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Profesor Arkadiusz Ko odziejczyk
(1957-2011)
Honorowy Obywatel Korytnicy
Arkadiusz Ko odziejczyk, ur. 23 IV 1957
roku w Warszawie, zm. 13 II 2011 r. w Warszawie; historyk, profesor w Instytucie
Historii
Uniwersytetu
PrzyrodniczoHumanistycznego w Siedlcach. Autor blisko 500 prac naukowych i popularnonaukowych po!wi"conych najnowszej historii
Polski, dziejom ruchu ludowego, historii
Mazowsza i Podlasia, ruchu stra#ackiego,
Tatarów litewsko-polskich, prasy podlaskiej. Autor, wspó autor lub redaktor naukowy ponad 50 ksi$#ek, m. in.: Maciej Rataj
1884-1940 (Warszawa 1991, doktorat);
Ruch ludowy a Ko ció! rzymskokatolicki
w latach II Rzeczypospolitej (Warszawa
2002, habilitacja); W"grów, dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944 (W"grów
1991, wspó autor, wraz z T. Swatem redaktor naukowy); W"grów, dzieje
miasta i okolic w latach 1944-2005 (W"grów 2006, wspó autor i wraz
z T. Swatem i M. Szczupakiem redaktor naukowy); Szkice z dziejów
prasy podlaskiej (Siedlce 1997); W"grów 1863 (Pruszków 1997, wspó autor T. Swat); Liw 1831 (Pruszków 1998); Na drogach ruchu ludowego (t. I, II, Warszawa 1999, 2003). Opublikowa artyku y po!wi"cone
wielu wybitnym korytniczanom: Tymoteuszowi %uniewskiemu (1847-1905), Adamowi Ch$dzy&skiemu (1882-1963), Zdzis awowi Jerzemu
Barbasiewiczowi (1909-1952), Marii Holder-Eggerowej (1875-1941), doktorowi Adamowi Ma kowskiemu (1869-1938), pu kownikowi Ludwikowi
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Kami&skiemu (1786-1867), drobnej szlachcie korytnickiej, starostwu korytnickiemu. Redaktor naczelny „Rocznika Wo omi&skiego”, „Rocznika
Legionowskiego”, „Kultury Ludowej Mazowsza i Podlasia”; cz onek komitetów redakcyjnych: „Szkiców Podlaskich”, „Rocznika Ka uszy&skiego”,
„Rocznika Bialskopodlaskiego”, „Rocznika Mi&skomazowieckiego”,
„Zeszytów Korytnickich”; redaktor naukowy I tomu S!ownika biograÞcznego Po!udniowego Podlasia i Wschodniego Mazowsza. Wyró#niony
odznak$ „Za zas ugi dla W"growa”, medalem „Za zas ugi dla Gminy
Liw”, tytu em „Honorowy Obywatel Korytnicy”.

Wójt Gminy Korytnica
Towarzystwo Przyjació Ziemi Korytnickiej
Przyjaciele z Korytnicy
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Przedmowa
Nie tak mia o by'! Nie tak mia wygl$da' t.3 „Zeszytów Korytnickich” i praca
redakcyjna nad jego przygotowaniem. A to przez nag $ !mier' (.P. Prof.
Arkadiusza Ko odziejczyka – naszego Nieod#a owanej Pami"ci Przyjaciela –
– spiritus movens wszystkiego, co si" wi$za o z histori$ Korytnicy i ziemi
korytnickiej (On „stworzy ” t" ostatni$ nazw", jak#e teraz potrzebn$ i ogólnie
przyj"t$). Profesor jest jednym z ojców za o#ycieli „Zeszytów” i cho' nie ma
Go po!ród nas, staramy si" kontynuowa' prac" wydawnicz$. Traktujemy
to jako rodzaj testamentu Profesora i wyra#amy nadziej", #e Jego duch
b"dzie nam dopomaga szczególnie w chwilach trudnych, a tych na pewno
nie b"dzie brakowa o. Pozostaje spu!cizna naukowa prof. A. Ko odziejczyka
i mamy zamiar, je!li pozwol$ okoliczno!ci, j$ wykorzystywa'. Planujemy
wi"c, #e jeden z nast"pnych „Zeszytów Korytnickich” zostanie po!wi"cony
Jego pami"ci.
Niniejszy tom ma znamienny tytu : „Mnie ta ziemia od innych dro#sza”
i, jak si" domy!laj$ wnikliwi Czytelnicy, nawi$zuje do wydarze& z 2009 r.
Zawiera bowiem materia y zwi$zane g ównie z I Zjazdem Korytniczan oraz
teksty artyku ów (z wyj$tkiem nienapisanego przez A. Ko odziejczyka pt.
„Wielcy korytniczanie na przestrzeni wieków”), które zosta y wyg oszone
na sesji popularnonaukowej zorganizowanej w listopadzie 2009 r.
z racji 590 lat Korytnicy (rozprawy A. M. Nowika, A. Kruszewskiego, ks.
Z. Czumaja, M. Z. Roguskiego i M. Piórkowskiej). Polecamy równie# teksty
prapraprawnuczki T. %uniewskiego, Katarzyny Broczek, która pisze o swym
znakomitym przodku i Piotra M. Szczurowskiego, traktuj$cy o pocz$tkach
osadnictwa w paraÞi Pniewnik na przyk adzie protoplastów rodziny
Szczurowskich ze Szczurowa.
Oprócz studiowania sprawozda& (z dzia alno!ci Towarzystwa Przyjació
Ziemi Korytnickiej w 2010 r., z obchodów 90-lecia Szko y Podstawowej
w Sewerynowie i Rolniczego Festynu Korytnickiego) warto zatrzyma' si"
na d u#sz$ chwil", aby zawrze' znajomo!' z poezj$ J. Litki, opisem wn"trza
korytnickiego dworu z czasów Holder-Eggerów czy te# wczyta' si" w urokliwe
wspomnienia Honorowych Obywateli Korytnicy (ks. bp. A. Dydycza, ks. pra .
Cz. Mazurka, I. Stankiewiczowej i A. Wiel$dka).
Polecam jednak lektur" „Zeszytów” od deski do deski i zwracam uwag"
na bogaty materia ikonograÞczny w postaci czarno-bia ych i kolorowych
zdj"' (wk adka) tym bardziej, #e wi"kszo!' z nich jest publikowana po raz
pierwszy. Chcia bym po raz kolejny zach"ci' Czytelników do w $czenia si"
w redagowanie „Zeszytów Korytnickich”. Je#eli kto! czuje si" na si ach,
ma jakie! wiadomo!ci o ziemi korytnickiej i chcia by si" nimi podzieli',
niech napisze artyku , wspomnienia (naprawd" mile widziane; po latach
bezcenne )ród o historyczne), opublikuje pami"tnik, teksty starych piosenek
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ludowych (nim odejd$ w zapomnienie) lub przeka#e unikalne fotograÞe.
Otwórzmy stare szußady, zajrzyjmy na strychy, obejrzyjmy rodzinne albumy
i zapomniane papierzyska, przewietrzmy domowe archiwa – a nu# znajdzie
si" co! warte publikacji; co!, co uchyli r$bka jakiej! tajemnicy lub poka#e
kawa ek historii, mo#e dzi! zapomnianej, jeszcze nieobecnej, ale jak#e
bezcennej dla przysz ych pokole&.
T. 3 „Zeszytów Korytnickich” móg ujrze' !wiat o dzienne dzi"ki funduszom
z Unii Europejskiej; Towarzystwo bowiem realizuje w obecnym roku (od
lutego do ko&ca czerwca) projekt POKL.07.03.00-14-220/10-00 pt. „Mnie
ta ziemia od innych dro#sza” wspó Þnansowany ze !rodków Europejskiego
Funduszu Spo ecznego.
Chc" podzi"kowa' tym, którzy solidnie napracowali si", aby niniejszy
„Zeszyt” móg si" ukaza'. Nie mog", z braku miejsca, ich wszystkich
wymieni' z imienia i nazwiska. Niech wi"c w tej ogólnej formule ka#dy, kto
powinien, odnajdzie s owa wdzi"czno!ci do siebie skierowane.
Andrzej Kruszewski
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„Zeszyty Korytnickie”
t. 3, 2011

Ks. bp Antoni PacyÞk Dydycz

Do Korytnicy poprzez "wiat
Drohiczyn, 26 II 2011 r.
Do!' d uga by a droga, prowadz$ca mnie ku Korytnicy. Najpierw byli
kap ani, którzy w niej pracowali, a których zna em wcze!niej. A byli to:
ks. J. Kurowski, ks. J. Piotrowski, ks. E. Zab ocki, ks. E. Sroka, oczywi!cie wcze!niej te# pozna em ks. pra . Czes awa Mazurka, którego zasta em w Korytnicy, obejmuj$c moj$ misj" w Diecezji Drohiczy&skiej.
W grudniu 1975 roku mia em szcz"!cie by' pierwszy raz w Korytnicy.
Co prawda, by to jedynie przejazd, ale w po $czeniu ze znajomo!ci$
tak wielu ksi"#y, mia o to swoj$ wymow". Jecha em wówczas z Bia ej
Podlaskiej do Stoczka W"growskiego i to autobusem, który mia taki
dziwny kurs: W"grów, Korytnica , Stoczek. Zapami"ta em bry " ko!cieln$, a sama miejscowo!' zrobi a wdzi"czne wra#enie.
Korytnica sta a mi si" wtedy blisk$ i z tego wzgl"du, #e dotar em do
#yciorysu ks. bpa Franciszka Jaczewskiego, zas u#onego, i to bardzo,
dla Ko!cio a. Jego kap a&ska praca w czasach istnienia diecezji Janowskiej czyli Podlaskiej, a potem pos ugiwanie pasterskie jako Biskupa
Lubelskiego, zarz$dzaj$cego równie# w asn$ diecezj$ macierzyst$
z racji na jej likwidacj" przez carat - pozostawi o tak wiele !ladów, #e
niemal na ka#dym kroku mo#na by o si" spotka' z Jego osob$.
I nadszed czas mego powrotu na Podlasie, gdy z woli Ojca (wi"tego Jana Paw a II przyby em do Drohiczyna. Wtedy ju# nie tylko, #e
nie by o przeszkód, ale odwrotnie, znalaz o si" wiele motywów, aby
Korytnica stawa a mi si" coraz bli#sz$. Najpierw ks. pra . Czes aw
Mazurek ch"tnie zaprasza do odwiedzin. I tak ju# jesieni$ 1994 roku
uda em si" na spotkania z zespo ami synodalnymi. By y ze mn$ dwie
siostry W oszki, które pierwszy raz odwiedzi y Polsk", a za par" miesi"cy powróci y, aby podj$' w Nurcu sta $ prac". I s$ do dzi!. Mniemam,
#e tamto korytnickie spotkanie tak je zauroczy o, i# nie obawia y si"
ze s onecznej Italii, nawet jesieni$, wyruszy' do Polski, !nie#$cej ju#
powa#nie pod koniec listopada.
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A potem przysz y ró#ne wydarzenia ko!cielne, szkolne, w s u#bie
zdrowia, w administracji gminnej, w !rodowiskach Ochotniczej Stra#y
Po#arnej i tych odwiedzin by o coraz wi"cej, zw aszcza #e ju# trzykrotnie
odbywa em oÞcjaln$ wizytacj" kanoniczn$ paraÞi, co rzadko si" zdarza
moim braciom w biskupstwie.
Wspominam t" moj$ drog" do Korytnicy nieco szerzej, gdy# jest
w niej co! symbolicznego. Najpierw byli ludzie, a wi"c proboszczowie;
potem by przejazd Þzyczny, czyli co! z geograÞi; a nast"pnie w $czy a
si" historia dzi"ki postaci wielkiego biskupa. A przed siedemnastu laty
nadesz o dzisiaj. I to dzisiaj, to w a!nie ludzie i problemy. To s$ kap ani
z obecnym proboszczem ks. Jaros awem Redoszem na czele, ongi!
moim kapelanem; to wójtowie; to nauczyciele; to lekarze; to stra#acy;
to dzieci i m odzie#; to wierni z ko!cio a paraÞalnego i kaplicy Górki
Grubaki; a co wi"cej: to senator i dwaj ministrowie; to ludzie nauki
i kultury. I tak to wczoraj przeprowadzi o do dzisiaj Korytnicy. „Wczoraj”
pi"knie zosta o opisane w ksi"gach. „Dzisiaj” t"tni #yciem, cho' na tych
naszych drogach wyboi nie brak. A jutro..., to otwarta przestrze&. Tylko,
czy dla niej trzeba szykowa' ko yski, budowa' szko y, dba' o s u#b"
zdrowia, my!le' o roli i o wielu innych sprawach? Z odpowiedzi$ trzeba poczeka'. Najwa#niejsze jest to, #e s$ ludzie, wspaniali, odwa#ni,
pe ni inicjatyw. Gdyby ich nie by o, czy móg bym si" cieszy' obywatelstwem Gminy Korytnica? Nigdy. Pisz$c o tym, pomijam przymiotnik
honorowe, poniewa# chcia bym w ci$gu tych dni, które daje mi Pan
Bóg, rzeczywi!cie tworzy' „dzisiaj” i zabiega' o pomy!ln$ „przysz!o #”
mojej Gminy. A chc" to czyni' modlitw$, dobrym s owem i t$ przedziwn$
duchow$ wi"zi$ mi"dzyludzk$, która u atwia przezwyci"#anie wszelkich
odleg o!ci. Maj$c za! obok kolejnego duszpasterza z korytnickim do!wiadczeniem w osobie ks. dr. %ukasza Go "biewskiego, tym spokojniej
mog" patrze' w przysz o!', zw aszcza #e pisze Norwid:
„Nie z wi"kszo ci - bo promie$ inicjatyw wita
Ani z wielmo%nej d!oni, lecz z tej, co przebita”.
I to stanowi fundament naszej ufno!ci w coraz to lepsz$ przysz o!'
Polski i Korytnicy!

+ Antoni P. Dydycz
Biskup Drohiczy ski
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„Zeszyty Korytnickie”
t. 3, 2011

Andrzej Kruszewski

590 lat Korytnicy (1419-2009).
Zjazd Korytniczan i sejsa
popularnonaukowa
W 2009 r. Korytnica obchodzi a swój jubileusz w zwi$zku z pierwsz$ pisan$ wzmiank$ o tej miejscowo!ci, która wymienia a Korytnic"
w 1419 r. w przywileju ks. Janusza I Mazowieckiego1. W zwi$zku z tym
w adze gminne oraz Towarzystwo Przyjació Ziemi Korytnickiej podj" y
inicjatyw", by og osi' rok 2009 Rokiem Korytnicy. Dobrze si" z o#y o,
i# wcze!niej ukaza a si" praca A. Ko odziejczyka Dzieje Korytnicy
i ziemi korytnickiej, a rok pó)niej powsta o Towarzystwo Przyjació
Ziemi Korytnickiej. Te dwa wydarzenia doskonale wpisa y si" w Rok
Korytnicy, jakby go uprzedzaj$c i otwieraj$c niema e pole do dokonania
okre!lonych dzia a&, o których poni#ej.
W gabinecie p. Stanis awa Komudzi&skiego, wójta gminy Korytnica,
ju# chyba w pocz$tkach 2008 r., przyj"li!my tzw. map" drogow$ dzia a&.
Gwoli historycznej prawdzie musz" napisa', i#, oprócz wspomnianego ju# wójta S. Komudzi&skiego, w tej swoistej „burzy mózgów” bra y
równie# udzia nast"puj$ce osoby: Arkadiusz Ko odziejczyk, Miros aw
Zygmunt Roguski i Andrzej Kruszewski. (wszyscy czterej to cz onkowie
Towarzystwa Przyjació Ziemi Korytnickiej).
Nie wchodz$c w szczegó y i nie ujawniaj$c kuchni dochodzenia do
pewnych rozstrzygni"', stwierdz" tylko, #e, o ile mnie pami"' nie myli,
bardzo d ugo dyskutowali!my i zastanawiali!my si" nad tym, jakie podj$' dzia ania, aby godnie uczci' 590. rocznic" wzmianki o Korytnicy,
sprosta' organizacyjnie wyznaczonym zamierzeniom i celom (zgodnie
z zasad$: „Mierz si " na zamiary/Nie zamiar pod ug si ”2) i jednocze!nie
1
2

Por., A. Ko odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2008, s. 29.
Cytat pochodzi z Pie ni Filaretów A. Mickiewicza, (w:) A. Mickiewicz, Wybór poezji, Wroc aw
1986, t. 1, s. 71.
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tak zorganizowa' obchody, aby w $czy' w nie mo#liwie najwi"ksz$
liczb" mieszka&ców gminy tak, aby i po 2009 r. pozosta po obchodach
(gdy si" one sko&cz$ i przejd$ do historii) trwa y !lad dla przysz ych
pokole&.
Dzia ania, imprezy, inicjatywy, które mia y miejsce w Roku Korytnicy, by y niejednokrotnie prezentowane i opisywane tak#e na amach
„Zeszytów Korytnickich”3 i w zwi$zku z tym nie b"d" powtarza tych
opisów, a zainteresowanych odsy am tak#e do lokalnej prasy (np.
„Tygodnik Siedlecki”, „Kurier Korytnicki”, „*ycie Siedleckie”, „Wie!ci
W"growskie” z 2009 r.).
Chcia bym jednak#e podkre!li', #e podj"li!my (we wspó pracy z kilkudziesi"cioma osobami i instytucjami) w 2009 r. bardzo wiele dzia a&,
spo!ród których nale#y wspomnie' o kilku najwa#niejszych. Oto one:

1. I Zjazd Korytniczan 12 X 2009 r.
Je#eli dobrze pami"tam, to ide" tego spotkania zaproponowa
M. Roguski i bardzo obawiali!my si" tego, czy dojdzie ono do skutku
ze wzgl"du na wiele niewiadomych (np. Ile osób przyjedzie? Czy formu a, do!' otwarta, sprawdzi si"? Jakie imprezy towarzysz$ce zorganizowa', aby zape ni' czas uczestnikom? I wiele innych). W ka#dym
razie spotkanie to okaza o si" strza em w przys owiow$ dziesi$tk",
o czym !wiadczy a doskona a, rodzinna i!cie atmosfera i „d ugie, nocne
Polaków rozmowy”. Podkre!li' chcia bym wystrój sali gimnastycznej
w miejscowym gimnazjum – liczne wystawy malarstwa, rze)by, wspó czesnej fotograÞi L. Kulika, starych fotograÞi… Zjazdowi przy!wieca o
has o, po cz"!ci wyj"te z Broniewskiego: «„Mnie ta ziemia od innych
dro#sza”. I Zjazd Korytniczan, 12 X 2009 r.». W zje)dzie wzi" o udzia
114 osób. (wed ug listy uczestników, ale nie wszyscy chyba si" wpisali,
a szkoda), w tym jedna osoba z Niemiec, Adam Zaboklicki.
Lista uczestników I Zjazdu Korytniczan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3

Ks. bp. Antoni PacyÞk Dydycz Drohiczyn
Ks. Jerzy Dylewski
Drohiczyn
Ks. Jaros aw Redosz
Korytnica
Krzysztof Fedorczyk
%ochów
Henryk Panufnik
brak danych
Bo#ena Tryfon
W"grów
Jan Jednorowski
Warszawa
Urszula Kowalik
Legionowo
Wiktor Jednorowski
Warszawa
Adam K. Zaboklicki
Schulwald (Niemcy)
Ignacy Wo)niak
Roguszyn
Micha Gromek
Korytnica

Por. „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, 2010 r., s. 173-194.

590 lat Korytnicy (1419-2009).

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Kazimierz (wi"tochowski
Janina Toczy owska
Monika Sokulska
Jadwiga Sokulska
Ks. Kazimierz Gers
Henryka Dom#a a
Jolanta Kruszewska
Mariola Jarmuli&ska
Agnieszka Szwed
Lidia Rowicka
Barbara Wiel$dek
Renata Osmólska
Anna Musiatowicz
Hanna Kruszewska
Ma gorzata Jaczewska
Ma gorzata Szpakowska
Dorota Piotrowska
Jolanta Litka
Iwona Salach
Agnieszka Ka uska
Aneta Szymanowska
Marzenna Komorowska
Teresa Wo)niak
Ma gorzata G uchowska
Beata Wi!niewska
Ks. Fabian Powa a
Ks. Wojciech Lipka
Agnieszka Giers
s. Antonetta
Weronika Roguska
Ks. Jan Sosnowski
Anna Panufnik
Antoni Panufnik
Adam Wiel$dek
Stanis aw Górski
Andrzej *aboklicki
Piotr Rychlik
Olga Rychlik
Leszek Kulik
Edyta Wysoki&ska-Kulik
Dorota Morawska-Jøsvoll
Andrzej Str$k
Beata Zelent
Agnieszka Morawska
Bo#ena Rudnik
Urszula Krasnod"bska
Magdalena Kubiak
Ks. Marcin Wojtyra
Andrzej Górski
Micha Jarosz
Waldemar Czapski

Mi&sk Mazowiecki
Paplin
Warszawa
Trawy
%omianki
W"grów
Korytnica
W"grów
W"grów
Le!niki
Wiel$dki
W"grów
Wola Korytnicka
Górki (rednie
Pniewnik
Korytnica
Korytnica
W"grów
W"grów
W"grów
Korytnica
Komory
Korytnica
Korytnica
Turna
Trawy
Warszawa
W"grów
Pniewnik
Pniewnik
Korytnica
Korytnica
Warszawa
Zaj$c
Warszawa
W"grów
W"grów
Korytnica
Korytnica
Korytnica
Górki Borze
W"grów
Korytnica
Korytnica
W"grów
Korytnica
Korytnica
Jaczew
Bednarze
Czaple
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64. Jacek Panufnik
65. Hubert Kietli&ski
66. Teresa Kietli&ska
67. Pawe Kietli&ski
68. Andrzej Rychlik
69. Stanis aw Kowalczyk
70. Andrzej Go "biowski
71. Hanna Bia ek (Wa#na)
72. Zenobia Kondraciuk
73. Anna Dro#d#ewska
74. Karol Dro#d#ewski
75 Ewa Paudyna
76. Józef Paudyna
77. Barbara Kowalczyk
78. Agnieszka Skibi&ska
79. El#bieta Osytek
80. Hanna Samotyjek
81. Jolanta Cwojdzi&ska
82. Ks. Waldemar Górski
83. Maria Nojszewska
84. Kazimierz Dom#a a
85. Teresa Oleksi&ska
86. Ewa Rusyan
87. Zygmunt Rusyan
88. Dariusz Adamczyk
89. Pawe Gajewski
90. Piotr Gajewski
91. Andrzej Kruszewski
92. Miros aw Roguski
93. Stanis aw Komudzi&ski
94. El#bieta Komudzi&ska
95. Ewa Wiel$dek
96. Ewelina Roguska
97. Maria Witkowska
98. Patryk Rudnik
99. Kamila Roguska
100. Piotr Zalewski
101. Artur Herman
102. Kinga Bieniek
103. Katarzyna Krynicka
104. Aleksandra Kruszewska
105. Rafa Chojecki
106. Emilia Drza#d#y&ska
107. Pawe Roguski
108. Kamil Gago
109. Marta G uchowska
110. Artur Kodym
111. Karolina Chrupek
112. Dawid Delegacz
113. Natalia Rudnik
114. ZoÞa Zalewska

Andrzej Kruszewski

Korytnica
Kietlanka
Jawor
Jawor
Korytnica
W"grów
Warszawa
T uszcz
Warszawa
Warszawa
Warszawa
Ostro "ka
Ostro "ka
Warszawa
Korytnica
Korytnica
W"grów
Weso a
Sawice
Górki (rednie
W"grów
Górki Borze
Warszawa
Pniewnik
Pniewnik
Kupce
Kupce
Korytnica
Warszawa
Wola Korytnicka
Wola Korytnicka
Wiel$dki
Le!niki
Wiel$dki
Korytnica
Le!niki
Korytnica
Korytnica
Wola Korytnicka
Wola Korytnicka
Korytnica
Wola Korytnicka
Korytnica
Zalesie
Czaple
Le!niki
Korytnica
Kruszew
Górki Borze
Korytnica
Korytnica
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2. Sesja popularnonaukowa 13 XI 2009 r.
Traktowali!my t" sesj" jako g ówny punkt, podsumowanie i zwie&czenie obchodów 590-lecia Korytnicy. Zdo ali!my zapewni' i ciekawe
tematy, i kompetentnych, dobrze przygotowanych prelegentów, i odpowiedni$ opraw" w postaci wystaw, i liczn$, zainteresowan$ dziejami
Korytnicy i ziemi korytnickiej, publiczno!'. Przypomn" tematy wyg oszonych prelekcji i ich autorów:
!prof. Arkadiusz Ko odziejczyk Wybitni korytniczanie na przestrzeni
wieków,
!dr Miros aw Z. Roguski Szlachta korytnicka w XVIII w.,
!dr Andrzej Nowik Ziemia korytnicka w redniowieczu,
!mgr Andrzej Kruszewski Jakub Górski (ok. 1525 – 1585) – obro!ca
wiary, humanista i rektor Uniwersytetu Krakowskiego,
!mgr Zenon Czumaj ParaÞa korytnicka w XVIII w.,
!mgr Ma gorzata Piórkowska Korytniczanie w parlamencie, administracji rz"dowej i samorz"dzie po prze#omie 1989 r.”4.
Has o sesji to s owa C. K. Norwida: « „P r z e s z o ! " to d z i ! – tylko
cokolwiek dalej…” Sesja popularnonaukowa. Korytnica 13 XI 2009 r.»
Chcia bym podkre!li", #e przygotowali!my we dwóch z L. Kulikiem (wiele, wiele innych osób nam pomaga o, g ównie nauczyciele i dyrektorzy
szkó ) bardzo ciekaw$ opraw% scenograÞczn$.
Lista uczestników sesji popularnonaukowej 590 lat Korytnicy
1.

Ks. bp Antoni P. Dydycz

17.

Micha Grzeszek

2.
3.

Ks. Czes aw Mazurek
Krzysztof Fedorczyk

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ks. &ukasz Go %biowski
Andrzej Go %biowski
Jolanta Litka
Krzysztof Litka
Ks. Leszek Gardzi'ski
Ks. Jaros aw Redosz
Andrzej Kruszewski
Agnieszka Szwed
Ma gorzata Piórkowska
Izabela Perczy'ska
Danuta Grodzka
Janina Pu!cian-Roszkowska
Anna Wieczorek

18.
19.
20.

Dorota Piotrowska
Maria Irena Mosak
Witold Mosak

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Maria Nojszewska
Henryka Dom#a a
Bo#ena Tryfon
Hanna Samotyjek
El#bieta Osytek
Dorota Krupi'ska
Janina Wieliczko
Wies awa Knechta
Bogumi a SeraÞ'ska
Janina Wi!niewska
Jadwiga Giers
El#bieta Str$k

4

Wszystkie, a na pewno wi%kszo!" wyg oszonych na sesji referatów jest publikowana
w niniejszych „Zeszytach Korytnickich”, tu# po tym tek!cie.

14

33.
34.

Andrzej Kruszewski

Stanis aw Komorowski
Ks. Fabian Powa a

69.
70.

Ks. Jan Sosnowski
Iwona Roguska

35.

Roman Wiel$dek

71.

Gra#yna Chrupek

36.
37.

Jerzy Jaczewski
Andrzej Wiel$dek

72.
73.

Agnieszka Roguska
Bo#enna Roguska

38.

Mieczys aw Wasikowski

74.

Cecylia Roguska

39.
40.

Micha Jarosz
Krzysztof Krzycki

75.
76.

Roman Postek
Jaros aw Soszy'ski

41.

Pawe Roguski

77.

Miros aw Roguski

42.

Adam Roguski

78.

Micha Postek

43.
44.

Tadeusz (aboklicki
Andrzej Rychlik

79.
80.

Stanis aw Górski
Cezary Dudek

45.
46.

Andrzej Górski
Andrzej Str$k

81.
82.

Tomasz Czarnocki
Arkadiusz Ko odziejczyk

47.
48.
49.

Andrzej Gromek
Stanis aw K. Bolchajmer
Arkadiusz Komorowski

83.
84.
85.

Iwona Salach
Jadwiga Jaczewska
Agnieszka Giers

50.
51.

Hubert Kietli'ski
Teresa Kietli'ska

52.
53.
54.

Waldemar (ebrowski
Ma gorzata Szpakowska
Dorota (muda

86.
87.
88.
89.
90.

Bo#ena Rowicka
Lidia Rowicka
Agnieszka Skibi'ska
Dariusz Adamczyk
Piotr Sokulski

55.
56.
57.

Agnieszka Morawska
Bo#ena Trojanowska
Dorota Stawi'ska

91.
92.

Dorota Morawska-Jøsvoll
Edyta Wysoki'ska-Kulik

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Ks. Marcin Wojtyra
Mariola Banaszkiewicz
Wies aw Soli'ski
Magdalena Wyszogrodzka
Beata )wi%tochowska
Ma gorzata Borowa
Mariola Jarmuli'ska
Teresa Skolimowska
Miros awa Rabi'ska
Teresa Jaszczur
Magdalena Kubiak

93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.

Jolanta Kruszewska
Aneta Szymanowska
Barbara Wiel$dek
Beata Wi!niewska
Izabella Derlatka
Gra#yna Niszcz
Renata Osmólska
Lidia Jachimowicz
Anna Korolczuk
Ma gorzata Wasiewicz
Agnieszka Ka uska

3. Nadanie tytu ów „Honorowy Obywatel Korytnicy”
Integraln$ cz%!ci$ sesji popularnonaukowej by o nadanie przez Rad%
Gminy w Korytnicy i wr%czenie przez wójta Gminy Korytnica, Stanis awa
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Komudzi'skiego i przewodnicz$cego Rady Gminy w Korytnicy, Micha a
Gromka tytu ów „Honorowy Obywatel Korytnicy” nast%puj$cym osobom:
J.E. ks. bp. Antoniemu PacyÞkowi Dydyczowi, ks. pra . Czes awowi
Mazurkowi, p. Irenie Stankiewicz, p. Adamowi Wiel$dkowi, p. Micha owi
Str$kowi i p. prof. Arkadiuszowi Ko odziejczykowi. Wyró#nieni otrzymali,
oprócz kwiatów, pami$tkowe dyplomy oraz wys uchali przygotowanych
na t% okazj% laudacji, które uzasadnia y nadanie tytu ów, wymieniaj$c
ich zas ugi dla rozwoju i promocji Korytnicy i ziemi korytnickiej5.
W imieniu uhonorowanych J. E. ks. bp. Antoni Dydycz podzi%kowa
za tak zaszczytne wyró#nienie dodaj$c, #e tytu ten to nie tylko honor,
ale i zobowi$zanie. Towarzystwo Przyjació Ziemi Korytnickiej wnioskowa o do Rady Gminy w Korytnicy o nadanie wymienionym wy#ej tytu u
„Honorowego Obywatela Korytnicy”; wypada doda", #e przyznano
je po raz pierwszy, a okazj$ – trzeba zaznaczy" bardzo dobr$ - by y
obchody 590. lat Korytnicy.
Odnios em te# wra#enie granicz$ce z przekonaniem, #e Honorowi
Obywatele Korytnicy bardzo prze#yli t% uroczysto!", #e by to wa#ny
dzie' w ich #yciu, bo kto! doceni ich prac%, dokonania, starania, nieraz
– dorobek #ycia. Mo#e nie b%dzie przesady – a je!li tak, to prosz% mi
wybaczy" – ale my!l%, #e odczuwali oni dum% i zadowolenie, mo#e
nawet – szcz%!cie.

4. Dzia alno!" wydawnicza
Pocz$tki wszelkich dzia a' s$ zazwyczaj bardzo trudne, ale po jakim! czasie jest co wspomina". Tak te# wygl$da y prace zwi$zane z wydaniem t. 1 „Zeszytów Korytnickich”, który ukaza si% w po owie 2009
r. w nak adzie 500 egz. „Zeszyty” redagowane przez A. Ko odziejczyka
i A. Kruszewskiego, jak napisano w Przedmowie „wspó czesnym do
czytania, potomnym – ku pami%ci”6, pomy!lane jako „organ prasowy”
Towarzystwa Przyjació Ziemi Korytnickiej „podejmowa" maj$ – jak
czytamy nieco dalej – tematyk% zwi$zan$ z dziejami naszej ma ej
ojczyzny”7 oraz udokumentowa" najwa#niejsze, bie#$ce wydarzenia
widziane z perspektywy stowarzyszenia.
T. 1, bardzo skromny (96 stron oraz 3 strony kolorowych zdj%"),
wype nia niemal w ca o!ci artyku prof. A. Ko odziejczyka pt. Tymoteusz
$uniewski (1847-1905). Ziemianin – pisarz rolniczy - patriota w– w#aciciel Korytnicy. Nieprzypadkowo bohaterem pierwszego numeru
„Zeszytów Korytnickich” jest Tymoteusz &uniewski herbu &ukocz, bo
to pierwszy obywatel Korytnicy, niezwykle zas u#ony, troch% zapomnia5
6
7

Tekst laudacji (w:) „Zeszyty Korytnickie”, 2010, t. 2, s. 190-194.
S. Komudzi'ski, A. Kruszewski, Przedmowa, „Zeszyty Korytnickie” t.1, 2009, s. 3.
Ibidem.
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ny – najwy#szy wi%c czas, aby Go przypomnie"”8 – tak uzasadniono
wybór redakcji.
Poza tym w numerze zamieszono sprawozdania z zawi$zania
Towarzystwa Przyjació Ziemi Korytnickiej (24 X 2008 r. – dla nas to
bardzo wa#na data) oraz otwarcia Gminnej Biblioteki Publicznej w Korytnicy i koncertu kol%d w wykonaniu Pa'stwowego Zespo u Ludowego
Pie!ni i Ta'ca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygiety'skiego, który mia
miejsce 18 I 2009 r. w korytnickim ko!ciele i rozpocz$ obchody 590-lecia Korytnicy.
Wszystkie osoby, które pracowa y przy redagowaniu „Zeszytów”
po!wi%ci y na to bardzo du#o czasu, prze#ywa y niebywa e emocje,
oczekuj$c na jego wydanie i niezwyk $ dum% i rado!", gdy „Zeszyty
Korytnickie” mia y ju# w r%ce. Nasze zadowolenie by o tym wi%ksze,
i# „Zeszyty” cieszy si% ogromn$ popularno!ci$ i nak ad wkrótce si%
wyczerpa . (Zrobili!my wi%c 200 egz. nadbitki – i to si% rozesz o jak
przys owiowe ciep e bu eczki). Przygotowuj$c si% do Zjazdu Korytniczan, wydali!my tak#e 8 pocztówek (po 500 egz. ka#da) tematycznie
zwi$zanych z Korytnic$ i ziemi$ korytnick$. (O ile wiem, to w powojennych dziejach Korytnicy nigdy nie ukaza o si% tyle kartek pocztowych
po!wi%conych tej ziemi. Mo#e si% myl%, ale pami%tam chyba jedn$
kartk% z Korytnic$ i drug$, z dworkiem w Paplinie – to na prze omie lat
70. i 80. ubieg ego wieku. Wcze!niej kartk% z Korytnic$, wyda T. &uniewski, ale to by o pod koniec XIX w.). Kartki równie# bardzo szybko
zosta y wyczerpane – znaczn$ ich cz%!" otrzymali uczestnicy I Zjazdu
Korytniczan i sesji popularnonaukowej.
Osoby zainteresowane dok adniejszymi informacjami o przedstawionych wy#ej imprezach i dzia aniach zach%cam do lektury tekstów
Jolanty Kruszewskiej i Andrzeja Kruszewskiego9.
Na zako'czenie chcia bym powiedzie", #e bardzo wiele osób w o#y o
niezwykle du#o pracy i po!wi%ci o mnóstwo swego wolnego czasu, aby
Rok Korytnicy wypad godnie i okazale. I tak chyba rzeczywi!cie by o,
o czym !wiadcz$ chocia#by oceny prezentowane w lokalnej prasie,
a przede wszystkim wypowiadane przez korytniczan, tych miejscowych,
jak równie# – a mo#e przede wszystkim – przyjezdnych.

8

9

A. Kruszewski, O Tymoteuszu $uniewskim s#ów kilka. Z perspektywy mieszka!ca Korytnicy
(Zamiast wst%pu), „Zeszyty Korytnickie”, t. 1, 2009 r., s. 5-6.
J. Kruszewska, „Mnie ta ziemia od innych dro&sza …” I Zjazd Korytniczan, 17 X 2009 r.,
„Zeszyty Korytnickie”, t. 2, 2009, s. 183-186 oraz idem: P r z e s z # o ' – jest to d z i ,
tylko cokolwiek dalej … 590 lat Korytnicy, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, 2009, s. 186-189.

ARTYKU#Y
I ROZPRAWY
Osadnictwo rycerskie
w paraÞi
Korytnica w !redniowieczu

17

„Zeszyty Korytnickie”
t. 3, 2011

Andrzej Marek Nowik

Osadnictwo rycerskie w paraÞi
Korytnica w !redniowieczu
W 1971 roku Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk rozpocz$
edycj% S#ownika historyczno-geograÞcznego ziem polskich w redniowieczu; z terenów Mazowsza do tej pory ukaza si% w ca o!ci zaledwie
tom III Mazowsze – województwo p#ockie (w latach 1980-2000), natomiast z tomu II Mazowsze, maj$cego obejmowa" dawne województwo
mazowieckie, ukaza a si% jedynie cz%!" 1 Ziemia wyszogrodzka; cz%!"
po!wi%cona ziemi warszawskiej jest nadal w opracowaniu. Brak jest w
ogóle tomu po!wi%conego trzeciemu wed ug staropolskich podzia ów
województwu nale#$cemu do Mazowsza, województwu rawskiemu.
Pewnym wype nieniem tej wa#nej luki mo#e by" wydawanie materia ów w ramach projektu badawczego Dzieje ziemi liwskiej do 1537
roku, który nie ma by" wprost kontynuacj$ serii, lecz stanowi" projekt
pilota#owy, napisany wed ug innego, bardziej przyst%pnego dla przeci%tnego badacza schematu ni# zastosowany w S#owniku, który po
kilku latach i zebraniu recenzji mo#e stanowi" podstaw% dla kolejnej
cz%!ci tomu II (podobnie pilota#owy charakter wobec ca ego S#ownika
mia a publikacja S#ownika historyczno-geograÞcznego ziemi wielu!skiej
w redniowieczu). Wybran$ cezur$ jest rok 1537, poniewa# dopiero
wtedy ziemia liwska ostatecznie zosta a inkorporowana do Korony (podyktowane jest to odr%bnie przebiegaj$cym w ziemi liwskiej procesem
inkorporacji, który rozpocz$ si% w 1526 roku).
Ziemia liwska liczy a oko o tysi$ca kilometrów kwadratowych i w XVI
wieku na jej terenie znajdowa o si% oko o dwustu miejscowo!ci. Celem
projektu jest uwzgl%dnienie mo#liwie wszystkich znanych i dost%pnych
dokumentów, których liczba mo#e by" rz%du tysi$ca; przyt aczaj$ca
wi%kszo!" z nich nigdy nie by a opublikowana, co z kolei $czy si%
z trudno!ciami w edycji Kodeksu dyplomatycznego Mazowsza, zainicjowanego publikacj$ w 1863 roku, dot$d doprowadzonego zaledwie
do roku 1381. Ze wzgl%du na zniszczenie staropolskich ksi$g s$dowych
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liwskich, podstawowym *ród em dla XV i pocz$tku XVI wieku jest Metryka Mazowiecka; w celu zebrania informacji o wszystkich miejscowo!ciach za o#onych do 1537 roku konieczne jest uwzgl%dnienie drugiego
wa#nego *ród a, jakim s$ XVI-wieczne ksi%gi poborowe. Ze wzgl%du
na specyÞk% dziejów ziemi liwskiej, g ównym przedmiotem publikacji
stanie si% rozwój osadnictwa na jej terenie, które po wcze!niejszym
zaniku ukszta towa o si% g ównie w XV wieku i w znacznym stopniu
w tej postaci przetrwa o do dnia dzisiejszego.
Du#e zainteresowanie dziejami ziemi liwskiej potwierdzaj$ ukazuj$ce
si% w ostatnich latach artyku y naukowe o charakterze przyczynków
i prace popularnonaukowe; niestety, w wi%kszo!ci z nich ograniczone
kwerendy archiwalne i pochopnie wyci$gane wnioski spowodowa y
powstanie wielu b %dnych opinii o pocz$tkach dziejów wielu miejscowo!ci w ziemi liwskiej i zamieszkuj$cych je rodzin; sprostowaniu ich
ma mi%dzy innymi s u#y" proponowany projekt. Dla paraÞi Ka uszyn
zosta on wykonany, a wyniki zosta y opublikowane w ramach artyku u
Ci"g#o ' dziejów gniazd rodowych. Osadnictwo szlachty cz"stkowej
w paraÞi Ka#uszyn od XV do XXI wieku (wspó autor: Aneta Aleksandra
Goska, „Rocznik Ka uszy'ski” 7 (2007), s. 25-57).
Ziemia liwska wykszta ci a si% w ramach ziemi czerskiej i warszawskiej w zwi$zku z wa#nym o!rodkiem, jakim by zamek w Liwie, le#$cy
przy granicy Mazowsza z Wielkim Ksi%stwem Litewskim, która na tym
odcinku bieg a wzd u# rzek Liwca i Kostrzynia, oraz przy przeprawie
przez Liwiec, któr$ bieg a wa#na droga z Warszawy na Litw%. St$d
cz%!" ziemi warszawskiej i czerskiej, które le#a y bli#ej Liwa i zostaa zasiedlona przez liczne drobne rycerstwo, zosta a wyodr%bniona
w now$ jednostk%, czego !ladem przez d u#szy czas by a nomenklatura stosowana w dokumentach. Pozosta natomiast z dawnej granicy
mi%dzy ziemi$ czersk$ i warszawsk$ na terenie ziemi liwskiej podzia
ko!cielny, równie# mniej wi%cej wzd u# drogi do Liwa bieg a bowiem
granica mi%dzy archidiakonatem warszawskim diecezji pozna'skiej
a diecezj$ p ock$, który to podzia po dok adniejszym rozgraniczeniu
w XVI wieku utrzyma si% do rozbiorów.
St$d mo#na w pewnym przybli#eniu stwierdzi", #e obszar paraÞi
Korytnica i Pniewnik, pocz$tkowo le#$cy w ziemi warszawskiej, pozosta
w diecezji p ockiej, gdy pozosta e paraÞe ziemi liwskiej, pocz$tkowo
le#$ce w ziemi czerskiej, nale#a y do diecezji pozna'skiej (paraÞa
Dobre powsta a dopiero na pocz$tku XVI wieku). By to obszar mi%dzy
rzekami Liwiec i Osownica, u ich zbiegu poro!ni%ty Puszcz$ Koryck$,
z trzeciej strony ograniczony drog$ na Litw%, przy czym granica paraÞi
Korytnica odchyla a si% na pó noc od tej drogi, a paraÞi Pniewnik raczej
na po udnie. Obszar dzisiejszej gminy Korytnica w du#ym stopniu po-
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krywa si% z dawnym obszarem paraÞi Korytnica i Pniewnik i jest pewn$
ich kontynuacj$ jako jednostka podzia u terytorialnego.
Najstarsze dokumenty dotycz$ce obszaru ziemi liwskiej wskazuj$,
#e g ówna fala osadnictwa rycerskiego, które zasadniczo przetrwa o do
dzisiaj, mia a miejsce w ostatniej dekadzie panowania ksi%cia Janusza
I zwanego Starszym, zmar ego w 1429 roku. Ksi$#% ten nada w sumie
oko o dwustu w ók wokó okrojonej centralnej cz%!ci dóbr ksi$#%cych
Korytnica z wsi$, która by a siedzib$ paraÞi.
Pierwsi osadnicy, jak wskazuj$ na to zgodnie dotychczasowe badania, wywodzili si% g ównie spo!ród drobnego rycerstwa ziemi zakroczymskiej, cz%sto przenosz$c ze sob$ nazwy swoich gniazd rodowych,
które zaczynano wymienia" obok nazw wcze!niejszych, nawi$zuj$cych
zwykle do wygl$du terenu i przez d u#szy czas preferowanych w oÞcjalnych dokumentach. W wielu wsiach szlacheckich ziemia nadal
dziedziczona jest przez potomków rodów rycerskich, które naby y j$
w !redniowieczu.
W paraÞi Korytnica osadnictwo koncentrowa o si% w cz%!ci po udniowo-wschodniej, gdzie by y najbardziej urodzajne gleby, w okolicy rzeczki
Koryczanki, nad któr$ le#a a ksi$#%ca wie! Korytnica z ko!cio em paraÞalnym, i wzd u# rzeczki Turna. Cz%!" pó nocno-zachodnia, o mniej
urodzajnych glebach, pozosta a w przewa#aj$cej cz%!ci poro!ni%ta
Puszcz$ Koryck$. Ten uk ad osadniczy pozosta zreszt$ czytelny do
dzisiaj. Nazwa dóbr ksi$#%cych Kruszewiec pierwotnie obejmowa a
zapewne ca y obszar mi%dzy Korytnic$ a Liwcem, przy czym jej cz%!"
nad Turn$ nazywano Turn$, z kolei cz%!" nad !rodkowym jej biegiem
– &ukie. Du#y obszar na po udniowy-wschód od Korytnicy, cz%!ciowo
le#$cy w paraÞi koryckiej, nazywano z kolei Po aziem. (W niniejszej
pracy zachowano tradycyjny przymiotnik pochodz$cy od nazwy „Korytnica”: „korycki” zamiast nowszego „korytnicki”.)
Wydaje si%, #e pozosta e dobra w paraÞi koryckiej zosta y bezpo!rednio wyodr%bnione z dóbr ksi$#%cych Korytnica, a na pocz$tku XV
wieku na terenie obj%tym przez paraÞ% koryck$ nie by o innych dóbr
poza ksi$#%cymi, dziel$cymi si% na Kruszewiec nad Turn$ i Korytnic%
nad Koryczank$ (obie nazwy rzeczek wyst%puj$ ju# w XV-wiecznych
*ród ach), zatem w niniejszej pracy podzielono dobra rycerskie na
wyodr%bnione z Kruszewca i wyodr%bnione z Korytnicy; wyj$tkiem
mog$ by" wyodr%bnione z Po azia Wiel$dki, z trzech stron granicz$ce
z Roguszynem. Ze wzgl%du na u#ywanie nazwy Kruszewiec do terenu
pó*niejszych wsi Kruszewiec-Górki, Górki-Borze, Kruszewo i Chmielewo, nieraz trudno jest okre!li", którego rodu i którego terenu dotyczy
dany dokument. W mniejszym stopniu podobny problem wyst%puje
przy pocz$tkach pó*niejszych wsi Komory i Wiel$dki.
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W niniejszej pracy przy omawianiu !redniowiecznych pocz$tków
poszczególnych wsi szlacheckich dokumenty streszczane s$ w ten
sposób, #e po roku wystawienia wymieniona jest osoba, której dotyczy
czynno!" prawna, jej imi% i miejscowo!" pochodzenia, które s$ dominuj$cym sposobem identyÞkacji osób, rzadziej wyst%puje kszta tuj$ce si%
dopiero nazwisko, przydomek czy okre!lenie relacji rodzinnych; tytu ,
je#eli jest to „szlachetny” (nobilis) jest konsekwentnie pomijany, zaznaczone s$ natomiast wszystkie pozosta e okre!lenia osób. Nast%pnie
wymieniony jest rodzaj czynno!ci prawnej i dobra, których dotycz$, z
ich rozleg o!ci$ i po o#eniem. W nawiasie kwadratowym dodano uzupe nienia tre!ci dokumentów, pomagaj$ce w ich zrozumieniu, a które
mo#na atwo wywnioskowa" z zachowanych *róde .
W nawiasie okr$g ym umieszczono oryginaln$ pisowni% wszystkich
nazw w asnych poza imionami obcymi oraz imionami „Stanis aw” (Stanislaus) i „Wojciech” (Adalbertus). Termin „terra” i „districtus” t umaczony
jest jako „ziemia”, a wyra#enie „prope Lyw”, które wyra#a przynale#no!"
terytorialn$, jako „pod Liwem”. Terminy dotycz$ce dóbr t umaczono
nast%puj$co: „bona” – „dobra”, „hereditas” – „dobra dziedziczne”,
„heres” – „dziedzic”, „porcio” – „cz%!"” (w óka dzieli a si% na 30 mórg).
Odsy acze („vide”) dotycz$ rozszerzenia wiadomo!ci o cytowanym
dokumencie pod odpowiednim has em.
Przy cytowaniu dokumentu ksi%cia Konrada III Rudego wymienione
s$ tylko osoby i ich dobra bez powtarzania przywilejów; datowany na
1476 rok, wed ug Kazimierza Pacuskiego spisany i wpisany do Metryki Mazowieckiej zosta w 1479 i pod tym rokiem w niniejszej pracy
jest cytowany (jako PK); zapisany w ksi%dze 5 Metryki Mazowieckiej,
opublikowany zosta w KDKM, s. 269-279. Z terenu paraÞi koryckiej
przywilej wymienia 11 osad wokó Korytnicy zgodnie z ruchem wskazówek zegarka i zaczynaj$c od drogi do Liwa, a zatem od (elazowa
zaczynaj$c i na Kruszewie ko'cz$c, przy czym na ko'cu poza t$ kolejno!ci$ wymienione s$ K%se Kowanaty.
W pracy niniejszej zosta a wykorzystana przede wszystkim kartoteka
zapocz$tkowana przez Adama Wolffa z Pracowni Atlasu Historycznego
Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zosta y przy
tym uwzgl%dnione nast%puj$ce *ród a:.
ADP
Archiwum Diecezjalne P ockie:
E – episkopalia, T – testamenty, PT – testamenty pu tuskie
ASUC
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis
BP
Bullarium Poloniae
HP
Herbarz polski
HSzP
Rodzina. Herbarz szlachty polskiej
KDKM
Kodeks dyplomatyczny Ksi%stwa Mazowieckiego
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KZL
KZZ
MH
MK
MRPS
MZH
NKSM
OZDWRzS

Ksi%gi ziemskie lubelskie
Ksi%gi ziemskie zakroczymskie
„Miesi%cznik Heraldyczny”
Metryka Koronna
Matricularum Regni Poloniae Summaria
Mazowieckie zapiski herbowe
Najdawniejsze ksi%gi s"dowe mazowieckie
Ogólne Zgromadzenie Departamentów Warszawskich
Rz$dz$cego Senatu
PK
Przywilej ksi%cia Konrada III dotycz$cy ziemi liwskiej
i czerskiej z 1479 roku
PP
Pomniki Prawa
SGKP
S#ownik geograÞczny Królestwa Polskiego i innych krajów
s#owia!skich
SzWKP
Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach
1836-1861
TA
„Teki Archiwalne”
Cz%!" dokumentów *ród owych zosta a ju# uwzgl%dniona w monograÞach Leszka Zalewskiego Ziemia liwska (Warszawa 2002) i Szlachta
ziemi liwskiej (Warszawa 2005) oraz w pracy Jaros awa Suproniuka
Osadnictwo ziemi liwskiej w XV i XVI wieku w wietle (róde# pisanych
(w:) „Rocznik Liwski” 3 (2007), s. 20-85.

