiad 
brytyjski i francuski, związanie sił niemieckich na froncie wschodnim byłoby bo-
wiem korzystne dla ententy, bo utrudniłoby przerzut wojsk centralnych na front 
zachodni59. Te oceny wydają się dość radykalne w świetle faktu, że akcja Barthe-
la i towarzyszy wyglądała na spontaniczną, improwizowaną i przede wszystkim 
niemającą szerszego umocowania wśród żołnierzy Korpusu. Po akcji przebiegle 
zaplanowanej przez kierownictwo POW wespół ze służbami zachodnimi można 
by się spodziewać lepszego przygotowania. Dowbor-Muśnicki również w swoich 
wspomnieniach wyraził przekonanie, że Barthel i Lis-Kula nie dostali żadnych roz-
kazów od Piłsudskiego, a na jego imię powoływali się tylko w celu dodania sobie 
wiarygodności. Przypuszcza nawet, że puczyści działali z podjudzenia niemieckich 
agitatorów, którym mogło zależeć na wywołaniu chaosu w Korpusie. Gdy stało się 
jasne, że pucz się nie powiódł i Korpus dochował wierności swojemu dowódcy, 
roztrzęsiony Barthel z prośbą o poradę miał się zwrócić do Dowbora-Muśnickie-
go. Ten zrezygnował z wyciągania konsekwencji wobec buntowników, w zasadzie 
traktując całą sprawę jak sztubacką awanturę60.

59 W.J. Muszyński, Białe Legiony…, s. 400‒407.
60 J. Dowbor-Muśnicki, Krótki szkic do historii…, s. 28‒33.
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Informacja na fiszce o odrzuceniu wniosku Juliana Placa o Medal Niepodległości, Centralne 
Archiwum Wojskowe, Detale kartoteki personalno-odznaczeniowej

Niemniej kontrowersje w ocenie demobilizacji Korpusu wyznaczają jedną z osi 
późniejszego sporu w ocenie spuścizny dowborczyków. Brutalnym świadectwem 
była recepcja osoby generała Józefa Dowbora-Muśnickiego – nie otrzymał on 
w czasach II RP żadnego odznaczenia wojskowego ani cywilnego. Dopiero w 1998 
roku, w innej epoce i wiele lat po śmierci generała, nadano mu Krzyż Wielki Orderu 
Odrodzenia Polski. Podobne afronty spotkały też żołnierzy niższego szczebla. Mu-
szyński stwierdza:

Bardzo niewielu dowborczyków, ochotników Legionu Puławskiego i generalnie 
żołnierzy Wojska Polskiego na Wschodzie otrzymało za swoją walkę o Polskę 
Krzyż Niepodległości – symboliczny dowód uznania ich zasług dla ojczyzny. Byli 
oni pomijani przez kapitułę, a ich czyny pomniejszane, przy równoczesnym wy-
raźnym faworyzowaniu legionów I Brygady61.

61 W.J. Muszyński, Białe Legiony…, s. 434.
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Dokładnie to spotkało Juliana Placa, o czym świadczy fiszka z kartoteki Kolekcji 
akt personalnych i Odznaczeniowych Centralnego Archiwum Wojskowego. Komi-
tet Krzyża i Medalu Niepodległości na posiedzeniu 25 czerwca 1938 roku odrzucił 
wniosek Juliana Placa o nadaniu mu odznaczenia. Komitet miał swoje wytyczne 
i w toku prac odrzucił dziesiątki tysięcy wniosków, jednak podawaną przyczynę: 
„brak prac niepodległościowych”, co trudno uznać za sprawiedliwy osąd. Decyzja 
komitetu musiała być dla Juliana Placa przykrą wiadomością.

Sam Julian Plac w latach II RP był niechętnie, a wręcz wrogo nastawiony do 
postaci Józefa Piłsudskiego do tego stopnia, że gdy w szkole była akademia ku czci 
marszałka Julian nie puścił na nią swojego syna Wiktora. Ten był bardzo zaintrygo-
wany uroczystością i następnego dnia o jej przebieg wypytywał kolegów. Na najbliż-
szej lekcji języka polskiego nauczyciel zadał zaś wypracowanie, w którym uczniowie 
mieli opisać swoje uczucia w trakcie akademii. Wiktor jedynie na podstawie infor-
macji uzyskanych od kolegów był w stanie napisać rozprawkę ocenioną na stopień 
bardzo dobry. Opisane okoliczności budzą refleksję, że niezależnie od bieżących 
podziałów politycznych patriotyzm może mieć różne oblicza. Poddani cara powo-
łani do służby w armii rosyjskiej nie mieli możliwości dołączenia do powstających 
w Galicji Legionów, co nie znaczy jednak, że nie pragnęli odrodzenia ojczyzny i nie 
poświęcali się dla realizacji tego marzenia.

Marginalizowanie dowborczyków było niesprawiedliwością wobec ich męstwa, 
a niechęć wobec Józefa Piłsudskiego nie wykluczała umiłowania Polski.

Jeszcze jeden dokument z rodzinnego archiwum potwierdza, że losy ojczyzny 
leżały pradziadkowi na sercu. Zachował się dyplom Pożyczki Narodowej wystawio-
ny 1 lipca 1934 roku i stwierdzający, że „Plac Julian spełnił obowiązek obywatel-
ski” i skrupulatnie od 27 września 1933 do 5 marca 1934 roku wpłacił wszystkie 
sześć rat. Pożyczka Narodowa 1933 była odpowiedzią na trwający od kilku lat kryzys 
gospodarczy, uszczuplający dochody państwa. W żołnierskim tonie apelowano do 
obywateli:

Wieloletni szalejący kryzys gospodarczy postawił nas przed koniecznością obro-
ny finansów naszej młodej państwowości i to obrony własnymi siłami. Stare 
wielowiekowe potęgi gospodarcze zachwiały się i muszą myśleć o własnym ra-
tunku. To też albo zwyciężymy o własnych siłach, albo ulegniemy. Wierzymy 
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wszyscy, że tak jak nie ulegliśmy w walce orężnej, tak nie ulegniemy w walce 
gospodarczej. – Na wojnie jak na wojnie i dopóki walka trwa wszystkim jest 
ciężko62.

Podobnych odezw wydano w całym kraju bardzo wiele i przyniosły one pożą-
dany skutek ‒ pożyczkę subskrybowało półtora miliona Polaków na łączną kwotę 
350 milionów złotych. Warto zauważyć, że pożyczka była oprocentowana na 6%63, 
nie była więc darowizną na rzecz państwa, lecz miała charakter inwestycji, mimo 
wszystko wyasygnowanie stosownej kwoty na nią było w trudnych ekonomicznie 
czasach wyzwaniem, a patriotycznej motywacji nie można w tym przypadku baga-
telizować.

Innym świadectwem obywatelskiej postawy Juliana Placa i praktycznej reali-
zacji patriotyzmu w życiu codziennym była służba w ochotniczej straży pożarnej 
miasta Konstantynowa.

Brakuje bliższych informacji o losach Juliana i Marianny w czasie drugiej woj-
ny światowej. Jedno jest pewne: zgodnie z rodzinnym przekazem 1 września 1939 
roku na zawsze zaprzestali używania języka niemieckiego. Marianna pochodziła 
z rodziny o niemieckich korzeniach, Julian też dobrze znał ten język, gdy więc chcieli 
wymienić się informacjami, które nie były przeznaczone dla uszu ich dzieci, rozma-
wiali ze sobą po niemiecku. W dniu agresji III Rzeszy na Polskę ten język na zawsze 
zniknął z rodzinnego domu. Wydaje się, że Placowie cały okres okupacji spędzili 
w Konstantynowie, co nie dotyczy jednak Wiktora, który został wywieziony na ro-
boty przymusowe. Baza danych fundacji „Polsko-Niemieckie Pojednanie” podaje, 
że Wiktor od 1 czerwca 1941 roku do 1 marca 1945 roku pracował w Heiligenbeil 
w Prusach Wschodnich (obecnie Mamonowo w obwodzie kaliningradzkim)64. Julian 
i Marianna zostali wysiedleni z rodzinnego domu i zakwaterowani w podrzędnym 

62 „Łódzki Głos Obywatelski” 1933, nr 10 (60), s. 1.
63 A. Minkowski, Co każdy powinien wiedzieć o zasadach obrotu obligacjami pożyczki na-

rodowej, Warszawa 1934, s. 6.
64 Baza Danych Osób Represjonowanych, Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie, http://

www.straty.pl/pl/szukaj (hasło „Wiktor Plac”) – informacje na podstawie dokumentów 
ze zbiorów Archiwum Akt Nowych i Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjono-

http://www.straty.pl/pl/szukaj
http://www.straty.pl/pl/szukaj
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mieszkaniu. Po wojnie wrócili do swojego domu, przy czym był on zdewastowany ‒ 
Niemcy urządzili w nim cegielnię, zalęgła się tam wilgoć. Budynek został odremon-
towany i służył Placom przez kolejne lata, został wyburzony wraz z budową na tym 
obszarze peerelowskich bloków z wielkiej płyty.

Dyplom Komitetu Obywatelskiego Pożyczki Narodowej z opłaconymi kuponami, zbiory rodzinne

Po 1945 roku Julian Plac przeszedł na emeryturę, dorywczo w celu uzupełnie-
nia dochodów pracował jednak w ochronie mleczarni. Dawało to korzyści nie tylko 
finansowe ‒ nieoceniony w tych ciężkich gospodarczo czasach był dostęp do takich 
produktów jak masło i śmietana. Stosowne paczki z Konstantynowa były nawet wy-

wanych. Co ciekawe, baza ta podaje, że dziadek był zatrudniony w rolnictwie, Wiktor 
zaś swoim córkom wspominał, że pracował dla zakładów lotniczych.
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syłane do Elbląga, dokąd przeprowadził się Wiktor Plac z żoną i córkami. Oprócz 
słoików z masłem i śmietaną, spod Łodzi przybywało także kilka kilogramów jabłek 
z sadu ‒ w podróży zdążyły się lekko nadpsuć, ale prażone na patelni jeszcze przez 
dłuższy czas służyły za dodatek do naleśników. Takie wsparcie od dziadków było 
bardzo cenne.

Julian Plac w mundurze straży pożarnej, zbiory rodzinne

Julian Plac zmarł w 1968 roku. Wedle obowiązującego zwyczaju w pierwszym 
pokoju rodzinnego domu zorganizowano kaplicę, w niej na podwyższeniu wysta-
wiona była otwarta trumna. Dookoła paliły się świece, stały wazony z kwiatami, 
przed trumną postawiony był klęcznik.

Mieszkańcy Konstantynowa przychodzili pomodlić się za zmarłego. Robiły to 
nawet osoby, które osobiście Juliana nie znały. Wnuczki Elżbieta i Ewa miały wtedy 
18 i 14 lat i przyjechały na pogrzeb z Elbląga. Zmęczone podróżą spały w jednym 
z pomieszczeń, gdy zbudziła je obca kobieta, która wpadła do pokoju, nieomal krzy-
cząc „gdzie wdowa?”. Przyjęte bowiem było, by żona zmarłego cały czas czuwała 
przy trumnie, babcia Marianna tymczasem położyła się spać razem z wnuczkami. 
Następnego dnia trumnę wyniesiono z domu i w kondukcie pogrzebowym przez 
całe miasteczko odprowadzono ją na cmentarz.
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Elżbieta w ogrodzie w Konstantynowie, 1951 rok, i z Marianną, 1952 rok, zbiory rodzinne

Marianna Plac z wnuczką Elżbietą na wakacjach w Krynicy Morskiej, 1956 rok, zbiory rodzinne 
Obok Julian Plac z wnuczkami Elżbietą i Ewą w Konstantynowie, 1960 rok, zbiory rodzinne
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Marianna przeżyła Juliana o prawie 20 lat. Z biegiem czasu ich sielankowa re-
zydencja znikała ‒ wraz z rozwojem miasta postępowała zabudowa. Spółdzielnia 
wpierw zajęła łąki, następnie przymierzała się do ogrodu, aż w końcu cały dworek 
ustąpił miejsca blokom z wielkiej płyty. Marianna Plac zmuszona była przenieść się 
do lokalu zastępczego. Przyzwyczajona do domu z ogrodem i posiadająca zwierzęta 
(koty, kury) zrezygnowała z „M” od spółdzielni. Nowe miejsce zamieszkania znala-
zło się w domku przy ulicy Łaskiej ‒ było to o tyle niefortunne, że starsza pani za-
mieszkała tuż obok cmentarza, co miłych myśli nie mogło nasuwać. W tym okresie 
mocno cierpiała już na astmę. Zmarła w 1985 roku i spoczęła obok Juliana.

Zakończenie

Punktem wyjścia do przedstawionych tutaj badań genealogicznych były rozmo-
wy z wnuczkami Juliana Placa: Elżbietą Skupień i Ewą Radzik. Celem pracy było, by 
przechowane w rodzinnej pamięci informacje w miarę możliwości zweryfikować 
w materiałach źródłowych oraz osadzić w szerszym kontekście historycznym. Kolej-
ne kroki polegały więc na analizie zachowanych w rodzinnych zbiorach dokumen-
tów, kwerendzie archiwalnej w poszukiwaniu dodatkowych materiałów źródło-
wych oraz uzupełnieniu wiadomości poprzez literaturę przedmiotu (opracowania 
dotyczące wydarzeń, w których uczestniczył Julian Plac, ale też w szerszym ujęciu 
historia miejsc ważnych dla dziejów rodzinnych i procesów na nie wpływających, 
takich jak osadnictwo pruskie). Te poszukiwania były też impulsem do uporządko-
wania rodzinnych zbiorów, dzięki czemu udało się odnaleźć dużo „zapomnianych” 
materiałów. Pierwotnie wydawało się, że w rodzinie zachowały się dwa dyplomy 
wojskowe Juliana Placa i 3‒4 fotografie, okazało się, że dyplomów i zdjęć jest znacz-
nie więcej. Z głębokich szuflad zostały też wyciągnięte i odkurzone odznaczenia 
i medale pradziadka. Każdy drobny element odnaleziony w archiwach ‒ imiona 
przodków na kolejnych szczeblach drzewa genealogicznego, daty, miejsca ‒ przyno-
sił wielką radość. Dużą satysfakcję dawały też konstatacje, że rodzinne wspomnie-
nia nie są sprzeczne z zachowanymi źródłami ‒ niektóre opowieści zyskały wręcz 
potwierdzenie źródłowe, inne nabrały większej wiarygodności.
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Przedstawione rezultaty z pewnością nie wyczerpują poszukiwań. W archiwach 
francuskich można poszukiwać dalszych informacji o najstarszych rozpoznanych 
przodkach (pomoc specjalistów może pozwolić na przełamanie bariery, jaką sta-
nowi w tej chwili nieczytelny zapis dokumentów z czasów francuskiego konsula-
tu). Na dokładniejsze zbadanie czekają inne odnogi drzewa genealogicznego. Tak-
że w biografii Juliana Placa niektóre obszary w dalszej pracy będzie można lepiej 
poznać ‒ okres służby w armii rosyjskiej, dokładne wydarzenia z życia 2 pułku le-
gionów (w Centralnym Archiwum Wojskowym zachowała się dokumentacja pułku 
wraz z listami osobowymi, rozkazami dziennymi itd. ‒ kwerenda w Rembertowie 
może odkryć dalsze fakty dotyczące pradziadka). Już teraz jednak można z pełnym 
przekonaniem stwierdzić, że odkrywanie rodzinnej historii to fascynujące zajęcie.
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Aneks

Dyplom odznaki I Korpusu Polskiego, zbiory rodzinne
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Rewers odznaki I Korpusu Polskiego z numerem 2896, zbiory rodzinne
 

Rewers odznaki I Korpusu Polskiego z numerem 2896, zbiory rodzinne
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Druga wojna światowa i czasy 
powojenne we wspomnieniach 
moich dziadków i pradziadków

Każdy powinien wiedzieć, skąd pochodzi i jakie ma korzenie. Konkurs zmobi-
lizował mnie do uporządkowania faktów o moich przodkach, czyli pradziadkach 
i dziadkach, którzy żyli w czasie wojny i zaraz po jej zakończeniu. Moi przodkowie 
to zwykli ludzie zamieszkujący ziemię świętokrzyską. Choć nie ma wśród nich ge-
nerałów, profesorów ani artystów, to według mnie stanowią przykład typowej pol-
skiej rodziny, która przetrwała okupację i poradziła sobie w niełatwej powojennej 
rzeczywistości.

Przedstawiam się jako Jakub Rak z Kielc, ale jestem pierwszym pokoleniem, któ-
re urodziło się w stolicy województwa świętokrzyskiego. Moja mama Anna przyszła 
na świat w Końskich, a tata Andrzej w Chmielniku. Ponieważ mężczyźni swój wywód 
genealogiczny tworzą „po mieczu”, ja również rozpocznę swą pracę historią moich 
dziadków od strony taty.

Helena z domu Tęcza i Czesław Rak poznali się w Chmielniku w 1959 roku. Bab-
cia jako młody lekarz ‒ felczer właśnie tam dostała nakaz pracy. Dziadek urodził 
się w miasteczku, gdzie od pokoleń mieszkała rodzina jego mamy Ewy z Żelazków. 
Babcia i dziadek pamiętali okupację jak przez mgłę, bo urodzili się na krótko przed 
jej wybuchem. Czas wojny w pełni przeżywali moi pradziadkowie, których znam 
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jedynie z przekazów i starych fotografii. Udało mi się jednak znaleźć potwierdzenie 
opowieści rodzinnych w dokumentach i regionalnych monografiach.

Moi dziadkowie. Od lewej: Jan i Małgorzata Oparowie, Helena i Czesław Rakowie, Czarna, 
lipiec 2010 roku, archiwum rodzinne

Helena i Czesław Rakowie w dniu ślubu, 25 grudnia 1960 roku, archiwum rodzinne
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Marianna i Leon Tęczowie – moi pradziadkowie z Kozienic, 1931 rok, archiwum rodzinne

Marianna z Drapałów i Leon Tęcza, czyli rodzice babci Heleny, mieszkali w bar-
dzo długiej, bo mającej aż trzy kilometry, wsi Stanisławice koło Kozienic. 