KRUSZEWIEC
Chmielewo
Prawdopodobnie pocz$tkiem dóbr Chmielewo by o nabycie przez
Stanis awa z Chmielewa z jego synami Paw em, Miko ajem, Maciejem
i Marcinem jednej trzeciej dóbr Kruszewiec Górki w wymiarze 20 w ók
w 1439, które dosz o do skutku w 1447; chodzi prawdopodobnie o ród
herbu )miara z Chmielewa w ziemi zakroczymskiej, nazwa zosta a
przeniesiona na nowe gniazdo rodu Chmielewskich. W dokumencie
z 1479 wyst%puje nazwa Chmielewo &ukie, przy czym nazwa &ukie,
wyst%puj$ca równie# w zwi$zku z Kruszewem (vide: Kruszewo: 1525),
prawdopodobnie obejmowa a wcze!niej przynajmniej !rodkowy bieg
rzeczki Turna.
1436: Ma gorzata córka Stanis awa z Chmielewa (Chmyelewo), #ona
Szymona z „Ugoscza” zezna a, #e sp aci a ze wszystkich dóbr ojcowskich: Marcina, Miko aja, Paw a i Macieja z Chmielewa, swoich braci
(MK 3, 192v).
1439: Piotr i Wojciech z Kruszewca ca e swoje cz%!ci, czyli jedn$ trzeci$
cz%!" w wymiarze 20 w ók w dobrach dziedzicznych Kruszewiec (Cru-
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schevyecz) w ziemi warszawskiej pod Liwem sprzedali Stanis awowi
z Chmielewa (Chmyelewo) oraz Miko ajowi, Paw owi i Maciejowi, jego
synom (w transakcji nie bra udzia u ich brat Marcin) (vide: Kruszewiec)
(MK 3, 232).
1447: Stanis aw i Tomasz z Kruszewca zezna , #e Pawe , Klemens, Marcin i Katarzyna z Kruszewca, rodze'stwo, ca $ swoj$ cz%!" ojcowsk$
w dobrach dziedzicznych Kruszewiec (Cruscheviecz) w ziemi czerskiej
sprzedali Paw owi, Miko ajowi, Maciejowi i Marcinowi z Chmielewa
(Chmyelewo), braciom, w ten sposób, #e sprzeda Pawe za 5 kop
groszy, Klemens za 6 kop groszy, Marcin za 8 1/2 kop groszy, a kupi Marcin szóst$ cz%!" oraz kupili Pawe , Miko aj i Maciej po równej
cz%!ci (MK 4, 45).
1450: Stanis aw z Kruszewca ca $ swoj$ cz%!" w dobrach dziedzicznych Kruszewiec (Cruschewyecz) w ziemi warszawskiej pod Liwem,
któr$ mia od Paw a, Miko aja i Macieja z Chmielewa (Chmyelewo),
a która by a zmar ego Marcina zwanego Pirzcha a (Pirzchala), i inne
cz%!ci Klemensa i Paw a z Kruszewca, braci, która jest jedn$ szóst$
cz%!ci$ ich cz%!ci, sprzeda za 26 kop groszy Janowi z „Zochowyecz”
(MK 4, 112).
1479: Adam, Stanis aw i Jan, synowie Macieja, Piotr i Stanis aw, synowie Paw a, Pawe , syn Miko aja oraz Piotr, syn Marcina, z Chmielewa &ukie i ich cz%!ci w dobrach dziedzicznych Chmielewo #ukie
(Chmyelewo alias Lukye) (PK).

Górki Borze
Prawdopodobnie dobra okre!lane jako Górki Borze i Kruszew przez
pewien czas stanowi y jedn$ w asno!" rodu Borze i ci$gn% y si% od
brzegu Liwca wzd u# rzeczki Koryczanki do brzegu rzeczki Turna. Ród
Borze herbu Ostoja pochodzi ze wsi szlacheckiej Borze w ziemi zakroczymskiej, z której nazw% przeniós na dwa gniazda w ziemi liwskiej: w
paraÞi Korytnica nad rzeczk$ Koryczank$ i w paraÞi Czerwonka jako
cz%!" dóbr Koszewnica. Nazwa Górki, od której ród przyj$ nazwisko
Górskich, pochodzi albo od wcze!niejszych w a!cicieli, albo le#$cej
blisko od wschodu wsi Kruszewiec Górki. Ju# w 1490 pojawia si% nazwa
Kruszewiec Wielki, pó*niej u#ywano równie# nazwy Górki Stare.
1435: Miko aj z Borze (Borze) sprzeda Janowi i Tomaszowi z K%sów
(Cansche) , braciom, ca $ swoj$ cz%!" w dobrach Kruszewiec (Gruschewyecz) pod Liwem w wymiarze 5 w ók (MK 3, 169v).
1479: Jan, Stanis aw i Marek z Borze i ich cz%!ci w dobrach dziedzicznych Borze (PK).
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1490: Wzmiankowany Kruszewiec Wielki (Magna Cruschewycz) nad
rzeczk$ Koryciank$ (Koryczanka) (MK 18, 46).

Kruszewiec Górki
Pocz$tkiem dóbr by o nadanie przez ksi%cia Janusza I Starszego
w 1430 60 w ók nazywanych Kruszewiec dziesi%ciu dziedzicom herbu
Szeliga z Górek w ziemi zakroczymskiej, nazwa Górki zosta a przeniesiona na nowe gniazdo rodu Górskich. Przy nadaniu nast$pi podzia
na sze!" cz%!ci po 10 w ók, zreszt$ w dokumencie z 1479 w a!ciciele
podzieleni s$ na sze!" rodzin. By to spory obszar, licz$cy oko o 10 km2,
który zapewne obejmowa dzisiejsze wsie: Górki Borze, )rednie i Grubaki oraz Chmielew. Dziewi%" lat wcze!niej ksi$#% sprzeda 10 w ók
równie# nazywanych Kruszewiec, le#$cych na rzeczk$ Turna, pó*niej
nazywanych Kruszewem (vide: Kruszewo), co !wiadczy o u#ywaniu
tej nazwy dla znacznego obszaru le#$cego mi%dzy dobrami Korytnica
i Liwcem. Transakcja z 1479 by a typowa, kiedy to kilku czy kilkunastu
bli#szych czy dalszych krewnych nabywa o kilkadziesi$t w ók do zagospodarowania. Powstaj$ca wie! przyj% a nazw% Kruszewiec Górki,
a nast%pnie Górki )rednie, poniewa# le#$ one pomi%dzy Górkami Borze
a pó*niejszymi Grubakami. W 1475 ksi$#% Konrad III przy rozgraniczaniu dóbr Korytnica sprzedaje kolejne 2 w óki przy drodze z Korytnicy
do Liwa, których obszar prawdopodobnie le#a na terenie pó*niejszej
wsi Zalesie, gniazda rodu Zaleskich.
1430: Ksi$#% (Boles aw IV) potwierdza nadanie ksi%cia Janusza (I),
swojego dziadka, który nada Pe ce (Pelcze) 10 w ók, Petrycemu (Petrassio) 10 w ók, Czczejowi (Czczey) 10 w ók, Jaros awowi (Jaroslao)
i Falis awowi (Falislao), braciom, 10 w ók, Miko ajowi, Janowi, i Adzie
(Ade), braciom, 10 w ók, Ders awowi (Derslao) i Przedpalce (Przethpalcze) 10 w ók, przy czym z tego Ders awowi 2/3, a Przedpalce 1/3,
dziedzicom z Górek (Gorki) (w ziemi zakroczymskiej), w sumie 60 w ók
zwanych Kruszewiec (Cruschewyecz) w ziemi warszawskiej, od granic dóbr dziedzicznych Korytnica (Corithnicza) do rzeki Liw (Lyw) i od
granic dóbr dziedzicznych Turna (Thurka) tak#e do tej rzeki z jednym
jej brzegiem, za 24 kopy groszy (MK 334, 36: PP VI 194).
1438: Jan z Kruszewca (Cruschewcz) sprzeda Piotrowi i Wojciechowi
z Rabian (Rabyen) ca $ swoj$ cz%!" w dobrach dziedzicznych Kruszewiec w ziemi czerskiej pod Liwem (MK 3, 219).
1447: Jan z Proszewa (Proschewo) sprzeda Tomaszowi z Kruszewca
ca $ swoj$ cz%!" w dobrach dziedzicznych Kruszewiec (Cruscheviecz),
któr$ naby od Piotra z Rabian (Rabyeny) (MK 4, 45-45v).
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1439, 1447, 1450: sprzeda# 20 w ók dóbr Kruszewiec i wyodr%bnienie
si% dóbr Chmielewo (vide: Chmielewo).
1462: Pawe zrzeka si% na rzecz Micha a, swojego brata, swoich ca ych
dóbr Górki (Gorky) w ziemi liwskiej w zamian za dobra w Górkach
(Gorky) w ziemi zakroczymskiej (KZZ 5, 274).
1475: Ksi$#% (Konrad III) Miko ajowi oraz Pe ce (Pelka) i Wojciechowi, braciom, Wawrzy'cowi i Jakubowi, synom Jana, oraz Marcinowi,
Niemierzy (Nyemyerza), i Dobies awowi (Dobeslao), synom Piotra,
z Górek (Gorky) sprzeda 2 w óki w dobrach dziedzicznych Górki, które
pozosta y po wymierzeniu przy granicy Korytnicy (Corythnycza) i przy
drodze, która prowadzi a z Korytnicy do Liwa (Lyw) „ku mostkom” (ku
mosthkom) (w j%zyku pospolitym), i nada tym 2 w ókom te same prawa,
które przys uguj$ ich pozosta ym 60 w ókom (5, 179v).
1479: Marcin i Dobies aw (Dobeslaus), bracia (zapewne synowie
Piotra), Miko aj, Pe ka (Pelka), jego bratanek Jakub, Jan, Dobies aw
(Dobeslaus), syn Falkona (Falkonis), Jaros aw (Jeroslaus) i jego syn
Bar omiej z Górek (Gorky), i ich cz%!ci w Górkach, dobrach dziedzicznych w ziemi liwskiej (PK).
1518: Wzmiankowany Jakub z Górek (Gorki), licz$cy oko o 80 lat,
paraÞanin ko!cio a w Korytnicy (Corithnycza) (ADP T 1, 336v).
1530: Wzmiankowany Kruszewiec Górki (Cruschewiecz alias Gorki)
w ziemi liwskiej (KZZ 30, 114v).
1536 (ok.): Wzmiankowane Górki Kruszewiec (Gorki Crusszewiecz)
w ziemi liwskiej (KZZ 14, 265v).

Kruszewo
Pocz$tkiem dóbr Kruszewo by o nadanie przez ksi%cia w 1421
Klemensowi, Dobies awowi i Miko ajowi z Rudo towa 10 w ók, co stanowi rozmiar typowy dla ksi$#%cych nada', nazywanych Kruszewiec,
nad !rodkowym biegiem rzeczki Turna. Nazwa ta by a u#ywana dla
znacznie wi%kszego obszaru, o czym !wiadczy nadanie dla dziedziców z Górek dziewi%" lat pó*niej 60 w ók o tej samej nazwie (vide:
Kruszewiec). Mo#liwe, #e bardziej precyzyjne by o okre!lenie „ko o
Kruszewca”, u#yte w 1427. Pi%" lat pó*niej nabywcy sprzedaj$ dobra
braciom Miko ajowi, Janowi i Filipowi z K$tów, co w kolejnym roku ksi$#%
potwierdza. W 1430 Filip sprzedaje swoj$ cz%!" Tomaszowi i Miko ajowi
z Czechonic. Przy tej okazji po raz pierwszy w zachowanych *ród ach
nazwa Kruszewiec zast$piona jest nazw$ Kruszewo, od której pochodzi nazwisko rodu Kruszewskich. W 1525 powraca nazwa Kruszewiec
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&ukie, co !wiadczy o starej nazwie &ukie, obejmuj$cej przynajmniej
jeszcze obszar Chmielewa (vide: Chmielewo: 1479).
1421: Ksi$#% (Janusz I) nada Klemensowi, Dobies awowi (Dobeslao)
i Miko ajowi z Rudo towa (Rudolthowo) 10 w ók zwanych Kruszewiec
(Cruschevecz) nad rzeczk$ Turna (Thurnya) w ziemi warszawskiej
(MK 3, 79v).
1426: Klemens, Dobies aw i Miko aj, dziedzice z Kruszewca (Cruschewyecz), sprzedali Miko ajowi, Janowi i Filipowi z K$tów (Kanthi) dobra
dziedziczne Kruszewiec pod Liwem (MK 333: PP V 350).
1427: Ksi$#% (Janusz I) nadaje 10 w ók nad rzeczk$, czyli w j%zyku
pospolitym nad „strug$” (struga), Turna (Thurna) pod Liwem ko o
Kruszewca (Cruszewecz) Miko ajowi i Janowi z K$tów (Kanthi) oraz
Filipowi z K%sków (Kszansky) (MK 333, 71: PP V 500).
1430: Filip z K%sków sprzeda Tomaszowi i Miko ajowi z Czechonic
(Czechonicze), braciom, ca $ swoj$ cz%!" w dobrach dziedzicznych
K$szewo (Kanschewo) pod Liwem, któr$ tam posiada wraz ze swoimi
bra"mi jako jedn$ trzeci$ cz%!" ca ych dóbr dziedzicznych (MK 334,
42v: PP VI 229).
1434, 1437: Wzmiankowany Jan z Kruszewa (Cruschewo) (KZZ 2:
NKSM 3, 562, 563, 623, 2984).
1479: Miko aj, syn Stanis awa, Miko aj Orzelk, Maciej, Katarzyna
(Kaschyna) i Anastazja, wdowa, z Kruszewa (Cruschewo) i ich cz%!ci
w dobrach dziedzicznych Kruszewo (PK).
1505: Stanis aw i Maciej, synowie zmar ego Miko aja z Kruszewa, kupili
od Piotra, syna zmar ego Jana z Jaczewa po zmar ym Stanis awie synu
Si%gniewa (Syegnyew) z Jaczewa 5 w ók w dobrach dziedzicznych
Jaczewo (vide: Jaczewo).
1525: Ma gorzata, córka Wojciecha z &ukiego Kruszewca (Lukye
Krussewyecz), #ona Wawrzy'ca z Rzepek (Rzepky) w ziemi ruskiej,
sprzeda a Stanis awowi i Maciejowi, synom zmar ego Miko aja z Kruszewca, cz%!" w dobrach dziedzicznych Kruszewiec #ukie w ziemi
liwskiej (MK 41, 32v).
1525: Potwierdzenie z 1500: Miko aj, syn zmar ego Miko aja Orzelek z
Kruszewca (Cruschewyecz), zastawi Andrzejowi (ebrowskiemu (Zebrowsky) z Ka uszyna (Caluschino) (w ziemi liwskiej) 1 w ók% i 5 mórg
w Ka uszynie le#$cych wzd u# mi%dzy Milewskich (Milewskye) i Mroczkowskich (Mroczkowskye) (MK 41, 55).
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Turna
Pocz$tkowo Turn$ by nazywany prawdopodobnie ca y obszar
po o#ony nad rzeczk$ o tej nazwie, nazw$ t$ okre!lano bowiem równie# obszar dóbr (elazowo (vide (elazowo: 1475, 1483, 1505, 1539).
Pó*niej nazwa ta zosta a zaw%#ona do ko'cowego biegu rzeczki, nad
którym prawdopodobnie zosta y nadane jeszcze przez ksi%cia Janusza I ojcu Wojciecha z Turny dobra w wymiarze 10 w ók, je#eli pó*niej
by y podzielone na trzy cz%!ci, co odpowiada rozmiarowi typowego
nadania ksi$#%cego. )wiadcz$ o tym dwie transakcje kupna dwóch
dóbr licz$cych po 3 1/3 w óki od jego brata Macieja w 1439 i drugiego
brata Abrahama w 1444, przez co Wojciech na powrót scali dobra.
W 1450 Wojciech uzyska od ksi%cia Boles awa IV prawo do lokacji wsi
na prawie che mi'skim. Po raz ostatni Wojciech wzmiankowany jest
w 1477, w spisanym dwa lata pó*niej przywileju ksi$#%cym wyst%puj$
jako w a!ciciele Turny ju# jego synowie Niemierza i Jan, wcze!niej byli
oni wzmiankowani z zam%#n$ siostr$ Katarzyn$ w 1469. Wie! Turna
by a gniazdem rodu Turskich.
1430: Wzmiankowane dobra dziedziczne Turna (Turka) jako granicz$ce
z Kruszewcem (vide: Kruszewiec).
1439: Maciej z Turny, pleban w Mielniku, 3 w óki i 10 mórg (czyli 3 1/3
w óki) w Turnie (Thurnya) w ziemi warszawskiej pod Liwem sprzeda
Wojciechowi, swojemu bratu (MK 3, 232).
1444: Abraham z Turny 3 w óki i 10 morgów (czyli 3 1/3 w óki) w dobrach dziedzicznych Turna (Thurnya) w ziemi warszawskiej pod Liwem
sprzeda Wojciechowi z Turny, swojemu bratu (MK 3, 314).
1450: Ksi$#% Boles aw (IV) uwalnia od budowy zamków, poza nowymi
zamkami, Wojciecha z Turny, oraz nadaje prawo che mi'skie jego dobrom Turna (Thurna) w ziemi warszawskiej pod Liwem (MK 4, 112v).
1469: Wzmiankowany Wojciech z Turny (Thurna) z dzie"mi Niemierz$ (Nyemyerza), Janem i Katarzyn$, #on$ Jana z Po azia Czerwonki
(Polazye alias Czirwonka) (MK 5, 163v).
1477: Wojciech z Turny (Thurna) wyst%puje jako !wiadek zak adu
(vadium) (MH XI 3).
1477: Turna (Turna) wzmiankowana przy sprawie dziesi%cin (ADP
E 10, 168).
1479: Niemierza (Nyemyerza) i Jan z Turny i ich dobra Turna i Po azie
(Thurna et Polazye) (PK).
1510: Jan, syn Piotra z D$brówki (Dombrowka), i zmar ej Doroty
z Turny, zapisa w testamencie z 14 kop groszy z dóbr Turna (Turna)
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po 3 kopy groszy na ko!ció korycki i budow% ko!cio a d$browskiego
oraz po 5 1/2 kopy groszy na ornat dla ko!cio a koryckiego i kielich dla
ko!cio a d$browskiego (ADP T 1, 397v).

%elazowo
Dobra %elazowo, zwane pocz$tkowe Szostkowe Rzepiska, zosta y
wyodr%bnione z dóbr ksi$#%cych Turna i sprzedane w 1475 roku braciom Wojciechowi, Paw owi i Stanis awowi z (elazowa, co wskazuje, #e
pierwotnie nazwa Turna nie tylko obejmowa a dolny bieg rzeczki o tej
nazwie, ale obszar nad ca ym jej biegiem (vide: Turna). Nazwa Turna
Szostkowe Rzepisko pojawia si% jeszcze w zapisie z 1505. Nabycie
dóbr otrzyma o królewskie potwierdzenie w 1539. (elazowo sta o si%
gniazdem rodu (elazowskich, w którym u#ywano przydomku Pankul
(P%kul). Mo#liwe, #e nazwa (elazowo zosta a przeniesiona z wsi szlacheckiej Modzele (elazy w ziemi ciechanowskiej.
Nabycie przez Wojciecha (elazowskiego w 1483 cz%!ci Rowisk
prawdopodobnie da o pocz$tek pó*niejszej wsi szlacheckiej P&kule
mi%dzy Rowiskami i Komorami.
1475: Wzmiankowane dobra %elazowo (Szelazowo) (MK 5, 179).
1475: Ksi$#% (Konrad III) 2 w óki w dobrach dziedzicznych Turna
(Thurna), jedn$ nad rzeczk$ Turna (Thurna) granicz$c$ z Zawadami
(Zawadi) i drug$ granicz$c$ ze wsi$ Korytnica (Corythnycza), oraz
7 mórg zwanych Szostkowe Rzepiska (Schostkowo Rzepyska)
sprzeda Wojciechowi, Paw owi i Stanis awowi z %elazowa (Zelazowo),
braciom (MK 5, 180v).
1479: Wojciech, Pawe i Stanis aw z (elazowa, bracia, i ich cz%!ci
w dobrach dziedzicznych %elazowo (Zelazowo), wymienieni razem
z Miko ajem Komorowskim Wiel$dko (vide: Wiel$dki) (PK).
1483: Wojciech %elazowski (Zelazowsky) z Turny 2 w óki w Równem
(Rowne) w ziemi warszawskiej zamieni z Zygmuntem z Rowisk na
cz%!" w Rowiskach (Rowiska) w ziemi liwskiej (MK 5, 210).
1483: Wzmiankowane granice %elazowskich (Zelazowskych) w zwi$zku z lasem Polomia (Polomya) (MK).
1484: Wzmiankowane granice %elazowskich (Zelazowskych) w zwi$zku z lasem Polazie (Polazye) (MK 18, 14v).
1487: Potwierdzenie w 1494 czynno!ci przed s$dem w Liwie: Wojciech
(elazowski (Zelyaschowsky) z Szostkowego Rzepiska (Czosthkowo
Rzepysko) zastawi Andrzejowi z Rowisk 1 w ók% pod Rowiskami
(Rowyska), któr$ naby od Zygmunta z Rowisk, (MK 18, 71v).
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1505: Jan i Pawe z Turny Szostkowego Rzepiska (Thurna alias Szoschthkove Rzepisko), synowie zmar ego Wojciecha z „Schopanchy”,
2 1/2 w óki w dobrach dziedzicznych Turna (Thurna) w ziemi liwskiej
sprzedaj$ synom zmar ego Bolesty (Boleste) z Orzechowa (Orzechowo) (MK 18, 239).
1526: Wzmiankowane dobra (elazowo (Zelazowo) w zwi$zku z dobrami
Po azie (Polazye) (MK 41, 158v).
1531: Wzmiankowane dobra (elazowo (Zielazowo) w zwi$zku z lasem
Po azie (Polazie) (MK 41, 841).
1539: Król (Zygmunt I) potwierdza zapis z 1475 roku na pro!b% Wojciecha, syna zmar ego Macieja Pankula (Pankul) z %elazowa (Zelazowo)
(MK 60, 205: MRPS IV 6401).

KORYTNICA
Jaczewo
Najstarsz$ wzmiank$ dotycz$c$ Jaczewa jest prawdopodobnie
lubelska zapiska s$dowa z dnia 22 lipca 1409, w której wymieniony
zosta Andrzej Jaczewski, prawdopodobnie z Jaczewa; by by to zatem
w ogóle najstarszy dokument dotycz$cy miejscowo!ci z terenu paraÞi
koryckiej. W 1419 ksi$#% nada Piotrowi z Lisowa, w !wietle wcze!niejszego dokumentu prawdopodobnie z ziemi lubelskiej, 10 w ók,
do których doda w 1427 20 w ók i ca o!" obj$ prawem „niemieckim”;
mo#liwe jest jednak, #e Piotr pochodzi z Lisowa w ziemi ciechanowskiej. Jaczewo jest gniazdem rodu Jaczewskich.
1409: W dniu !w. Marii Magdaleny wzmiankowany „Andrzej z Jacz
Jaczewski” (Andreas de Jacz Jaczewski) (KZL 1, 45: TA 7, s. 47,
nr 329 – w wydaniu Leona Bia kowskiego nie zosta o uwzgl%dnione
prawdopodobne skre!lenie i nie zosta y odczytane trzy s owa wcze!niejsze).
1419: Ksi$#% Janusz I nada Piotrowi z Lisowa 10 w ók nazwanych Jaczewo (dokument zagin$ , tre!" zgodna z poni#szym zapisem z Metryki
Mazowieckiej rekonstruowana na podstawie: HSzP V 315).
Biskup lubelski, Franciszek Jaczewski mia nale#e" do jedenastego
pokolenia potomków wspomnianego Piotra z Jaczewa jako syn Macieja, syna Miko aja, syna Konstantego, syna Piotra, syna Kazimierza,
syna Grzegorza, syna Paw a, syna Jana, syna Feliksa, syna Adama,
syna owego Piotra – na podstawie zaginionych dokumentów Heroldii
Królestwa Polskiego z legitymacji szlacheckiej z 1851, które streszcza: HSzP jak wy#ej. Urz%dowo streszcza te dokumenty dotycz$ce
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Piotra, dziedzica dóbr Lisowo (Lissowo), któremu ksi$#% nada w 1419
10 w ók zwanych Jaczewo, protokó Ogólnego Zebrania Warszawskich
Departamentów Rz$dz$cego Senatu 12, 82-83, ze zbiorów Archiwum
G ównego Akt Dawnych w Warszawie: SzWKP 236. Jaczewo zosta o
wyodr%bnione z Korytnicy: SGKP IV 428; akt nadania, wystawiony
w Ciechanowie, zosta oblatowany w Liwie w 1776: SGKP III 360.
1427: Ksi$#% [Janusz I] nada Piotrowi z Jaczewa 20 w ók obok wcze!niej jemu nadanych 10 w ók pod Liwem, zwanych pospolicie Jaczewo
(Yaczewo), z obu brzegami rzeki Liw (Lyw), z których to 20 w ók Piotr
z Marcinem i Micha em (bra"mi) otrzymuj$ dwie cz%!ci, a Niewsza
(Nyewrzid) otrzymuje trzeci$ cz%!", a tak#e ksi$#% nada wszystkim
razem 30 w ókom prawo niemieckie (MK 333, 71r-v: PP V 502).
1448: Marcin i Micha z Jaczewa, bracia, 17 w ók w dobrach dziedzicznych Jaczewo (Jaczewo) w ziemi czerskiej pod Liwem, sprzedali
Ders awowi (Derslao) i Si%gniewowi (Syangnyewo) z Za usek (Zalusky)
(w ziemi zakroczymskiej), braciom, za ca $ ich w asno!" 4 w ók w dobrach dziedzicznych Winnica (Vynnycza) w ziemi zakroczymskiej i za
30 kop groszy z tytu u zamiany (MK 4, 81v-81r).
1453: Marcin i Micha z Jaczewa sprzedaj$ 3 morgi w dobrach dziedzicznych Jaczewo (Jaczewo) w ziemi warszawskiej pod Liwem Piotrowi z Rabian (Rabyen) za 15 kop groszy (MK 4, 14: wzmianka w HP
VIII 139, b %dnie podana k. 13).
1476: Zak ad (vadium) na Jaczewie (Jaczewo) w wysoko!ci kopy
marek krakowskich Miko aja, Jana, Bart omieja, Paw a i innych z rodu
Lubicz z Si%gniewem (Sy$gnyew) oraz Stanis awem i Miko ajem, jego
synami, i innymi z rodu Rawicz (MH XI 3).
1476: Bart omiej z Jaczewa (Jaczewo) pozywa Aleksego z K%sów
(Kassze) o 5 groszy (ADP E 13, 36).
1479: Si%gniew (Syagnyew), Bart omiej, Jan, syn Ders awa, oraz Jan
Wyrzyk i Miko aj, bracia, z Jaczewa i ich cz%!ci w dobrach dziedzicznych Jaczewo (Jaczewo) w ziemi liwskiej (PK).
1505: Piotr, syn zmar ego Jana z Jaczewa po zmar ym Stanis awie,
synu Si%gniewa (Syegnyew) z Jaczewa sprzedaje 5 w ók w dobrach
dziedzicznych Jaczewo w ziemi liwskiej Stanis awowi i Maciejowi,
synom zmar ego Miko aja z Kruszewa (Crussewo) (MK 18, 237v).
1519: Wzmiankowany Adam z Jaczewa jako !wiadek (ADP E 204,
35v-37v).
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Kownaty K&se
Pocz$tkiem dóbr K&se Kownaty by o nadanie przez ksi%cia Paw owi
z K%sów w ziemi zakroczymskiej cz%!ci dóbr Korytnica nazywanych
Kownaty w wymiarze 10 w ók w 1427. Za o#ona tam wie! szlachecka, gniazdo rodu K%skich, graniczy a od zachodu ze wsi$ szlacheck$
Rowiska.
1427: Ksi$#% (Janusz I) nada 10 w ók lasu i zaro!li pod Liwem w dobrach
Korytnica, zwanych pospolicie Kownaty (Kownathi), Paw owi z K&sów
(Kanszi) (w ziemi zakroczymskiej) (MK 333, 71v: PP V 503).
1472: Ksi$#% (Konrad III) potwierdza nadanie ksi%cia Janusza (I) Starszego (swojego pradziadka) z 1427 (MK 5, 167v).
1479: Aleksy, Jan, Marcin, Stanis aw i Marcin, syn Paw a, z Kownatów
K&sów (Cownathy alias Kassche) i ich cz%!ci w dobrach dziedzicznych
K&se (Kassche) (PK).
1497: Wzmiankowana 1 w óka w dobrach dziedzicznych Kownaty
(Kownathy) w ziemi liwskiej (MK 9, 213).
1498: Wzmiankowana 1 w óka w dobrach Kownaty (Kownathi) w ziemi
liwskiej (MK 9, 218 v).
1515: Wzmiankowany Miko aj z Kownatów (Cownathy), licz$cy 30 lat,
i Maciej z Kownatów, licz$cy lat 30 lub wi%cej (ADP PT 1, 224v).

Olchówka Komorowo
Dobra Olchówka w wymiarze 10 w ók, pomimo wcze!niejszych
transakcji, zosta y nadane przez ksi%cia w 1435 Paw owi Komorowi
herbu Ostoja z Komorowa w ziemi zakroczymskiej, w a!ciciela równie#
w s$siednich dobrach Rowiska, który przeniós na Olchówk% nazw%
gniazda rodowego Komorowo jako nowego gniazda Komorowskich.
Cz%!" tych dóbr by a pó*niej w asno!ci$ Miko aja Wiel$dka, który by
równie# w a!cicielem cz%!ci Po azia (vide: Wiel$dki).
1427: Jaros awa (Yeroslava), wdowa po Klemensie z Malinina (Malinino), z ich synem Piotrem, ch opcem, sprzeda a 10 w ók w Olszówce
(Olschowka) pod Liwem Cierpi%cie (Czirpyente) z Zakrzewa (Zacrzevo)
za 14 kop groszy, poniewa# jej zmar y m$# przed !mierci$ nie zd$#y
dope ni" transakcji (MK 333, 70 r-70 v: PP V 495).
1435: Cierpi%ta (Czirzpyantha) z Olszewnicy sprzeda ca $ swoj$ cz%!"
czy dobra dziedziczne Olszewnica (Olschewnycza) w ziemi warszawskiej pod Liwem )wi%tos awowi (Swantoslao) z Ko!lewa (Coslewo) za
12 kop groszy (MK 3, 142).
1435: Ksi$#% (Boles aw IV) nada 10 w ók, w nag ówku zapiski nazwanych Komorowo, le#$cych przy granicy Paw a K%sa (Kanscha) w ziemi
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czerskiej pod Liwem Maciejowi Za usce (Zaluska) i Paw owi Komorowi
(Comor) z Komorów (Comori) (MK 3, 174v).
1448: M!cis aw, Andrzej i Marcin, synowie zmar ego )wi%tos awa
(Swanthoslai) z Olszewnicy, sprzedali 1 1/2 w óki w dobrach dziedzicznych Olszewnica (Olschewnycza) w ziemi warszawskiej pod Liwem
Paw owi Komorowi (Comor) z Rowisk (Rovyssko) za 11 kop groszy
(MK 4, 88 v-89 r).
1470 (oko o): Wzmiankowani jako !wiadkowie Miko aj Wiel$dko (Wyelanthko) z Po azia (Polazye) i Piotr z Olchówki (Olchowka) herbu
Ostoja (Ostoye) (MH XI 2).
1475: Ksi$#% (Konrad III) sprzeda 1 1/2 w óki, nazwanych w nag ówku zapiski Komory Olchówka (Comory Olkowka), przy granicy dóbr
ksi$#%cych Korytnica (Corythnycza), dodaj$c do 7 1/2 w óki Miko aja
i Jakuba z Komór, synów Da"boga (Dadzbogi) (MK 5, 179v).
1477: Ksi$#% (Konrad III) sprzeda 1 w ók% i 3 morgi po wymierzeniu
granic, nazwane w nag ówku zapiski Olchówk$ (Olchowka), Miko ajowi,
Wojciechowi, Maciejowi, Piotrowi, Janowi i W odzimierzowi (Wlodimiro)
z Olchówki (MK 5, 184).
1477: Wzmiankowany Wojciech z Olszówki (Olchewka) (ADP E 13,
113v).
1479: Piotr, Jan, Miko aj, Wojciech, Maciej i Pawe z Olszówki i ich
cz%!ci w dobrach dziedzicznych Olszówka (Olchowka) w ziemi liwskiej (PK).
1485: Wzmiankowany uczciwy Maciej Maderka, mieszkaniec Komorowa (Comorowo) (ADP E 11, 124).
1490: Wzmiankowana granica Olszówki (Olchowka) (MK 18, 46).
1539: Król (Zygmunt I) potwierdza na pro!b% Stanis awa i Andrzeja,
synów zmar ego Jakuba, oraz Paw a, Aleksego i Jana, synów zmar ego
Miko aja z Komór Wiel$dek (Comori Wielanthky) kupno od ksi%cia
w 1475 (jak wy#ej) (MK 60, 202: MRPS IV/1 6400).
1539: Król (Zygmunt III) potwierdza na pro!b% Marcina, syna zmar ego
Jana, i Andrzeja, syna Jakuba, z Komór Olchówki (Comory Olchowka)
kupno od ksi%cia w 1477 (MK 60, 192: MRPS IV/1 6406).

Moszczona Rabiany
Dobra Moszczona le#$ce na zachód od Korytnicy w wymiarze
20 w ók zosta y przez ksi%cia nadane w 1423 )wi%tos awowi i Januszowi z pobliskiego Po azia Ogrodzonej &$ki, a nast%pnie w 1427
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odsprzedane w siedmiu cz%!ciach dziewi%ciu rycerzom z Koskowa
w ziemi p ockiej. W!ród nabywców wyró#nia si% Piotr, syn Tomasza,
który prawdopodobnie po zbyciu swojej cz%!ci, w Rzymie stara si% dla
siebie i #ony o odpust, a jego syn studiuje w Krakowie. W 1437 pojawia
si% nazwa Rabiany, a Moszczona Rabiany staj$ si% gniazdem rodu
Rabie'skich. Sama nazwa Moszczona obejmowa a wi%kszy obszar,
o czym !wiadczy nadanie ksi$#%ce w dobrach Moszczona z 1525.
1423: Ksi$#% (Janusz I) nadaje 20 w ók zwanych potocznie Moszczana (Moszczana) pod Liwem )wi%tos awowi (Swantoslao) z Po azia
(Polasze) (Ogrodzonej &$ki) i Januszowi (Jacussio) z „Dzangilewo”,
wspó rodowcom (MK 333, 6v: PP V 34).
1427: )wi%tos aw (Swanthoslaus) i Jakub z Ogrodzonej &$ki (Ogrodzonye Lanka) (Po azia) sprzedaj$ 20 w ók zwanych potocznie Moszczana
(Moszczana) ko o Korytnicy (Korzithnicza) Piotrowi, synowi Tomasza,
Wi%c awowi (Venceslao), Janowi, Gotardowi, Micha owi, Wojciechowi
i Stanis awowi z Koskowa (Koskowo) (w ziemi p ockiej), Piotrowi zwanemu Ogon (Ogon) i Marcinowi Koska (Koska) z Koskowa w ten sposób,
#e Piotr, syn Tomasza otrzymuje 5 w ók, Gotard, Micha i Marcin otrzymuj$ równie# 5 w ók, a pozostali (Wi%c aw, Jan, Wojciech, Stanis aw
i Piotr Ogon) otrzymuj$ po 2 w óki ka#dy (MK 333, 71: PP V 501).
1437: Piotr z Koskowa (Koschkowo) sprzedaje 5 w ók w dobrach
dziedzicznych Rabiany Moszczana (Rabyey alias Mosczana) w ziemi
czerskiej pod Liwem Janowi i Januszowi (Jacussio) z Czajek (Czayky)
(MK 3, 205v-206).
1438: Wzmiankowany Piotr i Wojciech z Rabian (Rabyen) (vide: Kruszewiec Górki).
1447: Wzmiankowany Piotr z Rabian (Rabyeny) (vide: Kruszewiec
Górki).
1448: Jan i Jakub z Czajek (Czayky), bracia, sprzedaj$ 5 w ók w dobrach dziedzicznych Rabien (Rabyen) w ziemi warszawskiej pod
Liwem, Bernardowi ze )widra (Swider) za 20 kop groszy (MK).
1450: Dokument Stolicy Apostolskiej dotycz$cy odpustu zupe nego
na wypadek !mierci, wystawiony Janowi z Moszczony (Mosczona),
!wieckiemu z diecezji pozna'skiej, i jego #onie Dorocie (BP VI 403).
1450: Dokument Stolicy Apostolskiej dotycz$cy odpustu zupe nego na
wypadek !mierci, wystawiony Piotrowi z Moszczony (Mosczona), !wieckiemu z diecezji pozna'skiej, i jego #onie El#biecie (BP VI 404).
1453: Wzmiankowany Piotr z Rabien (Rabyen) (vide: Jaczewo).
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1457: Immatrykulacja na uniwersytecie w Krakowie Miko aja, syna
Piotra z Moszczony (Mosczona) (ASUC I 574).
1479: Florian, Pawe , Stanis aw, Wit, Miko aj, )cibor (Stiborius), Micha ,
Jan, Stanis aw Grodzianin (Grodzyenyn), Abraham i Wawrzyniec z Rabian Moszczony (Rabyenye alias Mosczona) i ich cz%!ci w dobrach
dziedzicznych Rabiany (PK).
1492: Wzmiankowany Micha , syn Bernarda z Moszczonej (Moszczona), herbu Pobóg (MZH 713).
1512: Wzmiankowany Wawrzyniec z Rabian (Rabyenye) z paraÞi
Korytnica oraz )cibor (Stibor) (Rabie'ski) Rabyenski, syn Paw a
z Moszczonej (Mosczona) (ADP T 1, 172v).
1519: Wzmiankowane Rambiany Moszczona (Rombyany Mosczona)
(KZZ 23, 384).
1526: Ksi%#na Anna nadaje Jakubowi Roguskiemu (Roguski) Moszczon$ Go &bnic& (Mosczona alias Golambnycza) (pó*niejsze Roguszyno
Le!niki) granicz$c$ mi%dzy innymi z dobrami Rabiany (R$byany)
(MK 41, 127).

Po azie Komory Wiel$dki
Dobra Wiel$dki zosta y wyodr%bnione z dóbr Po azie przez Macieja
z Osieka, który je otrzyma z nadania ksi$#%cego, i sprzeda Piotrowi
z Komór, po którym odziedziczyli je bratankowie Miko aj Wiel$dek
i Jakub, od których by y nazywane Komorami, jak pobliska Olchówka
Komory, a nast%pnie po Miko aju – Wiel$dkami, staj$c si% gniazdem
rodu Wiel$dków.
1452: Ksi$#% Boles aw (IV) nada Maciejowi, synowi Jana z Osieka
(Ossyek) 20 w ók ko o Roguszyna (Roguschino) i Pniewnika (Pnyewnyky) w ziemi warszawskiej pod Liwem, w nag ówku nazwanych Po azie
Osiek (Polazye Ossyek) za 20 kop groszy (MK 4, 8v).
1470 (oko o): Wzmiankowani jako !wiadkowie Miko aj Wiel$dko (Wyelanthko) z Po azia (Polazye) i Piotr z Olchówki (Olchowka) herbu
Ostoja (Ostoye) (MH XI 2).
1475: Wzmiankowany Miko aj i Jakub z Komór, synowie Da"boga (vide:
Olchówka Komory).
1479: Miko aj Komorowski Wiel$dko (Comorowsky Wyelathko) i cz%!"
jego w dobrach dziedzicznych Komory (Comori) wymienione razem
z (elazowem, a osobno wymieniona Olszówka (PK) (vide: Olszówka
Komory, (elazowo).
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1487: Wielebny Andrzej, proboszcz w Korytnicy (Corythnycza), przedo#y spraw% dziesi%cin z pól szlachty w Wiel$dkach (Vyelathky) w tej
paraÞi, na co wielebny Piotr, proboszcz w Pniewniku (Pnyewnyk), odpowiedzia , #e dziesi%cina ta nale#a a si% jemu, jak nale#a a si% jego
poprzednikom (ADP E 11, 280).
1497: Jakub z Po azia zastawia Maciejowi, synowi Polubona (Poluboni)
z Po azia czy Roguskiemu (alias Roguski) 1/2 w óki lasu w dobrach
Po azie (Polaschye) przy granicy Roguskich (Roguskye) (MK 32,
101v).
1504: Wzmiankowana 1/2 w óki w dobrach Po azie (Polassye) w ziemi
liwskiej Miko aja Komorowskiego (Comorowsky) z Po azia (MK 18,
186).
1514: Wzmiankowane Wiel$dki (Wyelanthky) (ADP 7, 227v).
1518: Roguski jako !wiadek o!wiadczy , #e ksi$#% nada Maciejowi
Osieckiemu (Ossyecki) z Osieka (de Ossyek) du#$ cz%!" lasu w wymiarze 20 w ók w lesie przynale#$cym do wsi Korytnica (Corithnycza)
za 20 kop groszy, z których Piotr z Komór (Comori) naby 7 1/2 w óki
i w !rodku pustego lasu wybudowa sobie dom i cz%!ciowo wykarczowa
las pod pole, p ac$c dziesi%cin% ko!cio owi paraÞalnemu w Korytnicy,
a po jego !mierci jego spadkobiercy nazwali wie! Wiel$dki i dokupili od
szlachty z Roguszyna (Roguszyno) 3 1/2 w óki, z której by a p acona
dziesi%cina do ko!cio a paraÞalnego w Pniewniku (Pnyewnyk)(ADP
PT 1, 332v).
1518: Wzmiankowane Wiel$dki (Wyelanthki) (vide: Rowiska).
1518: Wzmiankowana wie! Wiel$dki (Vyelanthki), po o#ona mniej
wi%cej 12 staj od Korytnicy (Corithnycza), za o#ona przez Piotra Komorskiego (Komorski) z Komór (Comory) w lesie na surowym korzeniu,
którego cia o zosta o pochowane w ko!ciele paraÞalnym w Korytnicy
(ADP PT 1, 336v).
1519: Wzmiankowana dziesi%cina z dóbr Wiel$dki (Vielantki) (ADP
E 204, 8v-10).
1519: Wzmiankowana dziesi%cina z dóbr nazywanych Po azie (Polaszie) zwanych Wiel$dki (Vielanthki), od 15 lat p acona proboszczowi
w Korytnicy (Corithnicza), pocz$wszy od Piotra Komorskiego (Comorski) z Komorowa (Comorovo), które je naby od Macieja Osieckiego
(Osieczki), czego !wiadkiem by Miko aj z Wiel$dk, bratanek Piotra
(ADP E 204, 35v-37v).
1524: Jan, syn zmar ego Jakuba z Po azia Wiel$dek sprzedaje 1/2 w óki
w dobrach Po azie Wiel$dki (Polazye Wyeliathki), które jego ojciec

Osadnictwo rycerskie w paraÞi Korytnica w !redniowieczu
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Jakub kupi od Macieja Polub (Polub) z Roguszyna (Roguschyno), Janowi i Jakubowi, synom Macieja Polub z Roguszyna (MK 32, 218).
1525: Wzmiankowane 5 mórg lasu ko o dóbr Po azie Wiel$dki (Pollassye Wyelanthky) (MK 41, 40).
1539: Wzmiankowani Pawe , Aleksy i Jan, synowie zmar ego Miko aja
z Komór Wiel$dek (Comori Wielanthky) (vide: Olchówka Komorowo).

Rowiska
Pocz$tkiem dóbr nazywanych Rowiska by o prawdopodobnie nadanie ksi%cia z 1425. Rowiska sta y si% gniazdem rodu Rowickich.
1425: Ksi$#% nada 10 w ók zwanych Rowiska w dobrach Korytnica
(SGKP IV 428, IX 817).
1448: Wzmiankowany Pawe Komor (Comor) z Rowiska (Rovyssko)
(vide: Olchówka Komorowo).
1476: Uczciwy Wojciech z Nrowisk (Nrowyska) z synem Piotrem zezna
d ug wielebnego Miko aja, plebana w Jakimowiczach (Jakymowycze)
(ADP E 13, 76).
1476: Wzmiankowani jako !wiadkowie dziedzice Wojciech i Piotr
z Mrowisk (Mrovyska) (ADP E 13, 76).
1477: Wzmiankowane Rowiska (Nrowyska) (ADP E 13, 113v).
1479: Stanis aw, syn Macieja, Stanis aw i Andrzej, synowie Micha a,
Wojciech z synem Piotrem, Zygmunt i Miko aj z Rowisk i ich cz%!ci
w dobrach dziedzicznych Rowiska (Rowysska) (PK).
1483: Wzmiankowany Zygmunt z Rowisk (Rowiska) (vide: (elazowo).
1484: Wzmiankowana Budzicha (Budzycha) z Mrowisk (Mrovyska)
(ADP E 11, 182.185v).
1487: Wzmiankowani Andrzej i Zygmunt z Rowisk (Rowyska) (vide:
(elazowo).
1492: Wzmiankowany Piotr z Rowisk (Rovisky) herbu Pobóg
(MZH 713).
1497: Wzmiankowane Rowisko (Rowysko) (MK 9, 213).
1498: Wzmiankowane Rowiska (Rowiska) (MK 9, 218v).
1508: Andrzej z Rowisk (Rowyska), licz$cy ponad 60 lat, zapisuje na
dobrach 200 kop groszy (ADP PT 1, 19).
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1513: Wzmiankowany Pawe z Rowisk (Rovyska) z paraÞi Korytnica
(ADP PT 1, 179).
1518: Wzmiankowany Piotr z Rowisk (Rowyska), licz$cy 70 lat, paraÞanin ko!cio a w Korytnicy, dzier#awca dóbr Wiel$dki (Wyelanthki),
którego stryjem by zmar y wielebny Jan )wierczewski (Swyerczewski), proboszcz w Korytnicy, u którego mieszka i któremu s u#y (ADP
PT 1, 336).
1519: Wzmiankowany Piotr z Rowiska (Rowisko), licz$cy oko o 60 lat
(ADP E 204, 35v-37v).
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Ksi$dz Jakub Górski (ok. 1525-1585) - humanista, logik, Þlolog, teolog,
obro'ca wiary i rektor Uniwersytetu
Krakowskiego (rys biograÞczny)
1. Wst&p
„Cudze chwalicie, / Swego nie znacie; / Sami nie wiecie, / Co posiadacie.” Te s owa Stanis awa Jachowicza z wiersza Wie , dzi%ki
prostocie i g %bokiej prawdzie, postrzegane obecnie jako ludowe
porzekad o, znakomicie przystaj$ do postaci, która - jak s$dz% - jest
godna przypomnienia i wydobycia z mroku dziejów.
Konia z rz%dem temu, kto nie b%dzie zaskoczony informacj$, i#
w!ród rektorów Uniwersytetu Krakowskiego znale*" mo#na cz owieka,
który pochodzi z terenu gminy Korytnica. Mowa o ks. Jakubie Górskim,
o!miokrotnym rektorze tej znamienitej uczelni w XVI w1.

2. Jakub Górski - nieznany i znany?
Pierwsz$ wiadomo!", #e kto! taki istnia , odebra em od profesora
A. Ko odziejczyka do!" dawno. Na pocz$tku naszej znajomo!ci, kilkana!cie lat temu, pad o nazwisko Górski z informacj$, #e by on rektorem
1

Obecnie Uniwersytet Jagiello'ski (historyczne nazwy: Studium Generale, Akademia Krakowska, Szko a G ówna Koronna, Szko a G ówna Krakowska, Uniwersytet Krakowski,
ac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska wy#sza uczelnia; za o#ona
w 1364 r. przez króla Kazimierza Wielkiego w Kazimierzu (obecnie dzielnica Krakowa)
i odnowiona w 1400 r. w Krakowie przez króla W adys awa Jagie % z fundacji królowej
Jadwigi. W 1817 zmieniono nazw% na Uniwersytet Jagiello'ski, by podkre!li" zwi$zek z t$
dynasti$ (przypis wed ug: http://www.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet Jagiello'ski, stan na
dzie': 22.02.2011).
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Uniwersytetu Krakowskiego w czasie odrodzenia. Wydawa o mi si% to
niemo#liwe, ale poniewa# niejedno w #yciu widzia em, postanowi em
sprawdzi". I rzeczywi!cie, by Jakub Górski, #y w XVI w., urodzi si%
w Górkach Borzych, osiem razy zosta wybrany na rektora Uniwersytetu
Krakowskiego (pierwszy raz w zimowym pó roczu roku akademickiego
1574/75, a nast%pnie w latach: 1576 – pó rocze letnie, 1978/79, 1579,
1581/82, 1582 i ostatni raz w pó roczu zimowym 1582/83).

3. Znacz$ca posta" polskiego odrodzenia
Z biegiem czasu, jak odkrywa em i kompletowa em informacje o Jakubie Górskim, otrzymywa em kolejne, coraz to nowe dowody na to,
jak wa#nym by cz owiekiem, jak$ istotn$ rol% odegra w polskim #yciu
kulturalnym i naukowym (uniwersyteckim) doby odrodzenia, jak do!"
wszechstronne, i!cie renesansowe, mia wykszta cenie i zainteresowania. O jego roli i znaczeniu, niezaprzeczalnym i nieprzemijaj$cym,
!wiadcz$ - wed ug mnie - nast%puj$ce fakty.
Po pierwsze, jego do!" du#y biogram opracowany przez znanego
badacza doby odrodzenia, Henryka Barycza, znajduje si% w Polskim
s#owniku biograÞcznym2, a w BibliograÞi polskiej Karola Estreichera, pozycji rejestruj$cej wszystkie dzie a powsta e w obr%bie polskiej literatury
i pi!miennictwa, znale*" mo#na spis utworów Jakuba Górskiego3.
Po drugie, w Katalogu portretów i obrazów b%d"cych w#asno ci"
Uniwersytetu Jagiello!skiego, wydanym w Krakowie w 1913 r. znajduje
si% obraz pt. Jakub Górski, zm. 1585 r., rektor w latach 1572-1585. To
portret olejny na p ótnie o wymiarach 50x70 cm, namalowany w ko'cu
XVI w. Napis na dole obrazu po acinie brzmi: Jacobus Gorscius4.
Nale#y pami%ta", #e od XVI w. do naszych czasów zachowa o si%
niewiele portretów; #e wówczas, je!li ju# kogo! malowano, to musia a
by" to bardzo znana posta" (np. do dzi! znamy niewiele podobizn Jana
Kochanowskiego, Miko aja Reja, &ukasza Górnickiego czy innych czoowych przedstawicieli polskiego renesansu). Mimo przesz o 400 lat,
które min% y od !mierci Górskiego, do dzi! zachowa si% jego portret.
Co prawda jeden, ale jest. My!l%, #e w miar% zbli#ony do orygina u, bo
powsta krótko po !mierci pierwowzoru.
Po trzecie, z racji pe nionych funkcji ko!cielnych i naukowych Jakub
Górski zosta pochowany w katedrze wawelskiej, najbardziej chyba

2
3
4

H. Barycz, Polski s#ownik biograÞczny, Kraków 1959-60, t. VIII, s. 438-440.
K. Estreicher, BibliograÞa polska, t. 17, Kraków 1907, s. 259-263.
Katalog portretów i obrazów b%d"cych w#asno ci" Uniwersytetu Jagiello!skiego, oprac.
J. Mycielski, Kraków 1913, s. 2. Daty pe nienia przez J. Górskiego funkcji rektora s$ b %dne.
Powinno by": 1574/75 -1582/83.
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Jacobus Gorscius (Jakub Górski), ur. ok. 1525, zm.
1585, ze zbiorów Uniwersytetu Jagiello'skiego.
FotograÞe do artyku u: Leszek Kulik

znanej polskiej nekropolii narodowej; w miejscu, gdzie spoczywaj$ osoby dla Polski najbardziej zas u#one: królowie, bohaterowie narodowi,
wielcy poeci, przywódcy narodu, dostojnicy ko!cielni. Kto!, kto pochodzi z ma ej mazowieckiej wsi, znalaz wieczny odpoczynek w katedrze
wawelskiej! Jaki# to awans! Z za cianka na Parnas5 – chcia oby si%
powiedzie" za Henrykiem Baryczem, który w ten sposób nazwa karier% Jana Kochanowskiego. Ze szlacheckiego za!cianka do wawelskiej
katedry – to okre!lenie oddaje drog% #yciow$ Jakuba Górskiego.
Po czwarte, je!li prze!ledzi" vita et scripta („#ycie i pisma”) Jakuba
Górskiego, to !mia o mo#emy powiedzie", #e by y one typowe dla
niemal wszystkich osobisto!ci doby odrodzenia: szlacheckie pochodzenie, studia w Akademii Krakowskiej, pobyt we W oszech, zetkni%cie

5

Por. H. Barycz, Z za cianka na Parnas, Kraków 1981.
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si% z ideami renesansu, powrót do kraju, udzia w sporach religijnych,
dzia alno!" pisarska, polityczna i naukowa.
Po pi$te, znakomity znawca odrodzenia polskiego, prof. Kazimierz
Morawski w swej pracy po!wi%conej J. Górskiemu – sk$din$d do tej
pory jedynej, ca o!ciowej biograÞi uczonego; ksi$#ce !wietnej, napisanej jasnym, prostym j%zykiem, w której autor sprawiedliwie i rzetelnie
ocenia #ywot J. Górskiego, uwypuklaj$c to, co dobre, chwalebne oraz
zas uguj$ce na pami%" pokole', ale te# nie ukrywaj$c b %dów i wad,
jakie ten cz owiek i uczony mia lub pope ni – tak o swoim bohaterze
na wst%pie napisa : „ (…)to jeden z ucze'szych Polaków szesnastego
wieku, ozdoba Uniwersytetu Krakowskiego, jedna z najszlachetniejszych postaci, jakie spo ecze'stwo polskie wyda o. (…) jest to #ywot
pe en czynów i pracowito!ci, która budowa a wspó czesnych, a pó*niejszym za szlachetn$ podniet% i przyk ad s u#y" mo#e i powinna”6.
I dalej: „Cz owiek to w ka#dym razie znakomity cnot$ i wierno!ci$ dla
spraw, które ukocha ”7.

Ok adka i pierwsza strona monograÞi K. Morawskiego pt. Jakub Górski, jego
&ycie i dzie#a
6
7

K. Morawski, Jakób Górski, jego &ycie i dzie#a, Kraków 1892, s. 1.
Ibidem, s. 37.
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Podsumowuj$c, nasz rodak musia by" znacz$c$ postaci$ polskiego
odrodzenia, skoro znamy dzisiaj jego prawdopodobny wygl$d (portret
z XVI w.) i spoczywa w!ród królów, ksi$#$t i bohaterów narodowych na
Wawelu, a jego #yciorys zamieszczony jest w Polskim s#owniku biograÞcznym – leksykonie, w którym znajduj$ si% biograÞe ludzi naprawd%
dla Polski zas u#onych; K. Estreicher za! w BibliograÞi polskiej umie!ci spis jego dzie . Je#eli czyje! nazwisko znajduje si% w tych dwóch
najwa#niejszych pozycjach polskiej humanistyki, nauki, kultury, historii
literatury, pisarstwa – to znak, #e ta osoba na trwa e i bezdyskusyjnie
zapisa a si% w dziejach Polski.

4. %ycie i dzie a
O pocz$tkach #ycia Jakuba Górskiego, o jego dzieci'stwie i wczesnej m odo!ci, wiemy niewiele lub zgo a nic8. Nie jest znana dok adna
data ani nawet rok jego urodzenia, bo nie zachowa y si% (prawdopodobnie nie by y prowadzone) ksi%gi metrykalne chrztu. Pierwsza
pewna data to 24 kwietnia 1542 r. Jakub Górski zapisa si% wtedy na
Uniwersytet Krakowski, co potwierdza aci'ska zapiska: „Jacobus
Górski Joannis ex districtu Livensi”, uzupe niona po latach inn$ r%k$
o godno!ci ko!cielne, które piastowa : „Canonicus plocensis, postea
archidiaconus gnesnensis plocensisque, S. R. Majestatis secretarius.
Eloquentissimus vir scripsit multa”9. Na tej podstawie przyjmuje si%, #e
J. Górski urodzi si% ok. 1525 r., bo wówczas – jak stwierdza Morawski
– na uniwersytet wst%powali ch opcy w wieku 13-16 lat10. Przyszed
Górski na !wiat we wsi Górki Borze (paraÞa Korytnica W%growska,
wówczas ziemia liwska) jako syn Jana i Anny; imi% ojca potwierdza nie
tylko cytowana wy#ej zapiska, ale tak#e akta kapitu y gnie*nie'skiej,
w których znajdujemy taki oto wywód szlachecki dotycz$cy Jakuba
Górskiego z o#ony przez !wiadków pod przysi%g$: „(…) po mieczu
i k$dzieli [ze strony ojca i matki – dop. A. K.] ze szlacheckiego pochodzi
rodu, z ojca Jana Górskiego, herbu Szeliga, czyli krzy# z miesi$cem
[ksi%#ycem – A. K.], z matki Anny, herbu Prus, czyli pó trzecia krzy#a;
8

9

10

Wszystkie fakty, wydarzenia, informacje z #ycia Jakuba Górskiego podaj% w oparciu
o przywo an$ ju# biograÞ% K. Morawskiego Jakób Górski, jego &ycie i dzie#a oraz has o
H. Barycza w Polskim s#owniku biograÞcznym; je#eli czerpi% z innych *róde , to zaznaczam
to w przypisach. Wydaje si%, i# praca Morawskiego, jako wydana wcze!niej, by a znana
Baryczowi i w oparciu o ni$ powsta artyku o Jakubie Górskim. Przy cytowaniu fragmentów
F. Bentkowskiego, K. Morawskiego i H. Barycza dostosowano pisowni% i interpunkcj% do
wymogów wspó czesnych, ßeksj% i sk adni% pozostawiono bez zmian.
Jakub Górski [syn] Jana z powiatu liwskiego (ziemi liwskiej). Kanonik p#ocki, nast%pnie
archidiakon gnie(nie!ski i p#ocki, Sekretarz Jego Królewskiej Mo ci. M"& bardzo wymowny,
wiele pisa#.(t um. z j. ac. dr Tomasz Jaszczo t)
Ibidem, s. 1.
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Wpis Jakuba Górskiego z 1542 r. w poczet studentów Akademii Krakowskiej
(ca a karta i powi&kszenie). Udost&pni dr Tomasz Jaszczo t
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po babce ze strony ojca, Katarzynie, herbu Chor$giew; ze strony matki,
tak#e Katarzynie, herbu )lepowron”11. Jakub Górski, przysz y rektor
Uniwersytetu Krakowskiego, pochodzi wi%c z tych Górskich (a by o

Fot. 5. Herb Jakuba Górskiego, Szeliga

Górskich w ówczesnej Polsce niema o – K. Niesiecki np. wymienia a#
16 rodów!12), którzy piecz%towali si% herbem Szeliga i – jak stwierdza
Boniecki – „dziedziczyli na wsi Górki-Borze, w powiecie liwskim. Jakób ale z Góry Górski [wyra*na pomy ka – A. K.] archiprezbiter Naj!w.
[i%tszej] Panny Maryi w Krakowie, archidiakon gnie*nie'ski, kanonik
krakowski i p ocki, doktór obojga praw, s ynny profesor akademii
krakowskiej i pisarz, rektor tej#e akademii 1578 r., zmar y 1585 r., do
tego domu nale#a . By on synem Jana i Anny herbu Prus. Brat jego
Franciszek, wojski liwski 1570 r., zezna 1563 r. zapis do#ywocia z #on$ &ucj$”13. Informacje Bonieckiego znajduj$ potwierdzenie w innych
11
12
13

Cyt. za: K. Morawski, op. cit. s. 2.
K. Niesiecki, Herbarz polski t. IV, Lipsk 1839,. s. 211-215.
A. Boniecki, Herbarz polski , t. VI, Warszawa 1903, s. 289.
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herbarzach. B. Paprocki wymienia tytu y naukowe Jakuba Górskiego,
godno!ci ko!cielne i !wieckie, które piastowa , jego dzie a teologiczne
(„By to m$# wielkiego uczenia a prawy kap an, którego wiele ksi$g
czytamy po#ytecznych ko!cio owi bo#emu”) oraz podr%czniki ( „Wiele
ksi$g przedtem potrzebnych #akom”) i dodaje na koniec, i# „U#ywa
herbu Szeliga, dom to na Podlaszu (!) starodawny i znaczny”14. Równie#
u Niesieckiego nie brak zaskakuj$cych informacji o rodzinie Górskich
„herbu Szeliga w Wielkiej – Polszcze”15(!). Heraldyk ten wymienia trzech
najbardziej znanych Górskich tego herbu: Franciszka, brata jego, Jakóba Górskiego i Jakóba, kanonika krakowskiego 164316. Najwi%cej
miejsca, zreszt$ s usznie, po!wi%ci bohaterowi niniejszego artyku u:
wymienia 11 drukowanych jego dzie , a na koniec stwierdza lapidarnie:
„M$# nauki wielkiej”17.
Dzi%ki komu lub dzi%ki czemu, co spowodowa o, jakie okoliczno!ci
zadecydowa y, #e Jakub Górski, za!ciankowy szlachcic z ma ej wioski
oddalonej od Krakowa o kilkaset kilometrów, znalaz si% w ówczesnej
stolicy, na jedynej wówczas w Rzeczypospolitej wy#szej uczelni?
Pozostanie to chyba ju# na zawsze tajemnic$, ale nie ulega najmniejszej w$tpliwo!ci, #e m ody szlachcic wywodz$cy si% jednak z rodziny
niezamo#nej i podupad ej18, stan$ przed jedyn$ i niebywa $ szans$
wybicia si%, zdobycia nie tylko wykszta cenia i og ady towarzyskiej,
ale i zrobienia, co tu du#o mówi", kariery. I, jak poka#$ dalsze jego
losy, tych sprzyjaj$cych okoliczno!ci nie zmarnowa : owszem, wykorzysta je w pe ni. A pomocne w tym by y jego cechy osobowo!ciowe:
pracowito!", sumienno!", rzetelno!", pilno!", upór, !mia o!" i odwaga
w podejmowaniu nowych wyzwa', g %boka wiara, lojalno!", zawierane
14

15

16

17
18

B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858, s. 768. W rzeczywisto!ci Górki
Borze, gdzie urodzi si% J. Górski, to ziemia liwska, a ta wchodzi a w sk ad Mazowsza.
Poniewa# jednak ziemia liwska graniczy a z Podlasiem (granica - rzeka Liwiec), cz%sto,
szczególnie od XIX w., tj. od czasów utworzenia w epoce napoleo'skiej powiatu w%growskiego (1810 r.), w sk ad którego wesz a cz%!" Mazowsza (np. ziemia liwska) i Podlasia
(np. W%grów, jako stolica powiatu), tereny te okre!lano mianem Podlasia, cho" historycznie cz%!" z nich zawsze nale#a a do Mazowsza. Zamieszanie z zaliczaniem okre!lonych
miejscowo!ci do Mazowsza lub Podlasia trwa do dzi!, by" mo#e zawsze si% tak dzieje
z terenami pogranicza.
K. Niesiecki, Herbarz polski, t. IV, Lipsk 1839, s. 214. Informacja o Wielkopolsce mo#e
pochodzi" st$d, i# jeden z rodów Górskich pochodzi z Góry, z Wielkopolski. Zob. Paprocki,
op. cit., Boniecki, op. cit., st$d te# taki zapis Niesieckiego.
Nazwisko Górski by o, i jest dzi!, bardzo popularne. Tak naprawd% by o dwóch bardzo znanych Jakubów Górskich: Jakub Górski I (ok. 1525 – 1585) i Jakub Górski II (1585 – 1662).
Obaj, co za zbieg okoliczno!ci, byli rektorami Akademii Krakowskiej, pierwszy w latach
1574-1583, drugi 1661-62 (zob. http://www.wikipedia.org./wiki/Rektorzy_Uniwersytetu Jagiello'skiego, stan na 21.02.2011), obaj te# otrzymali godno!" kanonika krakowskiego.
K. Niesiecki, op. cit. s.214.
K. Morawski, op. cit., s. 2.
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przyja*nie i znajomo!ci oraz umiej%tno!" dostosowania si% do zmieniaj$cych si% politycznych uwarunkowa', a tak#e… trudne warunki
materialne, których do!wiadczy w pocz$tkowych latach swego #ycia.
W tym kontek!cie jak#e wymownie brzmi my!l – reßeksja Górskiego
nad kondycj$ i losem cz owieka: „Jako dostatek i hojno!" czyni ludzie
gnu!ne i niedba e, tak niedostatek czyni czujne, domy!lne i m%#ne”.
Cho" wówczas (prze om !redniowiecza i renesansu) poziom nauczania
w krakowskiej wszechnicy nie sta na wysokim poziomie, cho" „M odo!" nasz% – jak pisze po latach Górski – (…) stracili!my marnie, albo
strawili!my na naukach, które wi%cej wzgardy, ni# ozdoby przysporzy"
nam mog y”, cho" „najlepszy czas, który mo#na by o na studia wymowy
obróci", zmarnowali!my”, to w efekcie nie by on do ko'ca stracony,
bo „odwrócili!my si% od tych nauk, które rozumu rozwin$" nie mog y,
a zwrócili!my si% do zaj%", które wolnego cz owieka przede wszystkim
s$ godne”19. Kolegami Górskiego z uniwersyteckich auli i sal wyk adowych byli: Wojciech Wendrogowski, Marcin Glicius z Plizna, Sylwester
Rogucki (lekarz), Jan Januszowski (drukarz) czy Jan Kochanowski
„przyjaciel Górskiego w latach nast%pnych20”. Znajomo!ci i przyja*nie
wówczas zawarte trwa y przez ca e #ycie.
Ok. 1550 r. uzyska Górski tytu baka arza, a nast%pnie magistra sztuk
wyzwolonych i ze wzgl%du na warunki materialne zosta nauczycielem
(prywatnym lub w jednej ze szkó miejskich w Krakowie)21, a by" mo#e
wyjecha z Krakowa i pracowa jako nauczyciel w szkole paraÞalnej na
prowincji22. Po uko'czeniu 24 lat zosta te# ksi%dzem. Nauczycielem by
dobrym, „a co wi%ksza z prawdziwego powo ania i przywi$zania do tego
stanu; bo lubo przyzwoite mia co do po o#enia i bytu swego opatrzenie,
nauczycielstwa jednak porzuci" nie chcia , aby w tym zawodzie dla kraju
ci$gle by" u#ytecznym” – stwierdza F. Bentkowski23, a K. Morawski nazywa go „wzorem doskona ego nauczyciela”24. Ok. 1555 r. wróci Jakub
19
20
21
22

23

24

Cyt. za: K. Morawski, op. cit., s. 3.
Ibidem, s. 2.
Ibidem, s. 5.
H. Barycz, w swym artykule tak pisze: „L. [ata] 1551-4 sp%dzi poza Krakowem, prawdopodobnie na nauczycielstwie w szkole paraÞalnej”, ale nie precyzuje, gdzie J. Górski
pracowa (H. Barycz, Polski s#ownik…, op. cit. s. 438). Z kolei F. Bentkowski podaje, #e
J. Górski zosta nauczycielem teologii w P ocku, ale dopiero po powrocie z W och, czyli
pó*niej, po 1567 r. (F. Bentkowski, op. cit., s. 668). K. Morawski, nie b%d$c pewnym co
do losów J. Górskiego po uko'czeniu studiów, przekazuje tak$ informacj%: „Nie pomylimy
si% zapewne, przypuszczaj$c, #e Górski w tych pierwszych latach po uko'czeniu studiów
(…) albo prywatnym nauczycielstwem si% para , albo te# obj$ stanowisko nauczyciela
w jednej ze szkó miejskich krakowskich”, sk aniaj$c si% raczej ku drugiej ewentualno!ci.
(K. Morawski, op. cit. s. 5).
Bentkowski, Historia literatury polskiej wystawiona w spisie dzie# drukiem og#oszonych,
t. II, Warszawa-Wilno 1814, s. 668.
K. Morawski, op. cit., s. 1.
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Górski do ówczesnej stolicy, najpierw by rektorem szko y katedralnej
na Wawelu, aby kilka lat pó*niej traÞ" najpierw do Kolegium Mniejszego, a wkrótce Wi%kszego Uniwersytetu Krakowskiego. Od tej pory
mozolnie, acz systematycznie pi$ si% po szczeblach uniwersyteckiej
kariery naukowej. Chocia# rozpoczyna nauk% w okresie triumfu scholastyki i wszechw adnej barbarzy'skiej aciny, g ównie dzi%ki w asnej
pracy i uporowi sta si% wkrótce gor$cym zwolennikiem humanizmu,
a jako pedagog ho dowa narastaj$cym i coraz silniejszym wówczas
tendencjom renesansowym. Po obj%ciu profesury Górski po!wi%ci si%
najpierw pracy uniwersyteckiej i zwi$zanej z ni$ dzia alno!ci pisarskiej,
która wynika a g ównie z potrzeby chwili. Nale#a o bowiem zmieni" stare
podr%czniki akademickie na nowe zgodne z duchem czasu i nowymi,
humanistycznymi pr$dami w nauce. Napisa wi%c po acinie kilka ksi$#ek uniwersyteckich (z zakresu retoryki, dialektyki i logiki)25 spo!ród
których wymieni" warto: De periodis atque numeri oratoriis (1558), De
generibus dicenti (1559), De Þguris tum grammaticus, tum rhetoricis
libri quinque (1560) oraz Commentotorium artis dialectiacae libri decem
(1563). Nie by y to co prawda dzie a samodzielne w dzisiejszym rozumieniu tego poj%cia (w XVI w. zupe nie inaczej funkcjonowa o poj%cie
oryginalno!ci), gdy# autor korzysta ze wzorów zagranicznych (m.in.
F. Melanchtona, z pism autorów w oskich, francuskich, niemieckich
i staro#ytnych). To podr%czniki „bardzo sumienne i pracowite kompilacje”26, owoc wyk adów Górskiego na uniwersytecie. Potwierdzaj$ one
oczytanie autora, a walory j%zykowe i dydaktyczne spowodowa y, i#
na d u#ej wesz y one do kanonu obowi$zkowych lektur egzaminacyjnych. Jeszcze bowiem ponad 100 lat po pierwszym wydaniu, z nich
korzystano w Akademii Krakowskiej, o czym pisze F. Bentkowski i tak
komplementuje jeden z podr%czników J. Górskiego: „Niepo!lednim jest
to dowodem zalety pisma, gdy# wiadomo, #e dzie a szkolne [podr%czniki - dop. A.K.] po wi%kszej cz%!ci wraz z nauczycielami zmienia" si%
zwyk y”, i dodaje, #e niejaki Jaro'ski o podr%czniku logiki Górskiego
tak pisa nieco chyba pompatycznie: „Dzie o to – stylem aci'skim wybornie napisane – wyp%dzi o z Polski zepsut$ acin% scholastyczn$,
pobudzi o do smakowania w autorach klasycznych dawnych, zw aszcza
w Cyceronie, i jest dowodem, #e w wieku XVI ucze'szych nad Polaków
nie mia a Europa m%#ów, co by z wydobywanych wówczas na nowo
dawnych Grecji i Rzymu pisarzy lepiej korzysta" umieli”27. Ponadto,
co wa#niejsze, podr%czniki przyczyni y si% do popularyzacji osoby
Górskiego, gdy# wywo a y g o!ny wówczas w !wiecie naukowym spór
25
26
27

F. Bentkowski, op. cit., s. 669-670.
K. Morawski, op. cit., s. 10.
F. Bentkowski, op. cit., s. 670.
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na temat deÞnicji okresu retorycznego (uczestniczy w nim m. in. sam
Jan Kochanowski i Stanis aw Orzechowski oraz kolega uniwersytecki J. Górskiego, Benedykt Herbest, który ca y spór wywo a ). Palma
zwyci%stwa przypad a Górskiemu, a Bentkowski tak ca y ów konßikt
opisuje: „w d ugim zostawa sporze pi!miennym [Górski – dop. A. K.]
z Benedyktem Herbestem wzgl%dem prawide krasomówstwa; lecz
przyznano na koniec Górskiemu pierwsze'stwo w wymowie. Walka ta
uczona, która do wielu pism z obu stron by a powodem, ca y ówczesny
uczony !wiat polski zatrudnia a, i nie mniejszy zwyci%zcy jak zwyci%#onemu przynosi zaszczyt, poniewa# Herbest sam, wy#szo!" swego
przeciwnika uznawszy, pisma zabopólne dla s$du potomno!ci wyda ”28.
K. Morawski pisze, i# aczkolwiek chodzi o o „rzecz dosy" subteln$
i b ah$, która jednak potraÞ a rozogni" dwóch zapa!ników do piorunuj$cej polemiki, o#ywi" interes publiczny i wci$gn$" do walki osoby
znacz$ce, do których s$du w!ród sporu si% odwo ywano”29. Podobnego
zdania jest H. Kramarz, która okre!la ów „turniej oratorsko – naukowy”
jako „konßikt dzisiaj b ahy, ale ranga retoryki by a [w XVI w. – dop.
A. K.] tak wysoka, #e wci$gn$ on do polemiki Jana Kochanowskiego
i Stanis awa Orzechowskiego”30. G ówni adwersarze, Górski i Herbest
(tak#e i ich zwolennicy), walczyli w formie ustnej (publiczna debata,
„uczona dysputa”, jak to wtedy okre!lano) oraz na pióra, ale - jak to
cz%sto bywa w tego typu akademickim sporze - efektem by y „grzmoty do!" ja owe, bez blasków i po ysków prawdziwego !wiat a”31. Ich
nazwiska i osoby zosta y jednak spopularyzowane, bo przez d u#szy
czas pozostawali w centrum zainteresowania ówczesnego !rodowiska
naukowego Krakowa.
Wtedy te#, g ównie za spraw$ Stanis awa Górskiego (by" mo#e $czy o ich pokrewie'stwo) i Stanis awa Orzechowskiego, nasz bohater
wst$pi w szranki popularnych wówczas polemik religijnych, zwi$zanych z dominuj$cymi wtedy pr$dami religijnymi: reformacj$ i kontrreformacj$. Jakub Górski, wzoruj$c si% na Orzechowskim, pomaga mu
w sposób bezpardonowy, nami%tny, niepohamowany atakowa" m. in.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego. W 1563 r. Górski wyst$pi przeciw
antytrynitarskim pogl$dom Grzegorza Paw a i cho" te pierwsze jego
samodzielne kroki polemiczne nie wypad y zbyt okazale, to zaznaczy
sw$ obecno!" na rynku sporów religijnych doby odrodzenia. Stanis aw
Orzechowski nazwa go „najwierniejszym Achatesem” przeciw kace28
29
30

31

Ibidem, s. 668-669.
K. Morawski, op. cit., s. 13.
H. Kramarz, Retoryka pomaga komunikowa' si% z lud(mi,(w:) „Nasz Dziennik”, nr 13,
16-17 I 2010. Autorka pisze o Jakubie Górskim, #e to „najwybitniejszy teoretyk sztuki
wymowy w Polsce z otego wieku”.
K. Morawski, op. cit., s. 15.
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rzom32, a K. Morawski dodaje, i# „W r. 1563 uchodzi ju# wi%c Górski za
szermierza w katolickiej sprawie”33 i zacz$ obraca" si% w kr%gu takich
luminarzy odrodzenia jak pó*niejsi biskupi Piotr Myszkowski oraz Filip
Padniewski, wspomniany ju# Jan Kochanowski (wówczas sekretarz
królewski) i Andrzej Patrycy Nidecki.

F. Bentkowski Historia literatury polskiej… – pocz$tkowy fragment omówienia
(ycia i dzie J. Górskiego

Wkrótce, w 1563 r., Jakub Górski utartym szlakiem polskich humanistów wyjecha na kilkuletnie studia zagraniczne do W och (Padwa,
Rzym, Neapol, Genua), które zako'czy doktoratem obojga praw34.
32

33
34

Achates – w mitologii greckiej mieszkaniec Troi, #o nierz, bliski przyjaciel lub giermek
Eneasza, tu: stronnik, wzorowy przyjaciel, poplecznik. Kacerz – apostata, herezjarcha,
nazwa nadawana przez katolików odst%pcom od ortodoksyjnej doktryny ko!cio a, w XVI w.
heretyk.
K. Morawski, op. cit., s. 9.
Henryk Barycz tak uwa#a: „… przeniós si% do Rzymu, gdzie 15 VI 1566 r. uzyska godno!"
doktora obojga praw”, H. Barycz, op. cit., s. 439; natomiast K. Morawski stwierdza, #e nast$pi o to dopiero po powrocie do kraju w 1569 r.: „Wróci Górski do kraju, rozszerzywszy
znacznie zakres swojej wiedzy, ale nie zdoby za granic$ tytu u oÞcjalnego, nie przywióz
ze sob$ tytu u doktora” K. Morawski, op. cit., s. 22.
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Jaki! czas, prawdopodobnie z orszakiem pos a królewskiego Piotra
Barzego, przebywa w Hiszpanii. Za jego te# m. in. namow$ napisa
wtedy, a w zasadzie przet umaczy z w oskiego, ksi$#k% F.F Ceriola,
która ukaza a si% w Krakowie w 1597 r. (ju# po !mierci Górskiego) pt.
Rada Pa!ska, to jest: jakich osób Pan ka&dy wybra' sobie ma do rady
swojej. To jeden z niewielu, a na pewno najwa#niejszy, napisany po

Jacobi Gorsci, Disputationis de periodis contre se a Benedicto Herbesto…
(1562)

polsku utwór Jakuba Górskiego. By to przek ad, ale do!" swobodny
i dowolny, a autor dopisa do orygina u kilka fragmentów, bo chcia
go dostosowa" do polskich obyczajów i tradycji (np. ust%p b%d$cy
pochwa $ podró#y zagranicznych, fragment wyst%puj$cy przeciw prowincjonalnej za!ciankowo!ci czy te# krytyk% monopolizacji urz%dów
przez szlacht%). Rada Pa!ska J. Górskiego „bardzo jest wi%c cenna dla
trafnych uwag, które zawiera, dla j%zyka swego, który pewn$ j%drno!ci$,
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wielk$ liczb$ rodzimych, przys owionych zwrotów zachwyca”- pisze
Morawski35 i zestawia j$ z Dworzaninem polskim &ukasza Górnickiego. Chocia# przyznaje wy#szo!" temu ostatniemu, konkluduje: „Ale
i pismo Górskiego zas uguje na bli#sze, ni# dot$d, poznanie i wy#sze
w pi!miennictwie stanowisko; obydwa dzie a stosuj$ce dla polskich
potrzeb owoce i wykwity odrodzonej cywilizacji zachodu, pokrewnymi
s$ objawami i dope niaj$ si% wzajemnie”36 Czteroletni (1563-1567)
pobyt za granic$ wykorzysta Górski na odpoczynek i poratowanie

Rada Pa ska (…) przez Friderika Furiusza Ceriole po hiszpa sku napisana:
a przez Jakuba Górskiego (…) z w!oskiego na polski prze!o"ona

podupad ego zdrowia; przede wszystkim jednak, ho duj$c po trosze ówczesnej modzie, uda si% do W och utartym szlakiem wielu
polskich humanistów, aby „dope ni" nauk%” i „sw$ muz% domoros $

35
36

K. Morawski, op. cit., s. 21.
Ibidem.
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wypolerowa"”37. Jednym s owem: i zagraniczny wyjazd, i padewskie
studia, nale#y traktowa" jako szczebel w karierze naukowej i #yciowej.
W biograÞi przysz ego rektora studia w g ównych o!rodkach my!li
humanistycznej i kontrreformatorskiej, kontakty z wybitnymi uczonymi
odrodzenia oraz obcowanie z renesansow$ kultur$ odegra y rol% znacz$c$ i wyj$tkow$, wr%cz prze omow$. Od tej pory Górski utwierdzi
si% w swojej wierze wyj$tkowo mocno, sta si% apologet$ katolicyzmu,
a po powrocie z zagranicznych woja#y jako cel swojego #ycia obra
bezwzgl%dn$ walk% z ró#nowiercami. Realizowa j$ na kilku p aszczyznach swej, jak#e aktywnej, dzia alno!ci: jako duszpasterz, niepospolitej wiary polemista religijny i rektor. Dzi%ki m.in. bp. Myszkowskiemu
i królowi Stefanowi Batoremu pe ni wiele wa#nych i istotnych godno!ci
oraz funkcji ko!cielnych. Otrzyma probostwo w Nowym Korczynie,
stanowisko kaznodziei w sandomierskiej kolegiacie, kanoni% w katedrze w P ocku i probostwo w Toruniu; nast%pnie zosta archidiakonem
gnie*nie'skim, kanonikiem krakowskim, a nawet archiprezbiterem
ko!cio a Mariackiego. Po powrocie ze s onecznej Italii Górski podj$
wyk ady na Wydziale FilozoÞcznym, pó*niej na Wydziale Prawniczym
(to by o zgodne z jego wykszta ceniem i zainteresowaniami) i cho", jak
przyznaj$ jego biografowie, przez pewien czas zamy!la o wst$pieniu
do Zakonu Jezuitów, to w ko'cu po!wi%ci si% karierze naukowej i uniwersyteckiej.
Oko o 1570 roku Górski powróci do dzia alno!ci pisarskiej, ale
z autora podr%czników przedzierzgn$ si% w publicyst% religijnego i politycznego, i to niepospolitej miary. Wkrótce te# w $czy si% bez reszty
w rozbrzmiewaj$ce z coraz wi%ksz$ si $ polemiki i potyczki religijne, które by y wynikiem reformacji i kontrreformacji. Ju# wcze!niej wspomaga
z dobrym skutkiem samego Stanis awa Orzechowskiego i nie zawaha
si% wyst$pi" przeciw najbardziej znanemu chyba dzisiaj pisarzowi politycznemu epoki odrodzenia – Andrzejowi Fryczowi Modrzewskiemu.
Teraz zwalcza w pisanych po acinie utworach niezgodne z katolick$
nauk$ stanowiska ró#nych teologów lutera'skich i kalwi'skich. Dzi%ki
poruszonym tematom (walor aktualno!ci) i zaletom pióra (widoczna
werwa polemiczna) pisma te przynios y Górskiemu s aw% w ca ym
!wiecie katolickim. Do najbardziej znanych i znacz$cych dokona' na
polu pisarskim, które zapewni y Górskiemu poczesne miejsce w!ród
publicystów katolickich doby kontrreformacji, zaliczy" nale#y 5 dzie
(w tym jedno niedoko'czone). S$ to: wyci$g z dzie a teologa w oskiego Sykstusa z Sieny pt. Biblia Sancta (utwór antysemicki, po!wi%cony
b %dom Talmudu, 1569), Prelekcje p#ockie, pi%" tomów na temat aktualnych kwestii spornych, wyg oszone wcze!niej w katedrze p ockiej
37