Pradziadek był rzemieślnikiem. Miał warsztat bednarski, pracował także jako 
cieśla, budując wiejskie domy. Wykonywał beczki, różnego rodzaju szafliki, maselni-
ce do wyrobu masła, faski czy drewniane pojemniki zwane skobkami. Z tego zajęcia 
utrzymywał rodzinę: żonę i cztery córki. Najmłodsze dziewczynki były bliźniętami, 
tak jak ja i brat, ale zachorowały bardzo ciężko w czasie wojny na krztusiec i jedna 
z nich, Hania, zmarła. Babcia Hela opowiadała mi o tym zdarzeniu, bo wtedy podję-
ła decyzję, że zostanie lekarzem. 

Leon Tęcza angażował się społecznie, należał do straży pożarnej, co potwier-
dza zdjęcie zamieszczone poniżej, które zaczerpnąłem z monografii o Stanisławi-
cach. 



438

Jakub Rak

Babcia Helena z siostrami Władzią i Jadzią w Stanisławicach, archiwum rodzinne

Straż pożarna ze Stanisławic, 1937, W. Adamski, Stanisławickie wspomnienia 1914‒1945, s. 33



439

Druga wojna światowa i czasy powojenne we wspomnieniach moich…

Akt zgonu Leona Tęczy, archiwum rodzinne

W czasie drugiej wojny światowej pradziadek pozostał w domu z rodziną, gdyż 
utracone w czasie walk legionowych o odzyskanie niepodległości przez Polskę zdro-
wie i chore płuca nie pozwoliły mu już służyć zbrojnie.

Puszcza Kozienicka była osłoną dla jednostek polskich i niemieckich, które wal-
czyły na brzegach Wisły. Domostwo moich pradziadków zaanektowali Niemcy. Mu-
sieli przenieść się do ziemianki za stodołą, a hitlerowcy zamieszkali w ich domu. 
W zabudowaniach i na posesji pradziadków była kuźnia, w której naziści naprawiali 
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swój sprzęt. Stanisław Wójcik wspominał, że „na dołku u Tęczy Leona i Czyszkowym 
placu były bunkry, dwa to były połączone ze sobą, tam Niemcy mieli sztab, nazy-
wali go »Sada« ‒ to byli chyba żandarmi, bo »Bauer« tam musiał chodzić i składać 
meldunki”, a Janusz Drapała potwierdził, że „u Tęczy Leona chłopi dla Niemców 
wybudowali bunkry, w których mieszkali, a i u Leona Tęczy w jego budynkach, a na 
jego podwórku była kuźnia polowa. Naprawiali tam różne pojazdy wojskowe i różny 
sprzęt. Mieli tam również kuchnię, a kobiety z »dołka« im gotowały”.

Świadectwo szkolne Heleny Tęczy, archiwum rodzinne
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Cytaty ze Stanisławickich wspomnień dowodzą, że moi pradziadkowie i inni 
chłopi musieli pracować i świadczyć usługi na rzecz okupanta. Brat pradziadka Ju-
lian Tęcza był więźniem niemieckiego obozu pracy. Przed aresztowaniem wrócił 
z rodziną: żoną nauczycielką i nastoletnimi synami, z Wołynia, gdzie pracował jako 
urzędnik, bo uciekali przed Ukraińcami po ataku Związku Radzieckiego na Polskę. 
Po wojnie czas jakiś mieszkał w tych bunkrach, by odbudować siły i móc przeprowa-
dzić się do Warszawy na stałe.

Pradziadkowie chcieli wykształcić swoje córki. Najstarsza Jadwiga zrobiła matu-
rę, a moja babcia Helenka wyjechała na studia do Szczecina.

Z uwagi na dużą odległość od domu mieszkała w internacie. W rodzinnym albu-
mie zachowały się fotografie babci z czasów studenckich, które prezentuję poniżej. 

Helena Tęcza – na obu zdjęciach pierwsza z lewej, Szczecin 1956 roku, archiwum rodzinne

Jej rodzice nie byli zbyt zamożni, dlatego utrzymanie się było w tamtym czasie 
dla młodej dziewczyny dużym wyzwaniem. Skromne kieszonkowe nie wystarczało 
na egzystencję w tak dużym mieście. W rodzinie krąży więc historia o tym, jak pra-
dziadek Leon Tęcza listownie został wezwany przez dyrektora szkoły do Szczecina. 
Ojciec babci był przekonany, że Hela ma problemy z nauką i nie radzi sobie z egza-
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minami. Na miejscu okazało się, że babcię posądzono o kradzież jedzenia w sto-
łówce. Helena była głodna, więc zabrała porcję żywieniową nieobecnej koleżance. 
Dziadek Leon był oburzony stanowiskiem dyrektora, a nie zachowaniem córki. Dziś 
są telefony i niemal każdy ma kartę bankomatową i w każdej chwili, na przykład gdy 
na koloniach braknie pieniędzy, rodzice mogą zrobić przelew. Babcia nie skarżyła 
się w listach rodzicom, a do domu przyjeżdżała jedynie na ferie i wakacje. 70 lat 
temu kontakt z rodzicami był praktycznie wyłącznie listowny, zupełnie inny niż mój 
obecnie. 

Helena Tęcza ukończyła liceum felczerskie i została lekarzem. Pracowała między 
innymi w pogotowiu ratunkowym. Jestem bardzo dumny z mojej babci, że zdobyła 
wykształcenie i była bardzo dobrym lekarzem. Pracowała w zawodzie 40 lat, cieszy-
ła się ogromnym szacunkiem pacjentów i bardzo wielu osobom pomogła.

Ewa i Zygmunt Rakowie, Chmielnik 1936 roku, archiwum rodzinne
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Dziadek Czesław był najstarszym z ośmiorga rodzeństwa. Jego ojciec Zygmunt 
utrzymywał rodzinę, najpierw pracując u Żyda jako kierowca, a po wojnie samo-
dzielnie prowadząc usługi transportowe. Był jedynym w mieście posiadającym 
samochód dostawczy, dlatego dowoził materiały budowlane czy zaopatrzenie do 
sklepów. Mój dziadek też został kierowcą zawodowym, był instruktorem nauki jaz-
dy, biegłym sądowym i prowadził warsztat samochodowy. Mnie na drugie urodziny 
kupił prawdziwy, choć mały samochodzik elektryczny i nauczył nim jeździć. Opo-
wieści dziadka o wojnie dotyczyły głównie Żydów.

Świadectwo maturalne dziadka Czesława, archiwum rodzinne
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Własnoręcznie napisany życiorys Czesława Raka, archiwum rodzinne
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Chmielnik był wtedy typowym miasteczkiem, które zamieszkiwała w większości 
ludność żydowska. Prowadzili karczmy, piwiarnie, fabryki, na przykład cukierków. 
W książce Marka Maciągowskiego i Piotra Krawczyka Żydzi w historii Chmielnika 
mieszkańcy wspominają sklep spożywczy Mońka Kamińskiego ze słodyczami, za-
kład metalowy, rzeźnię i jatki na Małym Rynku czy piekarnię.

Liczba ludności Chmielnika z podziałem na narodowości polską i żydowską, Skorowidz miejscowości 
Rzeczypospolitej Polskiej, t. III: Województwo kieleckie, Warszawa 1925, s. 129

Dziadek miał kolegów wśród Żydów. Mieszkał przy ulicy Kieleckiej, gdzie więk-
szość domów należała do Żydów, po sprawunki wysyłała go mama do sklepów, któ-
rych właściciele byli Żydami. „Można w nich było dostać wszystko: mydło, smar, 
naftę do lamp. Żydowskie sklepy to były takie dzisiejsze supermarkety” ‒ wspomi-
nał we wspomnianej książce leciwy mieszkaniec Chmielnika. Ludność polska i ży-
dowska współistniała w Chmielniku do 1943 roku. Dziadkowie nauczyli się przyrzą-
dzać dania kuchni żydowskiej. Jadłem u nich mejgle, zupę rybną na słodko z chałką 
czy gęś, którą robi i dziś według tamtego przepisu moja mama. 

Dziadek mówił, że kiedy rozpoczęła się druga wojna zaczęto coraz mniej widy-
wać Żydów. Chowali się w swoich domach, dzieci nie chodziły do szkoły, aż pewne-
go dnia w 1942 roku wszyscy jego koledzy, sąsiedzi i znajomi Żydzi musieli się spa-
kować z dnia na dzień i wynieść z miasta. Pod nadzorem i pod bronią niemieckich 
żołnierzy maszerowali z walizkami w kierunku Kielc. Dziadek opowiadał co zabierali, 
jak się żegnali z Polakami i jak wielu z nich wyruszyło w podróż tragiczną. Żydowscy 
sąsiedzi prosili wówczas mamę dziadka, by dopilnowała im domu, bo byli pewni, 
że powrócą. Dziś wiem, że stało się inaczej, a historia opowiedziana mi przez dziad-
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ka ma potwierdzenie w relacjach innych świadków tamtych zdarzeń. Odwiedzając 
z rodzicami obóz śmierci Treblinka, widziałem mnóstwo kamieni ‒ pomników z in-
formacją o zabitych tam Żydach, jeden z kamieni upamiętniał mieszkańców Chmiel-
nika. 

Czesław Rak w 1939 i 1946 roku, archiwum rodzinne

W okresie okupacji niemieckiej w Chmielniku istniało getto. Zostało ono założo-
ne w pierwszej połowie 1941 roku i zlikwidowane w marcu 1943 roku. Byli w nim 
Żydzi z Chmielnika oraz przesiedleńcy z innych miast Polski, w tym duża grupa Ży-
dów z Płocka. W getcie w październiku 1942 roku było około 13 tysięcy osób. Pod-
czas likwidacji wszyscy, od października 1942 do marca 1943 roku, zostali wywie-
zieni przez różne miejsca postojowe do obozu zagłady w Treblince. Niektóre polskie 
rodziny przetrzymywały Żydów w ukryciu. Jedna z kobiet ukrywała cztery osoby, ale 
jakiś sąsiad doniósł o tym Niemcom. Rozstrzelali Żydów i gospodarzy domu, którzy 
osierocili tróję dzieci. Polacy z Chmielnika zostali odznaczeni medalem „Sprawiedli-
wy Wśród Narodów Świata” w dowód tego, że z narażeniem własnego życia rato-
wali Żydów w czasie okupacji hitlerowskiej.
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Po wojnie opuszczone domy zasiedlili Polacy. Kamienicę pożydowską kupili tak-
że moi pradziadkowie, o czym świadczy zachowany akt notarialny, w którym wid-
nieje nazwisko mojej prababki Ewy. Po wojnie struktura i liczba ludności miasta się 
zmieniła, bo zostali w nim jedynie Polacy. 

Akt notarialny kupna domu przez Ewę Rak, 1947 rok, archiwum rodzinne
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Rodzice mojej mamy pochodzą z powiatu koneckiego. Dziadek urodził się do-
kładnie w Boże Narodzenie 1945 roku. Jako najmłodsze z sześciorga dzieci Jana 
i Apolonii Oparów dostał imię po swoim ojcu. 

Apolonia i Jan Oparowie z dziećmi, mój dziadek ostatni na dole, archiwum rodzinne

Choć urodziny obchodził 25 grudnia, w metryce miał wpisaną datę 3 stycznia 
1946. Fakt urodzin ostatniego syna pradziadek zgłosił z opóźnieniem, bo miał kło-
pot z dotarciem do urzędu ‒ środek srogiej zimy, duża odległość. Takie opóźnienia 
nie były wówczas czymś wyjątkowym. Losy mojego dziadka pokazują jak pokolenie, 
które urodziło się tuż po wojnie, sobie poradziło. Jan Władysław ukończył szkołę 
podstawową, wówczas siedmioklasową, w bardzo małej wiosce Kamienna Wola. 
Szkoła ta miała wiele problemów z funkcjonowaniem, czego dowodzą zapisy w Kro-
nice szkoły. Najpierw nie było budynku, potem brakowało nauczycieli, którzy bar-
dzo często się zmieniali. Uczniów było jednak wielu.
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Zdjęcie klasowe uczniów szkoły podstawowej w Kamiennej Woli, lata pięćdziesiąte,  
archiwum rodzinne

Poniżej zamieściłem fragment Kroniki szkolnej dotyczący początku wojny. 
W dokumencie znajduje się także wpis, że „w warunkach wojennych zmienił nieco 
system nauki. Po siedmiu latach uczęszczania do szkoły dzieci otrzymywały świa-
dectwo ukończenia czterech klas szkoły powszechnej”. Podręczniki do języka ojczy-
stego zastępowały dziecięce czasopisma „Sfery”. 

Dziadek opowiadał mi, że jego dzieciństwo było bardzo trudne. Mieszkał 
w domu składającym się jedynie z dwóch izb: kuchni i pokoju. Musiała się w nim po-
mieścić ośmioosobowa rodzina. Najgorzej było ze spaniem i odrabianiem lekcji, bo 
każdy miał dla siebie zbyt mało miejsca. Wieś Modrzewina była oddalona od miasta 
o 20 kilometrów; nie była skomunikowana, więc trzeba było „na pociąg” iść piechotą 
jakieś 7 kilometrów przez las. W domu nie było prądu, a wieczorem światło dawała 
lampka karbidowa lub świeczka. Po wodę chodziło się do studni jednej dla całej wsi. 
Aby wystarczyło dla domowników oraz zwierząt, a także do mycia i prania, trzeba 
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było jej bardzo dużo nanosić, korzystając z tragów i wiader. Nie potrafię sobie tego 
wyobrazić, bo dziś takie warunki są tylko w skansenach. Jako chłopiec codziennie 
po szkole dziadek musiał wiosną i latem paść krowy, a jesienią i zimą przygotować 
im jedzenie i sprzątać obory. Wspominał, że nie miał nowych ubrań i butów, bo jako 
najmłodszy dostawał rzeczy po rodzeństwie. Zawsze jak grymasiłem przy jedzeniu 
mówił, że on w dzieciństwie nie miał wyboru. Ich dania były proste i tanie. Prabab-
cia Apolonia gotowała zupy mleczne, ziemniaki z barszczem, kluski z kompotem. 

Fragment Kroniki szkolnej dotyczący okresu wojny, Kronika szkolna Publicznej Szkoły Podstawowej 
w Kamiennej Woli, kopia w archiwum rodzinnym

Zamiast słodyczy jedli owoce z sadu i miód z domowej pasieki. Marzeniem 
dziadka było wyjechać do miasta, chodzić do pracy pod krawatem i mieć wolne po-
południa dla rodziny. Dlatego Jan Władysław nie chciał zostać z rodzicami i praco-
wać w ich gospodarstwie. Planował się uczyć. Wyjechał, a raczej uciekł wbrew woli 
swojego ojca do Słupska, gdzie mieszkała daleka rodzina i u niej znalazł dach nad 
głową. Pracował fizycznie w fabryce cukierków, na budowie, dopóki nie poszedł do 
wojska. Następnie zamieszkał w Szczecinie, gdzie chodził do liceum wieczorowego, 
w dzień pracując fizycznie. Mieszkał „na pokoju sublokatorskim”. Opowiadał jak 
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ciężko mu się było uczyć, pracować i utrzymać w tamtym czasie, ale zdał matu-
rę i rozpoczął wymarzoną pracę w biurze. Ponieważ moi pradziadkowie byli starsi 
i chorowali, dziadek jako najmłodszy syn miał obowiązek się nimi zaopiekować, bo 
reszta jego rodzeństwa także rozjechała się po Polsce. Dziadek wrócił więc do domu 
rodzinnego w zamyśle na jakiś czas. Poznał jednak moją babcię, pobrali się i już nie 
wrócił do Szczecina. Wspominając tamten czas, mówił, że jego losy był podobne 
do historii Leszka Góreckiego, bohatera polskiego serialu z lat siedemdziesiątych 
,,Daleko od szosy”. Z tamtego okresu życia dziadka zachowało się śmieszne dziś 
portretowe zdjęcie pokolorowane przez fotografa.

Jan Władysław Opara, Szczecin, lata siedemdziesiąte, archiwum rodzinne

Najwięcej dokumentów z czasu drugiej wojny zachowało się w albumach ro-
dzinnych babci Małgosi, choć ona urodziła się dopiero 1953 roku jako drugie dziec-
ko Haliny Reginy z domu Kusztal i Zdzisława Nowaków. Ci moi pradziadkowie, uro-
dzeni kolejno w 1929 i 1922 roku, przeżyli drugą wojnę świadomie. Zachowały się 
ich świadectwa szkolne z czasów okupacji w językach polskim i niemieckim wydane 
w Generalnym Gubernatorstwie.
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Regina i Zdzisław Nowakowie – portret ślubny, 1949 rok, pamiątki rodzinne

Tajne komplety dzieci z Czarnieckiej Góry, 1944 rok, A. Werens, Czarniecka Góra historia uzdrowiska, 
Końskie 2005, s. 16
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Zarówno Regina, jak i Zdzisław uczęszczali do szkoły w Stąporkowie, która w cza-
sie wojny nie funkcjonowała normalnie. Lekcje odbywały się w zasadzie poza jej 
budynkiem, często w prywatnych domach uczniów. Zachowało się zdjęcie z tajnych 
kompletów z 1944 roku. Z przekazów rodzinnych wiem, że brakowało dzieciom 
zeszytów, a zamiast atramentem pisali sokiem jagodowym o intensywnym grana-
towym kolorze. Niemcy już we wrześniu 1939 roku skonfiskowali podręczniki do 
nauki literatury, geografii i historii jako sprzeczne z polityką okupacyjną. Na świa-
dectwie Reginy Kusztal nie ma ocen z tych przedmiotów. 

Dzieci ze wsi Czarna, 1942 rok, archiwum rodzinne
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Prababcia mieszkała we wsi Czarna, a pradziadek w Sadykierzu. Te miejscowo-
ści sąsiadowały z uzdrowiskiem i letniskiem Czarniecka Góra, które bardzo szybko 
rozwijało się w okresie międzywojennym. Budynki sanatorium w 1939 roku zajęli 
Niemcy. Od 1941 roku w wodolecznicy funkcjonował, jak to podaje w swej książ-
ce Czarniecka Góra historia uzdrowiska Agnieszka Werens, posterunek niemieckiej 
żandarmerii. Kierowano tam na wypoczynek niemieckich lotników, a pod koniec 
wojny działał ośrodek szkoleniowy dla sanitariuszy frontowych. Na budynku nadal 
funkcjonującego w Czarnieckiej Górze szpitala zachowała się tablica pamiątkowa 
dotycząca wydarzeń okupacyjnych.