Ibidem, s. 16.
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(1572-83), wydan$ w Kolonii w 1585 r. polemik% religijn$ skierowan$
przeciwko b %dnej nauce Krystiana Franckena o Trójcy !w. oraz wydan$ ju# po!miertnie (1586 r.), równie# w Kolonii, ksi$#k% skierowan$
przeciw niemieckim teologom lutera'skim. Ostatniej ksi$#ki, tym razem
przeciw nauce kalwi'skiej, Górski nie zdo a doko'czy".
Dzie a te napisane po acinie (która by a wówczas jeszcze j%zykiem
uniwersyteckim, naukowym ca ej Europy) to g ównie polemiki religijne; autor wyst%puje z pozycji katolicyzmu i kontrreformacji i kieruje je
przeciw innowiercom (luteranizm, kalwinizm) oraz ich nauce. Cho"
pisane z pozycji doktryny katolickiej, nie brak w nich pasji i literackiego
zaci%cia: „Wymowa Górskiego jest w tym traktacie (chodzi o polemik%
z K. Franckenem – dop. A .K.) niekiedy !wietn$, ostrze polemiczne
szarpie w nami%tny sposób przeciwnika (…) Pod wzgl%dem barwno!ci
j%zyka i stylu mo#e to naj!wietniejsze dzie o Górskiego: wyra*nie mia
wybitny talent polemiczny” – to tylko niektóre z ocen K. Morawskiego38. Jednocze!nie pokazywa y one rozleg $ i dog %bn$ wiedz% autora, g ównie z teologii. „Powsta y te ksi%gi [Prelekcje p#ockie – A. K.],
!wiadcz$ce chlubnie o oczytaniu teologicznym autora”39. Niektórzy
zarzucaj$ autorowi nietolerancj% i wywo anie czy nawet propagowanie nastrojów antyró#nowierczych, co w ówczesnej Polsce brzmia o
jak pewien zarzut. Mo#na jednak usprawiedliwi" !mia o tak radykalne
pogl$dy Jakuba Górskiego. Pe ni przecie# ju# wtedy wa#ne funkcje
w hierarchii Ko!cio a Katolickiego, by rektorem Akademii Krakowskiej,
ksi%dzem katolickim zobowi$zanym do obrony wiary, w ko'cu, w pewnym momencie swego #ycia, zamierza wst$pi" do Zakonu Jezuitów.
Trudno wi%c mu czyni" zarzut, #e mia tak radykalne, skrajne pogl$dy.
To (obrona doktryny katolickiej) wynika o przecie# z ca ej drogi #yciowej,
to wyniós z domu rodzinnego, w to szczerze wierzy , to uwa#a te# nie
tylko za swój obowi$zek, ale i zaszczyt.
Coraz bardziej wci$ga si% w wir ówczesnych sporów, nawet natury
politycznej. Dla króla Henryka Walezego opracowa tajny memoria wymierzony przeciw pokojowi religijnemu zawartemu w tzw. konfederacji
warszawskiej, która usankcjonowa a zrównanie w prawach katolików
i innowierców. Po ucieczce Walezego do Francji swoje pogl$dy zaprezentowa nowemu w adcy – Stefanowi Batoremu, którego s awi w kilku
mowach (a raczej politycznych broszurach wydanych w 1583 r.) tak
udanie, #e „za wiern$ s u#b% i wierne uczucia wynagradza te# Batory
Górskiego zaufaniem, dobrodziejstwami i #yczliwo!ci$ dla instytucji,
która Górskiego my!l najwi%cej zaprz$ta a”40. Zosta wi%c mianowany
38
39
40

Ibidem, s. 34.
Ibidem, s. 24.
Ibidem, s. 32.
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sekretarzem królewskim, proboszczem w Toruniu i archiprezbiterem
ko!cio a NMP w Krakowie, a Akademia Krakowska otrzyma a szereg
przywilejów. Wyst%powa równie# aktywnie przeciw opozycji antybatoria'skiej. Wspiera piórem militarne plany kanclerza Jana Zamoyskiego,
którego bardzo ceni . W mowie z 1582 r. znalaz si% taki oto fragment:
„…nigdy zaiste Królewstwo to (Polskie – dop. A. K.) nie mia o m$drzejszego senatora i sternika planów królewskich”41.
Zwi$zany !ci!le z Towarzystwem Jezusowym walczy w obronie
katolicyzmu nie tylko piórem. Wzi$ udzia w synodzie piotrkowskim,
a jako proboszcz toru'ski stara si% przez wiele lat o odebranie luteranom ko!cio a i rekatolizacj% swojej paraÞi. Zaanga#owanie w ruch
kontrreformatorski zaowocowa o wspó prac$ ze wspomnianym wcze!niej Stanis awem Orzechowskim oraz tak znanymi lud*mi doby odrodzenia jak: kard. Stanis aw Hozjusz, bp Piotr Myszkowski, bp Filip
Padniewski czy wybitnymi jezuitami: A. Possewinem i S. Warszewickim,
Campanem.
Dzia alno!" administracyjn$ w krakowskiej Alma Mater rozpocz$
Górski w 1573 r., kiedy to zosta podkanclerzem. Nast%pnie od roku
1574/75 a# o!miokrotnie (ostatni raz w 1582/83) pe ni urz$d rektora tej
uczelni. Jego praca i dokonania na tym polu wymykaj$ si% jednoznacznym ocenom, ale sukcesy i osi$gni%cia bior$ zdecydowanie gór% nad
pewnymi b %dami, których niestety si% nie ustrzeg . Przede wszystkim
jako nauczyciel retoryki osi$gn$ znacz$ce wyniki na niwie dydaktyki,
gdy# wykszta ci wielu wybitnych uczniów. W wydanej w 1581 r. Apologii
Akademii Krakowskiej (Apologia pro Akademia Cracoviensi) sk adaj$cej si% z dwóch mów (cz%!ci) wyst%puje w obronie dobrego imienia
rz$dzonej przez siebie uczelni i jej profesorów, co tak podsumowuje
F. Bentkowski: „Do tej obrony Akademii by o powodem #alenie si%
wielu na ni$, i oskar#anie jej o niekarno!" i z $ edukacj% m odzie#y
akademickiej. W y m o w n i e i ! m i a o (podkre!lenie – A.K.) dowodzi
Górski, i# nie akademia winna tym wyst%pkom i wszelkiemu zepsuciu
panuj$cemu w m odzi, lecz wzrastaj$cy w rzeczypospolitej nierz$d,
irreligia, zepsucie i z y przyk ad ojców. W drugiej za! mowie napomina
profesorów akademii, aby nie zas ugiwali na zarzuty publiczno!ci”42.
Najwi%ksz$ i wiekopomn$ zas ug$ rektora Górskiego okaza a si% reforma Wydzia u FilozoÞcznego w duchu humanizmu, która polega a na
zrównaniu wyk adów humanistycznych z ÞlozoÞcznymi. Sprzeciwia si%
zdecydowanie pomys owi pe nienia obowi$zków rektora przez osoby
!wieckie. Doprowadzi te# do tego, #e grono 40 profesorów Uniwersy-

41
42

Cyt. za S. Le!niewski, Jan Zamoyski – hetman i polityk, Warszawa 2008, s. 156.
F. Bentkowski, op. cit. s. 672.
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tetu Krakowskiego z o#y o na r%ce nuncjusza apostolskiego katolickie
wyznanie wiary.
Dnia 17.06.1585 r. po d ugiej chorobie (gru*lica) Jakub Górski zmar
w Krakowie i w uznaniu swych zas ug pochowany zosta w katedrze na
Wawelu, w kaplicy Potockich, gdzie spoczywa równie# bp Filip Padniewski43. Skromna form$, ale wymowna tekstem – (okre!lenia K. Mo-

Plan katedry na Wawelu, kaplica Potockich (1) miejsce pochówku J. Górskiego, Kaplica Lipskich (2), naprzeciwko której umieszczono epitaÞum
J. Górskiego

rawskiego44) - tablica epitaÞum z czerwonego marmuru o wymiarach
65,5 cm x 40 cm zosta a umieszczona naprzeciwko kaplicy Lipskich45.
43

44
45

Kaplica p.w. Oczyszczenia Naj!wi%tszej Marii Panny (zwana równie# Ró#yców, Padniewskiego, Potockich), jedna z dziewi%tnastu kaplic wawelskich, znajduje si% w po udniowej
nawie bocznej (pierwsza przy wej!ciu), ufundowana w 1381 r. przez bp. Zawisz% Kurozw%ckiego herbu Ró#yc, w XVI w. przebudowana przez najwi%kszego polskiego rze*biarza doby
renesansu Jana Micha owicza z Urz%dowa na polecenie bp. Filipa Podniewskiego (przypis
wed ug: http://www.katedra_wawelska.pl/plan katedry, stan na dzie': 22.02.2011).
K. Morawski, op. cit., s. 36.
Kaplica pw. !w. Macieja Aposto a i !w. Mateusza Ewangelisty, zwana Lipskich, jedna
z 19. kaplic w bazylice archikatedralnej pw. !w. Stanis awa BM i !w. Wac awa w Krakowie
na Wawelu, znajduje si% w pó nocnej nawie bocznej. (http://www. wikipedia. org/wiki/kaplica_Lipskich na Wawelu, stan na dzie': 22.02.2011). Nie uda o si% ustali", czy epitaÞum
J. Górskiego znajduje si% jeszcze na Wawelu, czy, jak mówi$ nie do ko'ca sprawdzone
informacje, zosta o przeniesione do którego! ko!cio a krakowskiego (by" mo#e !w. Barbary oo. Jeziutów). Na pocz$tku XX w. by o na pewno w rzeczonym miejscu (por. M. i S.
Cerchowie, Pomniki Krakowa, Kraków 1904 r.).
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&aci'ski jej napis, w t umaczeniu na j. polski brzmi nast%puj$co: „Wielebnemu Jakóbowi Górskiemu, praw obojga doktorowi, archidiakon. [owi]
gnie*. [nie'skiemu], kanonikowi i archiprezbiterowi krak.[owskiemu],
uniwersytetu profesorowi, wicekanclerzowi i po o!miokro" rektorowi,
przes awnemu wielk$ liczb$ najpilniejszych uczniów, pisarzowi znakomitej wymowy i dlatego przez wielkiego króla Stefana [Batorego – dop.
A. K.] ukochanemu, pomnik ten, pomodliwszy si% o wieczny odpoczynek, testamentu egzekutorowie i przyjaciele po o#yli46”. W 1586 r.
znakomity poeta polskiego odrodzenia Szymon Szymonowic wyda
tren pt. Naenia funebris de morte Gorscii, w którym opiewa !mier"
J. Górskiego i wychwala jego zas ugi dla kraju. Portret olejny na p ótnie
z ko'ca XVI w. tego gruntownie wykszta conego humanisty i naszego
ziomka (pt. Jacobus Gorscius) znajduje si% w zbiorach Uniwersytetu
Jagiello'skiego47.

5. Uwagi ko'cowe
Niniejszy szkic opracowany g ównie na podstawie znakomitej biograÞi J. Górskiego autorstwa K. Morawskiego i biogramu Henryka
Barycza w Polskim s#owniku biograÞcznym, nie pretenduje bynajmniej
do roli wyczerpuj$cego artyku u o #yciu i twórczo!ci Jakuba Górskiego.
Wprost przeciwnie: w zamy!le autora jest raczej pocz$tkiem bada'
i pierwszym krokiem poczynionym w kierunku przywrócenia tego wybitnego humanisty !wiadomo!ci historycznej Polaków, g ównie tych
zamieszka ych w naszej ma ej ojczy*nie. Rado!" moja, a my!l%, #e
wszystkich korytniczan by aby niezmierna, gdyby uda o si% osob$ Jakuba Górskiego zainteresowa" mo#liwie szerok$ rzesz% czytelników,
historyków czy badaczy kultury lub nauki doby odrodzenia. To rzecz na
pewno niezmiernie trudna, ale nie niemo#liwa. Niezbadane s$ wyroki
Bo#e. Mo#e kiedy!!
Trudno!ci, jakie spotyka na swej drodze badacz #ycia Jakuba Górskiego, wynikaj$ z kilku przyczyn. Od czasów Górskiego min% o kilka
wieków i niewiele z tamtych lat dotrwa o do wspó czesno!ci, a niektóre
wydarzenia pokry a patyna wieków. Trzeba te# ze smutkiem stwierdzi", #e nie ma zbiorowego wydania dzie tego wybitnego uczonego.
46

47

K. Morawski, op. cit., s. 36. Dzi%ki uprzejmo!ci dr. T. Jaszczo ta podaj% aci'ski tekst
inskrypcji nagrobnej J. Górskiego: „R[evere]ndo Jacobo Gorski I[uris] V[troque] D[octoris]
Archidiac[oni] Gnesnensi Can[onico] et Archipresbytero Crac[oviensi] Vniversitatis Professori, Procancellarioque celeberrimo, ac eiusdem octies Rectori diligentessimo, discipulorum
copia clarissimo, scriptorique disertissimo ac propterea Magni Regi Stephano charissimo,
Testamenti curatores et amici praecati regiem aeternam. Hoc monumentum posuerunt
defuncto AD M.D. LXXXV, xvii Iunii”.
Reprodukcja obrazu w pracy Zdzis awa Pietrzyka, Poczet rektorów Uniwersytetu Jagiello!skiego 1400-2000, Kraków 2000, s. 153.
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Szkoda, bo jak podaje Barycz, Jakub Górski umieraj$c uczyni legat
(zapis), aby dopilnowa tego jego brat i, jak si% domy!lamy, zostawi
na ten cel pieni$dze. O wykonanie zapisu zabiega wierny ucze' Górskiego S. Soko owski i znalaz si% drukarz, który podejmowa si% tego
za 200 z . Niestety, sprawa nie zosta a sÞnalizowana i dzisiaj dotarcie
do dzie J. Górskiego jest znacznie utrudnione48.
Mo#e zabrak o Jakubowi Górskiemu nieco talentu, mo#e za ma o
mia owej iskry Bo#ej, bo chyba by do!" znanym polemist$ religijnym,
ale wszyscy zajmuj$ si% i pisz$ o A. F. Modrzewskim, o S. Orzechowskim, rzadziej, ale jednak o Myszkowskim, Hozjuszu, Warszewickim
czy Possewinie. O Górskim – cisza. Zdaje si%, #e nie odbiega tak
znacznie (lub w ogóle) talentem, dokonaniami od wymienionych wy#ej.
A jednak o nim - g ucho. A przecie#, jak konkluduje K. Morawski w swej
pracy, trudno przeceni" zas ugi Jakuba Górskiego dla ówczesnej nauki,
literatury, wychowania m odzie#y, Akademii Krakowskiej, ko!cio a, czy
w ogóle Rzeczpospolitej. „Je#eli teraz – pisze znakomity znawca #ycia
i dokona' o!miokrotnego rektora krakowskiej Alma Mater – zza grobu
spojrzymy na ten pe ny #ywot, uderzy nas przede wszystkim ogromny
zasób pracy w nim z o#ony. Homo ad laborem et assiduam vigiliam
natus nazwa go kiedy! Melchior Pud owski49. (…) Europejskim i posuwaj$cym ogóln$ wiedz% na nowe tory Þlologiem Górski nie by , ale
zadziwia skrz%tno!ci$ i zapobiegliwo!ci$, która go stawia a na wy#ynach ówczesnej nauki. Oko o nauki w kraju, utwierdzenia i rozszerzenia
humanizmu wielkie po o#y zas ugi. Nauczycielem by znakomitym, jak
liczba i wdzi%czno!" uczniów jego po!wiadcza, dla dobra i korzy!ci
uniwersytetu pracowa przez #ycie ca e”50. Równie wysoko nale#y oceni" zas ugi Górskiego w dziedzinie teologii: „To pewnem, #e ko!ció
mia u nas naówczas ma o tak czujnych, gotowych do walki obro'ców.
Bieg o!" j%zykowa przychodzi a tu w pomoc apologecie, humanista
wspiera teologa”51. Nadaremnie jednakowo# szuka" jakiejkolwiek
wzmianki o J. Górskim we wspó czesnych podr%cznikach historii czy
historii literatury. Wydaje si% wi%c, #e nie mia on chyba w odpowiednim
czasie szcz%!cia do badaczy. We wzmiankowanej ju# BibliograÞi polskiej Karola Estreichera pod has em „Górski Jakób Sztemberg Szeliga”
znajdujemy wymienione i opisane (w skrócie) dzie a tego wybitnego
48
49

50
51

H. Barycz, op. cit., s. 440.
Melchior (Malcher) Pud owski (ok. 1540-1588), poeta, sekretarz królewski, studiowa w Akademii Krakowskiej, autor fraszek i niezwyk ej urody wierszy mi osnych; gor$cy zwolennik
twórczo!ci J. Kochanowskiego. Wed ug Barycza – ucze' J. Górskiego. (H. Barycz, op.
cit., s. 440). &aci'skie zdanie w t umaczeniu dr. T. Jaszczo ta na j. polski brzmi: „Cz owiek
do pracy i ci$g ego starania narodzony (stworzony)”.
K. Morawski, op. cit., s. 37.
Ibidem.
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humanisty: przede wszystkim tytu , rok i miejsce wydania, komu dedykowane, gdzie mo#na je znale*"52. Co prawda sylwetk% J. Górskiego
prezentuj$ wszystkie powa#niejsze encyklopedie powszechne, ale !ledz$c has a po!wi%cone temu wybitnemu humani!cie, trudno oprze" si%
wra#eniu, #e im bardziej wspó czesne wydanie, tym tekst krótszy, mniej
„zasobny” w fakty informuj$ce o jego #yciu i dokonaniach. W znanej
Encyklopedii powszechnej S. Olgerbranda z drugiej po owy XIX w.
znale*" mo#na obszerny biogram tego wybitnego Polaka, w którym
zawarty zosta do!" szczegó owy #yciorys Górskiego (rok urodzenia
1525, bez okre!lenia „oko o”, b %dny rok !mierci – 1595, informacje:
pochodzenie z ziemi liwskiej, rektor, doktor praw, kap an, podr%czniki
wymowy, spór z Herbestem, wyjazd do W och, kontrreformacyjne
dzie a do!" dok adnie opisane, z podaniem tytu ów i przeciw komu
lub czemu skierowane, dwa dzie a napisane w j. polskim)53. W znanej
encyklopedii z dwudziestolecia mi%dzywojennego Jakubowi Górskiemu
po!wi%cono mniej uwagi. Biogram jest znacznie krótszy (trzykrotnie)
i podaje (powtarza za Olgerbrandem?) b %dny rok !mierci. Nie to
jednak najbardziej zaskakuj$ce – autorzy (autor) has a w ogóle nie
wspominaj$ o tym, #e J. Górski by profesorem i rektorem Akademii
Krakowskiej; pisz$ o nim „humanista i teolog polski” oraz wymieniaj$
jego podr%czniki z zakresu retoryki i stylistyki oraz dzie a teologiczne54.
W powojennych encyklopediach (zarówno tych wydanych przed jak
i po prze omie w 1989 r.) has o „Jakub Górski” je#eli istnieje, to jest
bardzo krótkie55 (mo#e to wynika z tego, i# informacji kwaliÞkuj$cych
si% do uj%cia w encyklopedii przybywa w zastraszaj$cym tempie).
Nie ma w nich, to prawda, nic o tym, sk$d J. Górski pochodzi , ale s$
najwa#niejsze fakty z jego #ycia i dzia alno!ci, w tym prawdziwy rok
!mierci. Wymienia si% wi%c kim by („humanista, logik i Þlolog; ksi$dz”);
czym si% zajmowa („profesor i rektor Akademii Krakowskiej”) oraz jego

52
53
54
55

56

K. Estreidner, op. cit., s. 259-263.
Encyklopedia powszechna S. Olgerbranda, t. III, Warszawa 1873, s. 448-449.
Ilustrowana encyklopedia Trzaski, Everta i Michalskiego, Warszawa 1924-27, s. 310.
Wielka encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1962-63, s. 98, Encyklopedia powszechna PWN, Warszawa 1982, s. 248, Nowa encyklopedia powszechna PWN, t. 2.,
Warszawa 1998.s. 593.
Np. Ma#a encyklopedia PWN, Warszawa 2000, Podr%czna encyklopedia PWN, Warszawa
2002, Encyklopedia podr%czna, Kraków 2002, Ilustrowana encyklopedia PWN, Warszawa
2004, Wielka encyklopedia Polski, Kraków 2004. W wymienionych leksykonach znale*"
mo#na natomiast biogramy: Artura Górskiego – pisarza, krytyka literackiego, t umacza,
Kazimierza Górskiego – trenera, Konrada Górskiego –historyka literatury i Mariana Górskiego – prof. chemii.
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Has o „Jakub Górski” w Encyklopedii powszechnej Olgerbranda (1873) i Encyklopedii powszechnej PWN (1982)

zas ugi (reforma programu studiów, g ówne dzie a); zdarzaj$ si% te#
encyklopedie, które w ogóle nie zawieraj$ tego has a56.
Nie ulega jednak w$tpliwo!ci, #e podstawow$ prac$ traktuj$c$
o J. Górskim, punktem wyj!cia i punktem odniesienia dla wszystkich

Ks. Jakub Górski (ok. 1525-1585) - humanista, logik, Þlolog...

59

zajmuj$cych si% tym wybitnym humanist$, jest biograÞa K. Morawskiego, wielokrotnie w tym artykule wykorzystywana i cytowana. I cho"
ksi$#ka Jakób Górski, jego &ycie i dzie#a opublikowana zosta a niemal
120 lat temu, to nic nie straci a ze swej aktualno!ci, a s$dy i opinie w niej
zawarte mog$ by", i s$, przydatne dla tych wszystkich, którzy chc$ si%
z sylwetk$ i dokonaniami o!miokrotnego rektora Akademii Krakowskiej
w XVI w., bli#ej zapozna" (zarówno dla profesjonalistów i amatorów, dla
znawców i laików). Podobna uwaga dotyczy wi%kszo!ci artyku ów czy
pozycji ksi$#kowych traktuj$cych o Jakubie Górskim, gdy# pochodz$
z czasów dwudziestolecia mi%dzywojennego lub nawet z ko'ca XIX w57.
Ostatnio jednak przypominano Jakuba Górskiego, przedstawiaj$c krótki
#yciorys i niektóre jego dokonania na wystawie pt. Z dorzecza Bugu
i Liwca. Prasowe peregrynacje po powiecie w%growskim (1810-1939)58,
która zosta a zaprezentowana w 200-lecie powiatu w%growskiego 9 listopada 2010 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w W%growie.
Do najbardziej znanych badaczy jego #ycia nale#y te# przywo ywany
wcze!niej Henryk Barycz, który po!wi%ci Górskiemu kilka artyku ów
o charakterze przyczynkarskim, czy te# kilka lub kilkana!cie wzmianek krótszych lub d u#szych w swych dzie ach dotycz$cych historii
XVI w. w Polsce. Prace K. Morawskiego, H. Barycza czy te# innych
autorów porozrzucane w specjalistycznych czasopismach s$ niestety
bardzo trudno dost%pne. Trzeba po!wi%ci" sporo czasu, aby si% z nimi zapozna". My!l% jednak, #e osoba Jakuba Górskiego, wybitnego
humanisty, logika i Þlologa, obro'cy wiary, profesora i o!miokrotnego
rektora Akademii Krakowskiej, w pe ni zas uguje na to, aby te trudno!ci
pokona".
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K. Morawski, op. cit.; H. Barycz, op. cit.; Z. Pietrzyk, op. cit., H. E. Wyczawski, Górski Jakub, (w:) S#ownik polskich teologów katolickich , t. I, Warszawa 1981, s. 567-569, ibidem,
bibliograÞa prac i przek adów J. Górskiego; S. Estreicher, BibliograÞa polska, t. XVII, s. 259-263; Nowy Korbut, t. II, s.223-226; S. Ziemski, Jakub Górski jako logik i my liciel, „Studia
FilozoÞczne”, 1962 nr 2, s. 81-107; L. Hajdukiewicz, Dokumentacja bibliograÞczna, (w:)
Historia nauki polskiej, red. B. Suchodolski, t. VI, Wroc aw 1974, s. 195-196; K. Morawski,
Jakub Górski, humanista i apologeta, (w:) idem, Czasy Zygmuntowskie na tle pr"dów
Odrodzenia, Warszawa 1922, s. 112-150; H. Barycz Historia Uniwersytetu Jagiello!skiego
w epoce humanizmu, Kraków 1953, s. 363-368; Idem, Historia Szkó# Nowodworskich,
Kraków 1939-47, s. 16-18; Idem, Pierwsza polemika religijna Jakuba Górskiego, (w:)
„Reformacja w Polsce”, 1935, s. 176-178; Idem, Polacy w Rzymie na studiach w epoce
Odrodzenia, Kraków 1939, s. 161-163; S. &empicki, Renesans i humanizm w Polsce.
Materia#y do studiów, Kraków 1952, s. 23-31, 67-70; A. Ko odziejczyk, Dzieje Korytnicy
i Ziemi Korytnickiej, Korytnica 2007, s. 40-41.
Zob. [red.] G. M. Lewandowska, E. Tomczak, A. Babula, Z dorzecza Bugu i Liwca. Prasowe
peregrynacje po powiecie w%growskim (1810-1939). Katalog wystawy zorganizowanej
z okazji 200-lecia istnienia powiatu w%growskiego, Warszawa 2010, s. 24. Na podstawie
tego *ród a przedstawiamy w niniejszej pracy dwie fotograÞe (Rady Pa!skiej… i Disputationis de periodis…).
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ParaÞa korytnicka w po owie XVIII wieku.
Ko!cio y i ich wyposa(enie
ParaÞa w Korytnicy swymi pocz$tkami si%ga pierwszej po owy XV w.
i jest jedyn$ instytucj$ funkcjonuj$c$ tutaj bez przerwy blisko sze!"set
lat. Z tego powodu nie sposób mówi" o przesz o!ci ziemi korytnickiej,
pomijaj$c dzieje tutejszej wspólnoty ko!cielnej (jednej z najstarszych
w dorzeczu !rodkowego i dolnego Liwca). Mimo swej d ugiej i bogatej
przesz o!ci paraÞa nie posiada jednak ca o!ciowej monograÞi, chocia#
lokalnej spo eczno!ci nie brakowa o !wiat ych i wykszta conych postaci, tak w bardziej odleg ej przesz o!ci, jak i w okresie czasowo nam
bli#szym. Historia paraÞi w Korytnicy zosta a przybli#ona w bogatym
w noty historyczne schematyzmie Diecezja Drohiczy!ska. Spis paraÞi
i duchowie!stwa. 2004 ks. Z. Rostkowskiego (2004 r.) oraz w pracy
Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej A. Ko odziejczyka (2007 r.), jednak
ze wzgl%du na charakter i szerszy zakres tematyczny tych opracowa'
z konieczno!ci zosta y podane tylko najwa#niejsze informacje. Niniejszy
tekst do $cza do listy przyczynków dotycz$cych tego tematu i ma za
zadanie przybli#y" przesz o!" Ko!cio a w Korytnicy w po owie wieku
XVIII.
We wspomnianych Dziejach Korytnicy… autor ukazuje do!" dok adnie paraÞ% Pniewnik (obecnie w granicach gminy Korytnica) w 1775 r.,
opieraj$c si% na wydawnictwie *ród owym ks. M. Grzybowskiego1.
W kilkutomowym dziele wydano drukiem opisy poszczególnych paraÞi
diecezji p ockiej, powsta e przy okazji wizytacji pasterskiej za czasów
biskupa M. Poniatowskiego. Obszerne relacje zachowa y si% niemal
dla ca ej diecezji, z wyj$tkiem dekanatu kamie'czykowskiego, do
którego nale#a a w tym czasie tak#e paraÞa Korytnica. Na szcz%!cie
w Archiwum Diecezjalnym w P ocku zachowa y si% nieco skromniejsze,
1

Por. A. Ko odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007, s. 58 – 66.
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ale równie# bogate w tre!" protoko y wizytacyjne z lat wcze!niejszych
(17392 i 17633) i w g ównej mierze na nich oparty jest niniejszy tekst.

ParaÞa Korytnica na tle XVIII-wiecznej administracji ko!cielnej
i !wieckiej
Po o#ona na wschodnim kra'cu Mazowsza paraÞa korytnicka od
pocz$tku swego istnienia a# do ostatniego rozbioru Polski (1795 r.) by a
zwi$zana z diecezj$ p ock$. W ramach podzia u administracyjnego tej
diecezji nale#a a do dekanatu kamie'czykowskiego w archidiakonacie
pu tuskim. Do tego dekanatu Korytnic% w $czono w 1693 r.4 i stanowi a
jego cz%!" do ko'ca roku 18185. Pierwszym dziekanem kamie'czykowskim zosta mianowany zarz$dca paraÞi korytnickiej, ks. Bart omiej
Mi%ki'ski6.
Korytnica by a paraÞ$ graniczn$ tak w administracji ko!cielnej, jak
i !wieckiej. S$siaduj$ca przez Liwiec Starawie! le#a a ju# na Podlasiu
i w diecezji uckiej. ParaÞa w Liwie nale#a a do diecezji pozna'skiej.
Korytnica znajdowa a si% co prawda w granicach ziemi liwskiej, ale pod
wzgl%dem ko!cielnym podlega a, tak jak paraÞe s$siaduj$ce od pó nocy
i zachodu, biskupom p ockim, przy czym by a jedyn$ paraÞ$ dekanatu
kamie'czykowskiego, która nie nale#a a do ziemi nurskiej7.
Warto zwróci" uwag% na specyÞczn$ sytuacj% prawn$ paraÞi Korytnica w omawianym okresie. W o!ci korytnickie stanowi y w asno!"
ksi$#$t mazowieckich, a nast%pnie ich sukcesorów – królów polskich.
Z tego wzgl%du w po owie XVI w. miejscowy ko!ció by pod patronatem
królewskim. W 1561 r. za zgod$ w adzy ko!cielnej król Zygmunt August
w $czy uposa#enie paraÞalne do *róde utrzymania mansjonarzy z warszawskiej kolegiaty )w. Jana Chrzciciela. Sama paraÞa – jako instytucja
– zosta a inkorporowana do tej#e mansjonarii8. Odt$d mia a „siedmiu

2

3

4
5

6
7

8

Archiwum Diecezjalne w P ocku (dalej: ADP ), AV 263: Wizytacja generalna archidiakonatu
pu tuskiego w latach 1739 – 1741 w dekanatach: pu tuskim, wyszkowskim, makowskim,
wizne'skim, w$soskim, ostrowskim, andrzejewskim, om#y'skim, kamie'czyckim, stanis awowskim i radzymi'skim [Korytnica, k. 460v – 467].
ADP , AV 272: Wizytacja generalna paraÞi w dekanatach: wyszkowskim, kamie'czyckim,
radzymi'skim i stanis awowskim w latach 1763 – 1764 [Korytnica, k. 134 – 175].
ADP , Ep 46, k. 193 – 194.
Por. P. Aleksandrowicz, Diecezja siedlecka czyli podlaska. W 150 rocznic% erekcji
(1818 – 1968). Przyczynki i materia#y do dziejów diecezji, Siedlce 1971, s. 78.
ADP , Ep, k. 484 – 486v.
Por. B. Kumor, ks., Spis ludno ci diecezji p#ockiej biskupa Micha#a Jerzego Poniatowskiego
z 1776 r., „Przesz o!" DemograÞczna Polski” 9(1976), s. 81.
Mansjonarze byli kap anami, którzy nale#eli do kolegium, sprawuj$cego funkcje liturgiczne
w konkretnym ko!ciele, zgodnie z zapisem fundacyjnym (por. S. Tymosz, Mansjonarz,(w):
Encyklopedia Katolicka (EK), t. 11, Lublin 2006, k. 1181 – 1182).
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plebanów, którymi byli ksi%#a mansjonarze”, a opiek% duszpastersk$
sprawowa prezentowany przez nich, a zatwierdzany przez biskupa
p ockiego tzw. vicarius perpetuus (wikariusz wieczysty)9. W praktyce
pe ni on funkcj% proboszcza (i tak zazwyczaj by okre!lany), maj$c
cz%sto do pomocy wikariusza. Podobnie ko!ció w Korytnicy nazywany
by paraÞalnym i tak$ pe ni rol%, a w administracji diecezjalnej przez
ca y okres inkorporacji do warszawskiej mansjonarii u#ywano nazwy
Parochia Korytnicensis10. Pe ni% praw paraÞa korytnicka odzyska a
dopiero tu# przed ostatnim rozbiorem kraju (ok. 1794 r.)11.
ParaÞa Korytnica swymi granicami obejmowa a pó nocno-wschodni$
cz%!" ziemi liwskiej. Od pó nocnego wschodu jej granic% stanowi a
rzeka Liwiec, od pó nocy niemal pokrywa a si% ona z granic$ królewskiego starostwa korytnickiego z dobrami wizytkowskimi. Od zachodu
i po udniowego zachodu s$siadowa a z paraÞ$ Pniewnik, za! od strony
po udniowo-wschodniej z wioskami paraÞi liwskiej. Takie ukszta towanie
granic dokona o si% jeszcze w pi%tnastym stuleciu i przetrwa o niemal
bez zmian do czasów obecnych12. Jedynie pó nocne kra'ce paraÞi do
po . XVI w. si%ga y prawdopodobnie pod Jadów, a granic% stanowi a
rzeczka Ossownica, z tym #e by y to niezamieszka e obszary Puszczy
Koryckiej. Za o#one w po owie XVI w. nowe wsie (Zawiszyn i s$siednie) ze wzgl%du na odleg o!" zosta y w $czone do paraÞi Jadów13.
Kolejne osady le!ne, powsta e w pierwszej po owie XVII w. podlega y
duszpasterzom korytnickim, a na pocz$tku wieku XX wesz y w sk ad
nowej paraÞi w K$tach. Zanim to nast$pi o paraÞa Korytnica mia a ok.
115 km2 i nale#a a do najrozleglejszych w dekanacie14.
Wierni zamieszkiwali g ównie centraln$ i po udniowo-wschodni$
cz%!" paraÞi. Na pó nocy i zachodzie w!ród rozleg ych lasów by y tylko
niewielkie osiedla, tzw. k$ty i budy. W drugiej po owie XVIII w. paraÞa
korytnicka liczy a 24 wsie i osady (nie zawsze w wykazach by y wymieniane wszystkie)15. Najwi%cej by o wsi zamieszka ych przez szlacht%
cz$stkow$ (Górki Borze, Górki Grubaki, Górki )rednie, zwane te# Maymi, Jaczew, Kruszew, Komory, P%kule, Rabiany, Rowiska, Wiel$dki,
9
10
11

12

13
14

15

ADP , AV 252, k. 195 .
Ibidem.
Por. Z. Rostkowski, ks., Diecezja Drohiczy!ska. Spis paraÞi i duchowie!stwa 2004,
Drohiczyn 2004, s. 419.
Archiwum Archidiecezjalne w Lublinie, A 133a, Acta visitationis generalis ecclesiarum
parochialium in decanatibus: Garvolinensi, Kamie'czykoviensi et Livensi sitarum a R. D.
Adalberto Leszczyc Skarszewski episcopo Lublinensi peracta annis 1810 et 1811, bp.
ADP , AV 10, k. 78v.
Por. Z. Czumaj, ks., )ycie religijne w dekanacie kamie!czykowskim na Mazowszu w latach
1693 – 1819, Lublin 2011, s. 124.
ADP , AV 272, k. 173v.
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Zalesie i (elazów). Do maj$tku, b%d$cego w 1784 r. w posiadaniu
cze!nika ró#a'skiego Klickiego, nale#a y: Turna, Chmielew i m yn
Kurnik. W dobrach królewskich starostwa korytnickiego by y dwie du#e
wsie – Korytnica i Wola Korytnicka, kilka osad le!nych (Bednarze, Jugi,
K$ty Od ogi, K$ty Parysy, Kupce i Lipniki) oraz m yn Sek ak (Ksi%#ak).
Ponadto w samej Korytnicy by a cz%!" zwana Po!wi%tnym, stanowi$ca
w asno!" paraÞaln$16. W wykazie z 1739 r. podano liczb% ok. 800 osób,
przyst%puj$cych do spowiedzi17. W 1763 r. paraÞ% zamieszkiwa o $cznie 1535 katolików. Wyznawców innych denominacji chrze!cija'skich
nie by o, natomiast ludno!ci #ydowskiej liczono 95 osób – najwi%cej
w Rabianach (15), Górkach Grubakach (14) i Jaczewie (12)18. Dwana!cie lat pó*niej by o 1730 katolików, 96 #ydów i 4 protestantów. ParaÞa
korytnicka by a najwi%ksz$ pod wzgl%dem liczebno!ci w dekanacie,
za! terytorialnie ust%powa a jedynie Kamie'czykowi19.

Budynki sakralne
Miejscami, w których skupia si% #ycie religijne paraÞi, s$ !wi$tynie
oraz inne obiekty sakralne. W paraÞi Korytnica w XVIII w. nie by o #adnych Þlii i kaplic. Wszyscy gromadzili si% w ko!ciele paraÞalnym.
Przez pierwsz$ po ow% XVIII w. paraÞanom s u#y a drewniana !wi$tynia wzniesiona na pocz$tku XVII w. przez ówczesnego dzier#awc%
dóbr korytnickich, Sebastiana Por%bskiego20. Pami%" o fundatorze
z czasem jednak si% zatar a i w 1739 r. zanotowano: „Ko!ció fundacji
niepami%tnej, chocia# mówi si%, #e Najja!niejszej niegdy! Królowej
Polski, Bony”21. Ponadto zapisano wówczas, #e ko!ció jest „bardzo
stary i w ziemi% wszed(!), pospolitego wykonania, gro#$cy zawaleniem”22. Na lewo od o tarza by a zakrystia. „Drzwi do niej na zawiasach
#elaznych bez zamku, z wrzeci$#em, na k odk% si% zamyka i na zapor%
z #elaznym kluczem”23.
W zakrystii by o niewielkie, okratowane okno. Nad ni$ chór muzyczny, oddzielony od prezbiterium drewnian$ balustrad$. W ko!ciele
by o dwoje drzwi, z których „wielkie dr$giem zapieraj$, poboczne na
16

17
18
19
20

21
22
23

Regestr Diecezjów Franciszka Czaykowskiego czyli w#a ciciele ziemscy w Koronie
1783 – 1784, wyd. S. Górzy'ski, Warszawa 2006, s. 482 – 484.
ADP , AV 263, k. 466.
ADP , AV 272, k. 174.
Por. Kumor B., Spis ludno ci, op.cit.., s. 81.
ADP , AV 10, k. 78v; Archiwum G ówne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD), MK 140,
k. 104 – 106.
ADP , AV 263, k. 461.
Ibidem.
Ibidem.
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k odk% zamykaj$ si% i na zamek; przy pobocznych drzwiach babieniec
stary”24.
Mimo #e !wi$tynia by a utrzymana w czysto!ci, to przeciekaj$cy
w niektórych miejscach dach i cz%!ciowy brak szyb w 4 oknach (na
9 wszystkich) oraz uszkodzona pod oga przy wielkich drzwiach i ko o
chrzcielnicy dawa y obraz ruiny, który dope nia o otoczenie ko!cio a:
„Cmentarz wko o ogrodzony, do którego furtek potrzeba. Ko!nica25 bez
przykrycia. Dzwonnica stara, te# trzeba j$ nakry"”26. Nie dziwi wi%c
nakaz wizytatora, aby jak najszybciej gruntownie odremontowa" star$
!wi$tyni% lub zbudowa" now$. Zalecenie wype niono po 9 latach, gdy
w Korytnicy stan$ nowy ko!ció .
Podczas kolejnej wizytacji w 1763 r. o nowej !wi$tyni napisano:
„Ko!ció we wsi Korytnica drewniany, roku 1748 zbudowany przez
Czcigodne Kolegium Mansjonarzy Kaplicy Królewsko – Ksi$#%cej )w.
Jana Chrzciciela w Warszawie, którzy s$ tu kolatorami, pod tytu em )w.
Wawrzy'ca M%czennika, na fundamentach kamiennych ze wszystkich
stron trzymaj$cy si%, w ca o!ci gontem kryty”27. Powa#ny udzia w budowie mia tak#e ówczesny posesor starostwa korytnickiego, Kajetan
W%gierski28.
Budowl% zdobi y na zewn$trz #elazne krzy#e – karawaki29, umieszczone na szczytach dachu, tak z przodu jak i z ty u. Na !rodku wznosi a
si% niewielka wie#yczka na sygnaturk%, zwie'czona dwiema kulami
(mniejsz$ i wi%ksz$) oraz du#ym krzy#em, równie# #elaznym30.
Do wn%trza ko!cio a by y dwa wej!cia: ma e od strony domu pleba'skiego i du#e, dwuskrzyd owe od strony wsi paraÞalnej. Ponadto by y
jeszcze drzwi do zakrystii i do skarbca. Podobnie jak w poprzednim
ko!ciele chór muzyczny mie!ci si% nad zakrysti$ przy prezbiterium.
Oszklonych okien by o 9: po 3 w !cianach bocznych, po 1 w prezbiterium i nad wej!ciem g ównym oraz ma e okno w zakrystii, zabezpieczone krat$. Wszystkie okna by y „nowe, ze sk adki od paraÞan zebranej
wykonane”. Podobnie jak stara !wi$tynia, tak i nowo wzniesiona mia a
boczne kaplice, tworz$ce transept31.

24
25
26
27
28
29

30
31

Ibidem, k. 463v.
Tj. kostnica.
Ibidem.
ADP , AV 272, k. 134.
Ibidem.
Karawaka (krzy# morowy, krzy# !w. Benedykta) jest form$ krzy#a z podwójnymi belkami
poprzecznymi, ale bez subpedaneum (podnó#ka), umieszczany jako szczególny symbol
przed epidemiami (por. J. Kope", Karawaka, (w): EK, t. 8, Lublin 2000, k. 779 – 780).
ADP , AV 272, k. 134.
Ibidem, k. 137.
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O ile sam ko!ció by nowy, o tyle jego otoczenie w 1763 r. wci$#
jeszcze wymaga o powa#nych prac remontowych. Naprzeciwko g ównego wej!cia znajdowa a si% dzwonnica „w ostatniej ruinie b%d$ca”32.
Wisia y w niej dwa dzwony (mniejszy i wi%kszy), za! trzeci – najwi%kszy – dla bezpiecze'stwa zosta zdj%ty. Z kolei na prawo od ko!cio a,
naprzeciwko kaplicy Chrystusa Ukrzy#owanego, sta a wci$# nieodremontowana kostnica33.
Do ogrodzenia cmentarza wykorzystano deski ze starego ko!cioa, chocia# wymaga o ono jeszcze reperacji w niektórych miejscach.
W ogrodzeniu by y cztery drewniane furtki i bramy: od strony plebanii,
od szpitala, od domu s u#by pleba'skiej i naprzeciwko g ównych drzwi
do ko!cio a. Wokó !wi$tyni, która mia a s u#y" paraÞanom korytnickim
blisko 130 lat, posadzono lipy34.

O tarze
Mimo trudnej sytuacji gospodarczej, trwaj$cej w Polsce w a!ciwie
permanentnie od po owy XVII w., zawsze starano si% o jak najlepszy
wystrój !wi$ty', na który nie szcz%dzono !rodków, a liczne o tarze i obrazy agodzi y wra#enie, jakie móg powodowa" widok fatalnego stanu
budowli. Tak by o te# w Korytnicy, gdzie stara !wi$tynia by a bogato
wyposa#ona. Posiada a pi%" o tarzy35, które w 1748 r. przeniesiono
do nowego ko!cio a. Ich szczegó owy opis pochodzi z 1763 r., mo#na
jednak przyj$", #e podczas przenosin nie uleg y wi%kszym zmianom.
Wielki o tarz w prezbiterium po!wi%cony by patronowi paraÞi, !w.
Wawrzy'cowi M%czennikowi. Rze*biony artystycznie, w znacznej cz%!ci posrebrzany, jak równie# w niewielkim stopniu poz acany, w centrum mia kwadratowy, du#y obraz g ównego Patrona, umieszczony
mi%dzy dwiema kolumnami. Po bokach by y dwa ma e, okr$g e obrazy, przedstawiaj$ce !w. &ukasza Ewangelist% (po lewej) i !w. Rocha
(po prawej stronie). W górnej kondygnacji o tarza na !rodku, mi%dzy
dwiema posrebrzanymi kolumienkami znajdowa si% obraz !w. Miko aja
Bpa (w czarnych ramach), a po bokach drewniane Þgury !w. El#biety
Królowej (po lewej) i !w. Barbary (po prawej)36.
W starym ko!ciele wielki o tarz posiada murowan$ mens%, któr$
po przeniesieniu zast$piono now$, drewnian$. Natomiast zachowano
stare tabernakulum, wykonane w niezbyt wyszukanej formie, posia-

32
33
34
35
36

Ibidem, k. 137v.
Ibidem.
Ibidem.
ADP , AV 263, k. 461.
ADP , AV 272, k. 134v.
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daj$ce dwuskrzyd owe drzwiczki. Ozdob% cyborium stanowi o sze!"
poz acanych kolumn. Na nim sta krucyÞks z br$zu37.
Na mensie umieszczono drewniane tablice z tzw. Kanonami, za!
w samej mensie portatyl z relikwiami !wi%tych m%czennic Aurelii i Wenerandy, konsekrowany 11 kwietnia 1752 r. w kolegiacie )w. Jana
w Warszawie przez biskupa Ludwika Ignacego Riaucour’a, sufragana
uckiego38. Zgodnie z ówczesnymi przepisami liturgicznymi o tarz by
przykryty trzema bia ymi obrusami, a poza nabo#e'stwami dodatkowo
materia em koloru Þoletowego. Wreszcie na podwy#szeniu z ty u cyborium sta o sze!" lichtarzy z cyny, „starodawnej roboty i miary !redniej”
oraz dwa posrebrzane !wieczniki z drewna39.
O tarze boczne pochodzi y z ró#nego okresu. Najstarsze – !w.
Anny i !w. Marii Magdaleny – mog y si%ga" pocz$tku XVII wieku.
Tylko przy nich zapisywano w kilku protoko ach wizytacyjnych:
„starodawnej robot”40. Kolejne dwa o tarze – Krzy#a )w. i Ró#a'ca )w.
– prawdopodobnie powsta y w drugiej po owie XVII lub w pierwszych
latach XVIII stulecia, na co zdaj$ si% wskazywa" umieszczone w nich
portatyle oraz pobo#ne fundacje z roku 1701 i 170541.
)w. Anna by a jedn$ z najcz%!ciej spotykanych patronek bocznych
o tarzy w ko!cio ach Rzeczypospolitej okresu nowo#ytnego. Na pograniczu mazowiecko – podlaskim w tym rejonie o tarze pod jej wezwaniem
s$ niemal w ka#dym ko!ciele, na co z pewno!ci$ mia o wp yw pobliskie
sanktuarium w Prostyni42. O tarz korytnicki, chocia# mia ma o z oce',
okre!lany by jako artis sculptoriae. Wizerunek matki NMP umieszczony
by w centrum dolnej kondygnacji, mi%dzy dwiema kolumnami. By on
trójkondygnacyjny – nad !w. Ann$, równie# mi%dzy dwiema kolumnami, widnia du#y obraz Chrystusa Zmartwychwsta ego, po bokach za!
du#ych rozmiarów Þgury !wi%tych: Wawrzy'ca i Miko aja. Najwy#ej
by kolejny, niedu#y obraz przedstawiaj$cy Zmartwychwstanie, mi%dzy
ma ymi kolumienkami, z odpowiednich rozmiarów Þgurami !w. Wojciecha i !w. Stanis awa Biskupa obok. Na mensie o tarzowej sta a jeszcze
drewniana Þgura !w. Anny. O tarz ten móg pe ni" pierwotnie funkcj%
o tarza g ównego. Posiada portatyl z relikwiami, ale tak imiona !wi%tych, jak i inne napisy by y ju# nieczytelne. Wiadomo tylko, #e wcze!niej
portatyl ten by umieszczony w o tarzu !w. Wawrzy'ca, a przywieziono
37
38
39
40
41
42

ADP , AV 263, k. 461v; AV 272, k. 135.
Ibidem.
Ibidem.
ADP , AV 263, k. 461.
ADP , AV 272, k. 142 – 142v, 254.
P. Rytel – Andrianik, ks., Sanktuarium i paraÞa Trójcy Przenaj wi%tszej i *w. Anny w Prostyni, Drohiczyn – Rzym – Oxford 2010, s. 51 – 52.
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go w XVII w. z Warszawy. W XVIII w. w starym ko!ciele o tarz !w. Anny
znajdowa si% przy prezbiterium po prawej stronie. W !wi$tyni z 1748 r.
przeniesiono go na stron% lew$43.