Tablica pamiątkowa na budynku szpitala, A. Werens, Czarniecka Góra… s. 16

Na obszarze uzdrowiska oraz okolicznych wsi na co dzień mieszkańcy czuli woj-
nę i reżim. Właścicieli gospodarstw rolnych zobowiązano do kontyngentów, czyli 
obowiązkowych dostaw żywności i płodów rolnych. Za nieprzestrzeganie tego roz-
kazu groziło więzienie. Od 1943 roku ludność polską obowiązywał zakaz poruszania 
się koleją bez zezwolenia, część wysłano na roboty przymusowe do Niemiec. Lud-
ność żydowską wywieziono w 1942 roku. do getta do Końskich.
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Świadectwo szkolne Zdzisława Nowaka, archiwum rodzinne
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Świadectwo szkolne Regina Kusztal, archiwum rodzinne
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Pradziadek Zdzisław jako bardzo młody chłopak w wojnę jeździł pociągami to-
warowymi i był pomocnikiem maszynisty. Przewoził amunicję na front i węgiel. 
W ten sposób utrzymywał siebie, a część pieniędzy oddawał matce-wdowie, która 
opiekowała się jego licznym młodszym rodzeństwem. Dziś podziwiam poczucie od-
powiedzialności młodych ludzi w tamtym czasie za swoich bliskich, dojrzałość, dużą 
empatię i brak wyrachowania w codziennym postępowaniu.

Prababcia zaś, jako półsierota bez ojca, który zmarł na gruźlicę, pracowała 
w gospodarstwie domowym wraz ze swoją matką Reginą i dużo młodszym bratem 
Zygmuntem. Ponieważ jej starsi kuzyni Kazimierz Potocki i Zdzisław Dajczer walczy-
li w oddziałach partyzanckich Armii Krajowej dowodzonych między innymi przez 
majora Henryka Dobrzańskiego pseudonim Hubal i Jana Piwnika, babcia nosiła im 
jedzenie, ubrania, a czasem jako posłaniec listy i broń do lasu. Wśród rodzinnych 
dokumentów zachował się śpiewnik partyzancki pięknie pisany, którego fragment 
zamieściłem poniżej.

Fragment śpiewnika partyzanckiego, archiwum rodzinne



458

Jakub Rak

Po wojnie dziadek Zdzisław pracował na „ziemiach odzyskanych” w Świnouj-
ściu, nadal na kolei, do momentu ślubu z moją babcią. Potem zatrudnił się w od-
lewni Żeliwa Nieborów, obecnie Stąporków, gdzie był tokarzem i pracował fizycznie. 
Babcia zajmowała się zawsze gospodarstwem i dziećmi. Dziadkowie wybudowali 
dom, w którym mieszka do dziś moja babcia Małgosia, jej córka z rodziną, czyli moi 
kuzyni. Jest to dom rodzinny mojej mamy.

Legitymacja ubezpieczeniowa Zdzisława Nowaka, archiwum rodzinne
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Swoją pracę konkursową oparłem na pamiątkach rodzinnych i dokumentach 
zachowanych w domowym archiwum, które wyszczególniłem w treści. Wykorzy-
stałem również książki o tematyce regionalnej. Historie o moich przodkach przed-
stawione w treści potwierdziłem, rozmawiając i dzwoniąc do babci, wujków i cioć 
z rodzin Raków i Oparów. Zebrany materiał pomogła mi układać i opisywać moja 
mama. 

Chcę tą pracą utrwalić pamięć o moich przodkach. Spisałem opowieści moich 
dziadków, zwłaszcza że rodzice taty i dziadek Jan już nie żyją. Jestem świadomy, że 
losy mojej rodziny, mimo że nie były wyjątkowe w skali narodu, dla mnie są czymś 
szczególnym i bliskim. Z przekonaniem mogę powiedzieć, że jestem dumny, wie-
dząc, kim byli moi pradziadowie i jak przebiegały ich losy.

Bibliografia

Adamski Witold, Stanisławickie wspomnienia 1914‒1945, Kozienice 2014
Adamski Witold, Wspomnienia Wiktora Kowalskiego ps. „Emanuel” i inne relacje 

z okresu II wojny światowej, Kozienice 2015
Maciągowski Marek, Krawczyk Piotr, Żydzi w historii Chmielnika, Kielce 2006
Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. III: Województwo kieleckie, 

Warszawa 1925, s.129.
Wczoraj i dziś stąporkowskich odlewni, Stąporków 1978
Werens Agnieszka, Czarniecka Góra historia uzdrowiska, Końskie 2005





461461

Martyna Skotnicka 

Niezwykła historia  
zwykłej kobiety1

Popołudniem 20 maja 1919 roku na świat 
przyszła Stanisława Szpiech. Była pierwszym 
dzieckiem Stanisława Szpiecha, urodzonego 
28 października 1893 roku, i Zofii, urodzonej 
27 maja 1886 roku. Jest to moja prababcia, 
którą wszyscy we wsi Hłudno znają i zwracają 
się do niej po prostu „babcia Stasia”. Mieszkali 
w Hłudnie, wsi położonej nad rzeką Baryczką, 
w gminie Nozdrzec na Podkarpaciu.

Źródła historyczne podają, że wieś ta po-
wstała w pierwszej połowie XIX wieku, lokowa-
na na prawie niemieckim. Pochodzenie nazwy 
miejscowości Hłudno nie jest jednoznaczne. 
W kronice parafialnej ks. Grądalski zapisał, że 
rycerz, który osiadł tu w czasach panowania króla Kazimierza Wielkiego, osadzie 
tej nadał nazwę od panującego w okolicy chłodu, od ruskiego wyrazu „hłod” lub od 

1 Tekst napisany na podstawie przekazu ustnego Stanisławy Szpiech, spisany przez au-
torkę.
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polskiego wyrazu „chłód”. Nazwa ta mogła też pochodzić od ruskiego słowa ozna-
czającego głóg, ponieważ jest on na tym obszarze powszechnie spotykany. Zgodnie 
z zarządzeniem władz państwowych w latach w latach 1977–1981 zmieniono na-
zwę wsi na Chłodnik. 

W połowie XIX wieku właścicielem posiadłości tabularnej w Hłudnie był Ludwik 
Skrzyński, ziemianin, działacz gospodarczy, poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego 
i austriackiej Rady, który był właścicielem wielu okolicznych miejscowości.

Akt urodzenia Stanisławy Szpiech znajdujący się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nozdrzcu,  
w księdze urodzeń Parafii Rzymskokatolickiej w Hłudnie

 Rodzina Skrzyńskich urzędowała w Pałacu w Nozdrzcu, oddalonym od Hłudna 
około 7 kilometrów. Pałac został spalony przez carskie wojska w 1915 roku, został 
odbudowany po zakończeniu wojny. W początkowym okresie drugiej wojny świa-
towej stanowił bazę dla niemieckiej policji. Działania wojenne jednak doprowadziły 
go do ruiny, a w późniejszym okresie stanowił bazę dla okolicznych mieszkańców 
chroniących się przed bandami ukraińskimi. 

Hłudno do roku 1945 zamieszkiwało wielu Ukraińców, według relacji Stanisła-
wy Szpiech tylko jedną trzecią stanowili Polacy. Dopiero po przesiedleniu Ukra-
ińców na tereny Ukrainy, w Hłudnie zostali Polacy i rodziny mieszane zwolnione 
z ewakuacji. 
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Mapa wsi Hłudno w Galicji, 1852, Archiwum Państwowe w Przemyślu,  
Archiwum Geodezyjne, sygn. 542

Dwór Skrzyńskich w Nozdrzcu, 1938 rok, Narodowe Archiwum Cyfrowe w Warszawie (dalej: NAC), 
sygn. 1-U-4421-2
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W Hłudnie, w 1915 roku urodził się ukraiński patriarcha Dymitrij (Wołodymir) 
Jarema. W środkowej części tej miejscowości znajduje się tak zwany ruski cmen-
tarz, na którym spoczywa między innymi Konstanty Bobczyński, poseł na sejm, Ja-
dwiga Kozłowska z Bobczyńskich czy Florian Kozłowski. 

Za cmentarzem w okresie międzywojennym znajdowała się szkoła dla dzieci ukraińskich, 
zbiory Agaty Dudy

Natomiast na miejscowym cmentarzu rzymskokatolickim znajdują się trzy groby 
nieznanych żołnierzy, którzy zostali zastrzeleni z niemieckiego samolotu. Żołnierze 
ci dotarli tutaj wraz z oddziałem wojska polskiego podczas kampanii wrześniowej. 
Mieszkańcy wsi zorganizowali im trumny i pochowali w trzech mogiłach. Niestety 
ofiary nie zostały zidentyfikowane; młodzież z pobliskiej szkoły podstawowej opie-
kuje się tymi grobami po dziś dzień. Moja bohaterka babcia Stasia pamięta to nie-
szczęśliwe zdarzenie i opowiada, że pozostali żołnierze z kampanii przeszli przez 
San, w miejscowości Nozdrzec.
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Cmentarz w Hłudnie, zbiory Agaty Dudy

Rzeka San w Nozdrzcu, 1938 rok, NAC, sygn. 1-U-4421-1
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Rodzice babci Stasi: Stanisław i Zofia Szpiechowie, to byli biedni chłopi, którzy 
utrzymywali się tylko z pracy swoich rąk, nie umieli pisać ani czytać. Ich dom to 
jednoizbowa chatka z glinianą podłogą bez komina. Po narodzinach córki dobudo-
wali komin, dzięki któremu pomieszczenie nie było już pełne dymu. W czasie, gdy 
rodzice pracowali w polu, dziewczynka zostawała najczęściej pod opieką dziadków. 
Zdarzało się, że jako paromiesięczne dziecko była brana w pole i leżała gdzieś w po-
bliżu rodziców. W 1921 roku, gdy Stasia miała 2 i pół roku, na świat przyszedł jej 
młodszy brat Bronisław. Następnie urodziła im się w 1923 roku siostrzyczka Anna, 
zwana potem Hanią. Najstarsza z rodzeństwa od najmłodszych lat musiała być od-
powiedzialna, szczególnie pod nieobecność dorosłych, ponieważ to ona musiała ra-
dzić sobie z dwójką młodszego rodzeństwa. Zofia i Stanisław powitali swoje czwarte 
dziecko w 1925 roku. Babcia Stasia opowiadała o swojej siostrze:

Pamiętam jak Gienia miała trzy miesiące i rodzice na żniwa ją ze mną zabrali, 
zostawili nas pod snopami i dali szmatki z cukrem, więc gdy płakała, dawałam 
jej to zamiast smoczka. Lecz nie ukończyła roku, gdy zachorowała na powszech-
ną wtedy chorobę podobną do ospy (…) płakała przez całą noc, robiąc przy tym 
wielki zamęt w domu. Dopiero nad ranem, gdy mała usnęła, mogliśmy położyć 
się do łózek. A kiedy rano się obudziliśmy, nie słychać już było płaczu młodej 
Gieni, bo już wtedy nie żyła. 

Stasia miała wówczas 6 lat. Sześć miesięcy później odeszła Hania. Była to ro-
dzinna tragedia, bo pomimo śmierci 10-miesięcznej Gieni Anna miała już trzy latka. 
„Była młoda, piękna i bardzo mądra (...) i rodzice nie mogli pogodzić się z jej śmier-
cią” ‒ opisuje najstarsza siostra. Eugeniusz, czyli ostatni syn Zofii i Stanisława, uro-
dził się w roku 1927, lek na łzy po straconych córkach. W tym czasie Stasia była już 
w pierwszej klasie. Uczęszczała do jedynej polskiej szkoły we wsi, o której pierwszy 
raz wspomniano w 1869 roku. 

Pierwsza wojna światowa zatrzymała dotychczasową działalność szkoły. Do-
piero po jej zakończeniu została przywrócona do funkcjonowania. Ze spisów szkół 
powszechnych wiadomo, że w okresie międzywojennym w Hłudnie działały dwie 
szkoły: polska i ukraińska. W wynajętym ukraińskim drewnianym domu uczyły się 
polskie dzieci, wszystkie w jednej klasie. Natomiast Ukraińcy posyłali swoje pocie-
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chy do budynku murowanego z dwiema salami, dwoma rocznikami. Stanisława 
chodziła tam przez trzy lata, ponieważ nauczycielka nie zwracała uwagi na uczniów 
z gorszymi stopniami i pomagała tylko tym, u których było widać postęp. Jak mó-
wiła Stanisława, „Nie byłam jedynym osłem w klasie, więc gdy przychodziła inspek-
cja, pani wysyłała nas całą grupą do innych klas, żebyśmy nie zepsuli wizerunku”. 
Rodzice dziewczynki również nie zajmowali się jej nauczaniem, przez co pomimo 
młodego, inteligentnego umysłu nie nadążała za większością klasy. Dopiero gdy po-
wtarzała drugi raz klasę pierwszą, jej braki zauważyła Danuta Ostręgowa. Zaczęła 
pomagać jej w nauce we własnym domu, gdzie Stasia od czasu do czasu bawiła się 
i opiekowała jej córką. Dzięki swojej nauczycielce udało jej się przejść do drugiej 
klasy i w ciągu roku trafić do trzeciej. Czwarta klasa zajęła jej dwa lata, ponieważ był 
to czas obowiązku szkolnego. Naukę zakończyła w wieku 15 lat.

Skała to miejsce, gdzie Stanisława spędziła dzieciństwo. „Przyszło na wiosnę, to 
było tak tam wesoło. Dzieci z wsi się schodziły, bo tam na Skale pierwszy śnieg ginął, 
a wody takie, że łapało się do pojenia krów”, dzięki czemu nie trzeba było jej nosić 
w górę w wiadrach z rzeki. Do ukończenia 18. roku życia pracowała z rodzicami na 
roli, a później rozpoczęła pracę w Bartkówce, gdzie zajmowała się domem państwa 
Hudzikiewiczów: kierownika szkoły i nauczycielki i ich dzieckiem córką Krzysią. 

Dziecko, którym opiekowała się Stanisława, to była trzymiesięczna dziewczynka, 
więc wymagała dużo uwagi, umiejętności i cierpliwości od niani, dlatego opiekunka 
musiała zmierzyć się z wielkim zadaniami, takimi jak kąpiel niemowlęcia, karmienie 
i usypanie. Dziewczynka, która zostawała pod opieką nastolatki, bardzo się do niej 
przywiązała przez trzy lata spędzone razem. Stasia stała się dla podopiecznej waż-
niejsza od matki, która większość czasu spędzała w pracy i nie miała czasu dla córki. 
Nie odwiedzała rodziny tak często, jak by chciała, ponieważ maleństwo wymagało 
stałej obecności opiekunki. Poza tym wioska, w której znajdowała się posiadłość 
pracodawców osiemnastolatki, była położona na drugiej stronie Sanu i oddalona 
od Hłudna o ponad 11 km w linii prostej. Każda podróż do pracy czy do domu rów-
nała się z przekroczeniem rzeki San.

Właśnie na służbie Stanisława dowiedziała się o wybuchu wojny, słysząc 
o niej w radiu włączonym w posiadłości państwa Hudzikiewiczów. Tuż po wybu-
chu drugiej wojny światowej właśnie na Sanie ustalono granicę pomiędzy III Rze-
szą a Związkiem Sowieckim. W wyniku tego miejscowości leżące po prawej stro-
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nie rzeki zostały dołączone do Związku Sowieckiego, wsie po lewej stronie Sanu 
zaś włączono do III Rzeszy. Stanisława wspomina, że „Jak Hitler wypowiedział  
wojnę pieszego września, już dziesiątego Niemcy byli w Dynowie”. Dwudziestolatka 
została zmuszona do pozostania w sowieckiej Bartkówce zamiast powrotu do utę-
sknionego domu oddzielonego rzeką, strzeżoną przez żołnierzy dwóch okupantów. 
Od rozpoczęcia wojny minęły już prawie dwa miesiące, a Stanisława wciąż przeby-
wała w Bartkówce. Pewnego razu przeszedł do niej chłopak z informacjami, jak mo-
głaby przedostać się na drugą stronę, ponieważ on również chciał wrócić do rodziny 
po drugiej stronie. Stanisława nie robiła nic pochopnie, bo wiedziała, co grozi za 
nielegalne przekroczenie granicy. Sowieci za najmniejsze występki karali śmiercią, 
a gdy kogoś złapali na próbie przejścia przez San, nie wahali się strzelać. Z sąsiadką, 
która mieszkała niedaleko rzeki i często pasła tam krowy, obserwowały pilnujących 
żołnierzy. Po kilku dniach obserwacji dowiedziały się, że trzech żołnierzy trzymają-
cych wartę często siedzi pod wierzbą i pije. Najgorzej trafić było na takiego służbi-
stę, który przy każdej możliwej okazji strzelał i zabijał z zimną krwią. Najlepiej było 
napotkać podczas przejścia pijaczka, którego interesowały cenne rzeczy i przed-
mioty, które zabierał, ale człowieka puszczał wolno. Niemcy puszczali, gdy miało się 
przepustkę. Przepustkę do Niemców wyrobił jej znajomy ksiądz z Dynowa, ksiądz 
Brodowicz, do którego parafii chodziła podczas dwuletniego zarobkowania. Dzięki 
temu miała większe szanse na przeżycie. Plan ucieczki więc musiał być przemyślany. 
Stanisława w dniu planowanej przeprawy założyła na siebie większość ubrań, jakie 
miała w tamtym domu, i pochowała w nich wszystkie swoje dokumenty i cenne 
rzeczy. Wzięła również ze sobą obraz Matki Bożej Karmiącej, wierząc, że tylko Ona 
jest w stanie ją uchronić i szczęśliwie doprowadzić do domu. Zabrała go, pomimo 
odradzania przez innych, sądziła, że obraz nie przeszkodzi jej, lecz tylko pomoże. 
„Po drugiej godzinie, to było już w październiku, 28 dokładnie, tuż przed Wszyst-
kim Świętymi, a woda wcale nie była tak zimna i wielka”. Koleżanka towarzyszyła 
jej przez drogę do brzegu, potem została na łące paść krowy, Stanisława zaś ubra-
na w wiele warstw łachów rzuciła się w San „Byłam młoda i silna”. Przejście przez 
San obstawiony z dwóch stron okupantami było wielkim ryzykiem dla kobiety. Do 
tej pory wspominała, że udało jej się przeżyć dzięki obrazowi Matki Najświętszej, 
którego gruba drewniana rama w takich okolicznościach mogłaby być bardzo wa-
dząca, lecz wtedy dodał jej jeszcze więcej siły i woli ducha. Moment spotkania się 
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ze swoimi zapłakanymi rodzicami po dziś dzień stoi jej w oczach. Życie zmieniło się 
całkowicie od rozpoczęcia się wojny, ale pobyt z dala od swojego domu i najbliż-
szych jest jeszcze trudniejszy.

Wojna to ciężki i trudny okres dla każdego człowieka. W tym czasie obowiązkowo 
z każdego domu wysyłano człowieka do pomocy w budowaniu okopów. Od Szpie-
chów wydelegowana została Stasia, ponieważ była najstarszym dzieckiem, a w do-
datku młodszy brat Bronek zachorował, w wyniku czego stracił prawą nogę i został 
inwalidą. Po protezę chłopak o jednej nodze musiał sam pojechać koleją do Lwowa. 
Pracowali od kwietnia do lipca, najpierw zajmując się kopaniem w miejscowości Wara 
i Nozdrzec, na obrzeżach i przy pałacu (zdjęcie wyżej). Każdego dnia rano odbywała 
się zbiórka i sprawdzanie obecności uczestników. Stanisława zdołała zaimponować 
strażnikom pilnującym robotników znajomością podstawowych słów w języku nie-
mieckim, przez co często zostawała wysyłana do depeszy. Dostarczała wiadomości, 
które przekazywali sobie żołnierze, unikając przy tym pracy przy łopacie. W ostatnim 
tygodniu podczas kopania okopów, w południe, dało się usłyszeć strzał, jeden nie był 
niczym dziwnym w czasie wojny, ale seria strzałów była niepokojąca. Jak się później 
okazało, zabity został wtedy ksiądz polski, długo służący ludziom w Nozdrzcu. 

Po okopach zaczęły się żniwa, a po nich nastąpiła kolejna tragedia dla rodziny 
mieszkającej na skale. Eugeniusz, piętnastoletni wówczas młodzieniec, bardzo ele-
gancki, miły i religijny już od dłuższego czasu miewał problemy z nogą. Niewielka 
infekcja przemieniła się w paskudne zakażenie. W tamtych czasach nie zwracało 
się uwagi na zdrowie i nie było takiego dostępu do służby zdrowia jak teraz. Naj-
młodszy brat Stanisławy z tego powodu musiał pojechać do szpitala w Rzeszowie, 
aby tam poddać się operacji. W sierpniu 1942 roku na świecie pojawił się Marian, 
pierwszy syn Stanisławy, którego już trzy tygodnie później musiała zostawić pod 
opieką dziadków, ponieważ wybierała się odwiedzić brata. Dotarła do szpitala, 
w którym leżał jej brat późnym wieczorem, a wyszła o świcie ‒ około 50 kilometrów 
przeszła w zaledwie 20 godzin. Idąc, bała się najbardziej, że napotka żołnierzy, któ-
rzy będą chcieli zabrać jej rzeczy albo zrobić krzywdę. Cieszyła się bardzo, gdy udało 
się jej bezpiecznie dotrzeć do miejsca, w którym leżał Gieniu, i spokojnie wrócić do 
Hłudna w ciągu dnia, gdzie czekał na nią jej parotygodniowy synek. Niestety jeszcze 
przed zakończeniem roku Szpiechowie dowiedzieli się, że ich syn Eugeniusz zmarł 
w wyniku rozległego zakażenia. Rok 1943 rodzina Zofii i Stanisława powitali bez 
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najmłodszego syna i brata. Wydarzenia, choć smutne, nie zatrzymały roślin, które 
oczekiwały na zbiór, koszenie i pielęgnowanie. 

Na pytanie, który z okupantów był bardziej „lubiany” z perspektywy okupywa-
nej społeczności, Stanisława odpowiedziała, że zdecydowanie Niemcy. Oni nigdy za 
darmo niczego z domu nie zabierali, tylko płacili, cywilów nie dręczyli. Niemcy byli 
też niezwykłymi czyściochami, więc przychodzili często i dawali kobietom prać swo-
je mundury. Sowieci zaś robili wszystko, byle na złość Polakowi zrobić, i w dodatku 
straszne brudasy. „Marian mój był mały jak przyszły Ruscy i tak trzymałam go, bo 
miał włoski długie jak dziewczynka, i ten Ruski się pyta, czy to chłopiec czy dziew-
czynka, a ten głową skręcił, odpowiadając, że on przecież jest Polak” ‒ te słowa 
ukazują, jak Stanisława od najmłodszych lat wpajała swoim dzieciom patriotyzm. 

W 1946 roku urodziła się Janina, córeczka Stanisławy. Trzy lata później we wrze-
śniu zmarł na raka żołądka jej ojciec Stanisław Szpiech, mając 56 lat. Stanisława, zo-
stając z matką, kalekim bratem oraz dwójką małych dzieci, musiała ciężko pracować 
na całą rodzinę. Mieszkali nadal w Hłudnie, „Na skale”, w domu numer 68. Poniżej 
fragment ze spisu mieszkańców Hłudna z 1952 roku, z wpisem o Zofii Szpiech i jej 
dwójce dzieci, Stanisławie i Bronisławie.

Spis mieszkańców Hłudna, 1952 rok, Archiwum Państwowe w Rzeszowie Oddział w Sanoku,  
Akta Gminy Nozdrzec powiat Brzozów, sygn. 38, s. 4

Kochała swoje dzieci z całych swoich sił, wychowywała najlepiej jak potrafiła. 
Rodzeństwo nie miało żadnych zabawek, więc najczęściej bawiło się na świeżym 
powietrzu czy spędzając czas w lesie. Pewnego słonecznego dnia piętnastoletni 
Marian wybrał się z wujkiem Bronkiem na długą wyprawę daleko od domu. Bę-
dąc w połowie drogi do celu, doszły do nich odgłosy strzałów z broni palnej, nie 
przestraszyli się, lecz byli mocno zaskoczeni głośnym dźwiękiem niepochodzącym 
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ze środowiska naturalnego. Wracając, niedaleko miejsca, w którym słyszeli strzały, 
z trawy dochodził cichutkie piski, z ciekawością zajrzeli pomiędzy łodygi krzaków 
i chwastów, wśród badyli i wyleżanych pędów leżała młoda sarna. Wyglądała na 
wygłodzoną, jej widok wzbudził u mężczyzn poczucie litości i postanowili zabrać ją 
ze sobą. Na jedenastoletnią Janinę wracającą ze szkoły w domu za piecem czeka-
ła niespodzianka. Do rodziny Szpiechów dołączył nowy członek rodziny. Dla dzieci 
była to niesamowita przygoda, która wniosła dużo radości. Zaczęło się od karmie-
nia sarenki, próbowali dać jej mleka z miski, ale była jeszcze za mała, aby zrobić to 
samodzielnie, rozpoczęli dawanie jej mleka z dawno już nieużywanej butelki dla 
niemowląt. Nie przebywała cały czas w domu, wypuszczano ją, by mogła poskakać 
i pobiegać, czasami nie wracała przez parę dni, ale wracała i podchodziła pod dom 
i łbem pukała i piszczała, żeby ktoś z domowników wpuścił ją do środka. Najmłodsi 
rośli i razem, a z nimi Salunia z czerwoną wstążką na szyi. Historia, którą wszyscy 
w rodzinie znają, więc nie mogło jej zabraknąć również w tym tekście. Oczywiście 
wszyscy ciężko pracowali, uczyli się i wyrośli na wspaniałych ludzi. Brat Stanisła-
wy Bronisław wyjechał na Śląsk do pracy, założył tam rodzinę, ale nigdy nie zapo-
mniał o swojej starszej siostrze, pisząc do niej mnóstwo listów. Na stronie 472 jeden 
z ostatnich listów. 

Zofia Szpiech matka Stanisławy zmarła w 1962 roku mając 76 lat. Natomiast 
w lipcu 1965 roku Janina wzięła ślub z Józefem Czerkiesem i przeprowadziła się do 
niego.

Marian ożenił się w 1966 roku z Marią ze Starej Wsi rok później niż jego młodsza 
siostra. Oboje wyprowadzili się od matki. Stanisława pomagała im w szczególności 
w opiece nad dziećmi, aż w końcu w 1967 roku przeprowadziła się do syna, który 
mieszkał w Dynowie. Spędziła z nimi ponad 18 lat, wychowując ich trójkę dzieci. Za-
trudniła się też w Spółdzielni Inwalidzkiej im. Jana Kilińskiego w Dynowie, pracując 
tam przez 8 lat. 

Pobyt w Dynowie wspomina bardzo miło, poznała tam mnóstwo znajomych. 
W lokalnej społeczności była znana z chęci niesienia pomocy każdemu potrzebu-
jącemu, czym zasłużyła sobie na szacunek. Dzięki temu, że mieszkała w Dynowie, 
wzięła udział w parafialnej pielgrzymce do Krakowa, podczas której udało się jej 
zobaczyć Dzwon Zygmunta oraz Kopalnię Soli w Wieliczce. 
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List Bronisława do siostry Stanisławy, archiwum rodzinne
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Od lewej: Bronisław Szpiech, Stanisława Szpiech, Janina z mężem Józefem, 1965 rok, 
archiwum rodzinne

W roku 1985 Stanisława na nowo przeprowadziła się do Hłudna, jednak dom ro-
dzinny nie nadawał się już do ponownego zamieszkania. W związku z tym wydzier-
żawiła drewniany domek na tak zwanej Łapajówce, dzielnicy nieopodal kościoła, 
planując dożyć w nim swoich dni. Przez rok była księżą gosposią, podczas nieobec-
ności jego kucharki. Bardzo zżyła się z ks. Węgrzynem, więc nawet po odejściu księ-
dza do domu emerytów w Korczynie Stanisława odwiedzała go i utrzymywała z nim 
stały kontakt. 

Jednak z wiekiem czuła się coraz słabsza i samotna, więc chciała mieszkać bliżej 
córki i wnuków. W 1990 roku przeprowadziła się bliżej córki Janiny, dwa domy dalej. 
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Legitymacja Stanisławy, wydana 2 października 1974 roku przez Spółdzielnię Inwalidów  
im. J. Kilińskiego w Dynowie, archiwum rodzinne

Parafialna wycieczka do Krakowa. Przed Kopalnią Soli w Wieliczce ‒ Stanisława stoi pod trzecim 
panem w pierwszym rzędzie od prawej strony, archiwum rodzinne
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Ostatni list, jaki Stanisława dostała od swojego brata, był z 6 września 1993 
roku. Jak miał w zwyczaju, narzekał na starość i samotność, która mu doskwierała. 
Myślami i słowami zbliżał się do śmierci, chociaż wciąż namawiał siostrę, by do nie-
go przyjechała i spędziła z nim ostatnie chwile. Jak się później okazało, faktycznie 
były to jego ostanie dni, gdyż z końcem września skończył się żywot Bronisława. 
Mocno to przeżyła i postanowiła sprowadzić ciało swojego ukochanego brata na 
miejscowy cmentarz.

Stanisława ciągle była aktywna i energiczna, uprawiała własny ogród, pomagała 
w gospodarstwie rolnym córki i opiekowała się jej dziećmi i wnukami. Śpiewała pio-
senki różnego rodzaju: od kościelnych, przez ludowe po patriotyczne, przytupując 
przy tym nogą. Całe życie opiekowała się dziećmi, najpierw swoim rodzeństwem, 
potem na służbie, swoimi dziećmi, a później pomagała w opiece nad wnukami 
i prawnukami. Doskonale zna teksy piosenek i wierszyków dla dzieci. Po dziś dzień 
jest w stanie wyrecytować większość tekstu Przysięgi Marii Konopnickiej2:

Na krakowskim Rynku wszystkie dzwony biją, 
Na krakowskim Rynku, tam ludu gromada, 
Tadeusz Kościuszko dziś przysięgę składa. 
Zagrzmiały okrzyki jak tysięczne działa! 
Swego bohatera wita Polska cała! 
Wyszedł pan Kościuszko, w krakowskiej sukmanie, 
Odkrył jasne czoło na to powitanie. 
Odkrył jasne czoło, klęknął na kolana: 
Ślubuję Ci życie, Ojczyzno kochana! 
Ślubuję Ci życie, ślubuję Ci duszę, 
Za Bożą pomocą wolność wrócić muszę! 
A mówił te słowa w tak ogromnej ciszy, 
Zdało się, że Pan Bóg tę przysięgę słyszy! 
Zapłakał, zaszlochał naród dookoła,

2 Film z 2019 roku dostępny do pobrania https://drive.google.com/file/d/1xxkbPzOMrj-
k8Pq3dm3ecv7uYb1wT-JNd/view?usp=sharing (dostęp 10.08.2020).

https://drive.google.com/file/d/1xxkbPzOMrjk8Pq3dm3ecv7uYb1wT-JNd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xxkbPzOMrjk8Pq3dm3ecv7uYb1wT-JNd/view?usp=sharing
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Wstał Kościuszko, wstrząsnął krakuskę u czoła. 
Zabłysła mu w ręku szabla poświęcona – 
Niech żyje! ‒ zawołał ‒ Litwa i Korona! 

Babcia Stasia to osoba, która w wieku 97 lat uprawiała grządki i miała swoje 
własne owoce i warzywa, najczęściej po to, by je rozdawać rodzinie i sąsiadom. Do-
czekała 9 wnucząt, 15 prawnuków i 3 praprawnuków. Uroczystość z okazji 100. uro-
dzin to jej pierwsza w życiu tak duża impreza, w której oprócz rodziny uczestniczyli 
licznie zaproszeni goście i księża, aktualny proboszcz Parafii Św. Klary w Hłudnie 
ks. Wojciech Miś oraz były proboszcz ks. Zdzisław Babiarz. Należy wspomnieć, że 
Stanisława to osoba głęboko wierząca, która nie opuściła Mszy Świętej dopóki zdro-
wie jej na to pozwalało, dlatego obecność kapłanów miała dla niej wielkie znacze-
nie. Należy również zaznaczyć, że babcia Stasia, bo tak zwracali się do niej nawet 
księża, znała wszystkie pieśni kościelne i często to właśnie ona zaczynała pieśni 
podczas nabożeństw.

Pamiątkowe zdjęcie z prawnukami z okazji 100. urodzin Stanisławy, 20 maja 2019.roku  
Od lewej stoją: Mateusz Czerkies, Jakub Czerkies, Dominik Czerkies, Weronika Czerkies,  
Bartosz Czerkies, Karol Koczwara, Ewelina Czerkies, Martyna Skotnicka i Kacper Ćwikła,  

archiwum rodzinne
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List gratulacyjny, archiwum rodzinne

Gratulacje i życzenia złożyli jej osobiście również wójt gminy Nozdrzec Stani-
sław Żelaznowski, przedstawiciele Urzędu Gminy w Nozdrzcu oraz kierownik in-
spektoratu ZUS w Brzozowie, którzy podkreślali, że „niewiele osób ma możliwość 
obchodzenia setnych urodzin. Dla większości społeczeństwa jest to wiek trudny do 
osiągnięcia, to czas, w którym można wiele doświadczyć, zyskać mądrość życiową 
i przeżyć wspaniałe chwile”. 
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Delegacja z Urzędu Gminy w Nozdrzcu: wójt gminy Stanisław Żelaznowski, przewodniczący Rady 
Gminy Adrian Skubisz, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena Niemiec, radny Rady Gminy 

Nozdrzec Stanisław Szpiech oraz kierownik inspektoratu ZUS w Brzozowie Robert Sokołowski z córką 
Janiną, wnukiem Stanisławem i jego żoną Wiesławą Czerkies, archiwum rodzinne

Wśród gości pojawili się również delegaci szkoły podstawowej w Hłudnie z dy-
rektorem Janem Gosztyłą na czele. Uczniowie z nauczycielkami często bywali u Sta-
nisławy, aby dowiedzieć się więcej o przeszłości swojej małej ojczyzny. Wielką nie-
spodziankę sprawiły jej odwiedziny i życzenia urodzinowe od Józefa Kędzierskiego, 
ówczesnego prezesa Spółdzielni Inwalidów z Dynowa, który po tylu latach o niej 
pamiętał, co świadczy o jej pracowitości i lojalności.

Właściwie przez cały miesiąc przychodzili do Stanisławy z życzeniami i gratu-
lacjami mieszkańcy Hłudna i znajomi. Życzenia i list gratulacyjny przesłał również 
premier Rzeczpospolitej Polskiej Mateusz Morawiecki.
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Życzenia i list gratulacyjny od premiera Mateusza Morawieckiego, archiwum rodzinne
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Zawsze wesoła i uśmiechnięta wspomina, chętnie opowiada i przekazuje hi-
storie swojego życia moja prababcia Stasia. Niektóre momenty w jej życiu były 
naprawdę trudne i łza w oku się kręci, słuchając. Lecz jest to osoba niezwykle 
ciepła i pozytywna, być może te ciężkie chwile zahartowały ją w życiu, dzięki 
czemu była twarda i dawała sobie radę. Dziś potrzebuje opieki, bo niestety nogi 
odmawiają jej posłuszeństwa. 101-letnią matką opiekuje się jej córka Janina, 
a przy okazji moja babcia, którą bardzo często odwiedzam i słucham jej opo-
wieści. Uważam, że taki zwykły człowiek, zwykła prosta kobieta, która niestety 
nie miała możliwości kształcenia się, bo pochodziła z biednej rodziny, może być 
przykładem patriotyzmu, ducha walki i niezłomności. Pomimo wielu nieszczęść 
nie poddawała się i pomimo upadków podnosiła się i nadal to czyni. 11 listo-
pada 2018 roku Stanisława Szpiech uczestniczyła w uroczystym odsłonięciu pa-
miątkowej tablicy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w kościele 
parafialnym w Hłudnie. 

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w kościele 
parafialnym w Hłudnie, zbiory G. Ryndak
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Niestety w związku z kilkoma przeprowadzkami Stanisławy nie zachowało się 
dużo zdjęć i przedmiotów. Dom „Na skale” nie przetrwał próby czasu i niestety nie 
można już znaleźć w nim cennych pamiątek. Jednak moja 101-letnia babcia, a w za-
sadzie prababcia, Stasia jest ciągle żywym źródłem opowieści o dawnych, bardzo 
ciężkich czasach, a także prawdziwym przykładem patriotyzmu i umiłowania Oj-
czyzny. Pomimo iż nogi odmawiają jej już posłuszeństwa, w życiu pokonała wiele 
trudnych i niebezpiecznych kilometrów, to głowa i umysł ciągle pracują na wysokich 
obrotach i pamięcią ciągle wraca do tamtych czasów…

Bibliografia

Duda A. Dzieje kościoła rzymskokatolickiego w Hłudnie, Hłudno 2016, https://
www.facebook.com/pg/H%C5%82udno-moja-historia-H%C5%82udno-my-hi-
story-970804313038245/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0 (dostęp 
10.08.2020)

https://www.facebook.com/pg/H%C5%82udno-moja-historia-H%C5%82udno-my-history-970804313038245/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0
https://www.facebook.com/pg/H%C5%82udno-moja-historia-H%C5%82udno-my-history-970804313038245/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0
https://www.facebook.com/pg/H%C5%82udno-moja-historia-H%C5%82udno-my-history-970804313038245/community/?mt_nav=0&msite_tab_async=0
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Historia oczami prawnuczki

Urodziłam się na Warmii, lecz ziemią rodzinną moją 
i moich przodków jest Wołyń.