G owica kolumny, zdobi$cej jeden z o tarzy dawnego ko!cio a w Korytnicy.
Fot. Leszek Kulik

Skromniejszych rozmiarów, bez kolumn i dodatkowych Þgur, by o tarz !w. Marii Magdaleny, równie# wykonany przez artyst% rze*biarza,
z kolei bardziej z ocony od poprzedniego. Nad nim – mi%dzy dwoma
malowid ami, przedstawiaj$cymi anio y – zawieszono obraz MB Cz%stochowskiej (w ramach). O tarz !w. Marii Magdaleny nie posiada sta ego
portatylu. W starym ko!ciele sta w prawej bocznej kaplicy, w nowym
– równie# po prawej stronie, ale przy prezbiterium44.

43
44

ADP , AV 272, k. 136 – 136v.
ADP , AV 263, k. 461v; AV 272, k. 136v.
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O tarz )w. Krzy#a, czasem nazywany te# o tarzem Naj!wi%tszego
Imienia Jezus, to kolejny przyk ad typowego wezwania dla tego regionu
w wieku XVIII. W dekanacie kamie'czykowskim w tym czasie o tarze ku
czci Chrystusa Ukrzy#owanego by y niemal we wszystkich ko!cio ach,
co stanowi o wyraz pobo#no!ci pasyjnej, w a!ciwej dla religijno!ci sarmackiej i w ogóle polskiej. O tarz Ukrzy#owania w korytnickim ko!ciele
okre!lono jako „niezbyt adny”, ale braki w doznaniach estetycznych
wynagradza fakt, i# mi%dzy dwiema posrebrzanymi kolumnami znajdowa si% artystycznie wykonany krucyÞks, który uchodzi za s yn$cy
askami. W drewnianej mensie
by portatyl z 1663 r. z relikwiami !wi%tych m%czenników
Florencjusza i Justyna oraz
dziewicy i m%czennicy Wiktorii. Portatyl oÞarowa do ko!cio a w Korytnicy pu kownik
królewski Jan Henryk Bokun
w roku 1665. Na podwy#szeniu mi%dzy mens$, a krucyÞksem sta y cztery drewniane,
posrebrzane lichtarze ze !wiecami. O tarz zaopatrzony by
na sta e w kanony i inne paramenty mszalne. Z tym o tarzem zwi$zana by a fundacja
– suma lokowana na Wiel$dkach w roku 1703. W starym
ko!ciele o tarz Krzy#a )w.
znajdowa si% w bocznej kaplicy po lewej stronie. W nowo
zbudowanej !wi$tyni znalaz
si% tak#e w bocznej kaplicy,
ale po stronie prawej45.
Prawdopodobnie najnowszym, ale i najbardziej znacz$cym dla pobo#no!ci paraÞan
korytnickich XVIII stulecia,
by o tarz ró#a'cowy. W jego
centralnej cz%!ci umieszczo- Obraz MB Ró(a'cowej z XVIII w. czczony
no obraz NMP Niepokalanie przez wiernych w Korytnicy jako s yn$cy
Pocz%tej w z oconej ramie, „na askami. Fot. Leszek Kulik
45

Tam#e, k.135 – 135v; ADP , AV 263, k. 461.
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desce malowany, roboty !redniej, z ksi%#ycem pod stopami”46. G owy
Jezusa i Maryi ozdobiono poz acanymi koronami ze srebra, a posta"
Matki Bo#ej dodatkowo okry a srebrna sukienka, „wybijana z wierzchu, pstroz ocista, z ksi%#ycem pod nogami po wierzchu poz acanym,
u którego dwa boki pstro poz ociste”47. Wizerunek okre!lano jako imago
gratiosa – „obraz cudowny”48, a potwierdzenie tego stanowi y liczne wota
ze srebra oraz innych metali i kamieni szlachetnych. Powy#ej, mi%dzy
dwiema z oconymi kolumnami, by kolejny obraz malowany na desce,
przedstawiaj$cy scen% Zwiastowania. W najwy#szej kondygnacji by
obraz !w. Antoniego Padewskiego, równie# mi%dzy dwiema z oconymi
ma ymi kolumnami. Po jego lewej stronie umieszczono ma y okr$g y
obraz NMP, natomiast po prawej – !w. Jana Aposto a i Ewangelisty.
Oba obrazy mia y rze*bione i z ocone ramy. O tarz ró#a'cowy posiada
dodatkowe podwy#szenie mi%dzy mens$ a nastaw$, na którym sta y
lichtarze ze !wiecami oraz – podobnie jak w pasyjnym – podstawowe wyposa#enie do odprawiania Mszy !w. i nabo#e'stw. W o tarzu
znajdowa y si% relikwie !wi%tych m%czenników Konstantyna i Leona,
zamkni%te w portatylu konsekrowanym w 1682 r. przez ówczesnego
sufragana pozna'skiego, biskupa Hieronima Wierzbowskiego. Tak#e
i do tego o tarza przywi$zany by specjalny fundusz z 1705 r., lokowany
na Turnie. Pocz$tkowo o tarz MB Ró#a'cowej znajdowa si% po lewej
stronie przy prezbiterium. W nowym ko!ciele pozosta po tej samej
stronie, ale znalaz si% ju# w bocznej kaplicy49.

Inne elementy wyposa(enia !wi$tyni
Chocia# o tarze w ko!cio ach stanowi y podstaw% wystroju ich
wn%trza, to oprócz nich by y jeszcze inne elementy, zarówno pe ni$ce
praktyczn$ rol% podczas spe niania czynno!ci liturgicznych, jak i maj$ce
funkcj% wy $cznie dekoracyjn$. Do pierwszej grupy nale#$: chrzcielnica, ambona, konfesjona y, a tak#e chor$gwie i feretrony. Grup% drug$
stanowi$ obrazy i Þgury.
Przy chrzcielnicy rozpoczyna si% #ycie cz owieka jako chrze!cijanina
i st$d cz%sto w XVIII-wiecznych protoko ach wizytacyjnych okre!lano
j$ po prostu s owem fons – (ród#o. Prawo posiadania chrzcielnicy
maj$ tylko ko!cio y katedralne i paraÞalne. W ko!ciele w Korytnicy,
s u#$cym do 1748 r., chrzcielnica znajdowa a si% w bocznej kaplicy
po lewej stronie, w pobli#u o tarza Ukrzy#owania. By a drewniana,
„stara, wygl$dem pospolita, w ruin% popadaj$ca, (…) krzy# na niej
46
47
48
49

AV 272, k. 135v – 136.
Ibidem, k. 136.
Ibidem.
Ibidem.
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widoczny; wydaje si% by" konsekrowana”50. Mimo nienajlepszego stanu, by a utrzymana w czysto!ci. W nowym ko!ciele chrzcielnica by a
umieszczona blisko o tarza NMP. Prawdopodobnie przywieziono j$
z którego! z ko!cio ów warszawskich, gdy# chocia# inna od wcze!niej
opisywanej, to jednak „drewniana, starodawna, artystycznie rze*biona
i poz acana”. Miedziana misa na wod% chrzcieln$ posiada a podwójn$,
zamykan$ przykryw%51.
Niezwykle wa#n$ rol% spe nia a ambona, która przy braku technik
nag a!niaj$cych musia a by" dobrze usytuowana. W 1739 r. wspomniano o niej, #e jest „stolarskiej roboty, ze schodami”. By a umieszczona
przy lewej !cianie prezbiterium, w s$siedztwie zakrystii52. +wier" wieku pó*niej zapisano: „Ambona za! dobra, starodawna, przy !cianie
lokowana”53. Pod ambon$ umieszczony by jeden z konfesjona ów
(zarówno w starym, jak i w nowym ko!ciele). Drugi konfesjona sta
blisko g ównego o tarza, naprzeciwko zakrystii. Sedilia dla celebransa
i asysty nie wyró#nia y si% niczym szczególnym, gdy# jedynie zachowa y si% wzmianki, #e prezbiterium jest w nie wyposa#one. &awki dla
wiernych, g ównie dla szlachty, by y tak w starym, jak i w nowym ko!ciele. W 1763 r. by o ich szesna!cie, a prócz tego jeszcze kilka awek
bractwa ró#a'cowego54.
Je!li chodzi o inne paramenty liturgiczne i przedmioty dekoracyjne
na szczególn$ uwag% zas uguj$ argenteria: monstrancja, puszka na
Naj!wi%tszy Sakrament, trzy kielichy z patenami, dwa krzy#e i dwa
naczynia na Komuni% dla chorych – wszystkie poz acane. Prócz tego
by y wspomniane ju# sukienki i korony na obrazie NMP w o tarzu ró#a'cowym, dwie srebrne lampy z a'cuszkami i wieczkami, wota w liczbie
ponad czterdziestu (w!ród nich przedstawiaj$ce konia, zawieszone przy
obrazie !w. Antoniego). Ze srebra by o równie# wyko'czenie specjalnej laski, któr$ ods aniano obraz Matki Bo#ej. Przedmiotów srebrnych
by o w ko!ciele korytnickim o wiele wi%cej, ale jak zapisano podczas
ostatniej wizytacji w starym ko!ciele: „pozosta e srebra tego# ko!cio a
przechowywane s$ w archiwum Czcigodnego Kolegium Mansjonarzy
Warszawskich, wzi%te przed laty trzydziestu dla konserwacji i do tej
pory nie s$ zwrócone ko!cio owi. Regestru za! tych sreber nie ma, ale
te srebra znane i ko!cio owi [tutejszemu] maj$ by" oddane”55.

50
51
52
53
54
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ADP , AV 263, k. 461.
ADP , AV 272, k. 137.
ADP , AV 263, k. 461v.
ADP , AV 272, k. 137.
Ibidem, k. 137v.
Ibidem, k. 161.
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Dalmatyka z XVIII w., nale($ca do wyposa(enia kolejnych ko!cio ów korytnickich. Fot. Leszek Kulik

Trudno by oby wymienia" do!" szczegó owo opisane szaty liturgiczne, których by o oko o czterdziestu, siedemna!cie antepediów, cztery
chor$gwie. Poza wymienionymi przy opisie o tarzy by o jeszcze w poowie XVIII w. dwadzie!cia jeden obrazów, a w!ród nich tryptyk „)w.
Krzysztof – )w. Katarzyna – )w. Barbara”; s$dz$c z opisu najprawdopodobniej gotycki, z XVI stulecia56. Wreszcie paraÞa posiada a blisko
czterdzie!ci starodruków ró#nych dzie , nie tylko religijnych, a liczba
ta jak na zwyk $ wiejsk$ paraÞ% jest niema a i zdaje si% przeczy" stereotypowi „ciemnego” Mazowsza57.
Osiemnastowieczna !wi$tynia korytnicka s u#y a wiernym 130 lat.
W 1807 r. doczeka a si% konsekracji, której dokona sufragan kijowski, bp Franciszek R. Zambrzycki, administruj$cy t$ cz%!ci$ diecezji
p ockiej za rz$dów austriackich58. W ko'cu XIX w. ust$pi a nowemu
murowanemu ko!cio owi i chocia# nie ma ju# po niej nawet !ladu, to
warto pami%ta" tak#e o tej budowli, w której przynajmniej 6 pokole'
korytnickich paraÞan przyjmowa o sakramenty, modli o si% i #egna o
z tym !wiatem.
56
57
58

Ibidem, k. 161v – 167v.
Ibidem, k. 171 – 171v.
Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie, DzW/V 8, Wiadomo!ci szczegó owe o ko!cio ach
i paraÞach w Dekanacie W%growskim z 1873 r.
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Historia Szczurowa w ziemi liwskiej
paraÞi Pniewnik
w !wietle najstarszych *róde pisanych
W ostatnich latach coraz wi%kszym zainteresowaniem ciesz$ si%
dzieje ziemi liwskiej, jednego z najbardziej uszlachconych skrawków
!wiata1. Skrawka charakterystycznego swoj$ tradycj$ i obyczajowo!ci$,
usianego mnóstwem drobnoszlacheckich za!cianków, których rodowód
si%ga czasów !redniowiecza. Histori% jednego z nich, skromnej i ma o
znanej wsi rycerskiej Szczurowo (obecnie Szczurów w gminie Korytnica), b%d$cej gniazdem rodowym Szczurowskich herbu Jasie'czyk,
chcia bym przybli#y" w niniejszym artykule.
Ziemia liwska to cz%!" wschodniego Mazowsza, która w !redniowieczu by a s abo zaludnionym obszarem przygranicznym, cz%sto n%kanym przez upie#cze najazdy Prusów, Ja"wingów i Litwinów. Powstanie
pa'stwa Zakonu Krzy#ackiego w XIII wieku, a nast%pnie zawarta w Krewie w roku 1385 unia polsko-litewska pozwoli y na uwolnienie si% od
owych najazdów, co $cznie z przeludnieniem wyst%puj$cym w innych
cz%!ciach Mazowsza sta o si% asumptem do nowej kolonizacji tego
obszaru. Si $ sprawcz$ tej kolonizacji by ksi$#% mazowiecki Janusz
I Starszy (ok. 1346 – 1429) – wierny lennik kolejnych królów Polski:
Ludwika W%gierskiego, Jadwigi i W adys awa II Jagie y. W wyniku podzia u Mazowsza po !mierci Siemowita III (ojca Janusza I) w 1381 roku,
m odszemu z braci, Siemowitowi IV przypad y P ock, Rawa, Sochaczew,
1

W czasach Rzeczypospolitej Obojga Narodów odsetek osób pochodzenia szlacheckiego
po!ród wszystkich mieszka'ców ziemi liwskiej by jednym z najwy#szych na Mazowszu,
tym samym w ca ej Rzeczypospolitej, a w konsekwencji prawdopodobnie w Europie i na
!wiecie (por. Historia zamku w Liwie na www.liw-zamek.pl, stycze' 2011). Szczególnie
wyró#nia a si% w tym wzgl%dzie paraÞa Pniewnik, gdzie ludno!" pochodzenia szlacheckiego stanowi a bardzo wyra*n$ wi%kszo!", co potwierdzaj$ rejestry podatkowe z XVI-XVIII
wieku oraz zachowane akta stanu cywilnego z wieku XVIII.
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Gostynin, P o'sk i Wizna (obszar przysz ych województw p ockiego
i rawskiego oraz ziemia wiska), natomiast Janusz I obj$ swym w adztwem Czersk, Warszaw%, Ciechanów, Zakroczym, Wyszogród, &om#%,
Nur oraz Liw (obszar przysz ego województwa mazowieckiego bez
ziemi wiskiej). Warto nadmieni", i# to w a!nie ksi$#% Janusz I Starszy
przeniós w 1413 roku stolic% ksi%stwa z Czerska do Warszawy, dokona
lokacji ponad dwudziestu miast mazowieckich (m.in. Nowej Warszawy,
Ciechanowa i &om#y), a tak#e by inicjatorem powstania wielu murowanych zamków na Mazowszu, m.in. zamku w Liwie. Okolice tego
ostatniego sta y si% przedmiotem akcji osadniczej rozpocz%tej przez
Janusza I pod koniec XIV wieku, a która swoje apogeum osi$gn% a
w wieku XV. W tym te# czasie ziemia liwska zaczyna si% wyodr%bnia"
z ziemi czerskiej i ziemi warszawskiej, jako oddzielna jednostka administracyjna. Obszar ten by zasiedlany g ównie przez drobne rycerstwo2
z innych ziem Mazowsza, w tym szczególnie z ziemi zakroczymskiej
oraz z granicz$cej z ni$ po udniowej cz%!ci ziemi ciechanowskiej.
Potwierdza to zbie#no!" wielu nazw wsi, które wyst%powa y zarówno
w ziemi liwskiej, jak i w ziemi zakroczymskiej, czy ciechanowskiej (np.
Szczurowo, Roguszyno, Wyrzyki, Chwalbogi, (ebry, Skarzyno, Milewo). Zasiedlanie ziemi liwskiej drobnym rycerstwem mia o oczywi!cie
przemo#ny wp yw na pó*niejszy charakter okolic Liwa. Nie znajdujemy
tu zatem znacz$cych kompleksów dóbr królewskich, magnackich czy
duchownych, poniewa# liczne 10-w ókowe3 nadania uniemo#liwia y
powstawanie na tym obszarze wi%kszej w asno!ci ziemskiej4.
Po!ród owego drobnego rycerstwa z innych ziem Mazowsza znalaz si% równie# za o#yciel Szczurowa, najpewniej pochodz$cy z ziemi zakroczymskiej. Nazwa Szczurowo jest bowiem przeniesieniem
nazwy pierwotnego gniazda rodowego Szczurowskich – Szczurowa5
w ziemi zakroczymskiej (paraÞa Grodziec), które dzi! ju# nie istnieje,
a kiedy! le#a o pomi%dzy dzisiejszymi wsiami Kuchary-Skotniki i Stare
2

3

4

5

Ksi$#%ce nadania wi$za y si% z obowi$zkiem s u#by wojskowej, a tak#e z obowi$zkiem
budowania i naprawiania zamków i warowni.
Chodzi tu o w ók% che mi'sk$ zwan$ te# anem mniejszym (1 w óka to oko o 18 hektarów).
M. Roguski, Drobna szlachta paraÞi korytnickiej ziemi liwskiej w ko!cu XVIII w., „Zeszyty
Korytnickie”, t. 2, Korytnica 2010, s. 20-21.
Z powodu braku dokumentów *ród owych nie mo#na jednoznacznie ustali" pochodzenia
nazwy Szczurowo. Pierwsze skojarzenie wydaje si% oczywiste i wi$#e si% z plag$ uci$#liwych i nielubianych, aczkolwiek inteligentnych, gryzoni. Jednak#e, je!li przyjrzymy si%
analizie etymologicznej po!wi%conej ma opolskiej wsi Szczurowa w powiecie brzeskim
to zauwa#ymy, #e mo#liwo!ci jest o wiele wi%cej – np. pochodzenie od nazwy osobowej
czy te# przymiotnika „szczurzy”, który w staropolszczy*nie znaczy tyle co w$ski, w$t y,
szczup y, lichy (szerzej zob. J. Korecki, Dlaczego Szczurowa?, „Szczurowski Magazyn
Informacyjny”, nr 6/95 r.).
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Przybojewo (powiat p o'ski, gmina Czerwi'sk nad Wis $). W !wietle
znanych dokumentów niemo#liwym jest dzisiaj dok adne ustalenie,
kiedy owo Szczurowo w ziemi zakroczymskiej zosta o za o#one.
Z pewn$ ostro#no!ci$ mo#na przyj$", #e istnia o ju# w wieku XIII
(paraÞa w Grod*cu zosta a erygowana w XIV wieku6), a by" mo#e
nawet wcze!niej. Niestety, brak zachowania si% dokumentów *ród owych z tego okresu uniemo#liwia weryÞkacj% powy#szego. Wiadomo
natomiast, #e w latach dwudziestych XV wieku by o przynajmniej czterech w a!cicieli owego Szczurowa. Byli nimi Dobies aw, Jan (stolnik
zakroczymski)7, Andrzej oraz Pawe . W zapiskach s$dowych z tego
okresu Dobies aw wyst%puje w jednej sprawie (1426 rok)8, Jan w jedenastu sprawach (lata 1424-1425)9, Andrzej w czterech sprawach (lata
1423-1425)10, a Pawe w trzech (1425 rok)11. Wynika z nich równie#,
#e Jan i Andrzej byli krewnymi, najprawdopodobniej bra"mi. Z kolei z
dokumentów zwi$zanych z transakcjami ziemi$12 mo#emy si% dowiedzie", #e Pawe jest zi%ciem Jana i, #e w 1426 roku ju# nie #yje, #e
w tym samym roku nie #yje równie# Andrzej, a jego #ona Ma gorzata
wraz z synem Andrzejem wymieniaj$ dzia y w Szczurowie na dzia y
w Goworowie oraz, #e dzia y w Szczurowie (trudno stwierdzi" czy
wszystkie) stopniowo, za po!rednictwem osób trzecich, przechodz$
w latach 1425-1427 w r%ce Jana Kucharskiego (z s$siednich Kuchar)
– chor$#ego ciechanowskiego. Z jednego z zapisów dowiadujemy si%
równie#, #e w o!ci Paw a, które dosta od Jana, nale#a y kiedy! do
Dobies awa, co pozwala na wyci$gni%cie ostro#nego wniosku, #e ów
Dobies aw by ojcem Jana, a tym samym równie# Andrzeja.
Przed rokiem 1479 Szczurowo, a przynajmniej jego cz%!", staje
si% w asno!ci$ Jana z Lasocina, który otrzymuje je od te!cia )cibora Kucharskiego – s%dziego ciechanowskiego13. Szczurowo w ziemi
zakroczymskiej pozostawa o w asno!ci$ Lasockich przez kolejne
wieki, co najmniej do lat osiemdziesi$tych XVIII wieku14. Jest jeszcze
6
7
8

9

10
11
12

13

Katalog Zasobów Metrykalnych na genealodzy.pl, stycze' 2011.
I. Kapica-Milewski, Herbarz, Kraków 1870, s. 125 i 414.
Ksi%ga ziemska zakroczymska pierwsza, 1423-1427 (w:) Najdawniejsze ksi%gi s"dowe
mazowieckie, t. 2, cz. 1, Warszawa 1920, nr 2535.
Ibidem, nr 82, 260, 288, 290, 307, 413, 758, 876, 1027, 1413 i 1447 (za: wypisy z materiaów do S#ownika historyczno-geograÞcznego Mazowsza w redniowieczu, (w:) Pracownia
Atlasu Historycznego Instytutu Historii PAN w Warszawie, dalej Kartoteka Wolffa).
Ibidem, nr 26, 758, 877 i 1328.
Ibidem, nr 1107, 1118 i 1236.
Archiwum G ówne Akt Dawnych (dalej AGAD), Metryka Koronna (dalej MK) 3, k. 107 (za:
Kartoteka Wolffa) oraz Metryka Ksi%stwa Mazowieckiego z XV-XVI wieku, t. 1, ksi%ga
oznaczona nr 333 z lat 1417-1429 (w:) Pomniki Prawa, t. V, Warszawa 1918, nr 220, 265,
303, 349, 371, 406, 428 i 504.
A. Boniecki, Herbarz polski, cz. I, t. XIV, Warszawa 1899, s. 5.

76

Piotr M. Szczurowski

wzmiankowane w roku 1890, za! w roku 1827 by y tam 3 domy i 14
mieszka'ców15.
Kolejni autorzy (A. Wolff16, a za nim L. Zalewski17 i J. Suproniuk18)
uwa#aj$, i# pierwsza wzmianka o Szczurowie w ziemi liwskiej (paraÞa
Pniewnik19) pochodzi z roku 1421, kiedy to Dziers aw ze Szczurowa
kupi od Stanis awa i Miko aja wszystkie ich w o!ci w Widowie w ziemi
czerskiej20. Zdaniem autora wy#ej wymienieni nie maj$ racji, a aci'ski
zapis de Sczurovo jest wynikiem b %du pisarskiego i powinien brzmie"
de Scurovo, odnosz$c si% do Skurowa w ziemi czerskiej (powiat grójecki, paraÞa Lewiczyn). )wiadcz$ o tym co najmniej trzy okoliczno!ci. Po
pierwsze, #aden Dziers aw w tym czasie nie wyst%puje, ani w Szczurowie w ziemi zakroczymskiej, ani w Szczurowie w ziemi liwskiej (nie
licz$c tej w$tpliwej wzmianki). Po drugie, w tym czasie wielokrotnie
wyst%puje w powiecie grójeckim Dziers aw ze Skurowa (pisany de
Scurovo), m.in. w latach 1410, 1413 i 141521. W opinii autora zapis
z 1421 roku dotyczy w a!nie owego Dziers awa ze Skurowa. W ko'cu po trzecie, !wiadczy o tym równie# fakt, i# ów Dziers aw nabywa
w o!ci w Widowie, które tak#e le#y w powiecie grójeckim, w bliskim
s$siedztwie Skurowa.
W !wietle powy#szego za pierwsz$ wzmiank% o Szczurowie nale#y
uzna" zapis *ród owy z 27 stycznia 1431 roku22, z którego wynika, #e
Andrzej ze Szczurowa kupi od Tomasza z K$tów23 za 50 kup groszy
wszystkie jego w o!ci w K$tach niedaleko Liwa. Ten sam Andrzej
ze Szczurowa wspominany jest jeszcze pod rokiem 1438, w którym
sprzedaje (w ca o!ci lub w cz%!ci) nabyte wcze!niej w o!ci w K$tach
14

15

16
17
18

19

20
21

22

23

Regestr diecezjów Franciszka Czaykowskiego, czyli w#a ciciele ziemscy w Koronie
w 1783 r., Warszawa 2009, s. 690.
S#ownik geograÞczny Królestwa Polskiego i innych krajów s#owia!skich, t. XI, Warszawa
1890, s. 869.
Kartoteka Wolffa.
L. Zalewski, Ziemia liwska, Warszawa 2002, s. 103.
J. Suproniuk, Osadnictwo ziemi liwskiej w XV i XVI wieku w wietle (róde# pisanych,
„Rocznik Liwski”, t. III, Liw-Siedlce 2007, s. 39.
Ko!ció w Pniewniku erygowano w 1447 roku (L. Zalewski, Ziemia…, s. 142), a zatem
w pocz$tkowym okresie istnienia Szczurowo musia o nale#e" do paraÞi Liw; z analizy
zachowanych metryk wynika równie#, #e w XVII wieku oraz na pocz$tku wieku XVIII
Szczurowscy korzystali z ko!cio a w Czerwonce, co szczególnie nie dziwi, poniewa# ze
Szczurowa do Czerwonki jest równie blisko jak do Pniewnika.
AGAD, MK 3, k. 115v (za: J. Suproniuk, Osadnictwo…, s. 39).
Ksi%ga ziemi czerskiej, 1404-1425, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1879, nr 179, 239
i 37 (za: Kartoteka Wolffa).
Metryka Ksi%stwa Mazowieckiego z XV-XVI wieku, t. 2, ksi%ga oznaczona nr 334 z lat
1429-1433 (w:) Pomniki Prawa, t. VI, Warszawa 1930, nr 267.
By" mo#e chodzi o dzisiejsze Decie, które na przestrzeni wieków wyst%powa y pod ró#nymi
nazwami: K$ty, Roguszyno-Decie-K$ty, Roguszyno-Decie, Decie.
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Szymonowi z Wilkowic24. Wie! musia a powsta" przynajmniej kilka lat
przed pierwsz$ wzmiank$, a zatem w drugiej po owie lat dwudziestych
XV wieku, co koresponduje z opisanymi wcze!niej wydarzeniami, jakie
mia y miejsce w tym czasie w ziemi zakroczymskiej. Ostro#nie mo#na
przyj$", i# wymieniony tu Andrzej jest to#samy z Andrzejem, synem
Andrzeja i Ma gorzaty wzmiankowanych w zapisce zakroczymskiej
z 15 pa*dziernika 1426 roku25, z której wynika o, #e Andrzej, brat Jana,
ju# wtedy nie #y , a jego #ona Ma gorzata i syn Andrzej wyzbywaj$ si%
dzia ów w Szczurowie w ziemi zakroczymskiej. Wydaje si% zatem, #e
za dat% powstania Szczurowa w paraÞi Pniewnik mo#na przyj$" lata
1426-1427. Nadanie by o zapewne 10-w ókowe, co potwierdzaj$ pó*niejsze rejestry podatkowe, o czym w dalszej cz%!ci artyku u.
Z kolei w roku 1476 ksi$#% mazowiecki Konrad III Rudy (ok. 1448
– 1503), prawnuk Janusza I Starszego, wyzwala od s u#ebno!ci stawiania i naprawiania zamków i warowni niektóre dobra w ziemiach liwskiej
i czerskiej, m.in. niewymienionego z imienia w a!ciciela Szczurowa
(prawdopodobnie by nim w.w Andrzej, który wtedy by ju# w podesz ym
wieku) oraz jego synów )cibora, Zbros awa i Piotra26. Bior$c pod uwag%
ówczesne zwyczaje, tj. dziedziczenie w o!ci przez najstarszego syna,
a tak#e losy pozosta ych dwóch braci, o czym za chwil%, mo#na za o#y"
z prawdopodobie'stwem granicz$cym z pewno!ci$, #e ów najstarszy
)cibor pozosta na Szczurowie, a jego potomkowie w linii prostej to
mieszkaj$cy tam a# do XX wieku Szczurowscy.
Drugi z braci – Zbros aw otrzyma w 1472 roku od ksi%cia Konrada III
nadanie 10 w ók ziemi w Go*d*cu w paraÞi Ka uszyn27. Najprawdopodobniej ponowieniem powy#szego nadania28 jest nadanie z 10 kwietnia
1474 roku, w którym Konrad III nadaje Zbros awowi ze Szczurowa alias
K$tów (zapis o K$tach sugeruje, #e Andrzej nie sprzeda w 1438 roku
wszystkich dzia ów) 10 w ók ziemi w Go*d*cu (obecnie Gójszcz) po
obu brzegach rzeki &ukawicy (obecnie Ka uska i Witówka) przy granicy
z Ka uszynem razem z $kami zwanymi Stare Siedliska29. Potwierdzenie tego nadania pochodzi z 29 grudnia 1530 roku (po inkorporacji
24
25
26

27
28

29

AGAD, MK 3, k. 219v.
Metryka Ksi%stwa Mazowieckiego z XV-XVI wieku, t. 1…, nr 371.
Kodeks dyplomatyczny Ksi%stwa Mazowieckiego, Warszawa 1863, s. 274; zapewne,
zgodnie z ówczesnym zwyczajem, bracia zostali wymienieni w kolejno!ci wed ug starsze'stwa.
AGAD, MK 5, k. 165v.
A. Goska, A. Nowik, Ci"g#o ' dziejów gniazd rodowych. Osadnictwo szlachty cz"stkowej
w paraÞi Ka#uszyn od XV do XXI wieku, „Rocznik Ka uszy'ski”, z. 7, 2007, s. 56.
Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz. IV, t. 1, Warszawa 1910, nr 1047; przedstawiony opis wyra*nie wskazuje, i# nadanie dotyczy o obszaru, na którym obecnie le#$
Zbro#ki i Skrzeki – cz%!ci wsi Gójszcz.
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Mazowsza do Korony w roku 1526 szlachta zabiega a o królewskie
potwierdzenia wcze!niejszych nada' ksi$#%cych) i dotyczy Piotra
i &ukasza z Go*d*ca zwanych Zbro#ek30 – synów owego Zbros awa.
Starszy z braci, Piotr osiedli si% na lewym brzegu rzeki i da pocz$tek
rodowi Gójskich-Skrzeków. W pocz$tkowym okresie (XVI wiek) jego
siedziba nosi a przeniesion$ nazw% Szczurowo, co potwierdzaj$ szesnastowieczne rejestry podatkowe, w których wyst%puje Szczurowo
w paraÞi Ka uszyno, nie wyst%puje natomiast przysió ek Skrzeki. Z kolei
w rejestrach siedemnastowiecznych nie ma Szczurowa, za to pojawiaj$
si% Skrzeki. Zmian% nazwy, która musia a mie" miejsce na pocz$tku
XVII wieku (mo#liwe, #e przez jaki! czas u#ywano obu nazw), bardzo
atwo wyja!ni". Otó# z rejestru anowego z 1578 wynika, #e ów Piotr,
a wi%c zapewne równie# jego potomkowie, u#ywa przydomka Skrzek
i st$d nowa nazwa wsi. Niewykluczone, #e przynajmniej niektórzy potomkowie Piotra u#ywali w XVI wieku nazwiska Szczurowski, pó*niej
przyj% o si% nazwisko Gozdzki (Gójski) od nazwy Go*dziec (Gójszcz),
którego Szczurowo/Skrzeki by y i do dzi! dnia s$ cz%!ci$. M odszy
z braci, &ukasz osiad na prawym brzegu rzeki (wie! Zbro#ki, pó*niej
Go*dziec-Zbro#ki) i zapocz$tkowa ród Zbro#ków31. Z powy#szego
jasno zatem wynika, i# Szczurowscy, Gójscy-Skrzeki i Zbro#kowie s$
krewniakami i wywodz$ si% z jednego pnia rodowego.
Ostatecznie niewyja!nion$ pozostaje natomiast kwestia pokrewie'stwa tych trzech liwskich rodów ze Szczurowskimi z ziemi zakroczymskiej. W pochodz$cych z XVIII, XIX i pocz$tku XX wieku metrykach
z trzech paraÞi ziemi zakroczymskiej (Cieksyno, Kroczewo, Zakroczym) wyst%puj$ Szczurowscy ( $cznie 113 wpisów). Autorowi nie
uda o si% jednoznacznie ustali", sk$d si% tam wzi%li, co nie wyklucza
postawienia trzech hipotez roboczych. Pierwsza z nich zak ada, #e s$
potomkami, którego! z w a!cicieli Szczurowa, który pozosta w ziemi
zakroczymskiej (móg by to by" wspominany wcze!niej Jan, który nie
wyzby si% wszystkich dzia ów w Szczurowie na rzecz Kucharskich,
albo te# wyzby si% ich do ko'ca, by nast%pnie przenie!" si% w inne
miejsce ziemi zakroczymskiej, gdzie, dla odró#nienia od miejscowych, by nazywany Szczurowskim). Druga hipoteza zak ada, #e ich
obecno!" by a efektem powrotnej emigracji z ziemi liwskiej do ziemi
zakroczymskiej którego! z ich przodków. W ko'cu, w ramach trzeciej
hipotezy, nie mo#na wykluczy", i# byli to ch opi, którzy w XVIII wieku
przyj%li nazwisko od Szczurowa, w którym mieszka ich przodek. Rzecz
jednak w tym, #e w jednej z metryk z Cieksyna z pocz$tku XIX wieku,
30
31

Matricularum Regni Poloniae Summaria, cz. IV, t. 3, Warszawa 1915, nr 5793.
Wywód oparty na materia ach *ród owych zebranych i przedstawionych (w:) A. Goska,
A. Nowik, Ci"g#o ' dziejów…, s. 55-57.
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do których autorowi uda o si% dotrze", widnieje zapis o szlacheckim
pochodzeniu Szczurowskich. Z kolei, w innej metryce z tej samej paraÞi
i z tego samego okresu u#yto sformu owania „szlachcic w o!cianin”,
co teoretycznie wzajemnie si% wyklucza, ale mo#e te# !wiadczy"
o przej!ciu w podda'stwo rodziny szlacheckiej, zapewne z powodu
biedy – takie zjawisko w!ród drobnej szlachty cz%sto wyst%powa o,
a g ówn$ tego przyczyn$ by o, post%puj$ce z pokolenia na pokolenie,
rozdrobnienie maj$tków szlacheckich. Autor zatem ostro#nie sk ania
si% ku pogl$dowi, #e Szczurowscy zakroczymscy to równie# rodzina
szlachecka, a to by oznacza o ich pokrewie'stwo z rodami Szczurowskich, Gójskich-Skrzeków i Zbro#ków z ziemi liwskiej32.
Wracaj$c do Szczurowa w paraÞi Pniewnik, nale#y jeszcze wspomnie" o dokumencie z roku 152033, z którego wynika, #e Piotr ze
Szczurowa34 by !wiadkiem w sporze o dziesi%cin% pomi%dzy plebanem
pniewnickim a plebanem liwskim. Ów Piotr szacowa wtedy swój niema y maj$tek na oko o 200 kup groszy, a wiek na oko o 100 lat. Zak adaj$c nawet, #e z wiekiem nieco przesadzi , co by o do!" powszechne
w tamtych czasach, to i tak mo#na przyj$" jego dat% urodzenia na oko o
1430 rok, dzi%ki czemu mo#emy w przybli#eniu okre!li" równie# daty
urodzenia jego starszych braci oraz ojca. Zdaniem L. Zalewskiego, Piotr
ze Szczurowa by rektorem ko!cio a w Liwie35, ale autorowi nie uda o
si% dotrze" do dokumentu *ród owego, który by to potwierdza .
W !wietle powy#szych faktów mo#emy si% ostro#nie pokusi"
o stworzenie drzewa genealogicznego Szczurowskich z ziemi liwskiej
i ich rodowców, opartego na najstarszych zachowanych materia ach
*ród owych i obejmuj$cego swym zakresem czasowym drug$ po ow%
XIV wieku, wiek XV oraz pierwsz$ po ow% wieku XVI. Mog oby ono
wygl$da" jak na rysunku 1.

32

33

34

35

Swoje w$tpliwo!ci w tym zakresie zg osi w rozmowach z autorem A. Pszczó kowski – konsultant genealogiczny Zwi$zku Szlachty Polskiej, który zwróci uwag% na brak Szczurowskich w osiemnastowiecznych rejestrach podatkowych w ziemi zakroczymskiej. Zdaniem
autora brak ten mo#na jednak wyt umaczy" w a!nie owym stopniowym przechodzeniem
w podda'stwo. Niew$tpliwie pomocnym w wyja!nieniu sprawy by oby przebadanie metryk
z paraÞi Grodziec, do której Szczurowo nale#a o, a które nie zosta y jeszcze zindeksowane.
Biblioteka Narodowa, Archiwalia Ko!cielne, Episkopalia 204, s. 44-45, mikroÞlm (za: Kartoteka Wolffa); oryginalna ksi%ga znajduje si% w Archiwum Diecezjalnym w P ocku.
Zapewne to#samy z Piotrem wymienionym w roku 1476, najm odszym bratem )cibora i Zbros awa. Jest bowiem bardzo ma o prawdopodobne, aby w tym samym czasie
w Szczurowie, które stosunkowo niedawno zosta o za o#one, wyst%powa y dwie osoby
o tym samym imieniu.
L. Zalewski, Ziemia…, s. 51 i 196.
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Drzewo genealogiczne Szczurowskich w XIV-XVI wieku
,ród o: opracowanie w asne.