Wołyń z opowieści rodzinnych

W czasach mojego dzieciństwa Wołyń, często wspominany przez prababcię 
i babcię, stał się w moim rozumieniu nazwą magiczną. W swej dziecięcej wyobraźni 
widziałam go jako idylliczną krainę, pachnącą wonnymi polnymi kwiatami, zbożem 
w czasie sierpniowych żniw oraz upieczonym, świeżym chlebem, wyjętym prosto 
z pieca. Miejscowości, postaci, budynki, zwyczaje, minione tamtejsze życie brzmiały 
w mej wyobraźni jak baśń. Coś, co było niesłychanie daleko i zdarzyło się niezwykle 
dawno. Wówczas tym, co budziło moje największe niezrozumienie, był brak możli-
wości podróży na tamte tereny. Nie można było tam pojechać, zobaczyć, dotknąć, 
poczuć woni plonów z wołyńskich pól, gdyż świat ten nie istniał, nie miało racji bytu 
dawne polskie życie.

Dla Polaków ówczesny świat skończył się 11 lipca 1943 roku, miała miejsce 
wtedy tak zwana krwawa niedziela1. Ukraińcy będący wtedy w szeregach armii po-

1 Krwawa niedziela to kulminacyjny punkt mordów. Już wcześniej na terenach Wołynia 
dochodziło do pojedynczych zbrodniczych incydentów. Walczący w UPA często także 
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wstańczej UPA, stworzonej przez Stepana Banderę, w bestialski sposób wymordo-
wali tamtejszą polską ludność. Wszelkie gospodarstwa, budynki, kościoły zostały 
spalone. Całe ich piękno, historia z nich płynąca, żywoty ludzkie zaklęte tam, obró-
ciły się w jednej chwili w popiół. Powodem nieludzkiego działania band ukraińskich 
było jedynie to, iż tutejszy mieszańcy byli Polakami. UPA walczyło o powstanie pań-
stwa Ukrainy, a główną przeszkodę w dążeniu do tego upatrywali w mieszkającej 
tam polskiej ludności. W owym czasie odnoszącą się do tego oraz rozpowszechnio-
ną wśród Ukraińców frazą było: ,,BĘDZIE UKRAINA, JAK POLSKIEJ KRWI BĘDZIE PO 
KOLANA”.

Gdy byłam dzieckiem, prababcia wiele czasu poświęcała na opowieści dotyczą-
ce zbrodni wołyńskiej, późniejszego pobytu na przymusowych robotach, przy tym 
czasami nie rozumiejąc potrzeb i wrażliwości mojego wieku. Jednakże dziś jestem 
jej wdzięczna za tę wiedzę, którą mimo mojego młodego wieku obdarzała mnie. 
W momentach, gdy zasypiałam zmęczona, często wszystkie te wspomnienia moich 
przodków powracały do mnie w koszmarach sennych.

Grabowiec, styczeń 1925 roku

W mroźną, zimową noc 13 stycznia 1925 roku urodziła się w ziemiance moja 
prababcia Weronika Romaniewicz. Była drugim dzieckiem w rodzinie. Miała starszą 
siostrę Bronisławę, urodzoną 22 listopada 1923 roku. Ich rodzice, a moi prapra-
dziadkowie – Antonina i Antoni Romaniewiczowie ‒ jak cała ludność, która zamiesz-
kiwała te tereny, po niedawno zakończonej, a do tej pory najkrwawszej i bratobój-
czej pierwszej wojnie światowej, zaczynali swoje życie od nowa.

Uprawne pola zasiane życiodajną pszenicą oraz żytem, poprzecinane były głę-
bokimi okopami. Rodzice mojego prapradziadka Romaniewicza – Anna i Wojciech 
Romaniewiczowie ‒ w 1911 roku wybudowali nowy dom, stodołę i oborę. Niestety 
długo nie cieszyli się swoim gospodarstwem. W swych nowych, solidnych zabudo-

szykowali się do mordów, nawet podczas uroczystości w cerkwiach. Święcili kosy, sie-
kiery i inne sprzęty przygotowane do zbrodni. Owe narzędzia były błogosławione przez 
popów.
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Mapa Polski przedwojennej

III Rzeczpospolita

Mapa województwa wołyńskiego z czasów 
II Rzeczpospolitej

Mapa Warmii
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waniach było im dane żyć zaledwie 3 lata. W 1914 roku, tuż po wybuchu pierw-
szej wojny światowej, wojska rosyjskie ogołociły i rozebrały wszystkie budynki bez 
wyjątku, nie pozostał po nich żaden ślad. Drewno pozyskane z budynków zostało 
wykorzystane przez Rosjan do umocnienia okopów.

Wiosna

Wiosna była oczekiwaną przez wszystkich, wyjątkową, życiodajną i won-
ną porą roku. Myśląc o niej, ludzie zyskiwali nadzieję na lepsze życie i zmiany. 
Podążając za naturą, starali się wprowadzać w swoje życie radość, wynikającą 
z tego, iż otrzymali w darze od Pana kolejny rok życia, a także, iż budzi się ziemia 
i na kolejną zimę nie zabraknie pożywienia. Słońce przygrzewało coraz mocniej, 
na pagórkach leżały wciąż grube warstwy śniegu, spod nich spływały dźwięczne 
strumyki wody. Przy zabudowaniach na podwórkach od południowej strony była 
sucha i ciepła ziemia, dzieci z domów wybiegały boso, żeby chociaż przez chwilę 
nacieszyć się wiosennym ciepłem ogrzanego słońcem gruntu. Na płotach w bla-
sku słońca wietrzyły się grube pierzyny. Wszystko na nowo budziło się do egzy-
stencji. Przed Wielkanocą bielono całe mieszkania, robiono generalne sprzątanie 
i pranie. Prapradziadkowie jechali furmanką do najbliższego miasta po zakupy. 
W skład świątecznego nabytku wchodził cukier, bardzo dobra herbata w dużym, 
blaszanym pudełku, cytryny, śledzie i tradycyjnie, symboliczny alkohol. Kupowa-
ne i używane były także przyprawy – liście laurowe, ziele angielskie, cynamon, 
goździki, a wśród nich nie mogło zabraknąć naturalnej wanilii i szafranu. Panny 
prześcigały się w robieniu na Niedzielę Palmową palm z bazi, trzciny i kwiatów 
z kolorowego papieru. Palmy święcono w najbliżej położonym kościele w Zatur-
cach, odległym o 5 kilometrów. Dalej położoną świątynią był kościół parafialny 
w Torczynie. Do wieczora dzieci biegały z radością, powtarzając: 

Palma bije, 
Nie zabije, 
Za sześć dni, za sześć nocy 
doczekamy Wielkanocy
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W ostatnim tygodniu przed świętami pieczono wielkanocne babki z dużej ilości 
jaj i masła. Dodawano do nich także wanilię i szafran. Wypiekano również ciastka 
amoniakowe, obowiązkowo na świątecznym stole znajdowała się pieczona szyn-
ka, kiełbasa. Przed samymi świętami przyjeżdżał z Łucka Rudnicki – mąż Julii, star-
szej siostry mojej prapraprababci Anny, by zrobić kolorowe pisanki. Był wyjątkowo 
uzdolniony plastycznie, w całej okolicy słynął z wykonywania pięknych, kolorowych 
pisanek.

W Wielką Sobotę do koszyka ze święconką wkładano: kiełbaskę, szynkę, świeży 
chleb, sól oraz pomalowane jajka. Ponieważ kościół był odległy od gospodarstwa, 
pokarmy święcono podczas porannej Mszy Rezurekcyjnej. Na ową uroczystość całe 
rodziny wczesnym porankiem jeździły furmankami do kościołów w Zaturcach i Tor-
czynie. Powrót z kościoła był związany z pewnym znaną od pokoleń wróżbą. Zgod-
nie z nią gospodarz, który pierwszy przyjedzie do domu, zbierze najlepsze plony 
w danym roku.

Podczas świąt odwiedzano się wzajemnie. Dorośli podczas świątecznego po-
częstunku częstowali się alkoholem. Święta i uroczystości rodzinne obchodzono 
z ogromną czcią dla Boga i bliskich. W czasie ,,lanego poniedziałku” kawalerowie 
lekko kropili panny wodą i perfumami.

Pierwsza niedziela po Wielkanocy była tak zwaną Niedzielą Przewodnią. Tego dnia 
odwiedzano po mszy groby zmarłych na pobliskim cmentarzu. Obdarowywano ludzi 
z uboższych rodzin, proszono ich o modlitwę za dusze czyśćcowe. Proszące o datki 
gromadziły się w progu kościoła i na cmentarzu. Dzielono się pieniędzmi i świąteczny-
mi produktami, między innymi ciastkami, jajami, kiełbasami, chlebem itp.

Dzień Zesłania Ducha Świętego, znany wówczas jako Zielone Święta, obchodzo-
no dwa dni. Gospodarstwa strojone były soczystą i wonną zielenią. Za religijne ob-
razy wkładano skromne gałązki brzozy, a na drewnianej, ułożonej z desek podłodze 
układano w różne wzory tatarak. Z okazji tego dnia tradycją było także pieczenie 
drożdżowego ciasta z nadzieniem ze słodkiego twarogu.

W majowe wieczory, przy blasku zachodzącego słońca i pachnącej nowym ży-
ciem ziemi w domach odprawiano majowe nabożeństwa – kolejno u każdego z są-
siadów. Wszyscy domownicy i goście zbierali się przed wizerunkiem Matki Bożej. 
Ołtarzyk strojono najpiękniejszymi kwitnącymi o tej porze roku kwiatami. Po odmó-
wieniu maryjnej litanii, śpiewano chwalebne pieśni.
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Po całym zwykle spędzonym bardzo produktywnie tygodniu w niedzielę or-
ganizowano zabawy. Trwały zwykle do północy, gdyż w poniedziałek zaczynała 
się na nowo praca w gospodarstwie. Tamtejsza młodzież była bardzo uzdolniona 
muzycznie. W pochodzącej z Wólki Sadowskiej orkiestrze dętej grało pięciu bra-
ci, natomiast z Jesionówki grało na skrzypcach, gitarze i mandolinie czterech braci 
Kostkiewiczów. Jeśli nie było zabaw, podczas ładnej, słonecznej pogody organizo-
wane były na świeżym powietrzu majówki. Znajdował się tam też bufet, gdzie ku-
powano oranżadę, lody, czekoladę. W owe ciepłe popołudnia wszystkim gwarnym 
zabawom przygrywała muzyka, w tańcu kawalerowie częstowali panny smakowitą 
czekoladą. Młodzież z pokolenia na pokolenie wynosiła zwyczaje i wysoką kulturę 
z domu. Chłopcy odnosili się do dziewcząt z szacunkiem. Po zakończonej zabawie 
każda panna była odprowadzana do domu. Raz do roku, 16 lipca, rodziny spotykały 
się na odpuście w Kisielinie.

Odpust w Kisielinie

Co roku na lipcowym odpuście w Kisielinie spotykały się rodziny Głowińskich 
i ich kuzyni (rodzina mojego pradziadka i praprababci Antoniny). Na odpust przy-
jeżdżano furmankami, wozami, całymi rodzinami wraz z dziećmi. Zwykle był to bar-
dzo słoneczny dzień. Zabierano ze sobą przygotowane jedzenie, sztućce, obrusy. Po 
mszy odpustowej wzajemnie się goszczono, rozmawiano, radowano, poznawano 
i omawiano aktualne problemy. Radość z odzyskanej wolności po 1918 roku była 
wciąż obecna. Mimo biedy i wielu niewygód, nadzieja i chęć budowy ojczyzny na 
nowo trwała aż do rozpoczęcia najokrutniejszej z wojen w dziejach istnienia, którą 
to III Rzesza pod wodzą Adolfa Hitlera wypowiedziała całemu światu.

Rodziny, które spotykały się na kisielińskim odpuście:
‒ Korolscy – Stanisław z żoną Marią z Głowińskich, synem Stanisławem i córka-

mi Antoniną, Józefą i Wandą; przywozili na poczęstunek: ogórki małosolne, ciastka, 
ciasta, kiełbaski.

‒ Głowińscy Kalikst przyjeżdżał przeważnie sam, jego żona nie lubiła hucznych 
uroczystości, mieli jednego syna Romana, który także podzielał zdanie matki.
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‒ Głowińscy ‒ Kazimierz wraz z drugą żoną Antonią (będąc panną pracowała 
w kuchni u zamożnych ,,państwa”), obdarzoną ogromnym talentem kulinarnym. 
W dzień odpustu częstowała innych duszonym mięsem w garnuszku, pysznym twa-
rożkiem oraz ciastem.

‒ Romaniewicze ‒ Antoni z żoną Antonią (moi prapradziadkowie ze strony pra-
babci Weroniki); na gościnę przywozili: mięso sarny obsmażane na maśle, małosol-
ne ogórki, kiełbasy i ciastka miodowe. Córka Weronika była z nimi tylko dwa razy na 
odpuście, Bronisława zaś zawsze uczestniczyła w odpuście.

‒ Głowińscy ‒ Jan z żoną Krystyną (moi prapradziadkowie ze strony pradziadka); 
częstowali przyrządzonym smacznie mięsem oraz alkoholem.

Po zakończonej Mszy Świętej, na trawniku obok kościoła mężczyźni rozkładali 
koce, kobiety ścieliły wykrochmalone białe obrusy, a na nich stawiano wzięte ze 
sobą ozdobne talerze, sztućce i produkty spożywcze. Dodatkowo mężczyźni kupo-
wali piwo, a kawalerowie lody. W razie upału lub deszczu każdy był zaopatrzony 
w parasolkę. Wokół kościoła gromadziła się też ludność z uboższych terenów, okolic 
Kowla. Cała gościna trwała zwykle trzy godziny. Ponieważ Kisielin leżał w znacznej 
odległości podróż powrotna trwała zwykle kilka godzin. Dojeżdżającym do domu 
przyświecały już gwiazdy oraz letni księżyc.

Jesień

Po upalnym, pracowitym, pełnym pracy w polu lecie, nadchodziła jesień. 
Wszystkie owoce suszono na bieżąco – czereśnie, gruszki, jabłka, śliwki, wiśnie, 
a także grzyby. W dębowych beczkach kiszono na zimę ogórki i kapustę. W spe-
cjalnie wykopanej i wewnątrz wymurowanej piwnicy były przechowywane w le-
cie, a gromadzone na zimę zapasy: ziemniaki, warzywa, beczki z kiszoną kapustą 
i ogórkami. Piwnica przez cały rok pełniła rolę współczesnej lodówki. Panowała tam 
stała temperatura około 5 stopni Celsjusza. Wchodziło się przez podwójne drzwi. 
Przechowywany był tam też w białych glinianych garnkach solony twaróg, topio-
ne masło, kiełbasy pieczone, zalane tłuszczem, jajka, mięso, suche ziarno grochu, 
maku i fasoli. Z opowieści prababci wiem, iż jesienią prapradziadek Antoni jechał 
do młyna w celu zmielenia pszenicy i żyta na mąkę. Wystarczało jej aż do kolejnych 
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zbiorów. Prapradziadek posiadał także przy domu pasiekę, z której wszyscy czerpali 
miód. By zapewnić domownikom ciepło, jesienią i zimą opalano mieszkania drew-
nem.

Zima

I tak po pracowicie spędzonej wiośnie, lecie i jesieni, rok zbliżał się ku końco-
wi. Cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem rozpoczynał się okres nazywany 
Adwentem – pora oczekiwania na narodzenie Jezusa. W tym czasie nie można 
było urządzać zabaw, wesel ani brać ślubów. Długie zimowe popołudnia i wieczo-
ry umilano sobie śpiewami o oczekiwaniu na nadejście Boga. W domu panował 
duch radości ze zbliżających się świąt. Dzieci wykonywały długie, kolorowe, pa-
pierowe łańcuchy i inne ozdoby na choinkę. Trzy tygodnie przed Wigilią bielono 
całe mieszkanie, tydzień później zaś przyjeżdżał organista i przywoził poświęcone 
opłatki, jako zapłatę za ten dar gospodarze dawali po jednym wiadrze zboża psze-
nicy i żyta.

W drugim tygodniu przed świętami było świniobicie. W całej gospodzie unosił 
się zapach pieczonych kiełbas, gotowano bigos. Dopiero w ostatnim tygodniu przed 
Narodzinami Pańskimi robiono ciastka amoniakowe, miodowe, makowce, jak też 
drożdżowe ciasta z nadzieniem z gruszek, jabłek i śliwek. W przeddzień Świąt Boże-
go Narodzenia pieczono świeży chleb.

W dzień Wigilii gospodarz domu, w tym wypadku mój prapradziadek Antoni, 
przynosił drzewko sosny, a prababcia Weronia, wraz ze swoją siostrą Bronią stro-
iły je papierowymi, kolorowymi łańcuchami, zawieszały czekoladki, cukierki, lich-
tarzyki ze świeczkami, zimne ognie. Na kolację wigilijną przygotowywano smażo-
ne śledzie, kapustę z grzybami, kisiel z suszonych wiśni, jak też kutię. Obowiązki 
domowe tego dnia były podzielone. Ojciec i matka (moi prapradziadkowie) robili 
obrządek przy koniach i krowach, a obowiązkiem ich matki Anny było nakarmie-
nie świnek.

Gdy wszystko było już przygotowane, przychodził gospodarz domu, przyno-
sząc ze sobą snopek żyta i pozdrawiając zebraną przy wigilijnym stole rodzinę, 
a babcia Anna wkładała opłatek do snopka. Stół był nakryty białym lnianym obru-
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sem. Wkładano pod niego sianko. Do kolacji cała rodzina zasiadała około godziny 
18.00. Na początku odmawiano modlitwę, po czym dzielono się opłatkiem. Po-
nieważ kościół w Zaturcach był oddalony o 5 kilometrów, na Pasterkę uczęszczała 
przeważnie młodzież. Gości zapraszano dopiero na drugi dzień i rodziny wzajem-
nie się odwiedzały. Już od wieczora wigilijnego chodzili od domu do domu kolęd-
nicy, podchodzili do okien i pytali domowników, czy mogą zaśpiewać kolędę. Jako 
podziękowanie za wykonane śpiewy otrzymywali pieniądze lub poczęstunek. Od 
Świąt Bożego Narodzenia do Trzech Króli nie pracowano popołudniami, trakto-
wano ten czas jako wieczory świąteczne. Grano w szachy, warcaby, kości. Ostatni 
dzień roku był znany jako ,,bogaty wieczór”. Odbywały się wtedy spotkania mło-
dych małżeństw i młodzieży. Były to odwiedziny, w których każdy przynosił coś 
od siebie. Bawiono się całą noc. W pierwszy dzień stycznia tradycyjnie składano 
sobie nawzajem noworoczne życzenia. Bardzo doniośle obchodzono też Święto 
Trzech Króli.

W karnawale organizowane były zabawy, zbierali się na nich młodzi ludzie 
z Jesionówki, Wólki Sadowskiej i Grabowca. Odbywały się one w sali szkolnej 
w Wólce Sadowskiej. Dużą popularnością cieszyły się też wtedy grupy przebie-
rańców z szopką i Herodem. Tym, którzy chodzili z Herodem, dawano pieniądze. 
Wraz ze Środą Popielcową rozpoczynał się Wielki Post. W czasach dzieciństwa 
mojego prapradziadka Antoniego gospodynie zgodnie z tradycją nie tylko szo-
rowały garnki, ale dodatkowo musiały je wygotować, by nie pozostał na nich 
żaden ślad tłuszczu. Jedynie dzieci mogły dostawać trochę mleka. Dorośli przez 
cały ten czas nie spożywali nabiału. Twaróg układano do naczyń i solono, ma-
sło przetapiano lub sprzedawano Żydom. Jedzenie mięsa czy jajek także było 
wzbronione. Na posiłki w czterdziestodniowym okresie składały się suszone 
ryby, skropione olejem jedzone z ziemniakami. Za czasów dzieciństwa mojej 
prababci Weroniki post ściślejszy obowiązywał zaś jedynie w Środę Popielcową, 
Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę. Żywiono się zupami warzywnymi bez oleju, 
także ziemniakami. Nic dziwnego, że po tak długim okresie każdy z niecierpli-
wością oczekiwał budzącej do życia wiosny i końca postnych dni. W czasie ocze-
kiwania na Zmartwychwstanie Pańskie śpiewano pieśni pasyjne, uczestniczono 
w Gorzkich Żalach, odprawiano Drogę Krzyżową. Oprócz przygotowań religij-
nych była to również pora zasiewów.
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Druga wojna światowa

Pierwszego września 1939 roku wybuchła druga wojna światowa, która zabrała 
życie ponad 50 milionom ludzi. Wzniecona przez III Rzeszę, pod wodzą Adolfa Hitle-
ra od prowokacji gliwickiej, zaatakowano następnie polski półwysep Westerplatte, 
rozpoczynając walkę z całym światem od naszej ojczyzny. Prapradziadek Antoś kiero-
wał się tego dnia rozsądkiem oraz dużym poczuciem odpowiedzialności. Większość 
ludzi nie zdawała sobie sprawy wtedy, iż tak naprawdę rozpoczęła się wojna, uwa-
żano, że walki potrwają zaledwie kilka dni, Polacy przepędzą Niemców, otrzymamy 
wsparcie od naszych sojuszników, Wielkiej Brytanii i Francji, zwyciężymy i wszystko 
wróci do normy. Po kilku tygodniach było jednak wiadomo, iż wróg nas nie opu-
ści, a zamiast się wycofywać, rośnie w siłę. Dopóki było to możliwe, utrzymywano 
pozory normalności. Potem wszystkim zaczęło brakować sił. W początkach wojny 
w najtrudniejszej sytuacji byli mieszkańcy powstałego później Generalnego Guber-
natorstwa, jak też ziem odebranych. Łapanki, wywózki do obozów bądź przymus 
podpisywania folkslisty, często też by uchronić własną rodzinę, pod groźbą śmierci 
wcielanie do wrogiej armii na terenach odebranych, zagłada ludności żydowskiej, 
śmierć bliskich czy przyjaciół była tam codziennością. Wschodnią częścią dawnej 
już II Rzeczpospolitej zajął się radziecki okupant, który w dniu 17 września 1939 dał 
Polakom jasno do zrozumienia, iż ta wojna szybko nie dobiegnie końca.

Mimo iż Romaniewicze mieli w tym czasie pięć koni w gospodarstwie, prapra-
dziadek chciał sprzedać jednego z nich, jednak jego żona Antonia, pełna obaw, 
nie zgodziła się na sprzedaż kobyły. Zaledwie kilka dni po napaści nazistowskich 
Niemiec na Polskę (2 i 3 września) bracia praprababci: Janek, Franciszek i Leonard, 
poszli do wojska. Jan i Franek służyli w piechocie, Leonard w ciężkiej artylerii, naj-
młodszy z nich Ludwik (po wojnie ojciec Irenki) był saperem. Jedynie Marian nie 
był w wojsku, pozostał krawcem w warsztacie w Łucku, którego właścicielem był 
Gorbaszewicz. Ze wspomnień prababci wynika, iż jej ojciec jeszcze przed pierw-
szym dniem września zakupił 30 kg soli w obawie przed nadchodzącym zagroże-
niem. W momencie wybuchu drugiej wojny światowej Weronia miała 14 lat, a jej 
siostra 16.

17 września 1939 II Rzeczpospolita doznała drugiego ataku, tym razem ze stro-
ny ZSRR. W ten sposób ziścił się tajny protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow, 
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zawarty między hitlerowskimi Niemcami a Związkiem Radzieckim, dziś nazywany 
IV rozbiorem Rzeczpospolitej. Dzielił on nasz kraj na pół, między III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich. Na zajętych terenach Polski Rosjanie wpro-
wadzali swoje porządki. Kolonię Grabowiec przydzielono do sklepu w Dębinie Sa-
dowskiej. Żołnierze ZSRR zajęli wszystko, nic nie można było kupić. Dopiero przed 
Bożym Narodzeniem Rosjanie dostarczyli dla Polaków sól. Jak dla zwierząt wysypali 
ją bez żadnych zabezpieczeń na gołą ziemię. Mieniące się wtedy w zimowym mro-
zie kryształki soli nie zostały nawet niczym przykryte.

Z powodu wszechobecnego głodu, Antoni Romaniewicz zabił krowy na mięso, 
które ukrył, by nie zostało odkryte i zrabowane przez najeźdźcę. Skóry, które z nich 
pozostały, wyprawił na buty. Sowieci traktowali Polaków jak niewolników. Prapra-
dziadek Antoni był zabierany, nawet na dwa tygodnie, by pracować nieodpłatnie 
jako robotnik, kopiąc rowy frontowe ponad Bugiem.

Wkroczenie Niemców w dniu 20 czerwca 1941 roku do Rosji skończyło się ich 
późniejszą klęską pod Stalingradem, kiedy to VI Armia von Paulusa znalazła się 
w zamkniętym ,,kotle stalingradzkim”, a śmierć w czasie samej bitwy poniosło wie-
le tysięcy osób, nie tylko ginąc w samej walce, ale także z powodu zimna (zima 
tego roku była bardzo sroga), głodu, wycieńczenia. Po klęsce wojsk hitlerowskich 
na ziemiach rosyjskich w mieszkańcach krajów okupowanych obudziła się nowa 
nadzieja. Był to również czwarty rok wojny, kiedy to ludzie, ci najbardziej uciśnieni, 
nie mieli już sił. Po roku 1943 rozpoczęły się w naszym kraju powstania, mające na 
celu uwolnienie sie od okupanta. Wkroczenie nazistów do ZSRR było najbardziej 
niekorzystną decyzją. Zerwali przymierze z sojusznikiem, posłali na śmierć miliony 
swoich obywateli – przedstawicieli ,,rasy panów”, myśleli, że są niezwyciężeni. Zgu-
biła ich ogromna pycha, sami zaczynali siebie pożerać. Ich wodzem nie kierowały 
już fakty, a istne szaleństwo i chęć podporządkowania sobie całego świata. Nie-
miecka porażka na terenach radzieckich uświadomiła światu, że hitlerowcy, mimo 
całej machiny wojennej, nie są niezwyciężeni. Stąd ci, którzy, jak się wydawało, nie 
mieli sił ani szans, decydowali się na ostateczną walkę, nawet już nie w imię wła-
snego życia, ale imię najważniejszej wartości, jaką jest wolność. Przykładem jest 
powstanie w gettcie warszawskim (19 kwietnia 1943), powstanie w obozie zagłady 
w Treblince (2 sierpnia 1943) czy samo powstanie warszawskie (1 sierpnia 1944).
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Na ziemi wołyńskiej życie toczyło się spokojniej niż w innych częściach kraju, 
nie tylko w czasie samej okupacji, ale także przed wojną. Nie docierały tam nowiny, 
nowoczesność, informacje, a po 1 września 1939 roku nawet sroga rzeczywistość 
okupacyjna. Pola obsiewano burakami cukrowymi. Ukraińcy wraz z Białorusina-
mi przyłączyli się do nazistów, otrzymali od nich do pełnienia role ,,policjantów”. 
W tym czasie prababcia Weronia, mając zaledwie 16 lat, całe dnie na polach przy-
musowo pieliła ziemniaki. Jej siostra Bronisława 2 lutego 1941 roku wzięła ślub 
z Feliksem Janiewiczem. Ponieważ była zamężna, nie musiała pracować. W domu 
moich prapradziadków cała okolica pobierała olej, mimo iż oleju nie brakowało, 
Niemcy pozwolili mieć jedną krową, a gdy było ich więcej, zabierano zwierzęta. 
Urządzenia do wyrobu oleju stały na klepisku w stodole. Był to młynek z żarnami 
do mielenia ziarna. Tuż obok piwnicy znajdowała się prasa do wyciskania oleju. Do 
oświetlania pomieszczeń używano kaganków, były to mniejsze szklane pojemniki 
z knotami, a ich paliwem był olej. Tak wyglądały realia wojennego życia, aż do pew-
nej lipcowej niedzieli 1943 roku.

Niedziela 11 lipca 1943 roku 

Polacy już od jakiegoś czasu zdawali sobie sprawę, iż ludność ukraińska prze-
prowadza wojenne ćwiczenia po nocach. Jednakże nikt nie miał świadomości, że 
właśnie ich sąsiedzi, z którymi zaledwie kilka dni wcześniej ucztowali na wspólnej 
zabawie, planują krwawy i okrutny zamach na życie swoich polskich braci.

Na Wołyniu zarówno Polacy, Ukraińcy, Żydzi, jak i przedstawiciele innych nacji 
żyli w zgodzie i wzajemnym szacunku. Akceptowali obyczaje religijne, poglądy, zwy-
czaje. Tworzyły się mieszane małżeństwa. Normalnością było życie jak brat z bra-
tem. Oczywiście, istniały ukraińskie ruchy nacjonalistyczne, jednak na początku nie 
było to bardzo rozpowszechnione. Rzeź wołyńska to okrutne określenie bratobój-
stwa, jak też nienawiści, która powstała z polskiej krwi, narodziła się między tymi 
dwoma nacjami. W odwecie za morderstwa dokonane na wołyńskiej ziemi przez 
bandy UPA Polacy, także chcąc się bronić, nierzadko chcąc pomścić swoich najbliż-
szych, zabijali Ukraińców, ich dzieci, które tak samo jak Polacy i polskie dzieci nie 
były niczemu winne.
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Tego dnia cała rodzina Romaniewiczów wstała jak zwykle około godziny 9.00 
rano. Na śniadanie spożyli lane kluski na mleku. Babcia mojej prababci Weroniki, 
Anna powiedziała jej po posiłku, że tego dnia trzeba upiec chleb. Weronia zaczęła 
się ubierać, zakładała długie, skórzane buty, by iść plewić buraki na pole, prapra-
dziadek Antoś był na podwórzu, gdy zobaczył, iż przez pole biegnie ich sąsiad Łaska-
rzewski Antoni, krzycząc, że Ukraińcy we wsi mordują Polaków. Krowa od rana była 
przywiązana do wozu, co ułatwiło szybsze opuszczenie domu. Na wóz natychmiast 
wnieśli ubrania i zaczęli jechać, skręcili drogą w lewo, by zabrać także drugą córkę 
Bronię, która mieszkała z mężem w innym miejscu. Kiedy dojechali tam, spotkali 
teściową Bronisławy – Teresę Janiewiczową, ją także pragnęli zabrać, lecz ona nie 
chciała się z nimi udać, gdyż mówiła, że musi jeszcze upiec chleb. W tym samym 
momencie przyszedł ktoś i powiedział, iż bandy ukraińskie zabili Romanowskich 
z Wólki Sadowskiej. Słysząc to, Weronia doznała szoku, zeskoczyła z wozu i zaczęła 
biec przez pole, w kierunku zabudowań Romanowskich, ponieważ miała tam swoją 
serdeczną koleżankę Gienię Błędowską. Była już bardzo blisko, gdy jakiś nieznany 
i nigdy niewidziany mężczyzna zastąpił jej drogę i powiedział do prababci, by ucie-
kała, bo na zewnątrz leży zabita cała rodzina Romanowskich wraz z Gienią.

Weronika jeszcze szybciej zaczęła uciekać z powrotem do Grabowca, do domu, 
po chwili usłyszała szum, zorientowała się, iż to pociski, zmierzające w jej kierun-
ku. Na terenie Wólki Sadowskiej dogoniła rodziców i babcię Annę. Kiedy pojechali 
bliżej domu, zdjęła z krowy sznurek, by ta była wolna. Wszyscy zostawili wóz pod 
drzewami i uciekli w zboże. Pies, który mieszkał wraz z nimi w gospodarstwie, pod-
biegł za Weroniką. Prosiła ona bardzo swą babcię, by razem z nimi uciekała, lecz 
ona oznajmiła, że nigdzie nie zamierza iść i została w pasiece. Do samego końca 
wierzyła, iż banderowcy jej nic nie zrobią, do końca swojego życia ufała i myślała, iż 
Ukraińcy są ludźmi, niezdolnymi do tak straszliwej zbrodni.

Weronika była już w lesie i zobaczyła, iż doganiają ją matka z ojcem (Antoś 
i Antonina). W tym samym czasie na ich posesji została w bestialski sposób zabita 
babcia Anna Romaniewicz. Jej niewinna i do końca ufna w dobro w ludziach dusza 
odeszła do Pana, do męża Wojciecha, który zmarł na tyfus w 1921 roku.

Rodzina Romaniewiczów całą noc przesiedziała cicho w lesie. Piesek cały czas 
był przy nich. Mimo iż było tego dnia ciepło, niebo wyglądało tak spokojnie, ziemia 
pachniała latem, a powietrze było wolne od podmuchów wiatru, była to najcięższa 
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noc w życiu całej mieszkającej tam ludności. Rozpoczynało się piekło, ogień szalał 
w płonących stodołach, domach, kościołach, całych gospodarstwach i na polach. 
Pozornie łagodna ziemia nasączona była krwią i mokra od łez. Krzyk mordowanych 
ludzi, palonych, przekuwanych widłami, tych, którym obcinano kończyny, wykłu-
wano oczy, gwałconych kobiet, płaczących dzieci pozbawionych rodziców, bojących 
się śmierci, ryk palonych w stodołach zwierząt dudnił w uszach każdemu. Do dziś 
męczy w koszmarach sennych i podświadomości wszystkich, którzy przeżyli Zbrod-
nię Wołyńską. Tej niedzieli wiele osób nie tylko straciło swoich przyjaciół, rodzinę, 
cały dobytek, a nawet podstawowe dokumenty, lecz także, a może przede wszyst-
kim straciło wiarę w drugiego człowieka, w  ten pierwiastek dobra, który podobno 
znajduje się w każdym z nas. Owa noc była piekłem, tak naprawdę dopiero rozpo-
czynającym się złem i niedolą. Był to dzień, który zmienił bieg życia ludzkiego i bieg 
światowej historii.

Nad ranem prapradziadek Antoni poszedł się rozejrzeć, dotarł bliżej domu, 
lecz nic tam nie zastał. Ujrzał jedynie drzwi do piwnicy, które były częściowo 
otwarte. Znajdowała się tam spalona słoma. Spłonęły budynki nie tylko ich, lecz 
wszystkie z całej kolonii Grabowca. Prapradziadek Antoni wrócił z powrotem do 
lasu, do żony i córki. Nocą, około godziny 1.00, kryjąc się, szli drogą do kościoła 
w Zaturacach. Siostra Weroni Bronia była w siódmym miesiącu ciąży, wraz z mę-
żem ukrywając się w rowach, czołgali się również nocą i nad ranem znaleźli się 
w świątyni.

Stamtąd Niemcy prowadzili wszystkich do Łucka. Ludzie szli na piechotę, na wo-
zach jechały tylko dzieci, staruszki i kobiety ciężarne. W Łucku znaleźli się w ciągu 
jednego dnia. Tam pradziadek Antoni poszedł do swojej ciotecznej siostry Lucyny 
Rudnickiej i drugiej Janiny Rudnickiej. Obie zaproponowały, żeby wszyscy u nich 
zostali, lecz nie było możliwości zostać na stałe. Niemcy zabrali ich na roboty przy-
musowe, każdy z wywożonych dostał na drogę prowiant: bochen chleba oraz mar-
garynę. Pociągiem towarowym jechali kilka dni do Białegostoku. Znajdował się tam 
obóz przejściowy, gdzie trwali około tygodnia (do 20 lipca 1943). Ze wspomnień 
prababci wynika, iż nad wagonami pociągu wszyscy dostrzegali nazistowskie samo-
loty wojskowe.