Na podstawie zachowanych *róde z XVI, XVII, XVIII i XIX wieku
mo#emy prze!ledzi" losy Szczurowa na przestrzeni kilkuset lat. Na
szczególn$ uwag% zas uguj$ rejestry podatkowe, chocia# do danych
w nich zawartych nale#y si% odnosi" z pewn$ ostro#no!ci$. Najstarsze, pochodz$ce z XVI wieku, zachowa y si% niestety w bardzo z ym
stanie, s$ trudne do odczytania, a tak#e nie s$ wolne od b %dów. Informacje zawarte w wi%kszo!ci z nich s$ bardzo ubogie. Z pierwszego
z tych rejestrów – rejestru anowego z 1535 roku dowiadujemy si%, i#
w Szczurowie by o 8 anów ziemi uprawnej36. Powy#szy stan rzeczy
pozostaje bez zmian tak#e w kolejnych latach, co potwierdzaj$ reje36

AGAD, Archiwum Skarbu Koronnego, Rejestry podatkowe (dalej ASK I) 39, k. 34v.
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stry anowego, czopowego i szosu z lat 1540 i 154137. Na podstawie
rejestru anowego i czopowego z 1563 roku38 oraz rejestru anowego,
czopowego i szosu z 1567 roku39 mo#emy stwierdzi", #e w Szczurowie
by o 7½ w óki opodatkowanych gruntów uprawnych. Równie# bardziej
szczegó owy rejestr anowego z 1578 roku40 wskazuje, #e w Szczurowie
by o wtedy 7½ w óki ziemi uprawnej, przy czym ten rejestr informuje nas
dodatkowo, #e ca a w o!" by a podzielona na 3 równe cz%!ci (ka#da
po 2½ w óki), a tak#e wymienia ówczesnych i poprzednich (ju# wtedy
nie#yj$cych) w a!cicieli poszczególnych dzia ów. Dzi%ki tej informacji
mo#emy wnioskowa", i# wspominany wcze!niej )cibor ze Szczurowa
mia 3 synów, których imion nie znamy, za! wymienione w rejestrze
osoby to najpewniej jego wnukowie (nie#yj$cy) i prawnukowie. Na
pierwszym 2½-w ókowym dziale wymienieni s$: Jan i Franciszek
po nie#yj$cym Bernardzie, Jan po Jakubie, Maciej po Miko aju oraz
Wawrzyniec po Andrzeju. Na drugim wyst%puje tylko Piotr po Janie.
Natomiast na trzecim widzimy: Ros awa po Miko aju, Jana po Macieju, Macieja po Miko aju, Jana i Piotra po Piotrze oraz Wawrzy'ca po
Miko aju. Z powy#szych zapisów mo#emy wyci$gn$" daleko id$ce
wnioski. Po pierwsze, dowiadujemy si% z nich, #e pierwotne nadanie
z pierwszej po owy XV wieku w roku 1578 sk ada o si% ju# z 10 cz%!ci, chocia# od razu trzeba zaznaczy", #e rozrodzenie Szczurowskich
i tak by o stosunkowo ma e, gdy porównamy sytuacj% Szczurowa do
rozdrobnienia w o!ci w innych wsiach ziemi liwskiej. Po drugie, mo#emy po raz pierwszy oszacowa" populacj% Szczurowa w owym czasie
– wydaje si%, #e #y o tam wtedy oko o 20-25 osób41. W ko'cu po trzecie, bior$c pod uwag% fakt, i# rejestr nie wymienia nazwisk42, mo#emy
ustali", i# w drugiej po owie XVI wieku w Szczurowie mieszkali tylko
Szczurowscy.
Sytuacja w tym wzgl%dzie zmienia si% na prze omie XVI i XVII wieku,
czego dowód znajdujemy w popisie pospolitego ruszenia ziemi liwskiej
z 1622 roku43. Popis ów wymienia w Szczurowie 8 Szczurowskich (Andrzeja syna Stanis awa, Jana syna Jana, Andrzeja syna Wawrzy'ca,
Andrzeja syna Jana, Paw a syna Jakuba, Jakuba syna Jana, Jana syna
37
38

39
40
41

42
43

Ibidem, 46, k. 85r i 118r.
Polska XVI wieku pod wzgl%dem geograÞczno-statystycznym opisana przez A. Pawi skiego: t. V – Mazowsze (w:) !ród"a Dziejowe, t. XVI, Warszawa 1895, s. 419.
AGAD, ASK I 38, k. 597v.
Ibidem, 51, k. 6r i 6v.
Aby umo liwi! porównywanie danych w kolejnych okresach, szacunek nie uwzgl"dnia
ma#ych dzieci, które w pó$niejszych szczegó#owych rejestrach by#y pomijane.
Co zapewne mia#oby miejsce, gdyby mieszka#y tam tak e inne rodziny.
AGAD, Metryka Litewska IV B-36, k. 270v (autor mia# trudno%ci z rozczytaniem tego dokumentu, a zatem przywo#ane dane mog& zawiera! drobne b#"dy).
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Wojciecha oraz Jana syna Sebastiana), 3 Nojszewskich, Milewskiego
i Ostasza. Wida! zatem, e od pocz&tku XVII wieku struktura rodowa
Szczurowa zaczyna ulega! zmianie, co jest efektem zawieranych
ma# e'stw i/lub transakcji ziemi& pomi"dzy przedstawicielami poszczególnych rodów szlacheckich. Na podstawie ww. popisu mo emy
szacowa! liczb" mieszka'ców Szczurowa w owym czasie na oko#o
30-35 osób.
Podobnie jak rejestry podatkowe z XVI wieku, równie rejestry XVII-wieczne, z jednym wyj&tkiem, s& bardzo lakoniczne. Z rejestru podymnego z 1665 roku dowiadujemy si", e w Szczurowie by#o 7 dymów44.
Wiemy równie , e mieszka#o tam wtedy 45 osób, której to informacji
dostarcza nam rejestr pog#ównego z tego samego roku45. Co ciekawe,
w owym czasie Szczurów liczy# sobie wi"cej mieszka'ców ni Decie,
(abokliki, Czaple, Skarzyn, Czerwonka, Trawy czy Zakrzew, a tyle samo
co o wiele wi"kszy dzi% Roguszyn. W roku 1673 (rejestr pog#ównego) podatkiem obj"to ju tylko 24 osoby46. Wida! zatem znaczny spadek liczby
ludno%ci w stosunkowo krótkim czasie, co potwierdza równie kolejny
rejestr. Chodzi mianowicie o stosunkowo bogaty w informacje rejestr
pog#ównego z 1676 roku, który obejmowa# m.in. ziemi" liwsk&47. Wynika
z niego, e w Szczurowie mieszka#o wtedy 5 rodzin – #&cznie 15 osób.
By#y to kolejno rodziny: Wojciecha Szczurowskiego48, Szymona Milewskiego, Franciszka Szczurowskiego, Sebastiana Wyrzyka oraz Adama
Wyrzyka (wszystkie 3-osobowe), przy czym przy trzech ostatnich jest
adnotacja „bez wo#ów”, co jednoznacznie wskazuje na ich ubóstwo49.
Bardzo cennym $ród#em do badania osadnictwa drobnoszlacheckiego w ko'cu XVIII wieku jest taryfa dymów ziemi liwskiej z 1790
roku50. Wynika z niej, e w 1790 roku w Szczurowie by#o 7 dymów:
44

45
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48
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AGAD, ASK I 65, k. 846; w tym rejestrze po raz pierwszy pojawia si" forma „Szczurów”,
która na sta#e utrwali#a si" na pocz&tku XVIII wieku, co m.in. potwierdzaj& zachowane metryki
z paraÞi Pniewnik i Czerwonka (skracanie nazw miejscowo%ci by#o zjawiskiem powszechnym
w ziemi liwskiej na prze#omie XVII i XVIII wieku, st&d Szczurowo przekszta#ci#o si" w Szczurów, Roguszyno w Roguszyn, )wi"tochowo w )wi"tochów, Nojszewo w Nojszew itd.).
Ibidem, 66, k. 881.
Ibidem, k. 887.
Regest pog"ównego Prowincyi Wielko-Polskiey, Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps
1100, k. 747-760.
Prawdopodobnie praprapraprapraprapradziadka autora.
Regest pog"ównego Prowincyi…, k. 755.
Taryffa z Dóbr Dziedzicznych w Woiewództwie Mazowieckim Ziemi Liwskiey le#$cych
do Podatku Podymnego z Lustracyi Dymuw roku 1790 Nast$pioney u"o#ona, Archiwum
Pa'stwowe w Krakowie, IT 235, s. 1-48.
*ukasz Szczurowski to urodzony w 1752 roku prapraprapradziadek autora, za% wymieniony
wcze%niej Jakub to jego m#odszy brat (ur. 1755), obaj s& synami *ukasza Szczurowskiego Gosia i Jadwigi z Polkowskich, które to fakty znajduj& potwierdzenie w zachowanych
metrykach z paraÞi Pniewnik.
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Jakuba Szczurowskiego, *ukasza Szczurowskiego51, sukcesorów
Jana Szczurowskiego, Wojciecha Zawadzkiego, Piotra Krasowskiego, Adama Roguskiego oraz sukcesorów Celestyna (aboklickiego52.
Wydaje si", e liczebno%! Szczurowa w tym czasie mo na szacowa!
na oko#o 20 osób.
W %wietle powy szych $róde# mo emy zauwa y!, i od momentu
za#o enia wsi w latach dwudziestych XV wieku do mniej wi"cej po#owy
wieku XVII wielko%! area#u rolnego w Szczurowie nie ulega#a zmianie, nast"powa#o jego stopniowe rozdrobnienie (cho! nie tak du e jak
w innych wsiach ziemi liwskiej), a populacja wsi powoli, acz systematycznie ros#a53. Rozpocz&# si" równie proces nap#ywu innych rodzin do
Szczurowa. W latach 1665-1676 dosz#o do gwa#townego spadku liczby
mieszka'ców Szczurowa, co mog#o by! spowodowane epidemiami
wywo#anymi m.in. szwedzkim potopem (1655-1660), w wyniku których
nierzadko wymiera#y ca#e wsie. Na przestrzeni wieku XVIII potencja#
demograÞczny Szczurowa zosta# odbudowany tylko nieznacznie, co
niew&tpliwie wi&za#o si" z niekorzystn& sytuacj& spo#eczno-polityczn&,
a tym samym gospodarcz& w ca#ym kraju (okres przedrozbiorowy).
Z biegiem czasu równie Szczurowskich jest coraz mniej wzgl"dem
innych rodzin. Co najmniej od ostatniej !wierci XVII wieku stanowi& oni
w Szczurowie mniejszo%!, mimo i jeszcze na pocz&tku wieku byli w wyra$nej wi"kszo%ci. Znowu mo emy si" tu doszukiwa! skutków zdarze'
z prze#omu lat sze%!dziesi&tych i siedemdziesi&tych XVII wieku.
Burzliwe by#y dzieje Szczurowa w XIX wieku. W roku 1827 by#o tam
15 domów i 83 mieszka'ców, natomiast w roku 1890 ju tylko 10 domów i zaledwie 17 mieszka'ców54. Bez w&tpienia wp#yw na taki stan
rzeczy mia#y dwa powstania narodowe (1830-1831 i 1863-1864), które
w niema#ym stopniu spustoszy#y ziemi" liwsk&55, i w których drobna
szlachta tej ziemi bra#a czynny udzia#.

52
53

54
55

56

Taryffa…, s. 33.
Fakt ten koresponduje z ogólnym rozwojem demograÞcznym ziemi liwskiej, który rozpocz&#
si" w XV wieku i trwa# do pierwszej po#owy wieku XVII (ca#e Mazowsze przez ponad 200
lat by#o wolne od dzia#a' wojennych). Naturalnym kierunkiem emigracji szlachty liwskiej,
czy te szerzej mazowieckiej, z przeludnionej dzielnicy by#y kresy Rzeczypospolitej Obojga
Narodów.
S"ownik geograÞczny Królestwa Polskiego…, s. 867.
Znamienna jest adnotacja przy metryce zgonu Tomasza Szczurowskiego w ksi"dze zmar#ych paraÞi Pniewnik z 1835 roku, w której czytamy, e na skutek rewolucji (powstanie
listopadowe) i panuj&cej cholery zosta# pochowany przez krewnych w 1831 roku, gdy,
w zwi&zku z ustawicznymi utarczkami, w ca#ym Pniewniku nikt nie mieszka# (L. Zalewski,
Nazwy osobowe mieszka ców ziemi liwskiej na podstawie ksi$g metrykalnych paraÞi
Czerwonka i Pniewnik, cz. III, Warszawa 2007, s. 74).
Wed#ug informacji uzyskanej z Urz"du Gminy w Korytnicy, stycze' 2011.
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W styczniu 2011 roku w Szczurowie by#y 22 gospodarstwa rolne
i 73 mieszka'ców56. Od wielu lat nie mieszkaj& tam ju adni Szczurowscy, a ostatnim prawdopodobnie by# dziadek autora – Zygmunt
Szczurowski.
Nazwisko Szczurowski wykszta#ci#o si" w XVI wieku. Z lat 1512
i 1513 pochodz& wzmianki o Janie i Miko#aju Szczurowskich57 - najprawdopodobniej wnukach wcze%niej wzmiankowanego )cibora (nazwiska
wyst"puj&ce w dokumentach razem z nimi, tj. (aboklicka i )wi"tochowski, wyra$nie wskazuj&, e chodzi o Szczurowskich z paraÞi Pniewnik).
Ponadto, w roku 1565 wymienieni s& w#a%ciciele ziem granicz&cych ze
wsi& Czerwonka, m.in. Szczurowscy58.
Szczurowscy bardzo rzadko pojawiali si" na urz"dach czy to %wieckich, czy duchownych. Ich aktywno%! polityczna równie by#a znikoma.
Na pró no zatem ich szuka! w spisach urz"dników czy elektorów królów. Z bardzo nielicznych wyj&tków mo na jedynie wymieni! ksi"dza
Stanis#awa Szczurowskiego, który do 1589 roku by# plebanem paraÞi
ka#uszy'skiej, a tak e rektorem tamtejszej szko#y paraÞalnej59. W roku
1711 Piotr Szczurowski zosta# wyznaczony do zbierania podatków60,
natomiast 11 czerwca 1767 roku, po%ród wielu innych przedstawicieli
drobnej szlachty liwskiej poruszonej i zaniepokojonej losem upadaj&cej Rzeczypospolitej, konfederacj" ziemi liwskiej podpisa# *ukasz
Szczurowski Go%61 – praprapraprapradziadek autora. Przyczyna tak
nik#ej aktywno%ci publicznej Szczurowskich wydaje si" bardzo prozaiczna. Otó Szczurowscy byli bardzo s#abo rozrodzeni, szczególnie
je%li chodzi o potomków p#ci m"skiej. We wspomnianym ju rejestrze
pog#ównego z 1676 roku w ca#ej ziemi liwskiej s& tylko dwie rodziny
Szczurowskich (obie w Szczurowie), gdy jednocze%nie najliczniejszych
Roguskich jest a 80 rodzin62. Niewiele lepiej jest w roku 1790, kiedy
to taryfa dymów wymienia tylko trzy rodziny Szczurowskich63. Innymi
s#owy, Szczurowscy nie generowali swoistej nadwy ki demograÞcznej,
która by#a jednym z g#ównych motorów %wieckich i ko%cielnych karier
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AGAD, Pu"tuskie testamenta konsysytorskie 1506-1518, 1, k. 164, 172 i 179 (za: Kartoteka
Wolffa).
Lustracja województwa mazowieckiego w 1565, cz. II, Warszawa 1968, s. 182.
E. Noi'ski, Rys historyczny Ko%cio"a katolickiego w Ka"uszynie, „Rocznik Ka#uszy'ski”,
z. 1, 2001, s. 5.
L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej, Paleta-Art., Warszawa 2005, s. 167.
Biblioteka Narodowa, Akta sejmikowe ziemi liwskiej z lat 1512-1795, k. 542, mikroÞlm
(odpisy tych akt znajduj& si" w Bibliotece PAN w Krakowie, Teki Pawi skiego, nr 5, rkps
8322).
Regest pog"ównego Prowincyi…, k. 747-760.
Taryffa…, s. 33.
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urz"dniczych – kolejni synowie, dla których nie by#o miejsca w rodzinnym gospodarstwie, musieli szuka! szcz"%cia gdzie indziej.
Jedn& z najbardziej kluczowych kwestii dla ka dej rodziny szlacheckiej jest przynale no%! herbowa. W przypadku wielu rodzin jej
ustalenie, z powodu braku zachowania si" dokumentów $ród#owych,
jest nie lada problemem, a czasami jest wr"cz niemo liwe. Trzeba przy
tym pami"ta!, i nale y z du & ostro no%ci& podchodzi! do informacji
zawartych w herbarzach i innych tego rodzaju publikacjach, nierzadko
czerpi&cych z zupe#nie niewiarygodnych XIX-wiecznych legitymacji
szlacheckich, kiedy to wiele rodzin sztucznie przypisywa#o sobie herby
s&siadów (wcale nierzadkie by#o zjawisko po yczania sygnetów herbowych s&siadom, którzy si" nimi piecz"towali jak swoimi) b&d$ rodzin
o podobnie brzmi&cych nazwiskach, czy te bra#o je z publikowanych
wtedy herbarzy na podstawie zupe#nie kuriozalnego rozumowania,
zgodnie z którym, je%li przy danym nazwisku nie by#o podanego herbu,
przyjmowano, e nazwisko to przynale y do herbu wskazanego przy
rodzinie wymienionej powy ej. Powsta#e b#"dy wynika#y z pomy#ek, niewiedzy osób legitymuj&cych si", ale nie brakowa#o równie fa#szerstw.
Trzeba tak e pami"ta!, e w wielu wsiach (w ziemi liwskiej dobrymi
przyk#adami mog& by! Roguszyno, Ka#uszyno, Gójszcz czy Polikowo)
osadzano po kilka rodów ró nych herbów, które pó$niej przyjmowa#y
jedno nazwisko. Na szcz"%cie w przypadku Szczurowa mamy niemal pewno%!, e w XV wieku osadzono tam tylko jedn& rodzin", co
znacz&co u#atwia poszukiwania. Bior&c powy sze pod uwag", nale y
podkre%li!, i przynale no%! herbow& mo na wiarygodnie ustali! tylko
na podstawie dokumentów pochodz&cych z prze#omu XV i XVI wieku
lub wcze%niejszych, co szczególnie dotyczy drobnoszlacheckich rodzin z Mazowsza, gdzie zjawisko zapominania swoich klejnotów by#o
powszechne. A herb to nie tylko #adny wizerunek, którym mo na si"
pochwali!, to przede wszystkim znak przynale no%ci rodowej64. W %redniowieczu bowiem to w#a%nie wspólny herb oznacza# krewniaków, czyli
rodowców, którzy na polu bitwy formowali chor&giew.
Poszukuj&c herbu Szczurowskich mo na wskaza! na herby Korab i Jelita, których u ywali Szczurowscy na Kijowszczy$nie (ksi"gi
genealogiczne, w których s& wymienieni znajduj& si" w Pa'stwowym
Archiwum Obwodu Kijowskiego)65. Wspomniani Szczurowscy z Kijowsz64

65

Co nie zawsze mo na powiedzie! o nazwisku. To samo nazwisko mog& nosi! rodziny
w ogóle ze sob& niespokrewnione, pochodz&ce z ró nych gniazd rodowych tak samo lub
podobnie si" nazywaj&cych. Trzeba równie pami"ta!, e wcale cz"sto nazwiska szlacheckie przyjmowali ch#opi, mieszczanie, a nawet (ydzi, którzy stanowili odr"bn& warstw"
spo#eczn&.
J. Ciechanowicz, Rody rycerskie Wielkiego Ksi&stwa Litewskiego, t. V, Rzeszów 2001,
s. 206.
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czyzny jak najbardziej mog& si" wywodzi! od Szczurowskich z ziemi
liwskiej, gdy wi"kszo%! szlachty kresowej wywodzi#a si" z Mazowsza, rzecz jednak w tym, e herb Jelita w ziemi liwskiej w ogóle nie
wyst"puje. Sporadycznie wyst"puje tam natomiast herb Korab, który
jednak w ogóle nie wyst"puje w ziemi zakroczymskiej. Spotykamy go
natomiast bardzo cz"sto w Wielkopolsce, gdzie szczególnie w ziemi
kaliskiej Korabitów mnogo%!, a mi"dzy innymi u Szczurskich i Szczurowickich, a zatem u rodzin o podobnych nazwiskach i by! mo e st&d
przypisanie herbu Korab do Szczurowskich. Ponadto, trzeba równie
pami"ta!, e wspomniane wywody pochodz& z pocz&tku XIX wieku,
co musi negatywnie wp#ywa! na ich wiarygodno%!. Kolejnym tropem
mo e by! herb Doliwa, którym w 1855 roku wylegitymowali si" Gójscy
– potomkowie wspominanego ju Zbros#awa, który zmar# w 1516 roku66,
a zatem rodowcy Szczurowskich, o czym ju by#a mowa. Jednak tego
samego herbu u ywali równie Gójscy-Kruki (a tak e Gójscy z ziemi
sandomierskiej), a zatem wydaje si", e Gójscy-Skrzeki po prostu przyj"li herb od s&siadów nosz&cych takie samo nazwisko. Ze wzgl"du na
blisko%! Szczurowa i Roguszyna (zarówno w ziemi zakroczymskiej, jak i
w ziemi liwskiej obie wsie znajdowa#y si" w bezpo%rednim s&siedztwie i
mniej wi"cej w tym samym czasie obie rodziny, pó$niejszych Szczurowskich i pó$niejszych Roguskich, przenios#y si" z ziemi zakroczymskiej
do ziemi liwskiej, co mo e sugerowa!, i wywodz& si" ze wspólnego
pnia) autor rozwa a# równie herb Roguskich – Awdaniec. Powy sze
rozwa ania trac& jednak na warto%ci je%li uzna!, i herb Zbro ków67
– Jasie'czyk nie budzi w&tpliwo%ci. A s& ku temu mocne, bo pochodz&ce z XV i XVI wieku, podstawy. Po pierwsze, o mazowieckich Zbro kach herbu Jasie'czyk wspomina w swym XVI-wiecznym herbarzu B.
Paprocki68, po drugie za%, znana jest liwska zapiska s&dowa z 1470
roku, w której wyst"puje Zbro ek herbu Jasie'czyk69. Co prawda, ów
Zbro ek pisze si" w niej „ze Strupiechowa”70, ale wydaje si", e jest
on to samy z wyst"puj&cym w $ród#ach nieco pó$niej Zbros#awem ze
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S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. IV, Warszawa 1907, s. 230.
Herbarze wspominaj& jeszcze o Zbro kach herbu Poraj, ale to raczej zupe#nie inna rodzina
lub te znowu herb jest przypisany sztucznie.
B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858, s. 350.
Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie z XV wieku, „Miesi"cznik Heraldyczny”, nr 1, Warszawa
1932, s. 2.
Strupiechowscy to równie Jasie'czyki (B. Paprocki, Herby…, s. 350).
O to samo%ci obu Zbros#awów (Zbro ek to zdrobnienie imienia Zbros#aw) jest przekonany
T. Jaszczo#t – konsultant genealogiczny Zwi&zku Szlachty Polskiej, który uwa a, i jest
bardzo ma#o prawdopodobne, aby w tym samym czasie w jednej okolicy by#y dwie osoby
u ywaj&ce jednocze%nie tego rzadkiego imienia. Jego zdaniem Zbros#aw czasowo pisa#
si" „ze Strupiechowa”, gdy zapewne mia# tam jakie% dzia#y, których pó$niej si" pozby#.
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Szczurowa, protoplast& Zbro ków71. W %wietle powy szego mo na
wiarygodnie stwierdzi!, i Szczurowscy s& herbu Jasie'czyk.
Legenda herbowa g#osi, e „ten herb wed#ug D#ugosza, w Polszcze
nadany, od Kazimierza Króla (nie pisz& którego) rycerzowi pewnemu,
tak na Jad$wingów r&czo nacieraj&cemu, jako te yczliwie na wszelkie us#ugi Pa'skie ochoczemu, przydano mu do tego, dobra i znaczne
w#o%ci. W Niemczech elektor i najwy szy podkomorzy Cesarski, na publicznym kongressie, klucz zwyk# przed Cesarzem nosi!, zt&d niektórzy
rozumiej&, e i ten herb swoje pocz&tki zabra#”72. W&tpliwo%ci, o którego
w#adc" polskiego o imieniu Kazimierz chodzi73 rozwiewa B. Paprocki,
który wskazuje na Kazimierza, który walczy# z samodzielnym rz&dc&
Mazowsza Mas#awem74. Ze $róde# historycznych wiadomo, e z Mas#awem (Miec#awem) oraz sprzymierzonymi z nim Prusami/Ja!wingami
przynajmniej dwie zwyci"skie bitwy (w 1041 i 1047 roku) stoczy#, po
powrocie z niemieckiego dworu cesarskiego, Kaziemierz I Odnowiciel.
Z ostro no%ci&, na jak& zas#uguj& legendy herbowe oraz przyjmuj&c
chronologi" B. Paprockiego (cho! w obu przypadkach podaje on
b#"dne daty) uznajmy, e w pierwszej z bitew zas#u y# si" protoplasta
Brodziców75, a w drugiej protopolasta Jasie'czyków.
Warto tak e wspomnie!, i w wiekach XVII i XVIII powszechne by#o
u ywanie przez rodziny drobnoszlacheckie (szczególnie te bardziej rozrodzone) przydomków, które pozwala#y na odró nienie poszczególnych
ga#"zi rodu. W przypadku Szczurowskich, ze wzgl"dów, o których ju
by#a mowa, tych przydomków by#o niewiele, a jako przyk#ady mo na
wymieni! takie jak Go%, Biernat, Pióro czy Wyrostek.
To na razie wszystko o Szczurowie w ziemi liwskiej paraÞi Pniewnik
i jego za#o ycielach. By! mo e z czasem autorowi uda si" dotrze! do
kolejnych, niezbadanych jeszcze, dokumentów $ród#owych, które pozwol& na uzupe#nienie dziejów tego zapomnianego za%cianka. Ko'cz&c,
chcia#bym wyrazi! nadziej", e pomimo trudno%ci zwi&zanych z brakiem
$róde# (liwskie akta grodzkie i ziemskie uleg#y zniszczeniu podczas
II wojny %wiatowej), niniejszy artyku# b"dzie zach"t& dla innych autorów
do przedstawienia historii innych wsi ziemi liwskiej, a tym samym stanie si" pierwsz& cz"%ci& ca#ego cyklu, który móg#by by! interesujacy,
zarówno dla obecnych mieszka'ców tych wsi, jak i osób wywodz&cych
si" z tych okolic. Warto bowiem zauwa y!, i owe drobnoszlacheckie
za%cianki, nie mówi&c ju o ich pierwowzorach z innych ziem Mazowsza, maj& starszy rodowód ni niejedno polskie miasto.
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K. Niesiecki, Herbarz polski, t. IV, Lipsk 1839, s. 453.
Mo na by#oby rozwa a! posta! Kazimierza II Sprawiedliwego, który w 1194 roku podj&#
udan& wypraw" przeciwko n"kaj&cym Mazowsze Ja!wingom.
B. Paprocki, Gniazdo cnoty: zk$d herby Rycerstwa Polskiego swój pocz$tek maj$, Kraków
1578, Polska Biblioteka Internetowa, s. 121.
Wed#ug legendy herb Brodzic równie zosta# nadany przez Kaziemierza I Odnowiciela.
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Kapliczka (tzw. w. Jana) przy drodze Korytnica-Górki.
Rys. Edyta Wysoki!ska-Kulik
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„Zeszyty Korytnickie”
t. 3, 2011

Miros#aw Z. Roguski

Herby i przydomki rodów szlacheckich
z okolic Korytnicy w dawnej ziemi
liwskiej (XVII - XXI wiek)
Redakcje „Zeszytów Korytnickich” i „Rocznika Liwskiego” otrzymuj&
wiele pró%b o pomoc w poszukiwaniu informacji oraz $róde# wiedzy
o historii poszczególnych miejscowo%ci i zamieszkuj&cych je rodzin
z terenu dawnej ziemi liwskiej. Opublikowana w 2007 roku monograÞa
prof. dr. hab. Arkadiusza Ko#odziejczyka o historii Korytnicy, a tak e
artyku#y zamieszczone w w.w pismach spowodowa#y, e szereg osób
podejmuje takie badania, gromadzi zachowane dokumenty i fotograÞe
oraz spisuje relacje starszych cz#onków rodzin, s&siadów i znajomych.
Porz&dkowane s& tak e rodzinne pami&tki i zapiski. Niektóre z nadsy#anych wspomnie' lub opracowa', staramy si" publikowa! w kolejnych
„Zeszytach Korytnickich”1.
Ze wzgl"du na to, e na terenie dzisiejszej gminy Korytnica szczególnie liczne by#y osady zamieszka#e przez drobn& szlacht", potomków rycerzy, którzy osiedlili si" tutaj w XIV i XV wieku, przed osobami
badaj&cymi przesz#o%! tego regionu cz"sto staje zadanie ustalenia
przynale no%ci rodowej poszczególnych rodzin, u ywanych przez nie
herbów oraz przydomków. Sytuacj" komplikuje zniszczenie podczas
okupacji hitlerowskiej tak cennego $ród#a do tych bada' jak ksi"gi
ziemskie i grodzkie2.
1

2

A. Ko#odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007, oraz tego autora
Zarys dziejów starostwa korytnickiego, „Rocznik Ka#uszy'ski”, Ka#uszyn 2007, z. 7, s. 9-23. Publikacj& tak& jest m.in. opracowanie dr. P. M. Szczurowskiego na temat historii
Szczurowa oraz rodziny Szczurowskich, prezentowane w niniejszym tomie.
Zniszczeniu uleg#o 460 ksi&g ziemskich i grodzkich liwskich przechowywanych w AGAD.
Cytowane w pracach K. Tymienieckiego zapiski pochodz& z lat 1453-1469, a zapiski, które
prezentuje Z. Wdowiszewski z lat 1467-1477. Zniszczeniu uleg#y tak e ksi"gi miejskie Liwa,
w których te dokonywano szeregu zapisów dotycz&cych rodzin okolicznej szlachty.
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O bogactwie zawartego w nich materia#u genealogicznego i heraldycznego %wiadcz& nieliczne zachowane zapiski herbowe liwskie
z XV wieku, opublikowane przez Z. Wdowiszewskiego oraz zapiski
s&dowe cytowane przez K. Tymienieckiego, A. Wolffa i innych badaczy
%redniowiecznego Mazowsza3.
Pojedyncze przywileje ksi& &t mazowieckich, zapiski herbowe
i wywody szlachectwa rodzin pochodz&cych z ziemi liwskiej s& tak e
publikowane w zbiorach dokumentów oraz opracowaniach traktuj&cych o Mazowszu i innych ziemiach Rzeczypospolitej. Zawieraj& je
drukowane zapiski s&dowe i herbowe dotycz&ce m.in. ziemi drohickiej,
lubelskiej oraz Wielkopolski. Te ostatnie dotycz& wywodów przodków,
które prezentowali pra#aci i kanonicy diecezji pozna'skiej, pochodz&cy
z ziemi liwskiej.
+ród#em wielu informacji s& herbarze oraz spisy szlachty. Nale y
jednak zauwa y!, e poza nielicznymi rodami, których wp#ywy i znaczenie mia#o nie tylko lokalny charakter, wi"kszo%! rodów ziemi liwskiej
jest w nich jedynie odnotowywana. Brak w herbarzach pog#"bionych
informacji o herbach i pochodzeniu liwskiej szlachty oraz liczne pomy#ki
decyduj& o konieczno%ci odwo#ania si" do innych $róde#.
Niniejszy artyku# jest odpowiedzi& na liczne pro%by i pytania
czytelników. Prezentuje on jedynie zawarte w dost"pnych $ród#ach
i opracowaniach informacje o herbach i przydomkach szlachty z okolic
Korytnicy. Wskazuje tak e na konieczno%! dalszych bada' i poszukiwa'. Musimy pami"ta!, e, w %wietle nowych $róde#, wiele z ustale'
prezentowanych dotychczas w literaturze, zosta#o zweryÞkowanych.
Spory, jakie odnotowujemy w ostatnich latach wokó# herbów u ywanych
przez poszczególne rodziny od XV do XX wieku oraz ich pochodzenia
i przynale no%ci rodowej w %redniowieczu, nie dotycz& tylko szlachty
liwskiej. Dlatego te prezentowane w tym materiale informacje nie
maj& charakteru ostatecznych ustale'. Wskazuj& raczej na potrzeb"
dalszych bada' i studiów.
Obok wspomnianych ju przywilejów, zapisek herbowych, wywodów
szlachectwa kanoników pochodz&cych z ziemi liwskiej czy osób, którym zarzucono plebejskie pochodzenie, $ród#em wi"kszo%ci informacji
s& ksi"gi metrykalne chrztów, %lubów i zgonów paraÞi w Czerwonce,
Korytnicy, Pniewniku i Liwie. Zawieraj& je tak e odpisy laudów sejmikowych ziemi liwskiej, rejestry pospolitego ruszenia z 1621 i 1622
roku oraz spisy podatkowe z 1676 i 1790 roku. Odbyto tak e rozmowy

3

Zob. Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie z XV wieku, „Miesi"cznik Heraldyczny”, 1932, nr 1.
Wiele cennych informacji na temat osad i szlachty ziemi liwskiej zawieraj& sporz&dzone
przez prof. A. Wolffa i wspó#pracowników notatki z akt, przechowywane w Instytucie Historii
PAN w Warszawie.

Herby i przydomki rodów szlacheckich z okolic Korytnicy...

91

z mieszka'cami kilku dawnych za%cianków, w których pozosta#a jeszcze pami"! o przydomkach niektórych rodzin (m.in. Czaple, Le%niki
i Wiel&dki).
W kolejnych tomach „Zeszytów” b"dziemy starali si" odpowiedzie!
na wiele pyta' nades#anych w listach oraz zg#oszonych podczas spotka'. Wymaga to jednak pog#"bionych bada' i analiz dost"pnych $róde#
i opracowa'. Ziemia liwska dopiero od niedawna sta#a si" tematem
takich prac i publikacji. Kilka z nich dotyczy#o osadnictwa rycerskiego
w okolicach Ka#uszyna i Gójszcza. Prowadz&ca takie badania prof. dr
E. Kowalczyk wyrazi#a opini", e „jakkolwiek dla poznania osadnictwa
na wschodnim Mazowszu w pe#nym %redniowieczu, nie dysponujemy
wystarczaj&cymi $ród#ami pisanymi, to mimo wszystko mo na dokona!
próby odtworzenia jego dziejów. Nale a#oby podj&! dalsze badania nad
ustaleniem miejsca pochodzenia poszczególnych rodzin i ich wzajemnych koligacji. Jeste%my tak e w stanie ustali! z du & dok#adno%ci& czas
powstania poszczególnych wsi”4. Wysi#ek taki dla paraÞi korytnickiej
podj"li m.in. dr T. Jaszczo#t i dr A. Nowik, których teksty publikujemy,
b&d$ b"dziemy publikowa! w „Zeszytach Korytnickich”.
Wiele ciekawych informacji na temat osadnictwa rycerskiego na
terenie ziemi liwskiej, w tym w okolicach Korytnicy, zaprezentowanych
zosta#o na #amach „Rocznika Liwskiego” w artyku#ach B. Bry'czak,
K. Pacuskiego, M. Wilskiej, J. Suproniuka, M. Piber-Zbieranowskiej5.
Przynosi je tak e praca U. Bijak po%wi"cona nazwom miejscowym tej
cz"%ci Mazowsza6.
Wspomniane publikacje i badania w po#&czeniu z wynikami bada'
archeologicznych na tym terenie, mog& pozwoli! na uzyskanie odpowiedzi na pytania sformu#owane przez profesor E. Kowalczyk: „Czy
i w jakim stopniu wsie znane do ko'ca XIV w. by#y kontynuacj& starszego osadnictwa; czy te na skutek najazdów ja!wiesko-litewskich
dosz#o tu w ko'cu XIII i w pierwszej po#owie XIV wieku do wyludnienia,
a pó$niejsze wsie powsta#y w wyniku planowego wznowienia przez
ksi& &t mazowieckich”.7
Nadal oczekuj& na wyja%nienie zadawane cz"sto pytania: Jakie by#y
rody herbowe oraz ziemie Mazowsza i Królestwa, z których pochodzili
rycerze osadzani w okolicach Korytnicy oraz w innych paraÞach ziemi
liwskiej? Interesuj&ce mog& by! badania nad nadaniami ksi& "cymi
4

5

6

7

Zob. E. Kowalczyk, W"o%' ka"uska w %redniowieczu. Z dziejów osadnictwa na wschodnim Mazowszu, „Rocznik Ka#uszy'ski”, Ka#uszyn 2004, z.4, s. 25.
Materia#y z konferencji zorganizowanej w 2003 roku na temat przesz#o%ci ziemi liwskiej zawiera
„Rocznik Liwski”, Liw-Siedlce 2005-2006, t. 1, oraz nast"pne roczniki.
U. Bijak, Nazwy miejscowe po"udniowej cz&%ci dawnego województwa mazowieckiego, Kraków
2001.
E. Kowalczyk, W"o%' ka"uska…,s. 13.
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oraz nad dalszym obrotem nadan& lub kupion& ziemi& czy zawieranymi
ma# e'stwami. Towarzyszy#o im osiedlanie si" w innych wsiach danej
paraÞi i ziemi. Proces powstawania i utrwalania si" nazw poszczególnych osad, nazwisk zamieszkuj&cych je rodów, a tak e tworzenia przydomków i przezwisk u#atwiaj&cych identyÞkacj" osób i rodzin wymaga
bada'. (Jest to szczególnie wa ne ze wzgl"du na szybko post"puj&ce
na tym terenie „rozradzanie” si" poszczególnych rodów). Towarzyszy#
temu podzia# poszczególnych osad, a tak e powstawanie nowych wsi
w s&siedztwie pierwotnych siedzib rodów osadzonych tam przez ksi&&t. Zachowywa#y one a do ko'ca XX wieku nazw" pierwotnej osady
jako g#ówny cz#on swojej nazwy.
W okolicach Korytnicy mamy trzy skupiska takich osad nazywanych
w literaturze okolic& szlacheck&. S& to za%cianki: Górki Grubaki, Górki
Borze, Górki )rednie (w XVI wieku nazywane tak e Górki Kruszewiec),
Roguszyn Stary, Roguszyn Dzier ki, Roguszyn Nowy, Roguszyn Decie, Roguszyn Le%niki, Roguszyn Wypychy, oraz )wi"tochów Stary,
)wi"tochów Nowy, )wi"tochów Po#azie, )wi"tochów Trawy.
Wi"kszo%! tych osad powsta#a w XV i XVI wieku. Opublikowany
przez A. Pawi'skiego spis podatkowy z 1563 roku, wymienia ju wsie
Górki Kruszewiec (Górki Grubaki) oraz Górki Antigna Borze w paraÞi
korytnickiej oraz Rogusino Antigna, Rogusino Nowa, K&ty (pó$niej
Roguszyn Decie) w paraÞi pniewnickiej, Rogussino Wypychy et K&ty,
Rogussino Antigua w paraÞi czerwonkowskiej.
Wszystkie te wsie w XVI wieku okre%lone s& jako nale &ce do
szlachty zagrodowej. Jedynie )wi"tochów w paraÞi pniewnickiej wymieniony jest w 1563 roku jako w#asno%! szlachty posesjonatów8.
W 1563 roku na terenie paraÞi korytnickiej, obok dóbr królewskich,
wchodz&cych wówczas w sk#ad starostwa liwskiego, jedynie wsie Turna
i Za#" e (obecnie Zalesie) nale a#y do szlachty posesjonatów. Wsie
szlachty cz&stkowej i zagrodowej to: Komorowo, Wiel&dki, Kruszewo,
Kownaty, K"sse, Rambiany, Zelazowo, Chmielów, Jaczewo, Polomia
- Ralowe (Rakowe) *&ki, Rowiska, Górki, Kruszewiec (Górki Grubaki)
oraz Górki Antigua Borze. Tylko nieznacznym zmianom uleg#a sytuacja
w XVII i XVIII wieku9.
W Regestrze Diecezjów Franciszka Czaykowskiego z lat 1783-1784,
w paraÞi korytnickiej wymienione s& nale &ce do starostwa korytnickiego niegrodowego wsie: Korytnica, Wola Korytnicka, Bednarze, Jugi,
K&ty, Kupce, Lipniki i m#yn Sek#ak.

8

9

Zob. A. Pawi'ski, Polska XVI wieku pod wzgl&dem geograÞczno-statystycznym opisana przez
Adolfa Pawi skiego, t. V, Mazowsze. !ród"a dziejowe, t. XVI, Warszawa 1892, s. 419-420. Zob.
tak e L. Zalewski, Ziemia Liwska. Ludzie. Miejscowo%ci. Wydarzenia, Warszawa 2002.
A. Pawi'ski, Polska XVI wieku…, s. 419-420.
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Do posesjonatów nale & osady: Turna, Chmielów i m#yn Kurnik,
które s& w#asno%ci& Stanis#awa Klickiego, cze%nika ró a'skiego. Wie%
P"kule oraz cz"%! w Komorach i Rowiskach, wówczas w#asno%! Jana
Dekerta, prezydenta Warszawy, w 1787 roku jest sprzedana Franciszkowi Markowskiemu, skarbnikowi czerwonogrodzkiemu. Wojciech
Pop#awski, podstarosta liwski, by# w#a%cicielem cz"%ci wsi Górki Borze
i Górki )rednie. W obu wsiach mia# 30 dymów10.
Mi"dzy 1783 a 1790 rokiem, obok zmiany w#a%ciciela wsi P"kule,
nast"puje tak e zmiana starosty korytnickiego. W dniu 3 wrze%nia 1783
roku król Stanis#aw August Poniatowski „wyda# konsens” zezwalaj&cy
Kajetanowi Potockiemu na ust&pienie „prawa na starostwo korytnickie
na osob" Szymona de Corticelli, szambelana Jego Królewskiej Mo%ci”.
Szambelan de Corticelli przebywaj&cy w Wiedniu, odst&pi# w 1784 lub
1785 roku za zgod& króla starostwo Kazimierzowi Rudzi'skiemu (Rudzie'skiemu), wojewodzicowi mazowieckiemu. K. Rudzie'ski nale a#
do grona najbogatszych w#a%cicieli ziemskich w tej cz"%ci Mazowsza.
Dosy! aktywnie uczestniczy# w yciu politycznym ziemi liwskiej. Bra#
udzia# w sejmikach, a w 1790 roku zosta# wybrany komisarzem cywilno-wojskowym ziemi liwskiej. Starostwo korytnickie dzier awili od
niego w 1789 roku Wincenty Szeliga Magier, a w 1790 roku - Pawe#
Barankiewicz11. Mi"dzy drug& po#ow& XVI a ko'cem XVIII wieku nie
uleg# zasadniczemu zmniejszeniu stan posiadania szlachty cz&stkowej i zagrodowej. Wykupione przez zamo niejsz& szlacht" zosta#y
jedynie wsie Turna, Chmielew i cz"%ci w Górkach. W Turnie jeszcze
w 1676 roku by#o trzech w#a%cicieli. Chmielewscy, po zbyciu udzia#ów
w rodowym gnie$dzie, osiedlili si" w innych wsiach paraÞi korytnickiej (Rowiska, Komory, Górki )rednie). Osady za#o one w XV wieku
przez osadzonych tam rycerzy s& w ko'cu XVIII wieku w#asno%ci& ich
licznych potomków.
Podobna jak w paraÞi korytnickiej sytuacja ma miejsce w XVI wieku w paraÞi czerwonkowskiej. Do szlachty posesjonatów nale & tam
wsie: Wierzbno, Cierpi"ta, Wygl"dowo, Jaworek, Zimna Woda i Su#ki.
Szlachta cz&stkowa i zagrodowa zamieszkuje w Koszewnicy, (aboklikach, W&soszu, Skar ynie, Czaplach, Wyrzykach (Skar ynie Wyrzykach), Krypach M%cichach, Strupiechowie, Roguszynie Wypychach
(Rogussino Wypychy et K&ty) oraz Roguszynie Starym (Rogussino
Antigua).
Do starostwa liwskiego nale y Czerwonka, a do plebana liwskiego
wie% Wyczó#ki. Rejestr z 1563 roku nie wymienia wsi Borze, nale &cej
10

11

M. Roguski, Spo"eczno%' szlachecka paraÞi korytnickiej ziemi liwskiej w %wietle Taryffy Dymów
z 1790 roku, Siedlce 2009, s. 5 i 10.
Ibidem, s. 6.
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do drobnej szlachty o nazwisku Borzowie. Wie% Sulki stanie si" w#asno%ci& szlachty cz&stkowej i zagrodowej w XVIII wieku.
W paraÞi pniewnickiej w 1563 roku dominuje w#asno%! szlachty
posesjonatów. A. Pawi'ski odnotowuje pi"! wsi zamieszka#ych przez
szlacht" cz&stkow& i zagrodow&. S& to: Szczurów, Roguszyn Stary, Roguszyn Nowy, Roguszyn K&ty oraz Nojszew. W%ród wsi nale &cych do
szlachty okre%lanej jako posesjonaci wymieniane s& wówczas jeszcze
)wi"tochów i Kwa%nianka. W XVII i XVIII wieku w wyniku rodzinnych
dzia#ów stan& si" one osadami zamieszka#ymi przez szlacht" cz&stkow& i zagrodow&. W paraÞi korytnickiej podobny proces podzia#u mi"dzy
potomków pierwszych w#a%cicieli dotyczy! b"dzie Zalesia, a pó$niej
wsi P"kule.
W rejestrach znajduje odbicie trwaj&cy a do ko'ca XVIII wieku spór
o przynale no%! paraÞaln& i zwi&zany z tym obowi&zek p#acenia dziesi"ciny z Roguszyna Starego i Roguszyna K&tów. Wsie te wymienione
s& raz jako le &ce w paraÞi czerwonkowskiej, a drugi raz – w pniewnickiej. Pretensje do dziesi"ciny z tych oraz innych okolicznych wsi
zg#aszali tak e proboszczowie liwscy. Przebieg i przyczyny tego sporu
opisa# Jan Pawe# Woronicz, proboszcz liwski12.
W ko'cu XVIII wieku jedynie nieznacznym zmianom uleg# sk#ad
spo#eczno%ci szlacheckiej na terenie paraÞi w Czerwonce, Korytnicy
i Pniewniku. Dominowali w%ród niej potomkowie rodów osiad#ych
w %redniowieczu. Pomimo e w wyniku rodzinnych dzia#ów, sprzeday i zamiany ziemi, nie nale a#y ju do nich nawet cz"%ci wsi (poza
nielicznymi rodzinami) a jedynie pojedyncze „dymy”, to rodziny te
zachowa#y pami"! o swoim pochodzeniu. Bra#y one tak e aktywny
udzia# w sejmikach, zjazdach i konferencjach. Ich cz#onkowie pe#nili
urz"dy ziemskie i grodzkie. Od drugiej po#owy XVI wieku do chwili
obecnej obserwujemy tak e du & aktywno%! w poszukiwaniu przez
nich nowych szans i mo liwo%ci rozwoju na terenie ró nych ziem
Rzeczypospolitej. Przedstawicieli tych rodzin spotykamy na Podlasiu,
Podolu, Wo#yniu i w Wielkim Ksi"stwie Litewskim. Podejmuj& oni s#u b"
na dworze królewskim, dworach mo nych %wieckich i duchownych oraz
w wojsku koronnym i litewskim. Wielu wybiera karier" duchownych,
osi&gaj&c godno%ci pra#atów i kanoników. To zdobywanie nowej pozycji
na terenach odleg#ych od rodowych gniazd decyduje niejednokrotnie
o konieczno%ci udowodnienia szlacheckiego pochodzenia. Mamy dzi"ki
temu kilkana%cie interesuj&cych dokumentów dostarczaj&cych wiedzy
o ich herbach i koligacjach.
12

Karta z dziejów staro#ytnego ko%cio"a w Liwie. R&kopis ks. Jana Woronicza, proboszcza liwskiego z 1786r. z zachowaniem pisowni autora. Wyda" ks. Karol Leszczy ski, proboszcz liwski,
Warszawa 1916, oraz R. Dmowski, Jan Pawe" Woronicz jako proboszcz liwski, „Rocznik Liwski”
t. IV, Liw-Siedlce 2010, s. 17-31.
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Od drugiej po#owy XVIII wieku a po czasy wspó#czesne wiele osób
z tych terenów osiedla si" w Warszawie i otaczaj&cych j& miejscowo%ciach. Proces ten uleg# przyspieszeniu po 1945 roku i trwa do chwili
obecnej13.
Mieszka'cami gminy s& nadal: Chmielewscy pochodz&cy z Chmielewa, Czapscy z Czapli, Górscy z Górek, Komorowscy z Komór, Kruszewscy z Kruszewa, Nojszewscy z Nojszewa, Orzechowscy z Orzechowa,
Rabi'scy z Rabian, Roguscy z Roguszyna, Rowiccy z Rowisk, Skarzy'scy ze Skar yna, Strupiechowscy ze Strupiechowa, )wi"tochowscy
ze )wi"tochowa, Szczurowscy ze Szczurowa, Wiel&dkowie z Wiel&dk,
Zalescy z Zalesia, (abokliccy z (aboklik i (elazowscy z (elazowa.
Rody te za#o y#y wsie, od których wzi"#y nazwiska. Wi"kszo%! nazw
wsi i nazwisk zosta#a przeniesiona z innych ziem Mazowsza. Jak to
podkre%li#a E. Kowalczyk, dalszych bada', w tym archeologicznych,
wymaga odpowied$ na pytanie czy osadnictwo rycerskie na tych terenach mia#o miejsce na obszarze ju wcze%niej zamieszka#ym czy
wyludnionym wskutek wcze%niejszych najazdów?
Stan bada' archeologicznych w regionie w"growskim omówi#a
B. Bry'czak w artykule opublikowanym na #amach „Rocznika Liwskiego”. Przypomnia#a ona tak e zas#ugi Z. Glogera i T. *uniewskiego, którzy badali „stanowisko wielokulturowe w Rowiskach gmina Korytnica”14.
T. *uniewski w swoich licznych publikacjach wymienia zabytki kultury
materialnej z okolic Jaczewa i Rowisk. Tak pisze on o za%cianku Rowiska: „Pocz&tek wsi R. si"ga bez kwestyi czasów przedhistorycznych,
jak dowodz& tego znajduj&ce si" na pagórkach piaszczystych stacye
krzemienne, urny, kamienie arnowe i pod#u ne monety rzymskie, z#ote
i srebrne z czasów Trojana (r.98-117 po Chr.) z napisem: J.M.P.C.M.
G.TRAJANUS DECIUS, AUG, na stronie g#ównej g#owa w wie'cu
laurowym, GEDITAS AUG, bogini Fortuny na odwrotnej. Z czasów
pó$niejszych znajdowane s& monety Jana Kazimierza i Sobieskiego”15.
Autor podkre%la, e brak jest dokumentów i „poda'” o historii Rowisk
do XV wieku. Wspomina, e w dokumencie z Lustracyi starostwa
korytnickiego zachowany zosta#, pochodz&cy z 1425 roku przywilej
ksi"cia Boles#awa mazowieckiego i ruskiego, ziemi warszawskiej,
wyszogrodzkiej, zakroczymskiej, ciechanowskiej dziedzica, nadaj&cy

13

14

15

Zob. L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki. Urz&dy. Herbarz, Warszawa 2005. W XVIII
wieku jurydyk", dwór i kamienice w Warszawie mieli Wiel&dkowie, a dwory Nojszewscy, Oborscy
i Roguscy.
B. Bry'czak, Z bada nad najstarszym osadnictwem w regionie w&growskim, „Rocznik Liwski”,
Liw-Siedlce 2007, t. III, s. 8.
T. *uniewski, Drobna szlachta. Przyczynek do pogl$du na stan ekonomiczny i potrzeby ma"ej
w"asno%ci ziemskiej w Królestwie Polskiem, Warszawa 1892, s. 33.
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dla Paw#a Komor 10 #anów ziemi od wsi Korytnica16. T. *uniewski w ha%le opublikowanym w S"owniku GeograÞcznym Królestwa Polskiego
tak prezentuje informacje o za%cianku Jaczew: „Na lewym brzegu rz.
Liwca grunta ytnie, w cz"%ci pszenne, stoczysko, yzne. Obszerne
i wyborne #&ki i pastwiska u y$niane wylewami rzeki. Miejscowo%ci od
wieków zamieszka#e, %wiadcz& szcz&tki urn na polach a tak e #adny
okaz aren przedhistorycznych w roku zesz#ym w Jaczewie odkryty.
Z czasów pó$niejszych s& dokumenta, i Jan starszy ksi& " mazowiecki, dziedzic ziemi czerskiej i innych, przywilejem swoim nada# 10 w#ók
che#mi'skich ziemi Piotrowi Dziedzicowi z Liszowa r. 1419, pod dat&
w Ciechanowie, a do akt grodu liwskiego, 24 stycz. 1776 sposobem
oblaty przeniesionych”17.
Praca T. *uniewskiego na temat drobnej szlachty z okolic Korytnicy
to wa ne $ród#o do poznania jej sytuacji ekonomicznej i spo#ecznej.
T. *uniewski w cytowanej pracy zawar# tak e szereg interesuj&cych
informacji na temat herbów i przydomków drobnej szlachty z okolic
Korytnicy. Przedstawi# w niej tak e „opis ca#ej wsi Rowiska, po#o onej w dolinie rzeki Liwca, w gub. Siedleckiej, pow. W"growskim, gm.
Jaczew, paraÞi Korytnica, jako przeci"tnej wsi szlacheckiej”18. Jest on
uzupe#niony prezentacj& dzia#alno%ci gospodarczej kilku rodzin drobnej
szlachty z innych za%cianków tego regionu. Oprócz nazwy za%cianka
oraz pierwszych liter imienia i nazwiska, wymienia autor u ywane
przez te rodziny przydomki. Pozwala to na ustalenie ich nazwisk. Zaprezentowane przez T. *uniewskiego „pojedyncze bud ety osad” charakteryzuj& sytuacj" materialn& drobnego szlachcica J. Jaczewskiego
o przydomku „Podpisek” ze wsi Jaczew; K. Roguskiego o „przydomku
Papie ” ze wsi Czerwonka”, oraz W. Wiel&dka o „przydomku Paluszek”
ze wsi Wiel&dki19.
Prezentuj&c rodzin" Jaczewskich o przydomku „Podpisek”, T. *uniewski podkre%la, e „ca#a rodzina licz&ca 7 osób umie czyta!, a ojciec
i synowie mog& si" nawet podpisywa!”. Znajomo%! kunsztu pisania
od wieków jest w tej rodzinie uprawian& i dlatego w#a%nie otrzyma#a
przydomek „Podpisków”20. Przydomek ten u ywany by# tak e przez
jedn& z linii Rowickich. Prezentowana przez T. *uniewskiego próba
wyja%nienia pochodzenia przydomku „Podpisek”, zosta#a by! mo e
przekazana mu przez samych Jaczewskich. Nie mogli oni ze wzgl"du
na u ywanie jego przez przodków ju w XVIII wieku kojarzy! go z pia16
17

18
19
20

Ibidem, s. 33-34.
S"ownik GeograÞczny Królestwa Polskiego i innych krajów s"owia skich, red. B. Chlebowski,
Warszawa 1882, t. III, s. 360.
Ibidem, s. 33-43.
Ibidem, s. 24, 27 i 31.
Ibidem, s. 27.
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stowaniem nieistniej&cego ju w XIX wieku urz"du podpiska. Urz&d ten
móg# na przyk#ad piastowa! przed powo#aniem na s"dziego grodzkiego
Adam Jaczewski (1527-1546). Tworzenie przydomków od pe#nionych
urz"dów ziemskich i grodzkich by#o cz"st& praktyk& w%ród drobnej
szlachty liwskiej. W popisie szlachty liwskiej w 1622 roku odnotowany
zosta# „szlachetny Stanis#aw niegdy% Piortow Miernikowicz Simo'ski
z Patoka” (Szymo'ski). W rodzie tym wyst"puj& w XVIII i XIX wieku
osoby z przydomkiem „Miernikowicz”.
Ten sam dokument wymienia Piotra Roguskiego z Roguszyna Deci
jako miernika liwskiego. W nast"pnych dziesi"cioleciach na tym terenie
wyst"puj& Roguscy u ywaj&cy przydomku „Miernik” i „Miernikowicz”.
Od piastowanego urz"du s"dziowskiego prawdopodobnie pochodzi
przydomek „Perku#a” potomków Feliksa Roguskiego, podwojewodziego i s"dziego grodzkiego liwskiego (1578). Przydomek „Perku#a” by#
u ywany a do czasów wspó#czesnych21.
Cytowany T. *uniewski przedstawi#
tak e interesuj&ce
spostrze enie na temat herbów wskazanych przez legitymuj&cych si" w XIX wieku
przedstawicieli miejscowej szlachty. Pisze
on: „Pod wzgl"dem
heraldycznym, ka dy
bez wyj&tku szaraczek
uwa a si", e jest z innej jak ch#op ulepiony
gliny, we wsi R. dwie
rodziny zdoby#y si"
na koszta legitymacji i
wyrobi#y dyplomy, L…..
herbu Korab, R…herbu Abdank”22. Prawdopodobnie autor mia#
na my%li legitymacje
rodzin Laskowskich
Herb Korab. Fot. herbów Leszek Kulik
21

22

Zob. L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej..., s. 86, oraz M. Roguski, Spo"eczno%' szlachecka
ziemi liwskiej u schy"ku Rzeczypospolitej. W"a%ciciele ziemscy w 1790 roku, „Rocznik Liwski”,
Liw-Siedlce 2010, s. 46.
T. *uniewski, Drobna szlachta….,s. 49.
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herbu Korab oraz Rowickich wylegitymowanych z herbem Abdank. Laskowscy, pochodz&cy spoza ziemi
liwskiej, s& wymieniani w XVIII wieku jako
mieszka'cy Jaczewa
i Kruszewa w paraÞi
korytnickiej, Noyszewa
w paraÞi pniewnickiej
i wsi Zawady w paraÞi liwskiej. Kilka osób
tego nazwiska wylegitymowa#o si" z herbem
Korab w Królestwie
Polskim w latach 1844,
1856 i 1859. Rowickich
herbu Abdank nie ma
w wykazie opracowanym przez E. S"czys,
który zawiera nazwiHerb Awdaniec
ska szlachty wylegitymowanej w Królestwie Polskim w latach 1836-186123.
Spis rodzin szlacheckich guberni siedleckiej z 1919 roku wymienia
nazwiska, liczby i daty legitymacji ze szlachectwa nast"puj&cych rodzin:
D&browscy h. Rawicz, 1837 rok; Dombrowscy herbu D&browa, 1841
rok oraz herbu Trzy mo$dzierze, legitymacja w 1842 roku; Czapscy
herbu Leliwa, legitymacja 1841 rok; Roguscy herbu Ostoja, 1850 rok,
Rola herbu Rola, 1838 rok; Rowiccy herbu Lubicz, 1845 rok; Zawadzcy
herbu Junosza, 1849 rok; (elazowscy herbu Jastrz"biec, 1854 rok24.
Wi"cej informacji o legitymacji szlachty liwskiej, w tym rodzin zamieszka#ych lub pochodz&cych z okolic Korytnicy, a które mia#y na
celu „udowadnianie swych praw stanowych mi"dzy 1772 a 1918 r.”,
zawiera opracowanie E. S"czys. Legitymacje, jakie przeprowadza#a
szlachta liwska w latach 1831-1861 na terenie Królestwa Polskiego,
to niejedyne jej dzia#ania podejmowane w celu potwierdzenia swojego
pochodzenia.25 Szlachta z dawnej ziemi liwskiej i obecnego powiatu
23

E. S"czys, Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, Warszawa
2000, s. 367.

24

V.S. Arszeniev, Spisok dvorianskich rodow siedleckiej gubernii, St. Petersburg 1910.
Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861, oprac. E. S"czys, Warszawa
2000, oraz herbarze A Bonieckiego i S. Uruskiego.

25
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w"growskiego udowadnia#a swoje pochodzenie nie tylko w Królestwie
Polskim. W#adze pa'stw dokonuj&cych rozbioru ziem Rzeczypospolitej,
po zaj"ciu danego terytorium, obok domagania si" od przedstawicieli
ró nych stanów i grup spo#ecznych z#o enia przysi"gi wierno%ci nowym
panuj&cym, zacz"#y wymaga! tak e okazania dowodów przynale no%ci
do stanu szlacheckiego. M.in. po zaj"ciu Galicji ju w 1772 roku w#adze
austriackie o%wiadczy#y, e potwierdz& prawa i przywileje szlachty „o ile
nie b"d& sprzeczne z obowi&zuj&cymi w Monarchii”26.
Od 1775 roku wprowadzono przepisy dostosowuj&ce sytuacj" polskiej szlachty do modelu szlachectwa obowi&zuj&cego w Cesarstwie.
Stan szlachecki by# podzielony na magnatów i stan rycerski. Do stanu
tego zaliczono szlacht" nieposiadaj&c& praw do tytu#ów ksi& "cych
i hrabiowskich. Jednocze%nie osobom zamo nym, mog&cym udowodni! posiadanie w%ród przodków senatorów lub urz"dników ziemskich,
umo liwiono uzyskanie (a w#a%ciwie nabycie) tytu#ów hrabiowskich
i baronowskich.
Szlachta zaliczana do stanu rycerskiego, aby udowodni! szlacheckie
pochodzenie, mia#a przedstawi! wywód genealogiczny oraz herb, a take wykaza!, e jej przodkowie posiadali lub byli zdolni do posiadania
dóbr ziemskich na terenie dawnej Rzeczypospolitej w okresie ostatnich
150 lat. Od 1782 roku dowody szlachectwa rozpatrywa#y i wydawa#y
jego potwierdzenie s&dy grodzkie i ziemskie, po ich likwidacji – Wydzia# Stanów. Uzyskane potwierdzenie szlachectwa wpisywano do tzw.
Metryki Szlachty. Podstaw" do uzyskania potwierdzenia szlachectwa
mog#y stanowi! m.in. wypisy z ksi&g grodzkich i ziemskich, herbarzy
oraz dokumenty, których wystawcami byli królowie polscy. W przypadku
braku stosownych dokumentów mo na by#o od 1784 roku stara! si"
potwierdzi! przynale no%! do stanu szlacheckiego w oparciu o %wiadectwo czterech magnatów. Te zasady legitymowania obowi&zywa#y
na terenach zaj"tych przez Austriaków po trzecim rozbiorze ziem
Rzeczypospolitej.
Na terenie dawnej ziemi liwskiej, której ziemie przekazano pod ich
panowanie na pocz&tku 1796 roku, najwi"cej szlachty legitymowa#o
si" w latach 1782-1788 oraz 1802-180427. M.in. w 1782 roku Górscy
z Górek Borzych legitymowali si" w s&dzie grodzkim w Przemy%lu.
Wiele informacji o legitymacjach szlachty liwskiej w tzw. Galicji Zachodniej prezentuje w swoim herbarzu A. Boniecki. W%ród legitymuj&cych
si" wtedy Karczewskich wymienia on rodzin" o przydomku Wo$niaczek, posiadaj&c& cz"%ci we wsiach Karczewiec, Krypy, Roguszyn
26

Zob. M. Roguski, Legitymacje ze szlachectwa w powiecie w&growskim w XIX wieku, (w:) Materia#y z sesji Szlachta i ziemia stwo na Mazowszu i Podlasiu w XIX-XX w., Siedlce 20.VI.2006,
s. 40.

27

Ibidem, s. 40.
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i Roguszyn Wypychy. Rodzina ta mia#a legitymowa! si" w 1856 roku
w Królestwie28.
Inn& wymienion& przez A. Bonieckiego rodzin&, która legitymowa#a
si" w 1804 roku, byli Komorowscy herbu Ostoja. Wtedy te mia# udowodni! swoje szlacheckie pochodzenie Stanis#aw Klicki herbu Pius I,
który w 1780 roku naby# od Potockich wsie Turna i Chmielew w paraÞi
korytnickiej. Sk#adane przez szlacht" wywody zawieraj& wiele ciekawych dokumentów, g#ównie odpisów z nieistniej&cych akt ziemskich
i grodzkich liwskich.
8 pa$dziernika 1803 roku na Zamku Warszawskim, Julian Kazimierz
Czechowski, by#y rejent Komisji Policji Obojga Narodów Rzeczypospolitej, przedstawi# „do urz"du królewskiego i akt ziemi warszawskiej”
dokumenty prezentuj&ce „genealogie szlachetnych Roguskich herbu
Ostoja w odpowiednich orygina#ach zestawionych, podpisanych i potwierdzonych piecz"ciami”29. W zaj"tej przez Prusy Warszawie w 1804
roku do akt grodu warszawskiego zg#osili swój wywód szlachectwa
Maciej i Antoni Roguscy herbu Ostoja, synowie Piotra, pisarza ziemskiego i grodzkiego oraz s"dziego ziemia'skiego liwskiego. Liczne s&
legitymacje tej rodziny dokonywane na terenie Królestwa.
Podobnie jak wiele rodzin szlacheckich z okolic Korytnicy, ró ne linie
Roguskich legitymowa#y si" na terenie wielu ziem dawnej Rzeczypospolitej. M.in. w grudniu 1802 roku Roguscy udowodnili szlachectwo
i zostali wpisani do 6. ksi"gi genealogicznej w guberni wo#y'skiej. Przed
deputacj& w Wilnie w 1804 roku z herbem Nieczuja legitymowali si"
Roguscy, potomkowie Bart#omieja „z Korony”. W archiwum RGIA w Petersburgu zachowa#y si" ich legitymacje z lat 1819, 1844, i 1859.
Szlachta z okolic Korytnicy, podobnie jak pozosta#e rody liwskiej
szlachty, swoje pochodzenie udowadnia#a w oparciu o posiadane w%ród
przodków osób piastuj&cych jeden z 51 „uznanych urz"dów” ziemskich
lub wsi przed 1795 rokiem. U#atwia#a im to liberalizacja obowi&zuj&cych
w Królestwie Polskim kryteriów oceny dowodów potwierdzaj&cych
szlachectwo. Nast&pi#a ona 9(21) grudnia 1839 roku, kiedy to zgodnie
z wydanym wówczas postanowieniem carskim „wszystkie w&tpliwo%ci
w dokumentach, czy chodzi o ca#& czy jej cz"%!, miano t#umaczy! na
korzy%! legitymuj&cych si"” jak potomków w#a%cicieli wsi. Szlachta
liwska to w wi"kszo%ci szlachta cz&stkowa i zagrodowa. Cz"sto jako
dowód posiadania wsi przedk#ada#a odpis przywileju z 1476 roku, zwalniaj&cego szlacht" ziemi liwskiej i czerskiej z obowi&zków zwi&zanych
z budow& i napraw& zamków i warowni30. W wielu przypadkach by# to
28
29
30

Ibidem, s.42, oraz A. Boniecki, Herbarz polski, Warszawa 1908 .
Opracowanie i wypisy S. Dumina, RGIA w Petersburgu F. 1343, Op. 28. D. 1901.
M. Roguski, Legitymacje…, s.42, 44.
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jedyny dokument, który wskazywa# posiadanie, niepodzielonych jeszcze
dóbr mi"dzy licznych potomków.
Dla szlachty z okolic Korytnicy mo liwo%! dowodzenia szlachectwa
w oparciu o dokumenty po%wiadczaj&ce posiadanie cz"%ci wsi przed
1795 rokiem, a nie ca#ej i to przed 1775 rokiem, mia#a wa ne znaczenie.
Wykorzysta#a ona tak e to, e w 1839 roku nast&pi#o powi"kszenie listy
urz"dów, których piastowanie przez przodków umo liwia#o podj"cie
stara' o potwierdzenie szlachectwa. Przed wspomnianym postanowieniem cesarskim z grudnia 1839 roku by#y to g#ównie urz"dy centralne.
Opracowana przez A. Walewskiego, a og#oszona przez Heroldi" lista
51 urz"dów uznawanych za ziemskie, obejmowa#a tak e niskie urz"dy
grodzkie i ziemskie, które
by#y w przesz#o%ci dost"pne
dla drobnej szlachty liwskiej.
Dlatego te w ich wywodach szlachectwa dominuj&
przodkowie pe#ni&cy urz"dy
burgrabiów, komorników czy
regentów ziemskich i grodzkich31.
Opracowane przez E. S"czys zestawienie rodzin wylegitymowanych w Królestwie
Polskim w latach 1836-1861
wymienia m.in. nast"puj&ce
rodziny pochodz&ce z okolic
Korytnicy: Chmielewskich
herbu Gozdawa, Górskich
herbu Sternberg, Górskich
herbu )lepowron, Górskich
herbu Na#"cz, Jaczewskich
herbu Leliwa, Nojszewskich
v. Noyszewskich herbu BroHerb Sternberg
31

Ibidem oraz E. S"czys, Szlachta wylegitymowana… prezentuje informacje, e m. in. Górscy
h. )lepowron, wskazali jako przodka Wojciecha, subdelegata liwskiego w r. 1677, Kamie'scy
h. )lepowron – Andrzeja, burgrabiego liwskiego w r. 1716, Jab#o'scy h. Jasie'czyk - Adama,
pisarza ziemskiego liwskiego w r. 1613, Klukowscy h. Jasie'czyk – Jana, pos#a liwskiego
w 1764 r., Konarscy – h. Gryf – Antoniego, burgrabiego liwskiego w r. 1697, Lutosta'scy
h. Korwin – Paw#a, burgrabiego liwskiego w r. 1790, Nojszewscy h. Brodzic – Adama, skarbnika
horodelskiego w r. 1788, Polkowscy h. Jastrz"biec – Józefa, burgrabiego liwskiego w r. 1730,
Polkowscy h. Prus I -subdelegata liwskiego w r. 1669, Roguscy h. Ostoja – m.in. (-) Piotra,
podwojewodziego liwskiego w r. 1750, Rola h. Rola – Jana, s"dziego kapturowego i pos#a
w r. 1764, Wiel&dkowie h. Na#"cz – (-) Józefa skarbnika liwskiego w r. 1764.
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dzic, Po#askich herbu Na#"cz, Roguskich herbu Ostoja, Rola herbu Rola,
Sobieskich herbu Janina, )wi"tochowskich herbu Do#"ga, W&sowskich
herbu Na#"cz, Wiel&dków herbu Na#"cz, Zawadzkich herbu Rogala, (elazowskich herbu Jastrz"biec, (aboklickich herbu Kolumna, (ukowskich
herbu Jastrz"biec32.
Lista ta nie jest pe#na. M.in. pochodz&cy z Rabian Adam Rabi'ski,
w 1825 roku prezes Trybuna#u w Lublinie, a wcze%niej s"dzia w Siedlcach, otrzyma# w 1834 roku przyznanie szlachectwa z tytu#u piastowania
urz"du. Rabi'scy byli wymieniani wówczas z herbem Korab. W 1843
roku mia# uzyska! potwierdzenie szlachectwa Karol Marceli *uniewski,
ojciec pó$niejszego w#a%ciciela Korytnicy, Tymoteusza *uniewskiego.
W archiwum pa'stwowym w Kijowie znajduj& si" niebadane jeszcze
dokumenty z#o one przez rodziny pochodz&ce z ziemi liwskiej, a wywodz&ce swoje szlacheckie pochodzenie na terenie guberni kijowskiej
oraz wo#y'skiej. W guberni kijowskiej byli to m.in. de Po#azie Wiel&dkowie o przydomku Podolak (dokumenty z 1795, 1811 i 1818 roku),
Roguscy (1803 rok) i Jaczewscy (dokumenty z 1796, 1803, 1826, 1829,
1832 i 1834). W%ród szlachty legitymuj&cej si" w guberni wo#y'skiej s&
m.in.: Oborscy (dokumenty z 1802 i 1832 roku), Roguscy (dokumenty
z 1802 i 1832 roku), )wi"tochowscy (dokumenty z 1802, 1825, 1827,
1833 i 1836 roku). Przez wiele lat informacje o legitymacjach szlachty
z okolic Korytnicy by#y oparte g#ównie o wiedz" z herbarzy A. Bonieckiego i S. Uruskiego oraz nielicznych dost"pnych $róde# i materia#ów.
Dokumenty przechowywane w archiwach Rosji, Austrii i Niemiec,
mog& dostarczy! wielu nowych informacji i faktów.
Zapowiadane przez Polskie Towarzystwo Heraldyczne publikacje
na temat „legitymacji przeprowadzanych przed Heraldi" Cesarstwa
Rosyjskiego, legitymacje w guberniach zachodnich tego Cesarstwa,
legitymacje w Galicji oraz listy wasalne zaboru pruskiego” mog& przynie%! wiele ciekawych ustale'33.
Zebrany przez E. S"czys materia#, podobnie jak zawarty w innych
spisach szlachty wylegitymowanej wskazuje, e z du & ostro no%ci&
musimy traktowa! informacje o herbach przypisywanych poszczególnym rodzinom. Wiele opisywanych przez specjalistów przyczyn decydowa#o, e legitymuj&ca si" szlachta niejednokrotnie podawa#a jako
w#asny herb rodowy ten, którego u ywa#a inna rodzina o tym samym
nazwisku lub ten, który podpowiedzia# pomagaj&cy skompletowa!
dokumenty „archiwista”.

32

33

Zob. E. S"czys, Szlachta wylegitymowana … oraz M. Roguski, Legitymacje ze szlachectwa…,
s. 40-42.
Ibidem.
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Przyk#adem dosy! dowolnego „wskazywania” herbu s& legitymacje
przeprowadzone przez rodzin" Górskich. Jedni jej przedstawiciele
- potomkowie Jakuba syna, Paw#a (1685 rok) legitymuj& si" w Królestwie Polskim z herbem )lepowron, inni – herbem Na#"cz. Podobnie
Polkowscy legitymuj& si" z herbem Jastrz"biec oraz z herbem Prus
I. )wi"tochowscy nale &cy do szlachty herbu Prus, legitymuj& si"
z herbem Do#"ga.
Korzystaj&c z herbarzy A. Bonieckiego i S. Uruskiego oraz wykazów
legitymacji szlacheckich od XVIII do XIX wieku musimy pami"ta!, e
wskazane w nich herby nie zawsze s& zgodne z tymi, jakich u ywa#y poszczególne rodziny w XIV czy XV wieku. Wiele, nieraz przypadkowych,
okoliczno%ci decydowa#o o tym, e legitymuj&cy si" wymieniali dany
herb jako w#asny. W przeciwie'stwie do zapisek s&dowych z XIV i XV
wieku czy wywodów szlachectwa w dawnej Rzeczypospolitej, kiedy to
przynale no%! do danego rodu i nazw" herbu po%wiadczali krewni lub
s&siedzi, w#adze zaborcze &da#y dokumentów lub wypisów z herbarza
Niesieckiego. Odpisy XVII czy XVIII-wiecznych dokumentów zawartych
w aktach ziemskich nie zawsze wspomina#y o herbach, a herbarze
nieraz zawiera#y mylne informacje. Cz"sto wi"c, je eli w herbarzu
Niesieckiego by#a wymieniona rodzina o tym samym nazwisku, to jej
herb wskazywano jako w#asny. Je eli by#a to rodzina znana i mo na, to
uznawano tak& zbie no%! za buduj&c& znaczenie biedniejszej i mniej
znanej rodziny. Opowie%ci o mo nych przodkach oraz zubo eniu w wyniku wojen i kl"sk by#y cz"sto powtarzan& legend&. Pozwala#a ona
nierzadko wyt#umaczy! rozbie no%! mi"dzy ide& równo%ci szlachty,
a szybko post"puj&cym jej rozwarstwieniem. Nale y uwzgl"dni! tak e
fakt, e w wielu rodzinach drobnej szlachty nie zawsze zachowa#a si"
pami"! o nazwie czy wygl&dzie herbu. Tak e autorzy herbarzy, nie
maj&c dok#adnych informacji, wymieniali obok znanych sobie rodzin
te, które nosi#y to samo nazwisko. Traktowano je nieraz jako boczne
linie, które np. osiedli#y si" poza rodowym gniazdem.
Odwo#uj&cy si" do przeprowadzanych od ko'ca XVIII wieku legitymacji szlachty w zaborze austriackim i rosyjskim autorzy herbarzy
A. Boniecki i S. Uruski, wymieniaj& szereg rodzin szlachty liwskiej,
b#"dnie przypisuj&c im herby, jakimi si" one legitymowa#y. Czasami
tak e wskazuj& przydomki u ywane przez legitymuj&cych si". Dla porównania nale y wi"c wymieni! herby, jakie za w#a%ciwe tym rodzinom
uznawali najstarsi autorzy herbarzy.
Jednym z nich by# B. Paprocki, który w dziele Herby rycerstwa
polskiego, prezentuje niektóre rody szlachty liwskiej. Jako ród herbu
Na#"cz, pochodz&cy z „Mazowsza z liwskiego powiatu”, wskazuje D&browskich.34 Prezentuj&c rodziny herbu Jasie'czyk, pisze, e do tego
34

B. Paprocki, Herby rycerstwa polskiego na pi&cioro ksi$g rozdzielone, Kraków 1584, s. 215.
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rodu herbowego nale & „Strupiechowscy z liwskiego powiatu dom
starodawny” oraz „Jab#o'scy tam e starodawny”.
Ossowi'scy herbu Prus okre%lani s& jako „od Liwa dom znaczny”35.
B. Paprocki w%ród rodzin
zaliczanych do Awda'ców wymienia Roguskich
„od Rohatyna, w Rusi
i Mazowszu” 36. W Herbach rycerstwa polskiego
wymieniany jest pochodz&cy z ziemi liwskiej Jakub Górski herbu Szeliga
„m& wielkiego uczenia
a prawy kap#an, którego
wiele ksi&g czytamy poytecznych ko%cio#owi
bo emu”37.
Podobnie jak w przypadku Roguskich, tak e
Krypskich herbu Topacz,
prawdopodobnie wywodz&cych si" z Kryp w paraÞi czerwonkowskiej,
zna jako rodzin" osiad#&
„w Rusi” 38. Wyst"puj&ce w ziemi liwskiej rody
Herb Szeliga
Gójskich herbu Doliwa
i Koszewskich herbu Cio#ek, wskazuje jako pochodz&cych z Podlasia.
O pierwszych pisze: „Dom Gójskich na Podlasiu starodawny i rozrodzony” a o Koszewskich, e yj& w „drohickim powiecie na Podlasiu”39.
B. Paprocki prezentuje szereg informacji o rodzinach mazowieckich
zwi&zanych z ziemi& liwsk&, a których dzia#alno%! polityczna i wp#ywy
dotyczy#y tak e innych ziem. S& w%ród nich Mi'scy herbu Prus, Wody'scy herbu Ko%ciesza, Oborscy i Cieciszowscy herbu Kolumna40. Do tej
grupy wp#ywowych rodzin na Mazowszu zaliczy! nale y tak e zwi&zane
z ziemi& liwsk& rody herbu Junosza: Zaliwskich, (ukowskich, Wojs#awskich i Gostkowskich.
35
36
37
38
39
40

Ibidem, s. 350 i 530.
Ibidem, s. 226.
Ibidem, s. 768.
Ibidem, s. 729.
Ibidem, s. 241 i 479.
Ibidem, s. 390, 530 i 593.
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O Gostkowskich pisze „od Liwa dom dawny i rozrodzony”. W%ród
Zaliwskich, o których mówi, e „Dom Zaliwskich starodawny i w onym
kraju znaczny, rzplitej zas#u ony” i „Bywali kasztelany i dygnitarzami
przedniejszymi w Ksi"stwie mazowieckim”, wymienia: Ders#awa burgrabi" zamku krakowskiego, Micha#a s"dziego i Zaliwskiego, który
„by# starost& warszawskim wieku mego”41. Prezentuj&c informacje
o szlachcie liwskiej zawarte w Herbach rycerstwa polskiego… nale y
zwróci! uwag" na cz"sto u ywane przez autora okre%lenia „dom dawny” i „dom starodawny”. Zdaniem S. Baczewskiego, badaj&cego ide"
szlachectwa w pi%miennictwie polskim od drugiej po#owy XVI wieku
do XVII wieku, „to w Herbach w#a%nie Paprocki udowodni# otwarcie,
e szlachta by#a zawsze – lub prawie zawsze i e jej istnienie by#o
d#u sze ni istnienie pa'stwa polskiego. Geneza substancyjnego szlachectwa, reprezentowanego przez czyst& krew, gin&! mia#a w jego
narracji w czasach przedpotopowych, u zarania %wiata”42. Ten e autor
uwa a B. Paprockiego za pisarza, który we wszystkich swoich opisach
herbów i u ywaj&cych je rodów stosowa# metod" historyczno-genealogiczn&, „której celem by#o dowie%!, e ci, których on odnotowa#,
s& prawdziw& szlacht&, bez nieci&g#o%ci posiadaj&c& uprawnienia
polityczne w Rzeczypospolitej. Zarazem doprowadzi# do zdecydowanego i ostatecznego uto samienia szlachectwa z herbem. Odt&d znak
szlachectwa i szlachectwo nie b"d& ju funkcjonowa! osobno, lecz
zawsze w parze synonimicznej”43. Zwolennikami tej metody byli Okolski,
Potocki i Niesiecki, którzy „kontynuowali kierunek wytyczony w Herbach
rycerstwa polskiego, zarówno w tre%ci, jak i strukturze” swoich dzie#
heraldycznych. Podobnie jak herbarz B. Paprockiego, tak e ich prace
„by#y katalogiem szlachty, przewodnikiem, pozwalaj&cym rozpozna!,
kto ma uprawnienia polityczne, a kto ich nie posiada”44.
Przedstawiona metoda i cele przy%wiecaj&ce autorom herbarzy
w XVII i XVIII wieku, powinny decydowa! o wiarygodno%ci prezentowanych w nich informacjach o poszczególnych rodzinach i ich herbach.
W literaturze przedstawiono wiele przyczyn, które decydowa#y, e tak
si" nie sta#o. Cz"sto mylone s& rodziny zamieszka#e w ró nych ziemiach Rzeczypospolitej, a nosz&ce to samo lub podobne nazwisko,
lecz u ywaj&ce ró nych herbów.
W ostatnim okresie, m.in. dzi"ki badaniom T. Jaszczo#ta, K. Pacuskiego, A. Goski, A. Nowika i J. Suproniuka, uda#o si" uzyska! wiele

41
42

43
44

Ibidem, s. 323, 324, 326.
S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w pi%miennictwie polskim. Druga po"owa
XVI wieku. XVII wiek. Lublin 2009, s. 146.
Ibidem, s. 151.
Ibidem, s. 148 i 151.
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wa nych informacji na temat osadnictwa rycerskiego na terenie ziemi
liwskiej, w tym w okolicach Korytnicy. Z ustale' T. Jaszczo#ta wynika, e
pochodz&cy z ziemi zakroczymskiej, warszawskiej i p#ockiej osadnicy na
nadanych lub kupionych ziemiach zak#adali osady o nazwach identycznych jak te, z których pochodzili. Od nazw tych osad zosta#y utworzone
nazwiska ich w#a%cicieli. I tak nazwy wsi i zwi&zane z nimi nazwiska:
Roguszyn, siedziba Roguskich, Szczurów – w#asno%! Szczurowskich,
Górki, siedziba Górskich, powsta#y na terenie ziemi zakroczymskiej,
a )wi"tochów – )wi"tochowskich, na terenie ziemi warszawskiej.
Nazwy wsi takich jak: Wiel&dki, Komorów Ostasze, (elazów oraz
utworzone od nich nazwiska pochodz& od nazw osobowych45.
Osadzane na pocz&tku XV wieku w okolicach Korytnicy rody rycerskie nale a#y do nast"puj&cych rodów herbowych: Awda'cy (osiadli w Jaczewie i Roguszynie), Wierzbowy-Radwany (w Nojszewie,
Zalesiu, Kruszewie i Chmielewie), Ostoje (w Komorach-Olchówce
i Wiel&dkach), Rawicze (w Jaczewie), Lubicze (w Jaczewie), Pobogowie (w Rowiskach, Rabianach i Turnie), Do#"gowie (w Rabianach),
Pierzcha#owie (w Kruszewie), Prusowie (w )wi"tochowie), )lepowrony
(w Pniewniku), *adowie (w K"sach). Oprócz tych rodzin wymienionych przez T. Jaszczo#ta nale y jeszcze wskaza! na Jastrz"bców
w Czaplach, Orzechowie i (aboklikach (paraÞa w Czerwonce) oraz
Jasie'czyków w Strupiechowie (paraÞa Czerwonka). Wed#ug zapiski
z 1571 roku w (aboklikach mieszkali tak e (abokliccy herbu Pobóg46.
Wed#ug L. Zalewskiego rodziny o tych nazwiskach zamieszkiwa#y
w paraÞi czerwonkowskiej i pniewnickiej. Obok herbów, nazwisk i imion
dla identyÞkacji poszczególnych osób stanu szlacheckiego wa ne
znaczenie mia# tak e przydomek u ywany przez dan& ga#&$ rodziny.
Z. Gloger cytuje wskazane przez Ignacego Krasickiego znaczenie
i pochodzenie przydomków: „Gdy za czasów jednego herbu familije
znacznie si" rozrasta! pocz"#y, przybiera#y sobie dla ró nicy nowe
nazwiska z ró nych przyczyn, a mianowicie od osiad#o%ci swoich,
jako to: Karczewscy, Wi%niowieccy, Zamojscy, etc. Co znaczy#o: Pan
Karczewa, Wi%niowca, Zamo%cia. A dawne z herbów nazwiska zosta#y
przydomkami oznaczaj&cymi, z jakiego kto $ród#a pochodzi. Wszak e
nie wszystkie przydomki od herbów wzi"#y pocz&tek. Niezwyk#y jaki
post"pek, przypadek lub przyrodzona jaka wada lub u#omno%! niejednego przydomku sta#a si" przyczyn&”47. Z. Gloger wskazuje na zwi&zek
45

46

47

Szczegó#owo przedstawiaj& to w swoich publikacjach w „Zeszytach Korytnickich” T. Jaszczo#t
i A. Nowik.
W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce w XIV-XVI w. „Rocznik Towarzystwa Heraldycznego we Lwowie”, Lwów 1913, t. III.
Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana ze wst&pem J. Krzy#anowskiego, Warszawa
1985, s. 126.
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przydomków z przezwiskami. W ha%le „przezwiska” pisze, e „Ró nica
mi"dzy przezwiskiem a przydomkiem polega#a na tem, e gdy przezwisko by#o osobistem i jedn& tylko osob" oznacza#o, to przydomek
sta# dziedzicznie przy domu, oznaczaj&c jedn& lini" jakiego% rodu, to
jest sp#ywaj&c w rodzinie z ojca na syna, wnuka itd”48. O ile Z. Gloger
wskazywa#, e przydomek pe#ni# w rodzinie szlacheckiej rol" „jakby jej
drugi herb ale w#a%ciwy tej linii, gdy herb heraldyczny móg# wielu liniom
by! wspólny”, to wed#ug T. Krawczaka, na interesuj&cym nas terenie
pogranicza Mazowsza i Podlasia, „ka dy szlachcic, oprócz nazwiska
posiada# „drugie nazwisko”, „przezwisko”, czyli przydomek. Te ostatnie
by#y cz"%ciej u ywane ni same nazwiska. Zmusza#o do tego ycie.
Powtarzanie si" nazwisk, nawet tych samych imion by#o na porz&dku
dziennym”49. Sytuacja taka cz"sto ma miejsce w za%ciankach zamieszka#ych przez liwsk& szlacht". Spisy uczestników popisów z 1621
i 1622 roku wymieniaj& w%ród przyby#ej szlachty nie tylko liczne grono
osób o tych samych imionach i nazwiskach. Równie imiona ojców
s& w wielu przypadkach takie same. Podobn& sytuacj" mamy w wykazach szlachty, sporz&dzanych dla celów podatkowych. L. Zalewski
dokona# analizy rejestru pog#ównego prowincji wielkopolskiej z roku
1676. Wed#ug jego ustale', w rejestrze tym odnotowano 680 rodzin
szlacheckich. 48 nazwisk rodzin liwskiej szlachty wyst"puje w nim co
najmniej trzy razy. Nazwiska te u ywa oko#o 580 rodzin, a wi"c ponad
85% rodzin wymienionych w rejestrze podatkowym50.
W rejestrze tym najliczniej rejestrowane s& rodziny nosz&ce nast"puj&ce nazwiska: Roguscy – 80 rodzin, D&browscy – 53, Chojeccy i Polkowscy – po 34 rodziny, )wi"tochowscy – 22, W&sowscy – 21, Wiel&dkowie – 18, Rowiccy i Zaliwscy – po 16 rodzin, Jaczewscy i (ukowscy
– po 15 rodzin, Chro%ciccy, Ostasz i (abokliccy – po 13, Skar y'scy
i (elazowscy – po 12 rodzin. Spo%ród rodzin zamieszka#ych w okolicach Korytnicy licznie reprezentowani s&: Strupiechowscy – 11 rodzin,
Rabi'scy - 10, Górscy, Koszewscy, Nojszewscy, Milewscy i Wy ykowie
- 9, Po#ascy - 8, Karczewscy, Komorowscy, Olszewscy, Skubniewscy,
Szymo'scy – 7 rodzin. Zawadzkich odnotowano 6 rodzin, Krypskich,
Orzechowskich, Potockich, Szemborskich (Szymborskich), Zalewskich
– 5 rodzin, Chmielewskich i Falbogów – 4 rodziny. Z rodzin zamieszka#ych w paraÞi korytnickiej odnotowano jako mniej liczne rodziny:
48

Ibidem, s. 125, Z. Gloger opisuje tak e w ha%le „przys#owia osobiste” stosowane cz"sto przez
osoby ró nych stanów „wyra e' ulubionych”. Wyra enie takie „które cz"sto powtarza# i po którem
znano go wsz"dzie, a od którego dostawa# przezwisko w historyi”. Autor wymienia przyk#ady
zwrotów u ywanych przez Micha#a Radziwi##a „Rybienko”, Karola Radziwi##a „Panie Kochanku”,
Stanis#awa Potockiego, od s#ów re vera, zwanego „Rewera”.
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T. Krawczak, W szlacheckim za%cianku, Warszawa-Siedlce 1993, s. 243.
Zob. L. Zalewski, Szlachta …,.s. 96-97.
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Kruszewskich – 3, Czapskich i Szczurowskich – 2 rodziny oraz jedn&
rodzin" Za#"skich51.
Podobna jest sytuacja u schy#ku Rzeczypospolitej. Taryffa podatku
podymnego z 1790 roku wymienia 945 rodzin. Jedynie oko#o 40 to
osoby i rodziny, które mo emy zaliczy! do grupy posesjonatów, posiadaj&cych wi"cej ni 10 dymów52.
Na podstawie spisu podatkowego z 1790 roku mo emy stwierdzi!,
e w ziemi liwskiej by#o: 4 rodziny Chmielewskich, zamieszka#ych we
wsiach paraÞi korytnickiej, 2 rodziny Czapskich, zamieszka#ych w Czaplach w paraÞi czerwonkowskiej, 18 rodzin Górskich, zamieszka#ych
we wsiach paraÞi korytnickiej, 35 rodzin Jaczewskich, 14 rodzin Karczewskich, zamieszka#ych we wsiach paraÞi czerwonkowskiej, ka#uskiej
i liwskiej, 19 rodzin Komorowskich zamieszka#ych w Jaczewie, paraÞa
korytnicka, 3 rodziny Krypskich, zamieszka#e w paraÞi czerwonkowskiej
i gr"bkowskiej, 17 rodzin Noyszewskich, zamieszka#ych na terenie
paraÞi czerwonkowskiej, korytnickiej, liwskiej i pniewnickiej.
Inne rodziny, których gniazda rodowe by#y w okolicach Korytnicy, to:
Po#ascy - 23 rodziny, zamieszka#e w okolicznych paraÞach oraz paraÞi
liwskiej; Rabie'scy – 13 rodzin, zamieszka#ych w paraÞi korytnickiej,
gr"bkowskiej i pniewnickiej; Roguscy – 84 rodziny zamieszka#e w paraÞach czerwonkowskiej, ka#uskiej, korytnickiej, pniewnickiej i liwskiej;
Rowiccy – 27 rodzin, osiedlonych w paraÞi korytnickiej i pniewnickiej;
Skar y'scy – 16 rodzin, paraÞa czerwonkowska i pniewnicka; Strupiechowscy – 15 rodzin, w paraÞi czerwonkowskiej, gr"bkowskiej
i korytnickiej; Szczurowscy – 3 rodziny, w paraÞi pniewnickiej; )wi"tochowscy – 24 rodziny w paraÞi pniewnickiej; W&sowscy – 21 rodzin,
w paraÞi korytnickiej i pniewnickiej; Zawadzkich – 7 rodzin w paraÞi
korytnickiej, pniewnickiej i liwskiej; (abokliccy – 28 rodzin, w paraÞi
czerwonkowskiej, korytnickiej, liwskiej niwiskiej i pniewnickiej; (elazowskich – 24 rodziny w paraÞi korytnickiej i pniewnickiej.
Wspomniany rejestr wymienia m.in.: Górskich o przydomku M&czyk;
Jaczewskich o przydomku Jarosik i Kozio#; Komorowskich – Markowiczów i Zimów; Kruszewskich z przydomkiem )ciepk#o; Noyszewskich
o przydomku Socha; Po#askich z przydomkami Borkowicz, Go#da
i Wardzik; Roguskich z przydomkami Koza, Krowik, Kukó#ka, Papie , Pazdej, Perku#a, Pezik, Piskorz, Rogalik, Smyk, Strzy , Surek
i Wiewiórka; Rowickich o przydomkach Piotrak, Siekiera i Tomasiak;
Strupiechowskich o przydomkach Dzier ek, Omiecik, Ruta, Zaj&c53.
Odnotowani w rejestrze )wi"tochowscy nosz& przydomki Michalak,
51
52