Gdy dotarli do celu, kazano im w łaźni rozebrać się do naga, ścięto wszystkim 
włosy na głowach, dano mydło, prysznic znajdował się pod sufitem. Gdy wszyscy 
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się umyli, oddano ubrania, a także każdy z Polaków otrzymał na ramię granatową 
opaskę z literą P. Poza tym niektórzy nie posiadali przy sobie żadnego dobytku. 
Część osób kierowano do fabryk, a część do pracy w gospodarstwach rolnych. Po-
lacy byli pozbawieni wszelkich praw, traktowani przez Niemców jak podludzie, za 
których byli uważani, wystawiani jak towar na targu.

Tego dnia szukano robotników dla właściciela majątku ziemskiego w Leobels- 
hof Kreisbauerführera – Haupstrumführera SS Lenza. Miał on 100 hektarów ziemi, 
w tym nieduży las. Szczęśliwym trafem mój prapradziadek Antoś, babcia Antosia 
wraz z córkami Weronią, Bronią oraz jej mężem Feliksem, zostali tam zabrani.

Z Białegostoku do Ełku jechali przez Grajewo. W Ełku, już na teranie Prus 
Wschodnich, przyjechał po nich wysłannik i drugim samochodem zostali dowie-
zieni do miejsca docelowego, do Loebelshofu. Każdy otrzymał miejsce w baraku, 
a wraz z nim dwa koce. Przed wojną znajoma krawcowa w Łucku uczyła Bronię 
szycia, od tej samej kobiety otrzymali jeszcze wcześniej poduszkę i kołdrę. Niemcy 
nie odebrali wtedy tych rzeczy Polakom.

W dzień, w którym wszyscy dotarli do niemieckiego majątku, Weronika miała 
na sobie granatową sukienkę z materiału podobnego do jedwabiu, a na głowie ja-
snoniebieską chusteczkę w granatowe kwiatki i czerwone groszki. Kiedy przyjechali 
do Lenza, nie musieli iść od razu do pracy, dostali pod dostatkiem ziemniaków do 
spożycia.

Zamieszkiwali w baraku, czyli parterowym budynku dla robotników. Jeden pokój 
zajmowała prababcia Weronia z rodzicami Antosią i Antonim. Drugi pokój jej siostra 
Bronisława wraz z mężem Felkiem. W kolejnym pokoju zamieszkiwał brat Felicja-
na – Bronisław z żoną Heleną, ich ciotką Ludwiką i synami. Owe trzy rodziny miały 
do dyspozycji jedną kuchnię, mogły się na niej grzać jednocześnie 4 garnki. Pracu-
jące w kuchni u Lenza Polki przynosiły im do 1 sierpnia 1944 roku trochę słoniny, 
mięsa i wędzonki. Od 1 sierpnia 1944 roku (był to także dzień wybuchu powstania 
warszawskiego) na każdy miesiąc, wszyscy otrzymywali kartki, z którymi mogli iść 
do sklepu w Stradunach i nabyć wyznaczoną żywność. Mimo iż byli niewolnikami, 
otrzymywali symboliczne wynagrodzenie. Na jednego człowieka dziennie można 
było dostać jeden litr chudego mleka, 4 kromki chleba (2 kromki zjadano na drugie 
śniadanie, kolejne dwie na podwieczorek. Obowiązywał jeszcze przydział margary-
ny, kaszy jęczmiennej, cukru, mięsa. Piwo zaś można było kupować raz w tygodniu 
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bez kartek. Dostawali także żyto, kolejno każdy mężczyzna jeździł do młyna do Stra-
dun i przywoził woreczek zmielonego zboża.

Codziennie wszyscy mieli przydzieloną jakąś pracę. Antoni karmił, czyścił klat-
ki i był odpowiedzialny za wszystkie czynności przy 80 świniakach. Weronika była 
robotnikiem polowym, podobnie jak trzy inne Polki i jedna Niemka o imieniu Ana. 
Z tego, co niegdyś opowiadała prababcia, owa Ana zapewniała ją, że po wojnie 
zabierze ją do Niemiec, gdzie ta będzie u niej pracować. Niestety zginęła śmiercią 
tragiczną, w katastrofie statku pasażerskiego, w trakcie podróży morskiej do rodzin-
nego miasta. Zajmowały się one wiązaniem snopków zboża, kosiły kosami (pod-
kaszały wokół pola, bo resztę robiła snopowiązałka). Ładowały również snopki na 
wozy, a siano w okresie sianokosów. Wszystko trzeba było robić bardzo dokładnie, 
na polu nie śmiał się zmarnować ani jeden kłosek. Felicjan opiekował się cztere-
ma roboczymi końmi, codziennie pracował nimi w polu, orał, siał, bronował, zwoził 
z pola wozami zboże, siał ziemniaki. Do ich kopania wykorzystywano kopaczkę, cią-
gniętą przez konie. Natomiast do zbierania ziemniaków zaangażowani byli wszyscy, 
nawet starsze osoby siedzące w domu. Jedynym obowiązkiem praprababci Antosi 
było gotowanie posiłków dla własnej rodziny. Bronisław (brat Felka) miał pod swoją 
opieką pięć koni stajennych (do jazdy), karmił je i czyścił. Jego żona Hela pracowała 
w polu. Jeśli istniała taka konieczność, wszyscy przebierali kartofle, by usunąć te 
psujące się, również wszyscy byli angażowani przy młóceniu zboża. W zbliżającym 
się zimowym okresie, wszyscy przygotowywali określą ilość opału dla swojej rodzi-
ny. Trzydzieści krów znajdowało się pod opieką jednego Niemca i jednego Polaka. 

W gospodarstwie Lenza znajdowali się także jeńcy różnych innych narodowo-
ści: czterech Francuzów, jeden z nich gotował dla pozostałych, drugi był kowalem, 
a reszta zajmowała się maszynami; dziesięciu Rosjan, pracowali tylko w polu i przy 
młóceniu zboża. Wszystkich Polaków było łącznie dwudziestu, razem ze wcześniej 
wymienioną moją rodziną. Łącznie 13 dorosłych i 7 dzieci (Albin i Heniek – syno-
wie Bronka i Heleny, Gienek, Jadwiga i Danusia ‒ dzieci Mękalów, Wanda – córka 
Bronisławy i Felicjana (urodziła się 26 września 1944 roku), a także 7-letni syn Polki 
o nazwisku Lewicka.

W pierwszą Wigilię Bożego Narodzenia pracowali, jak w każdy inny dzień. Pra-
prababcia Antonia przypaliła trochę cukru, z czego powstał karmel i z mąki żytniej 
upiekła ciastka. Sądzę, że w tym roku były to najsmutniejsze święta spędzone przez 
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nich. Żyli w ciągłej niepewności, mając za sobą koszmar krwawej lipcowej niedzieli 
1943 roku, nie było wśród nich wielu bliskich. Pozbawieni mienia i własnej tożsa-
mości. Szczęściem, które ich spotkało, było to, że choć otoczeni całym złem, byli 
wspólnie rodziną, wiedzieli, iż mają szanse przeżyć. Ilu ludzi tego roku łączył dużo 
cięższy los. Praca u Lenza, pomimo iż przynosiła wiele cierpienia, chroniła ich życie, 
nie znajdowali się w obozie zagłady bądź z wyrokiem śmierci w dłoni. Rodzina, któ-
ra była obok, dawała siłę do milczącej i niezwykle trudnej walki z okupantem.

Ksiądz Rudnicki, proboszcz parafii w Torczynie, zdążył zabrać 11 lipca 1943 roku 
wszystkie dokumenty i księgi parafialne z kościoła i pojechał wraz z uciekającymi 
Polakami do Łucka. Bronia była ochrzczona w Torczynie, a Weronia w Zaturcach. 
Kościół znajdował się bliżej, a  tego roku była bardzo ostra zima. Z Łucka ksiądz 
Rudnicki pojechał z wieloma Polakami do Łuszczowa – miejscowości położonej 
w województwie lubelskim. Wielu naszych rodaków zostało w Łucku, gdzie było 
bezpieczniej. Wychodzenie za miasto było niewskazane, ponieważ od razu można 
było zostać zabitym przez Ukraińców.

Praca u Lenza

Wszyscy wstawali o godzinie 6.00 rano. Na śniadanie spożywano krupnik jęcz-
mienny z ziemniakami, zabielany mlekiem, bez chleba. Do pracy każdy musiał sta-
wić się na godz. 7.00 rano, z wyjątkiem prapradziadka Antoniego, który o 5.00 rano 
dawał jeść świniom. 80 sztuk świń rano i wieczorem było wypuszczanych na wy-
bieg. Wszyscy pracowali do 20.00, lecz od godziny 9.30 do 10.00 było drugie śnia-
danie, czyli dwie kromki chleba z margaryną i marmoladą, jak też kawa zbożowa 
z mlekiem. Pracę w polu kończyli o godzinie 12.00, przerwa na obiad trwała godzi-
nę. Jedzono wtedy ziemniaki, sos, jak również kostkę z krowiego mięsa najgorszego 
gatunku. Po posiłku znów prace w polu. Od 15.30 do 16.00 odbywał się podwieczo-
rek, czyli znów 2 kromki chleba z margaryną i zabielaną kawą zbożową. Od godziny 
16.00 do 20.00 dalej trwała praca w polu.

W czasie pracy nie wolno było odpoczywać, ani stać, ani usiąść. Drugie śniada-
nie i podwieczorek jedzono w polu. Zimą rozkład dnia był inny, Pracę rozpoczynano 
o 8.00, drugie śniadanie od godziny 10.00 do 10.30, a obiad od 12.00–13.00. Jed-
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nak pracowano już wtedy na zewnątrz tylko do 15.00, z wyjątkiem prac związanych 
z obrządkiem gospodarskich zwierząt.

Na wiosnę 1944 roku Romaniewiczowie i Janiewiczowie dostali kawałek ogród-
ka, a na polu działkę (2 ary), którą mogli uprawiać końmi Lenza, ale tylko w niedzie-
lę. Na takiej działce każdy sadził kartofle. Od miejscowych Mazurów, którzy nazywa-
li się Danielczykowie, dostali dużo cebuli do sadzenia. Nasiona buraków, marchewki 
i pietruszki kupowali w sklepie w Stradunach.

Na przymusowych robotach u Lenza byli cały rok 1944. W jesieni zbierali na 
polu kamienie, później były one sprzedawane przez właściciela. Ziemia w tych oko-
licach była bardzo uboga, nie rodziła pszenica, tereny uprawne w większości były 
obsiewane żytem. Jesienią robiono na polach podorywki i zasiewy na zimę. We 
wrześniu 1944 roku pracujące tam rodziny wykopywały już swoje kartofle i inne 
warzywa. Córka Lenza wyjechała do Niemiec w lecie. W październiku 1944 roku 
Lenz zabrał wszystkich swoich robotników, 16 koni zaprzęgnięto do wozów. Wszyscy 
to, co mieli, włożyli na wozy. Sam wziął ze sobą wszystko oprócz maszyn, zbiorów, 
zostały też świnie, konie stajenne, krowy i drób. Był to pierwszy wyjazd Niemca. 
Jechali do majątku Hepnera, także posiadacza ziemskiego w miejscowości Karolino-
wo (obecnie Rejczuchy). Znajdowała się ona koło Barczewa na Warmii (ówcześnie 
Prusy Wschodnie).

Lenz wraz z żoną i dwoma psami (jeden duży, z opuszczonymi uszami, o imieniu 
Willi, a drugi mniejszy czarnobrązowy w białe łaty zwany Bobetti) jechali własnym 
samochodem. Drugim samochodem jechał inspektor, zarządzający jego majątkiem, 
wraz ze swoją żoną i 11-letnią córką. Wiadomość o wyjeździe do Hepnera Weronia 
usłyszała od Polek, pokojówek Heleny i Marysi. Moja rodzina (prababcia, pradziad-
kowie, ciocia Bronia i wujek Felek) mieli upieczony swój chleb i wędlinę. W trakcie 
podróży nie stawano po drodze, jechano wolno, aż dojechano do Hepnera. Gdy już 
tam dotarli, wszyscy robotnicy poszli do hepnerowskiego kurnika i tam na swoich 
tobołkach przespali całą noc. (Dokładnie w tym samym miejscu po wojnie ciocia 
Bronia miała swój kurnik). Gdy wstali rano, prababcię i jedną z pracownic Hepnera 
inspektor zaprowadził do magazynu zbożowego, który mieścił się nad chlewem, 
tam polecił im posprzątanie. Po skończonej pracy Antoni, Antonina, Bronia z Fel-
kiem i Wandą, Bronek z Helą i dziećmi oraz Polka o nazwisku Sawicka z córką poszli 
na noc do baraków (gdzie po wojnie mieszkali Okorscy, teściowie Wandzi Janiewicz 
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i Ludwik Głowiński z rodziną). Następnego dnia dostali obiad, u Hepnera były to 
dwa dania.

Tego samego dnia niespodziewanie Lenz dostał telefon, że Rosjanie się cofają. 
Niemiec zebrał się szybko, wraz z żoną i psami pojechał w kierunku Ełku swoim sa-
mochodem. Wracali tą samą drogą, zabrali ze sobą jedynie część robotników: We-
ronię (moją prabacię, Felka, Bronka i Bronkę, Antoniego i jeszcze 4 innych mężczyzn: 
Leona, Cześka, Gienka i Jana. Gdy dotarli z powrotem do majątku Lenza, mieszkało 
już u niego niemieckie wojsko, nic już nie było takie jak dawnej, nie było świń, bydła 
ani drobiu. Mimo panującej biedy, robotnicy mieli co jeść – zapewniało to wojsko. 
Mężczyźni młócili zboża. Wędliny gotował niewolnik Francuz. Robotnicy, korzysta-
jąc z okazji, brali tłustą wodę, z której potem zabierali tłuszcz do smarowania chle-
ba. Francuski niewolnik był dobrym człowiekiem, jak nikt nie widział, czasem wrzu-
cał chłopom rozerwaną kiełbasę czy pasztetową. Tak pracowali około miesiąca. Po 
tym czasie Lenz dostał telefon, by uciekać. Jak zwykle z żoną i psami własnym sa-
mochodem, inspektor z rodziną, oddzielnym, robotnicy zaś na furmankach. Drogą, 
którą jechali wcześniej, nie mogli już dojechać do Hepnera, gdyż stacjonowali tam 
radzieccy żołnierze. W podróży postanowili zatrzymać się w opuszczonym majątku 
i przenocować w budynkach dla służby. Prababcia Weronika wieczorem rozrobiła 
ciasto na chleb. Felicjan i Bronisław znaleźli piec. Bronek także przyniósł swój obrus, 
przykrył w tym pomieszczeniu słomę na łóżeczku i tam Weronia zamiesiła 12 chle-
bów (w tym piecu jednorazowo można było upiec 6 sztuk). Gdy chleb był pieczony, 
przyszedł inspektor, sprawdził, czy jest dobrze zmieszany i prosił o jeden bochen 
dla Lenza i jego żony, gdy się upiecze. Weronia Romaniewicz zdążyła z pieca wyjąć 
sześć chlebów, po czym usłyszała krzyk, iż trzeba uciekać. Mimo całego zamieszania 
i bieganiny zdążyła zabrać ze sobą sześć upieczonych bochnów i sześć surowych 
chlebów do drewnianego korytka, w którym je miesiła. Całą jej pracę zabrali na 
wóz, zostawili jej jedynie jeden bochenek, a pozostałe trafiły do inspektora, Lenza 
i robotników. Po pewnym czasie okazało się jednak, iż Lenz z żoną nie zdążą zjeść 
tego chleba. Inspektor z rodziną i gospodarzem pojechali do przodu zobaczyć, co 
się dzieje. Jednakże hitlerowiec chciał zachować wszelkie zasady bezpieczeństwa 
i jechał w dużej odległości za inspektorem, po chwili jednak ujrzał Rosjan. Sowieci 
zatrzymali auto inspektora, sam Lenz szybko zawrócił w popłochu. Swojej kucharce 
żona oficera SS powiedziała, że ma truciznę dla siebie, swojego męża i psów. Wcze-
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śnie rano Lenz wraz z żoną najpierw przy drodze otruli swoje psy, a następnie poszli 
do lasu i tam prawdopodobnie popełnili razem samobójstwo. Kiedy było już wiado-
me, iż III Rzesza nie wygra wojny, wielu nazistów postąpiło w ten sposób, za wszelką 
cenę chcieli uniknąć wstydu, kompromitacji przed przeciwnikiem, całym światem, 
do końca chcieli być panami swego życia. Sam Adolf Hitler 30 kwietnia 1945 roku, 
kiedy wiadomo było, iż kapitulacja Niemiec jest bliska, zadecydował o śmierci swo-
jej i swojej niedawno poślubionej żony, wieloletniej kochanki Ewy Braun.

Po niedługim czasie podjechali Rosjanie, zabrali wszystkie konie Lenza, jedy-
nie dwa wynędzniałe pozwolili przywiązać do wozów robotniczych. Trwała mroźna 
zima. Jadący robotnicy nie zdawali sobie sprawy, co się dzieje, mieli jednie świado-
mość, iż z jednej niewoli trafili w drugą. Kiedy Lenz się otruł, zaczęli jechać drogą 
na Gdańsk. Po drodze wymieniali konie, zatrzymywali się w pustych, opuszczonych 
mieszkaniach. Weronika gotowała jedzenie, jedynie kartofle, albo czasami wydo-
ili krowę. Niczego więcej nie jedli, gdyż obawiali się, że może być zatrute. Sama 
droga trwała 5 dni. Dojechali do Pejezendorfu i tam w jakiejś gospodzie mieszkali 
dwa tygodnie. Gospodyni częstowała ich, prababcia mogła ugotować coś z tego, 
co otrzymywała, mieli wszystkiego pod dostatkiem. Ze względu, iż nie mieli czym 
zapłacić, pomagali w obowiązkach domowych. Kobieta pożyczyła Weronice swój 
kołowrotek, ta znalazła gdzieś dużo wełny. W ciągu dwóch tygodni Weronia naprzę-
dła dużo włóczki.

Zanim do Karolinowa doszli Rosjanie, Hepner zdążył uciec ze swoją rodziną do 
Niemiec. Z baraków niemieckiego właściciela wszystkich Polaków Sowieci prze-
siedlili do Mokin. Został jedynie służący Hepnera Jarczyk, który dalej mieszkał 
w swoim domu (po wojnie zamieszkał tam Bolesław Romaniewicz z żoną Elżbietą 
i synem Tadeuszem). Z Pejezendorfu – Felek z Dziubczykiem znalezioną bryczką 
pojechali zobaczyć, co się dzieje u Hepnera. Z powrotem z Mokin do baraków 
zdążyła wrócić rodzina i inni Polacy. Za Felkiem do Hepnera z Pejezendorfu zdążyli 
wyjechać Weronia z ojcem Antosiem i Bronek z Leonem. Spotkali się w posiadło-
ści Hepnera. Przenocowali na dwóch furmankach ze swoimi tobołkami, po czym 
pojechali do Barczewa. Tymczasowo zamieszkali w budynku przy ulicy Wojska 
Polskiego, tam gdzie znajdowała się fabryka pasty. Na górze znajdowała się tam 
też kuchnia. Kucharką była Rosjanka, a Weronię Sowieci wzięli na pomocnicę. 
Gotowali tam dla Polaków, pracowników i rosyjskich wojskowych. W tym czasie 
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Rosjanie kazali zabić sześć świń, jedną zostawili w Barczewie, a 5 pozostałych wy-
słali do Rosji.

Ponieważ prababcia posiadała talent kulinarny, Sowieci zatrudnili ją na kuch-
ni. Ufali jej, byli całkowicie pewni, że nie zostaną otruci. Trwało to około miesiąca, 
po czym Rosjanie opuścili Barczewo i pojechali aż do Klucznika (okolice Barczewa). 
Rozpoczęła się wiosna 1945 roku, a wraz z nią zalążki nadziei na wolność, jednakże 
tutaj nikt nie marzył o tym, ich jedynym pragnieniem było jedynie to, by zaznać 
chwili spokoju oraz stabilizacji. Wraz za nowym okupantem, tak pięknie choć nie-
zwykle boleśnie, każącym się nazywać wyzwolicielem, musieli iść wszyscy robotni-
cy. Były to przeważnie Niemki, które nie zdążyły lub nie mogły opuścić Barczewa, 
podczas zajmowania miasta przez Rosjan (front główny i walki o Barczewo toczyły 
się w styczniu 1945 roku). W czasie decydującej bitwy o Barczewo miasto doznało 
pewnego uszczerbku, piękne przedwojenne kamienice zostały zbombardowane, 
a gruzy i pozostałości po nich leżały jeszcze w latach pięćdziesiątych. Babcia wspo-
minała, iż jeszcze chodząc do szkoły, widziała, potłuczone szyby czy porozrzucane 
cegły, które były śladami przedwojennych miejskich zabudowań. Ich mężowie udali 
się do wojska, walczyli i zazwyczaj już nie wracali. 

Na okolicznych polach sadzono kartofle i siano zboże, robiono to, by zapobiec 
głodowi. Z Kurpi, a był to wówczas jeden z biedniejszych regionów, zaczęli przy-
jeżdżać Polacy i zajmować poniemieckie mieszkania w Barczewie. Nowy okupant 
zabierał wszystko – meble, maszyny, obrazy, naczynia, ubrania, pościel. Mój pra-
pradziadek Antoś został zmuszony do zwożenia zrabowanego mienia. Najpierw 
do magazynów zbożowych w Barczewie przy ulicy Wojska Polskiego, następnie na 
dworzec kolejowy, skąd wszystko wysłano do ZSRR. Wieczorami, co jakiś czas, ra-
dziecka wyższa kadra wojskowa kazała Weroni przygotowywać dla nich przyjęcia. 
Dostarczali produkty, znosili wystawne naczynia. W czasie zabaw upijali się, często 
tłukli celowo naczynia, niszczyli wokół wszystko. Ze wspomnień prababci wynika, iż 
tylko jeden z oficerów był inny (pochodził z Kazachstanu), nie upijał się, grał na pia-
ninie i kazał częstować siebie posiłkami, jakie jedli robotnicy. Podczas gdy Weronika 
była kucharką, jej rodzice zajęli gospodarstwo po niemieckiej rodzinie Lipskich pod 
Barczewem w miejscowości Karolinowo. Gdy tam wchodzili, zastali na podwórku 
zabitą przez Sowietów całą rodzinę – Lipskiego z żoną oraz ich dwie córki, oprócz 
nich leżeli także zabici radzieccy żołnierze.
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Prapradziadek Antoni w pewnej odległości od domu wykopał dwie mogiły, 
w jednej z nich pochował Lipskich, w drugiej zaś Rosjan. Miejsce pochówku było 
zawsze zadbane, kwiaty kwitły na grobach, stały także krzyże. Pogrzeb został odpra-
wiony przez przywiezionego z Barczewa, księdza Tarnowskiego. Niestety nie umiał 
on mówić po polsku. W czerwcu 1945 roku, kiedy III Rzesza podpisała akt kapitulacji 
wobec całego świata, po osadzeniu pól praca w kuchni nie była już tak potrzebna 
i Weronia wróciła do rodziców, do Karolinowa. W zamian za ziemie pozostawione 
na Wołyniu, dostali na własność gospodarstwo po Lipskich.

Czasy powojenne możemy określić jako szarość i niepewność. Nie było już kul-
tury ani zwyczajów, tak rozpowszechnianych w dwudziestoleciu międzywojennym, 
nie było już tamtej Polski. Różniła się ona nie tylko kształtem na mapie, ale także 
mentalnością ludzi. Ci, którzy jak moi dziadkowie pozostawili swoje rodowe ziemie, 
szybko musieli odnaleźć się w nowej rzeczywistości, stawiać czoło codziennym wy-
zwaniom. Mimo iż nie było już z nimi tamtych słonecznych wołyńskich dni, nadzieję 
i pamięć o nich zachowali w swoim sercu. Uważam, że ówcześnie dla społeczeń-
stwa najtrudniejsza była szybkość zachodzących zmian.

Życie w części trwania wojny znacznie różniło się od egzystencji tej w Grabow-
cu. Prusy Wschodnie, tereny wrogiego okupanta, teraz stały się domem wielu ludzi 
zagubionych na wojennych ścieżkach. Najbardziej paradoksalnym doświadczeniem 
było także to, iż Głowińscy zamieszkali w domu niegdyś niemieckiego ,,pana”. Do-
tychczas w rzeczywistości okupacyjnej nie było to możliwe, pod nowymi rządami 
zaś nie było już mienia, panów, własności, wszystko było wspólne. Wydawało się, że 
ta piękna ideologia, z pięknie brzmiącymi hasłami, stała się szybko zgubna.

Kilka słów o Barczewie

Aktualnie moja babcia Krystyna Jarosik mieszka w tym mieście, przed wojną była 
to tętniąca życiem miejscowość, znana na Prusach Wschodnich. Do ,,nocy kryszta-
łowej” w 1938 roku mieszkali tu Niemcy, Żydzi, Warmiacy, Polacy. Znajdowała się 
tam synagoga wybudowana przez gminę żydowską, nieopodal rzeki Pisy, zgodnie 
z judaistyczną tradycją, iż świątynia musi znajdować się nieopodal wody. W czasie 
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wojny przeistoczono ją w więzienie, po wyzwoleniu miasta przez Sowietów ‒ w ma-
gazyny. Aktualnie jest to jedyna istniejąca synagoga na Warmii i Mazurach.

W barczewskim więzieniu odbywał karę wysoko postawiony nazista, ostatni 
przedstawiciel władzy Hitlera na Prusach Wschodnich, Erich Koch. Zmarł również 
tam, gdzie pochowano go w bezimiennym grobie na lokalnym cmentarzu parafial-
nym. Babcia mówiła, iż miała okazję raz zobaczyć owego zbrodniarza, widziała go 
na więziennym spacerniaku, kiedy przyszła do zakładu meblarskiego, mieszczącego 
się na terenie zakładu karnego w Barczewie. 

Aktualnie w  mieście nie mieszkają już różne społeczności etniczne, jednakże 
sądzę, iż jest to jedno z piękniejszych miast na Warmii i Mazurach, miasto przepeł-
nione kulturą i sztuką, pełne zabytków i tajemniczych zakątków, jezior, rzek, kościo-
łów. Pełne różnorodności. Wyróżnia je także bogata historia. Przed wojną było ko-
lebką kultury owych terenów. Świadomość, iż właśnie w tym mieście toczyły się 
jedne z ważniejszych wydarzeń z historii mojej rodzinie, czyni je dla mnie jeszcze 
bardziej wartościowym.

Poczta w Barczewie, Pomnik Wojen Pruskich, zdjęcie przedwojenne, archiwum rodzinne
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Tuliczów, styczeń 1924 roku

Dnia 18 stycznia 1924 roku w kolonii Tuliczów w powiecie Kowel urodził się mój 
prapradziadek Kazimierz Głowiński. Był dzieckiem z drugiego małżeństwa swojego 
ojca. Jan Głowiński miał pierwszą żonę Zofię, która urodziła trzy córki – Marię, Zofię 
i Helenę. Po urodzeniu trzeciej z nich, zmarła. Prapradziadek Jan, po okresie żałoby, 
ożenił się po raz drugi. Kolejna żona Krystyna, urodziła mu dwóch synów: starszego 
Kazimierza (urodził się 18 stycznia 1924 roku) i młodszego Mieczysława. Pradziadek 
i jego rodzeństwo uczęszczali do szkoły w Turzysku. Kazimierz Głowiński należał do 
harcerskiej drużyny męskiej.

Od niedzieli 11 lipca 1943 roku ukraińskie bandy wybijały Polaków, Niemców 
i Żydów. Gdy wybijali naród niemiecki, żołnierze z Wehrmachtu przyjechali do Tu-
liczowa. Oddzielili banderowców od Polaków, Ukraińców zastrzelili, ciała wrzucili 
do wykopanego dołu, zakopali, a budynki spalili. Po tym wydarzeniu dwie siostry 
mojego pradziadka, Helena, Maria i jego matka Krystyna uciekli do Kowla, a później 
do Różyszcz. Natomiast siostra Zofia wyszła przed wojną za mąż za Siedleckiego. 
Została z całą rodziną (mężem, dwoma synami) zostali wywiezieni do lasu i zamor-
dowani bestialsko przez banderowców. Młodszy synek miał na imię Henryk i był 
chrześniakiem mojego prapradziadka. W czasie śmierci starszy chłopczyk miał 5 lat, 
a Henio 2 latka.

Helena Głowińska, pod miejscowością Rożyszcze zmobilizowana do 1. Pierwszej 
Armii Wojska Polskiego, otrzymała przydział do pralni polowej. Przeszła szlak bojo-
wy od Rożyszcz do Otwocka. Maria Głowińska wstąpiła do „kościuszkowców”. Do 
stycznia 1945 roku brała udział w walce z okupantem. Natomiast Kazimierz uciekł 
do lasu i przyłączył się do polskich partyzantów. Działał, walczył od 1942 roku do 
1945 roku w 27. Dywizji Wołyńskiej AK. Dziadek miał pseudonim ,,Skała”. Walczyli 
w szackich lasach, przeszli Bug, byli w okrążeniach Niemców, wielu z partyzantów 
zginęło. W 1944 roku szli na pomoc powstańcom warszawskim, jednak armia ZSRR 
zablokowała przejście przez Wisłę.

Na początku 1945 roku Kazimierz Głowiński dotarł do Gdańska, zamieszkiwał 
w dzielnicy Orunia, przy ulicy Podmiejskiej 17 w mieszkaniu numer 5. Rozpoczął 
też tam pracę w stoczni, w porcie w Gdańsku. W 1946 roku pojechał szukać rodziny 
w okolice Barczewa, tam spotkał jeszcze w dzieciństwie poznaną Weronikę Roma-
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niewicz. 11 maja 1947 roku ożenił się z nią, odbył się ślub i wesele. Zamieszkiwali 
tam i prowadzili gospodarstwo rolne. 12 kwietnia 1948 roku urodziła się moja bab-
cia Krystyna Głowińska, a 26 lutego 1952 roku syn Józef, a syn Adam urodził się 
i zmarł 7 kwietnia 1959 roku.

15 sierpnia 1948 roku w Londynie został dwukrotnie odznaczony Medalem 
Wojska.

Czasy stalinizmu, PRL-u, zapisały się na karatach historii jako bardzo ciężkie. 
Ciężkie dla historii Polski, gdyż trudne dla żywota każdej rodziny, która tworzyła 
ten kraj. Reżim, cenzura, prześladowania, brak możliwości mówienia o prawdzie, 
tak wyglądały ówczesne realia. Babcia mówiła, iż gdy była dzieckiem, usłyszała, jak 
jej rodzice potajemnie rozmawiali o zbrodni katyńskiej. Przez przypadek słysząc tę 
dyskusję, zrozumiała jedynie tyle, że nie może nigdy tego powtórzyć. Czuła w so-
bie jednak ogromną potrzebę, by wyrzucić z siebie to piętno, wypowiedzieć sło-
wo ,,Katyń” do końca niezrozumiałe dla dziecka. Podeszła cichutko do okienka, po 
czym szeptem wypowiedziała ,,Katyń”. Po chwili poczuła także strach, iż w związku 
z szeptem tych niezrozumiałych do końca słów śmierć zacznie grozić jej i jej bliskim.

Krystyna oraz Józef uczęszczali do Szkoły Podstawowej w Barczewie im. Felik-
sa Nowowiejskiego, a następnie do II Liceum Ogólnokształcącego im. Konstantego 
Ildefonsa Gałczyńskiego w Olsztynie. W czasach PRL-u Krystyna wyszła za mąż za 
Wiesława Jarosika, pracowała w urzędzie w Barczewie. Miała dwójkę dzieci: Kamilę 
(moją mamę) oraz Daniela.

To już koniec historii mojej rodziny. Choć sądzę, iż tak jak każda opowieść ma 
swój koniec, tak historia rodziny nigdy nie będzie miała zakończenia, gdyż tworzy 
się cały czas, znajduje się w niej wiele niedopowiedzianych wątków, skrywanych 
uczuć. Jednak od niej zależy bardzo wiele, to właśnie rodzina pozwala nam sta-
wiać pierwsze samodzielne kroki na ziemi, tworzy poglądy, przekazuje wartości. 
Jest podstawą bytu każdego z nas. Historie mojej rodziny i wielu innych ukazują, 
iż nawet w najtrudniejszych czasach, najtrudniejszych wydarzeniach, które tak na-
prawdę tworzą ludzie, jesteśmy w stanie przeżyć godnie, jeśli choćby jedna bliska 
nam osoba będzie z nami trwać, przekonywać o istocie wartości, którymi nikt ni-
gdy nie powinien przestać się kierować. Jestem wdzięczna przede wszystkim mojej 
mamie, babci oraz prababci za bezcenne lekcje człowieczeństwa, wiarę, opowieści 
rodzinne, przekazanie pasji do historii oraz sztuki.
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Wszystkie opisane historie to autentyczne opowieści prababci Weroniki Gło-
wińskiej oraz babci Krystyny Jarosik.

Poniższe zdjęcia, dokumenty, informacje pochodzą z rodzinnych zbiorów prze-
chowywanych przez moją babcię Krystynę Jarosik oraz biuletynów informacyjnych 
Armii Krajowej. 

Antoni i Antonina Romaniewiczowie, Karolinowo 
(obecnie Rejczuchy), około 1955 roku
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Akt nadania ziemi w Karolinowie (Rejczuchach) Antoniemu Romaniewiczowi
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Rodziny Głowińskich, Romaniewiczów i Janiewiczów, Karolinowo (Rejczuchy), około 1960 roku

Od lewej: moja babcia Krystyna, za nią syn Bronisławy i Feliksa Janiewicz – Jan, obok niego Wanda 
Janiewicz, przed nią brat mojej babci Józef, Karolinowo (Rejczuchy), około 1959 roku
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Pierwsza Komunia babci Krysi wraz z sąsiadami Warmiakami,  
Karolinowo (Rejczuchy), około 1959 roku 

Ankieta Bronisławy Janiewicz (Romaniewicz), siostry mojej prababci do dowodu osobistego 
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Była posiadłość Hepnera w Karolinowie. Po wojnie część tego domu zajmowała  
ciocia Bronia wraz z rodziną

Wanda, córka Bronisławy i Jana Janiewiczów
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Ankieta do dowodu osobistego Weroniki Głowińskiej (Romaniewicz)

Od góry: Helena Głowińska, siostra pradziadka Kazimierza, na zdjęciu z wesela, które odbyło się 
w czasie wojny. Na dole z lewej Maria Głowińska, obok Helena
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Odtworzona na postawie opowieści prababci Weroni mapa kolonii Grabowiec, rysunek własny

Dowód zameldowania Marii Głowińskiej
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Wyciąg aktu małżeństwa Weroniki i Kazimierza Głowińskich

Weronika i Bronisława Romaniewicz w szkole powszechnej w Wólce Sadowskiej 
Szkoła Podstawowa w Wólce Sadowskiej, siedzą od lewej: ks. Bolesław Stasiewicz proboszcz, 

par. Zaturce, obok kierownik szkoły Roliński i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego – 
Konczewski, czerwiec 1932 roku
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Karta kombatanta Marii Głowińskiej, wpisy z 1946 roku

Wypis z aktu urodzenia Kazimierza Głowińskiego
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Wypowiedź Ukraińca o rodzinie Głowińskich, „Biuletyn Informacyjny 27. Dywizji Wołyńskiej AK”, 
lipiec–wrzesień 1993 roku

IInformacja o parafii w Torczynie, „Biuletyn Informacyjny 27. Dywizji Wołyńskiej AK”,  
lipiec–wrzesień 1993 roku
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Pradziadek Kazimierz w 1987 roku w Olsztynie podczas uroczystości odsłonięcia pomnika 
upamiętniającego żołnierzy Armii Krajowej poległych w walce o niepodległość Polski 
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Zaświadczenie wypisane przez proboszcza z Zaturc w Łucku, po tym jak w czasie mordów przez 
bandy ukraińskie moja rodzina uciekła z Grabowca

Prywatna kopia oświadczenia mojej prababci Weroniki o wykonywaniu pracy 
przymusowej w posiadłości Lenza
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Informacja o walkach prowadzonych przez Wołyńskiej Dywizji AK, „Biuletyn Informacyjny 27. Dywizji 
Wołyńskiej AK”, lipiec–wrzesień 1993 roku
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Dokumenty odznaczeń Kazimierza Głowińskiego
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Oświadczenie Marii Prokopczuk (Głowińskiej)
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Pozostałości posiadłości Hepnera w Karolinowie (Rejczuchach)

Pozostałości posiadłości Hepnera w Karolinowie (Rejczuchach).  
Uważam, że jest to pewien symbol, który komunikuje nam, iż prócz wartości,  

jakimi się kierujemy, nie ostanie się nawet najlepsza konstrukcja i największe zło
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Wielka historia w mojej rodzinie
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