Ibidem, s. 97.
M. Roguski, Spo"eczno%' szlachecka ziemi liwskiej u schy"ku Rzeczypospolitej. W"a%ciciele
ziemscy w 1790 roku, „Rocznik Liwski”, t. IV, Liw-Siedlce 2010, s. 33-59.
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Ibidem, s. 41-54.
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Skonieczny; Wiel&dkowie za% Ciuziel; przydomki (aboklickich to Paluszek i Zych54. Wiele przydomków u ywanych w drugiej po#owie XVIII
wieku odnotowanych jest w laudach sejmików liwskich. M.in. uchwa#"
sejmiku odbytego 11 czerwca 1767 roku podpisali: Tomasz Górski Batys
z Jaczewa, Antoni Jaczewski Podpisek, Tomasz Jaczewski Jadamik,
Andrzej Florian, Franciszek i Stanis#aw Karczewski o przydomku Kozio#, Józef Karczewski Szyma'czyk, Stanis#aw i Szymon Karczewscy
o przydomku Tokarz, Walenty Karczewski Jarosik, Antoni, Mateusz
i Wojciech Krypscy z przydomkiem Pog#odzik, Józef Noyszewski
Chylenik, Kazimierz i Walenty Po#ascy o przydomku So#da, *ukasz
i Stanis#aw Po#ascy o przydomku Pietrzak55.
Uczestnicz&cy licznie w sejmiku Roguscy u ywali przydomków:
Adam Ir, Aleksander Koza, Andrzej Karcz, Antoni Strzysz, Dionizy Woch,
Franciszek Karek, Franciszek Papie , Franciszek Smyk, Franciszek
Strzysz, Jan Pezik, Jan Pezik II, Jan Rogalik, Jan Szmuelik, Józef Ir,
Karol Samel, Maciej Jurek, Mateusz Wielgos, Mateusz Wiewiórka, Piotr
Pezik, Piotr Smyk, Stanis#aw Karek, Stanis#aw Woch, Szymon Jurek,
Szymon Smyk, Szymon Wargach, Wojciech Karcz, Wojciech Strzysz
(dwie osoby). Skar y'scy, uczestnicz&cy w sejmiku, u ywali przydomków: Jakub i Jan – Popek, Maciej, Piotr i Wojciech – Jadamik, Wawrzyniec – )liwka. Strupiechowscy za%: Jan Dzierzek, Kazimierz Dzierzek,
*ukasz i Pawe# Omiecik oraz Stanis#aw Ruta wraz z synami.
W%ród Wiel&dków byli: Adam, Andrzej, Józef o przydomku Ciuziel,
Maciej, Pawe# i Wojciech nosz&cy przydomek Chaber oraz Adam Jadyn i Jakub Szcz"sny. Dokument podpisali tak e: Mateusz Zawadzki
Krokosek oraz Gabriel, Micha# (abokliccy o przydomku Bogdan i Stanis#aw (aboklicki Zych56. Wszystkie te przydomki wyst"puj& w ksi"gach
paraÞi w Czerwonce, Korytnicy, Liwie oraz w Pniewniku. Nale y zaznaczy!, e w laudach sejmików liwskich odnotowujemy w XVIII wieku zjawisko umieszczania obok nazwiska nazwy herbu oraz gniazda
rodowego. Czyni& tak g#ównie urz"dnicy ziemscy i grodzcy oraz osoby
wybierane na marsza#ków i asesorów sejmików. Prawdopodobnie by#a
to,wzorowana na niektórych zamo nych i wp#ywowych rodach, forma
podkre%lenia w#asnej pozycji. W pierwszej po#owie XVIII wieku eksponowanie herbu i g#ównych dóbr rodowych jest dosy! rzadkie. W XVII
wieku i pierwszej po#owie XVIII wieku g#ównie Oborscy wymieniali herb
Kolumn" obok nazwiska.
Po 1765 roku, w aktach sejmikowych odnotowano: Piotra Ostoj"
Roguskiego, burgrabiego i sekretarza konfederacji liwskiej w 1766 roku,
54
55
56

Ibidem, s. 55-59.
L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej… s. 49-50.
Ibidem, s. 50.
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Dominika Doliw"-Gojskiego, uczestnicz&cego w sejmikach w 1772,
1773 i 1777 roku, Ignacego Kolumn" Cieciszowskiego, cze%nika i podstarost" w 1773 roku oraz
jako s"dziego ziemskiego
i pos#a liwskiego w 1786
roku. Z herbem Korwin
wyst"puje Micha# Bujno
w 1773 roku, Jakub Orzechowski z herbem Brodzic w 1777 roku. Z herbem Leliwa odnotowano
Antoniego Jaczewskiego,
pisarza ziemskiego i pos#a w 1784 roku. Jan Micha#owski, burgrabia liwski, wybrany marsza#kiem
sejmiku w 1780 roku,
podpisuje jego uchwa#y
Herb Doliwa
jako Jan Jasie'czyk z Micha# Micha#owski.
Podkre%li! nale y, e podobnych zapisów nie mamy tak cz"sto
w aktach paraÞalnych, gdzie wielokrotnie odnotowywani s& urz"dnicy ziemscy i grodzcy jako rodzice chrzestni czy %wiadkowie %lubów.
W aktach tych dominuj& natomiast nazwiska i przydomki, które by#y
w codziennym u yciu. Mo e to t#umaczy!, dlaczego z pokolenia na
pokolenie przekazywana jest wiedza o przydomkach, a zapominane
s& nazwy herbów danej rodziny. Niezwykle rzadko zachodzi#a bowiem
w przypadku miejscowej szlachty a do ko'ca XVIII wieku potrzeba
udowadniania szlacheckiego pochodzenia i wskazywania herbu. Sytuacja uleg#a zmianie po rozbiorach. O ile pami"! o posiadanych herbach,
poza rodzinami, które podj"#y starania legitymacyjne, uleg#a zatarciu,
to przydomki by#y w powszechnym u yciu przez ca#y XIX i XX wiek.
Tak e obecnie w niektórych wsiach s& one stosowane dla identyÞkacji
poszczególnych rodzin. Ma miejsce tak e nadal ich tworzenie, g#ównie od imion ojców lub dziadków np. w Górkach, Le%nikach, Jaczewie
i Wiel&dkach.
Zestawienia du ej liczby przydomków liwskiej szlachty dokonali
m.in. Adam A. Pszczó#kowski i Leszek Zalewski. L. Zalewski w ksi& ce
Szlachta ziemi liwskiej… opublikowa# oko#o 250 przydomków. Zesta-
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wienie to wzbogaci# o nowe przydomki odnotowane w aktach paraÞi
w Czerwonce i Pniewniku57. Wst"pne moje badania ksi&g paraÞi w Korytnicy oraz Liwie dostarczaj& wiedzy o wielu nowych przydomkach
rodów szlachty liwskiej. Ich liczb" mo na okre%li! na ponad 300.
Na podstawie dost"pnych $róde# mo emy stwierdzi!, e wiele z przydomków u ywanych przez rody liwskiej szlachty, jest odnotowywanych
ju na prze#omie XV – XVI wieku. Zapiski herbowe opublikowane przez
Z. Wdowiszewskiego wymieniaj& m.in. Andrzeja Plicht" z Polikowa
herbu Korab, Stefana Wyrzyka z Polikowa herbu Lubicz, Miko#aja
Wiel&dko z Po#azia herbu Ostoja, Stanis#awa „aliaz Dwaselyas” herbu
Rogala58.
Przywilej ksi"cia Konrada z 1476 roku w%ród rycerzy ziemi liwskiej
zwolnionych „od s#u ebno%ci stawiania i naprawiania zamków i warowni”, wymienia m.in. Jana Wspinka z Zaliwia, Miko#aja Bolest" z Orzechowa, Jakuba (aboklika z (aboklik, Miko#aja Orzelta z Kruszewa,
Miko#aja z Komorowa Wiel&dka. Od przydomków tych powsta#y nazwy
wsi i nazwiska takie jak Wyrzyki, (abokliki czy Wiel&dki.
Wiele informacji na temat powstawania przydomków szlachty liwskiej
zawiera opracowanie pt. Kronika rodu (wi&tochowskich. Cytowane
s& w nim wzmianki i informacje z niedost"pnych obecnie ksi&g ziemskich i grodzkich liwskich. Cz"%! z nich pochodzi ze zbiorów ksi"dza
Roguskiego o przydomku Papie , proboszcza paraÞi na Saskiej K"pie
w Warszawie59. Zaprezentowane w opracowaniu przydomki u ywane
by#y przez rodziny )wi"tochowskich, Roguskich i Wiel&dków oraz kilka innych z okolic Korytnicy. Zebrano w nim zarówno tzw. „przydomki
jednostkowe”, czyli okre%lone przez Z. Glogera jako przezwiska, jak
i przydomki „upowszechnione”. Te ostatnie u ywane by#y w odniesieniu do wi"kszej grupy krewnych. Przydomki lub przezwiska, które
dotyczy#y pojedynczych cz#onków rodu )wi"tochowskich, to )l"za,
przydomek Marcina, syna Jana )wi"tochowskiego (lata 1534 – 1579),
oraz pochodz&ce z tego okresu przydomki Topoli'ski, Pleban, Wierusz,
Gro$ny, Borzym i Glinicki. Przydomek Topoli'ski nale a# do Andrzeja
)wi"tochowskiego (1532 – 1581), rodzonego brata wspomnianego
Marcina o przydomku )l"za. By! mo e zosta# utworzony od nazwy
lasu, który prawdopodobnie przypad# w wyniku rodzinnych dzia#ów
Andrzejowi )wi"tochowskiemu. Las ten znajdowa# si" na terenie pierwotnego gniazda rodu, )wi"tochowa w powiecie tarczy'skim ziemi
warszawskiej.
57
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Zob. A. A. Pszczó#kowski, Szlachta ziemi liwskiej, apszczol@sgh. waw.pl, L. Zalewski Nazwy
osobowe mieszka ców ziemi liwskiej na podstawie ksi$g metrykalnych paraÞi Pniewnik i Czerwonka, Warszawa 2006, cz. I.
Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie…, s. 7.
W. R. )wi"tochowski – Sapek, Ród (wi&tochowskich, maszynopis, Kraków, oko#o 1952.
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Przyrodni brat Andrzeja i Marcina, nosz&cy imi" Andrzej (1550–1557)
mia# przydomek Pleban. Wed#ug autorów kroniki „nazwa mo e (by!)
zapo yczona od krewnego Andrzeja )wi"tochowskiego, plebana
z Mi'ska”. By! mo e pleban ten by# opiekunem Andrzeja. Przydomki
takie jak Gro$ny oraz Borzym mog& by! zniekszta#con& wersj& imienia
Grozym, jednego z przodków rodu. Ciekawa jest informacja o przydomku Glinicki, u ywanym przez Jana )wi"tochowskiego (1500–1550).
Przydomek ten mia# pó$niej „przej%!” na Salomona Roguskiego (de
Rogusino K&thij Gliwieczki de )wi"tochowo), który zapisa# swojej onie
w roku 1578 trzysta ßorenów. (Brat Jana Glinickiego, Marcin )wi"tochowski by# onaty z Dorot& Rogusk&. Przydomek Glinicki nie utrzyma#
si" ani w rodzie )wi"tochowskich ani Roguskich)60. Mo na przypuszcza!, e przydomek ten móg# pochodzi! od nazwy jakiego% obszaru
ziemi mi"dzy )wi"tochowem a Roguszynem. Nale y zauwa y!, e
wspomniany Salomon Roguski móg# by! osob&, która da#a pocz&tek
rodzinie Roguskich o przydomkach Salomon i Samuelik61.
Autorzy Kroniki (wi&tochowskich wskazuj&, e rodzina ta przyj"#a od
Roguskich przydomek „De!”. Uwa aj& oni, e przydomek „pochodzi od
wsi Decie, która od r. 1464 nale a#a do paraÞi pniewnickiej a przedtem
do liwskiej” oraz „ e oko#o 1579 r. nosi#a ten przydomek jedna z ga#"zi
Roguskich (Decz) i obejmowa# on dwa lub trzy pokolenia”62. Zarówno
przydomek jak i nazwa wsi Roguszyn Decie, prawdopodobnie pochodzi
od nazwy osobowej Dec. )wi"tochowscy o przydomku De! odnotowani
s& w 1721 roku w )wi"tochowie Trawach, a Roguscy o tym przydomku
wyst"puj& od XVI do XIX wieku, m.in. w Roguszynie Deciach.
Wspomniane opracowanie, a tak e akta paraÞalne wskazuj&, e
od XVII do XIX wieku najcz"%ciej wyst"puj&ce przydomki w rodzinach
)wi"tochowskich to: Grozym, Gole', Gole'czyk, Sapek, Aleksandrzak,
Rafa#, Michalak, Maciejak, Szatan, Dziedzic, Leonowiak, Kolaska
i Górnik. Dzi"ki temu opracowaniu mo emy tak e pozna! najstarsze
przydomki Roguskich. W XVI wieku w $ród#ach cytowanych przez
W. R. )wi"tochowskiego – Sapka, wyst"puj&:
a) Roguscy o przydomku Perku#a: Ma#gorzata, córka Jana de Rogushino (1529), Piotr Perku#a Roguski (1531), Feliks Perku#a Roguski,
s"dzia grodzki liwski i jego syn Florian (1581);
b) Roguscy o przydomku Rugal: Anna, córka zmar#ego Andrzeja
Rugal Roguskiego z Starego Roguszyna (1581);
c) Roguscy o przydomku S"dzik: Mateusz S"dzik Roguski (1581).
Z tego samego okresu pochodzi wzmianka o Wawrzy'cu Roguskim
u ywaj&cym przydomka De!. Z#o y# on 31 grudnia 1570 roku w aktach
60
61
62

Ibidem, s. 14.
Rodzina ta wylegitymowa#a si" w Warszawie w 1803 roku.
Ibidem, s. 17.
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liwskich protest przeciwko wojewodzie mazowieckiemu oraz reprezentuj&cemu go Feliksowi Perkule Roguskiemu podwojewodziemu
liwskiemu63.
Przeprowadzony w 1571 roku podczas roków s&du grodzkiego w Liwie przed Albertem Rybie'skim, podstaro%cim liwskim i w.w Florianem
Roguskim, s"dzi& grodzkim wywód szlachectwa Stanis#awa, syna
Paw#a (aboklickiego, dziedzica Ksi" opola Komór w ziemi drohickiej,
dowodzi, e w drugiej po#owie XVI wieku jedna z ga#"zi (aboklickich
przyj"#a od imienia Bogdana (aboklickiego przydomki Bogdan i Bogdanik64.
Wiele informacji o przydomkach wyst"puj&cych na pocz&tku XVII
wieku dostarczaj& spisy szlachty bior&cej udzia# w 1621 i 1622 roku
w popisach pospolitego ruszenia ziemi liwskiej. Uczestnicz&cy w nim
np. (abokliccy z (aboklik u ywali przydomków: Kuropatwa, Kurde[siej]ka, Bogdan, Bogdanik, Tomkowicz. W%ród Skar y'skich ze Skar yna
by#y osoby o przydomkach: Mielkowicz, Pietrusik i SeraÞnik. Czapski
z Czapli by# wymieniony z przydomkiem Pazdak. Orzechowscy z Orzechowa u ywali przydomka Podgajnik, a zamieszkali w tym samym
za%cianku W&sowscy przydomków: Gniewek, Gdak i P&galik. Licznie
reprezentowani w 1622 roku podczas popisu Krypscy z Kryp wymienili przydomki: Krupik, Pog#odzik, Pikulik, Czaplik, Chudzik, Urbanik.
Strupiechowscy ze Strupiechowa s& odnotowani z przydomkami Krupa
i Ruta. )wi"tochowscy nosz& przydomki De! i Sapik. Stawaj&cy do
popisu w 1622 roku Roguscy maj& przydomki: Wróblik, De!, Pezik,
Piskorz, Kukie#ka, Wiewiórka, Biernat, Kochanik, Pezik, S"dzik, (Roguszyn Le%niki), Donacik, Grodny, Rogalik, Rugal, Salomon, Samuel.
Jan Roguski z (elazowa ma przydomek Kukie#ka.
W aktach paraÞi w Liwie odnotowano przydomki wielu osób pochodz&cych z okolic Korytnicy, które od XVII do XIX wieku mieszka#y
lub czasowo przebywa#y na jej terenie. Wi"kszo%! to przydomki, które
zestawi# L. Zalewski w oparciu o akta paraÞi w Czerwonce i Pniewniku. W kilkunastu przypadkach mamy do czynienia z przydomkami
nowymi lub zmienionymi. M.in. odnotowano w Liwie Karczewskich
o przydomkach nowych, takich jak: Hieronimik, Jaronimik, Tokarczyk,
Szymonik, Powyrek, Gaworek i Mistrak. Przydomki Komorowskich to:
Ka#uszczyk i W"gie#.
Rodzina Nojszewskich wymieniona jest z wyst"puj&cym w paraÞi
pniewnickiej przydomkiem Ku$niak, który prawdopodobnie zosta# utworzony od przydomka Ku$ma. Odnotowano w aktach liwskich rodzin"
63

Akta sejmikowe ziemi liwskiej…K.11.
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W. Semkowicz, Wywody szlachectwa w Polsce XIV – XVII w. Lwów 1913, „Rocznik Towarzystwa
Heraldycznego”, t. III. s. 260.
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Po#askich o przydomku Chramik, rodzin" (aboklickich o przydomku
Ca#ka oraz (elazowskich z przydomkiem Bartosik. W pozosta#ych przypadkach rodziny szlacheckie pochodz&ce z okolic Korytnicy, a odnotowane w aktach paraÞi liwskiej, wyst"puj& z przydomkami ustalonymi
przez L. Zalewskiego.
Analizy $róde# i opracowa' wskazuj& na konieczno%! dalszych bada' nad histori& szlachty liwskiej. Badania J. Jaszczo#ta i A. Nowika
%redniowiecznych $róde# do dziejów osadnictwa rycerskiego w okolicach Korytnicy przynios#y wiele nowych ustale' i ocen. Winny one by!
wzbogacone o studia nad przemianami, jakim podlega#a miejscowa
spo#eczno%! od XVI do XX wieku. Obejmowa! one powinny m.in. takie
zagadnienia jak przynale no%! rodowa, powstawanie nowych osad
w otoczeniu pierwotnych gniazd, wyodr"bnienie si" kolejnych ga#"zi
poszczególnych rodzin, przemieszczanie si" do innych wsi na terenie
ziemi liwskiej oraz do innych ziem dawnej Rzeczypospolitej. Interesuj&ce mog& by! badania nad atrybutami szlachectwa, jakimi by#y m.in.
herby i przydomki. Du a ich grupa powsta#a od nazw osobowych – imion
przodków poszczególnych ga#"zi danych rodzin.
Mo na w%ród nich wymieni! takie jak: Abramik, Aleksandrzak, Bartosiak, Bazyli, Bogdan, Bogdanik, Borek, Borkowicz, Derbiet, De!,
Dzierzyk, Gniewek, Gniewkowicz, Hieronim, Jadamik, Jakubik, Janusik, Jaromir, Jarosik, Jerominek, Jó$wik, Jurek, Juskowicz, Kacprzyk,
KrzysztoÞk, Leonowiak, *ukasik, Maciejak, Marcyonik, Marianik, Markowicz, Michalak, Miko#aik, Paw#owik, Pietrzak, Rafa# Samelik, Samson, Samuelik, SeraÞn, Sewerynek, Szcz"sny, Szyma'czyk, Tomasiak,
Tomkowicz, Wawrzy'czyk. Ten sposób ich tworzenia dotrwa# do czasów
wspó#czesnych. M.in. w za%cianku Wiel&dki, w latach czterdziestych,
potomkowie Polikarpa Wiel&dka zacz"li by! nazywani „Polciowymi”,
a dzieci i wnuki Adama Wiel&dka – „Adamkami”. Przydomki te u ywane
s& równie obecnie dla identyÞkacji poszczególnych osób.
Na terenie ziemi liwskiej odnotowany zosta# jedynie jeden znany
przypadek utworzenia przydomka od herbu rodziny. Jest to przydomek
Jastrz"bik, wyst"puj&cy w rodzinie Witowskich, która prawdopodobnie
u ywa#a herbu Jastrz"biec. Kilka przydomków jest pami&tk& po pe#nionych urz"dach przez przedstawicieli danej rodziny. S& to przydomki:
Marsza#ek – wyst"puje u Rowickich, Miernik – u Roguskich, Miernikowicz – u Roguskich i Szymo'skich, Perku#a – Roguskich, Podpisek
– Jaczewskich i Rowickich i Wójt – Borkowskich oraz Podwojewodczyk- – Skar y'skich. Wiele przydomków zosta#o odnalezionych w
$ród#ach ju w XV i XVI wieku. Mo na w%ród nich wymieni! przydomki:
Darbiet, De!, Falbog, Obel, Perku#a, Podolak, Samuel, Wspinek, (aboklik, (elazo.
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Od kilku przydomków – nazw osobowych, powstawa#y nazwy tworzonych osad, m.in. Decie (Roguszyn Decie), Dzier ki (Roguszyn Dzier ki),
Falbogi, Wiel&dki, (abokliki czy (elazów lub cz"%ci wsi. Przyk#adem
mo e by! przysió#ek „Perkulanka”, wymieniona w $ród#ach cz"%ci Roguszyna Deci oraz u ywana do czasów wspó#czesnych nazwa „Ciu$le”
dla cz"%ci wsi Wiel&dki.
Na przyk#adzie opisanego przez T. *uniewskiego przypadku przydomku Podpisek, u ywanego przez wiele pokole' w rodzinie Jaczewskich, wiemy, e w XIX wieku zapomniano o okoliczno%ciach, w jakich
by#y one tworzone. W XIX i XX wieku próbowano, bez dost"pu do $róde#
archiwalnych, t#umaczy! okoliczno%ci ich powstania. Przyk#adem jest
opisany we wspomnieniach prof. dr. Wac#awa Roguskiego, opisany
w „Zeszytach Korytnickich”, przypadek rodziny Roguskich o przydomku
Król. Powstanie tego przydomka wi&zano z wypowiedzi& Roguskiego
z Komor, nabywcy dworu i gruntu w Górkach Borzych po pu#kowniku
Ludwiku Kami'skim. Tymczasem przydomek ten by# u ywany w rodzinie Roguskich ju w XVII i XVIII wieku. Przydomek ten mieli tak e
Chro%ciccy i Szymo'scy (Szyma'scy)65.
Celem tej publikacji jest m.in. zainspirowanie mieszka'ców za%cianków z okolicy Korytnicy do przekazywania autorowi i redakcji „Zeszytów
Korytnickich” posiadanych informacji o u ywanych jeszcze obecnie
i zapami"tanych przydomkach w#asnej rodziny, krewnych i s&siadów.
B"dziemy wdzi"czni tak e za uratowanie od zapomnienia wszelkich
starych nazw terenowych, takich jak wymienione w artykule nazwy
cz"%ci wsi czy pól itp.

Za !cznik:
Przydomki drobnej szlachty z okolic Korytnicy.
1.
2.
3.
4.

5.
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Czapski – Chudzik, Ciulik, Czudzik, Dudzik, Królik, My"ko, Pazdak, Pejdaczyk, Pejdak;
Górski - Batys, Jadamik, M!czyk, M#czyk;
Jaczewski – Grobla, Jadamik, Jarosik, Krzysztosik, Podpisek, Wawrzy$czyk;
Karczewski – Ca ka, Gaworek, Hieronimik, Jadamik, Kozio , Miesalszyk,
Mistak, Mistrak, Powyrek, Rozboy, Szymanik, Szyma$czyk, Tokarczyk,
Tokarz, Wo%niaczek, Wo%niak, Ziemia$czyk;
Komorowski – Cerowiec, Czerowiec, Markowicz, Pi at, Siekun, W#gie ,
Zima, Konopka – Parcianik;

Zob. W. Roguski, Wspomnienia z lat m"odzie czych we wsi Górki Borze (do 1944 r.) oraz okresu
s"u#by wojskowej (1944-1976), „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, Korytnica 2010, s. 47.
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11.
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13.
14.

15.
16.
17.

18.
19.
20.
21.

22.
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Koszewski – Ca ka, Ca czyk, Cholewik, Czepiel, Fio ek, Fus ek, Furmanik,
Jakowicz, Kuk a, Lenard, &apka, &apczyk, Niemiec, Niemczyk, Ornas,
Ornasik, Robak, Robaczek, Wilk;
Kruszewski – Guzik , Orze t;
Krypski – Ciopan, Ciopanik, Ciop#rz, Czaplik, Jadamczyk, Krupik, Marcinik,
Pog odzik, SeraÞn, Urbanik;
Nojszewski – Brodzik, Chilon, Chilonik, Chudzik, Ku%ma, Ku%miak, Ku%nik,
&apczyk, Pawlak, Pio un, Pistunik, Smodowik, Socha, Sylwiak, Synowczyk;
Po aski – Abramik, Borek, Chramik, Borkowicz, Kaniak, Krzysztoferzyk,
Pietrzak, So da, Suchnik, Szuchnik, Szostak, Wardzik;
Rabia$ski – Jaros, KrzysztoÞk, Kwasek, To'ko;
Roguski – Bazyk, Bu$ka, Bu$czyk, Da(e)rbiet, De", Duda, Filozof, Grodnik,
Gr!dal, Jerzyk, Jurek, Jurkowicz, Karcz(yk), Karek, Kasprzak, Kl#pa,
Klempik, Kochanek, Kokoszczyk, Kostrzewa, Koza, Kozik, Krowik, Król,
Królik , Kube , Kuk a, Kukie ka, Kulawiak, &ada, Miernik, Miernikowicz,
Miko aik, M ody, Papie(yk, Pazdcj, Pa(dzik, Perku a, Perkulik, Perzyk,
Pezik, Peru, Pielucha, Pietrzak, Piskorzyk, Rogalik, Rogut, Rugal,
Samel,Samson, Samuel, Samuelik, Serowik, Siejka, Siejczyk, Skorzyk,
Smidon, Smyk, Smyczek, Strzerzyk, Strzyrz, Szejba, Tomasiak, Wargacz,
Wargaczyk, Wielgos, Wielgosz, Wiewiórka, Wiewiórczyk, Wincenciak,
Woch, Wróblik;
Rowicki – Boczek, Bok, Donat, Donacik, Gole$, Kilian, Marsza ek, Piotrak,
Podpisek, Romiej, Rozmic, Siekiera, Siekierzak, Tomasiak;
Skarz(()y$ski – Bogacz, Flak, Greskowicz , Grzeskowicz, Grzymek, Adamik,
Jadamik, J#drzejczyk, Kwa'nik, Kwasiczyk, Maciejczyk, Marcinik, Marcinkowicz, Petrusz, Petrusik, Podwojcwodczyk, Popek, Popczak, Popkowicz,
Potaska, Robak, Rogowiec, Rosyk, Roszyk, )liwka, )liwczyk, Wenerysko,
Weneraszczyk;
Strupiechowski – Bajorek, Ciopan, Dzierzyk, Dzierzykowicz, Karpik, Kotek,
Omiecik, Przechorka, Przecherczyk, Ruta, Ruczyk, Talarczyk;
Szczurowski – Biernat, Biernacik, Goi, Go', Gojak, Gosik, Pióro, Wyrostek;
)wi#tochowski – Aleksandrzak, Borzm, De", Doc, Dziedzic, Glinicki, Gole$,
Gole$czk, Górnik, Grozm, Kokoszka, Kolaska, Leonowiak, Maciejak, Michalak, Pietrzyk, Pleban, Rafa , Sapek, Skonieczny, Szatan, )l#za, Wierusz,
Woryniak, Wo yniec;
Wiel!dek – Chaber, Chabrzyk, Cha(o)mu(e)lczyk, Ciuziel, Ciu%lik, G uch,
Jadyn, Oprz#dek, Paluszek, Patroszyk, Podolak, Sak, Tadyn;
Zaleski – Ciupik;
Zawadzki – Figa, Mniszyk, Mucha, Nalewajko, Smazych, Walendziak;
*aboklicki - Barczak, Bogdan(ik), Ciupornak, Dziubek, Jerzak, Karmelik,
Ko d, Krokoszek, Kruk, Krucak, Kuropatwa, Kurzejczyk, &ysinka, &ysi$czyk, Marchelik, Michalczyk, Paluszek;
*elazowski – Balik, Bartosik, Gil, Moderon, P#kul.
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Ma#gorzata Piórkowska

Korytniczanie w parlamencie, rz%dzie,
samorz%dzie i administracji pa!stwowej
po prze#omie politycznym w 1989 r.
W niniejszym artykule pragn" przybli y! postacie kilku wybitnych
korytniczan, którymi mo e pochwali! si" lokalna spo#eczno%!. Mo e
nie wszyscy z nich traÞ& do encyklopedii i podr"czników, i to dobrze,
bo suche wzmianki dotkliwie by zubo a#y ich nieprzeci"tne biograÞe.
Mimo e reprezentuj& ró ne zawody, #&czy ich pole dzia#ania i pochodzenia – Korytnica. S& w%ród nich tacy, którzy brali lub bior& czynny
udzia# w yciu politycznym naszego kraju, odnosz&c sukcesy w rz&dzie
i parlamencie. Aby nie pomniejszy! ich zas#ug i znaczenia przedstawi"
sylwetki w kolejno%ci alfabetycznej.
Senator Henryk Górski (1949), absolwent Wydzia#u Rolniczego SGGW
w Warszawie, dwukrotnie (w wyborach
2005 i 2007 r.) uzyska# mandat senatora
z ramienia Prawa i Sprawiedliwo%ci.
Wchodzi w sk#ad zarz&du regionalnego
tej partii. Wcze%niej by# radnym oraz
wójtem Gminy Korytnica, piastuj&c to stanowisko przez 15 lat. Na 33 posiedzeniu
Senatu RP z#o y# o%wiadczenie skierowane do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego Kazimierza Ujazdowskiego
w sprawie ratowania zamku ksi& &t mazowieckich w Liwie.1

1

+ród#o: http://www.wikipedia.org./wiki/Henryk Górski, stan na 21.02.2011. FotograÞe pochodz& ze zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej w W"growie.
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Dr Miros#aw Zygmunt Roguski (1948),
absolwent Wydzia#u FilozoÞczno-Historycznego Uniwersytetu *ódzkiego, doktor nauk
humanistycznych (Instytut Polityki Naukowej i Szkolnictwa Wy szego w Warszawie).
Studia podyplomowe w Wy szej Szkole
Ubezpiecze' i Bankowo%ci w Warszawie
oraz City University Business School Londyn (1994).
Urodzi# si" w *odzi, na sta#e mieszka
w Warszawie, korytniczanem jest nie tylko
z wyboru. Korzenie jego rodziny, jak wskazuje nazwisko, si"gaj& ziemi korytnickiej:
ojciec urodzi# si" w Czaplach, a matka
w Wiel&dkach.
Dr Miros#aw Roguski przez d#ugie lata by# zawodowo zwi&zany z instytucjami kultury, a nast"pnie z dzia#alno%ci& ubezpieczeniow& i Þnansow&. Przez dziesi"! lat by# dyrektorem Zarz&du Szkó# Artystycznych,
cz#onkiem prezydium Kolegium Ministerstwa Kultury i Sztuki. W tym
czasie wyk#ada# tak e w *ódzkiej Szkole Filmowej, by# cz#onkiem Rady
Naukowej Instytutu Pedagogiki Akademii Muzycznej w Warszawie
(1981-1985) i )wiatowej Rady Dziekanów Szkó# Artystycznych (USA
1981-1987).
W latach 1989-1990 pe#ni# funkcj" dyrektora O%rodka Kultury Polskiej i radcy do spraw kultury w Ambasadzie Polskiej w Pradze. Po
powrocie do kraju (1991-1995) by# doradc& Ministra Kultury i Sztuki,
pracowa# w P.P „Nagrania” i P.P. Pracownie Konserwacji Zabytków
w Warszawie, którego by# wicedyrektorem i p.o. dyrektora naczelnego. Z ramienia P.P.P.K.Z. zosta# cz#onkiem Spo#ecznego Komitetu
Odbudowy Ko%cio#a Polskiego w Moskwie oraz wiceprezesem fundacji
ratuj&cej ten obiekt.
Nale a# do grupy za#o ycieli i kierowa# kilkoma towarzystwami ubezpieczeniowymi. By# m.in. prezesem za#o onych przez Zwi&zek Nauczycielstwa Polskiego towarzystw STU S.A. i STU (ycie S.A.(przekszta#conych pó$niej w Cigna STU S.A. i Cigna Life S.A.). W latach 2001-2003
by# doradc& ministra Finansów, wiceprezesa Rady Ministrów, prof.
Marka Belki. W latach 2003-2005, jako prezes Totalizatora Sportowego
Sp. z o.o., wspar# Þnansowo wiele spo#ecznych inicjatyw kulturalnych
podejmowanych na terenie powiatu w"growskiego i siedleckiego. Za
pomoc okazan& Muzeum Diecezjalnemu w Siedlcach, w tym maj&c&
na celu zapewnienie warunków do udost"pniania publicznego jedynego
w Polsce obrazu El Greco pt. Ekstaza %w. Franciszka, w#adze Siedlec
wyró ni#y go w roku 2005 nagrod& „ Aleksandrii”. Tak e obecnie, jako
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wiceprezes Fundacji im. Stanis#awa Konarskiego, wspiera t" placówk"
oraz szereg inicjatyw spo#ecznych podejmowanych w naszym regionie.
Jako prezes Stowarzyszenia Przyjació# Zamku Zbrojowni w Liwie, odegra# wa n& rol" w staraniach o remont tego zabytku oraz o przyj"cie
opieki nad nim przez Samorz&d Województwa Mazowieckiego. Pe#ni
równie funkcj" wiceprezesa Towarzystwa Mi#o%ników Ziemi Korytnickiej. Jako mieszkaniec Korytnicy uratowa# od zniszczenia %wiadectwa
kultury materialnej: zabytkowy m#yn, dom i budynki gospodarcze.
Pochodzenie dr. Roguskiego mia#o ogromny wp#yw na jego zainteresowania przesz#o%ci& dawnej ziemi liwskiej, korytnickiej i powiatu
w"growskiego. Nawet praca magisterska M. Roguskiego nosi#a tytu#
Udzia" ziemi liwskiej w powstaniu ko%ciuszkowskim 17942. Historia rodów szlachty liwskiej, rola sejmiku i tradycji s&downictwa szlacheckiego
to tematy licznych publikacji naukowych i popularnych, prezentowanych
w latach 2003-2011 m.in. w periodykach: „Wschodni Rocznik Humanistyczny”, „Rocznik Liwski”, „Rocznik Ka#uszy'ski”, „Zeszyty Korytnickie”
oraz w „Pracach Archiwalno-Konserwatorskich”. Kilka z nich po%wi"conych jest historii Korytnicy i rodzin od wieków zamieszkuj&cych jej
okolice. Mo na w%ród nich wymieni! artyku#y: Wiel$dkowie z Wiel$dk
herbu Na"&cz. Rody szlachty liwskiej3, Drobna szlachta paraÞi korytnickiej ziemi liwskiej w ko cu XVIII w.4 oraz Korytnica 1419-2009. Tradycja
zobowi$zuj$ca do dzia"a 5.
Dr Miros#aw Roguski nale y do grona organizatorów wielu konferencji naukowych, które popularyzuj& wyniki bada' nad histori&
Wschodniego Mazowsza i Podlasia. W tym zakresie wspó#pracuje
z Archiwum Pa'stwowym w Siedlcach, muzeami i archiwami diecezjalnymi w Drohiczynie i Siedlcach, Muzeum na Zamku w Liwie oraz
Bibliotek& Miejsk& w W"growie.
Od 2003 roku, dr Miros#aw Roguski pe#ni spo#ecznie funkcj" redaktora naczelnego „Rocznika Liwskiego” oraz wiceprezesa Towarzystwa
Przyjació# Ziemi Korytnickiej6.

2

3

4

5

6

M. Roguski, Udzia" ziemi liwskiej w powstaniu ko%ciuszkowskim 1794, *ód$ 1974. MBP,
dzr ,014/M, patrz s. 119.
Idem, Wiel$dkowie z Wiel$dk herbu Na"&cz. Rody szlachty liwskiej, Korytnica-Siedlce
2008.
Idem, Spo"eczno%' szlachecka paraÞi korytnickiej ziemi liwskiej w %wietle taryfy dymów
z 1790 r., „Prace Archiwalno-Konserwatorskie”, Siedlce 2008, z. 16.
Idem, Korytnica 1419-2009. Tradycja zobowi$zuj$ca do dzia"a , „Rocznik Liwski”, Liw-Siedlce 2010, t. IV.
Miros#aw Roguski. MBP, dzr, teczka osobowa.
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Micha# Str%k (1944), dr nauk politycznych, pracownik naukowy, polityk. W trakcie nauki w Liceum Ogólnokszta#c&cym
w W"growie – przejawia# wyj&tkowe zainteresowania literatur& i teatrem, które
kontynuowa# jako aktywny cz#onek teatru
studenckiego CENTON w czasie studiów
w Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Filologii Polskiej.
Po uko'czeniu studiów rozpocz&# prac" w redakcji „Nasz Klub – Ksi& ki dla
Ciebie”. Równolegle otrzyma# stypendium
w Polskiej Akademii Nauk. W latach 1969-1974 spe#nia# si" jako redaktor „Wsi Wspó#czesnej”, wydawanej przez
Naczelny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Zajmowa#
si" sprawami wsi – rolnictwem, yciem spo#ecznym i kultur&. Prze y#
wówczas, jak sam wspomina, transformacj" osobowo%ci. Liczny zespó#
redakcyjny i naukowy mia# wielki wp#yw na zmian" jego zainteresowa'
z literackich na spo#eczne i kulturalne. Redakcja by#a dla niego drugim
uniwersytetem. W roku 1971 zwi&za# si" z ZSL; by# etatowym pracownikiem Naczelnego Komitetu ZSL, pe#ni&c funkcj" kierownika dzia#u,
a nast"pnie zosta# zast"pc& dyrektora Instytutu Kultury, pocz&tkowo
jako pracownik naukowy, pó$niej jako kierownik Zak#adu Ekonomiki
Kultury, wreszcie jako wicedyrektor ds. naukowych.
W roku 1980 uzyska# stopie' doktora na podstawie pracy Materialne
aspekty polityki kulturalnej. W tym czasie by# aktywnym uczestnikiem
wielu spotka' po%wi"conych problemom kultury, organizowanych w ówczesnej Europie Wschodniej. W latach 1980 - 1981 kierowa# zespo#em,
który przygotowywa# koncepcj" reformy gospodarczej w kulturze.
W 1989r. rozpocz&# prac" w Kancelarii Prezydenta na stanowisku
dyrektora gabinetu Ministra Stanu. Od tego momentu g#ównym przedmiotem jego zainteresowa' sta#a si" polityka i rozpocz&# si" okres
aktywno%ci politycznej. Przez kolejne dwa lata pracowa# w Kancelarii
Sejmu na stanowisku doradcy przewodnicz&cego Klubu Parlamentarnego PSL, Waldemara Pawlaka. Ten okres uwa a za najbardziej udany
w swoim yciu zawodowym. Wspólnie z Pawlakiem i prof. Mleczk&
stworzyli trzyosobowy zespó#, kieruj&cy polityk& PSL. Owocem tej polityki by# najwi"kszy w historii ruchu ludowego sukces wyborczy, a jego
nast"pstwem premierostwo Waldemara Pawlaka. Po wyborach prezydenckich w 1995 r. zespó# praktycznie przesta# istnie!, ale M. Str&k
dalej wspó#pracowa# z Waldemarem Pawlakiem, pe#ni&c najwa niejsz&
funkcj" w pa'stwie, (nazywan& cz"sto „trzeci& g#ow& w pa'stwie”)
– jako minister i szef Urz"du Rady Ministrów. Jak sam cz"sto wspomina,
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by# to najbardziej widowiskowy okres w jego yciu. W tym czasie odby#
wiele podró y studyjnych, interesuj&c si" organizacj& administracji
publicznej w krajach zachodnich. Szczególnie interesowa#a go praca
administracji w centrali i w terenie oraz rola samorz&du terytorialnego
i organizacja prac rz&du.
W latach 1993-1997 by# pos#em na Sejm RP. Aktywnie uczestniczy#
w pracach podkomisji, pracuj&cej nad ustaw& o organizacji pracy Rady
Ministrów, jak równie dotycz&cych Reformy Centrum Administracyjnego i Gospodarowania Rz&du, Komisji Kultury i )rodków Przekazu oraz
w Komisji Obrony Narodowej. W latach 1995-1997 – cz#onek Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji, organu odpowiedzialnego za #ad prawny i organizacyjny w mediach publicznych i prywatnych. W tym okresie pozna#
system Þnansowy, struktury organizacyjne, ludzi kieruj&cych mediami
publicznymi i prywatnymi. Uczestniczy# w wy#anianiu tych w#adz. Przy
jego udziale zmieni# si" w sposób zasadniczy uk#ad si# we w#adzach
publicznych spó#ek telewizyjnych i radiowych na korzy%! PSL.
W latach 1996-2002 – radny Sejmiku Mazowieckiego, przewodnicz&cy Komisji Strategii Rozwoju Województwa. Komisja, któr& kierowa#,
odegra#a wa n& rol" w pracach nad strategi&, a nast"pnie programem
rozwoju najwi"kszego gospodarczo i spo#ecznie województwa w kraju.
Dzie#em tej komisji, która zak#ada#a rozwój stolicy bez kontrastów, by#o
przes#anie: Warszawa ku Europie, Mazowsze z Warszaw&. W latach
2001-2004 pracowa# w charakterze doradcy politycznego, wspó#pracuj&c z wicepremierem rolnictwa, Jaros#awem Kalinowskim, wicemarsza#kiem Sejmu, Januszem Wojciechowskim oraz z ministrem %rodowiska,
Stanis#awem (elichowskim. Równocze%nie by# przewodnicz&cym Rady
Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony )rodowiska w Warszawie. Od 2003 r. pracuje si" jako dyrektor Biblioteki Publicznej m.st.
Warszawy Biblioteki G#ównej Województwa Mazowieckiego. Widz&c
luki w systemie bibliotecznym Mazowsza, zainicjowa# przedsi"wzi"cie
o nazwie Mazowiecki System Informacyjny, który b"dzie wspó#realizowany przez biblioteki naszego powiatu, w tym równie przez Bibliotek"
Gminn& w Korytnicy.
Prywatnie – mi#o%nik pi#ki siatkowej, fan i opiekun pierwszoligowej
dru yny siatkówki kobiet NIKE W"grów. Inicjator, odbywaj&cej si" ju
od 13 lat, W"growskiej Biesiady Weselnej. Autor licznych publikacji
z zakresu literatury, socjologii, kultury i polityki: O polityce kulturalnej – broni& drugiego uk"adu, Kultura-Polityka-Gospodarka, ku nowej
polityce kulturalnej oraz Mia"em racj&, kulisy wygranej, przyczyny kl&ski. Promocja tej ostatniej publikacji mia#a miejsce w styczniu 2008 r.
w Miejskiej Bibliotece Publicznej w W"growie, w ramach cyklu „Spotka' z ksi& k& regionaln&”. Na spotkanie z autorem przybyli licznie:
regionalni dzia#acze PSL, przyjaciele Micha#a Str&ka oraz korytniczanie.
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Autor zdradza# zgromadzonym tajniki i kuluary polityki. Udowadnia#,
e polityka wymaga ustawicznego my%lenia – wiedzy, odpowiedzialno%ci i do%wiadczenia. Nie ma w niej miejsca na histeryczne emocje
i dora$ne efekty. Spotkanie przebiega#o w przyjacielskiej atmosferze
i zako'czy#o si" rozdawaniem autografów.
W 2009 r. Micha# Str&k otrzyma# tytu# Honorowego Obywatela Korytnicy, a rok pó$niej, z r&k starosty w"growskiego Krzysztofa Fedorczyka,
tytu# Zas#u onego dla Powiatu W"growskiego7.
Kolejnym pos#em, X kadencji, z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarno%!”, wybranym w okr"gu siedleckim by#
Krzysztof Szyma!ski (1952), absolwent
Technikum Rolniczego w Soko#owie Podl.
W Sejmie pracowa# w komisjach: Rolnictwa i Gospodarki (ywno%ciowej oraz
Systemu Gospodarczego i Polityki Przemys#owej. Na pocz&tku lat 80. organizowa#
struktury NSZZ „Solidarno%!” RI. Aktywnie
dzia#a# w opozycji antykomunistycznej
i w stanie wojennym (kwiecie' 1982 r.)
zosta# aresztowany w Jadowie z plikiem
nielegalnych ulotek. Przewieziono go do
siedziby w"growskiej bezpieki, zosta# tam
brutalnie pobity i traÞ# do aresztu %ledczego przy ul. Rakowieckiej
w Warszawie. Wskutek pobicia znalaz# si" w wi"ziennym szpitalu,
w którym przele a# ponad 2 miesi&ce. Gdy opu%ci# szpital, wytoczy#
swoim prze%ladowcom proces. S&d skaza# sprawców pobicia K. Szyma'skiego na kary pozbawienia wolno%ci8. W latach 90. wycofa# si"
z polityki. Dzia#a# w NSZZ „S” RI, zasiada# we w#adzach Mazowieckiej
Izby Rolniczej i Zwi&zku Plantatorów Buraka Cukrowego9.
Adam Franciszek Wiel%dek (1936), dr ekonomii SGH w Warszawie.
Zawodow& karier" rozpocz&# w G#ównym Urz"dzie Miar, nast"pnie zwi&za# si" z PKP, dochodz&c do najwy szych w#adz w resorcie transportu.
Pe#ni# funkcj" podsekretarza stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej, a od roku 1990 ministra Transportu i Gospodarki Mor-

7

8
9

Micha# Str&k, CV. MBP, dzr, teczka osobowa oraz Jubileusz 200 lat Powiatu W&growskiego,
(w:) „Wie%ci W"growskie”, 2010 nr 6/7.
Zob. A. Ko#odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007, s. 381.
+ród#o: http://www.orka.sejm.gov.pl/Krzysztof Szyma'ski (stan 21.02.2011)oraz A. Firewicz,
Przemiany #ycia spo"eczno-politycznego i gospodarczego W&growa i regionu w latach
1975-1989, (w:) W&grów - dzieje miasta i okolic 1944-2005, pod red. A. Ko#odziejczyka,
W"grów 2006, s. 279.
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skiej w rz&dzie Tadeusza Mazowieckiego10.
Zdoby# uznanie %rodowisk naukowych jako
wybitny specjalista zastosowa' matematyki
w kolejnictwie, co opisa# w licznych publikacjach np.: Informatyka w zarz$dzaniu kolej$,
50 lat informatyki w PKP, Podstawy informatyki w transporcie, Nowoczesne technologie
transportowe, Trudne koleje kolei. Jest autorem ok. 160 artyku#ów i felietonów oraz 80
referatów z tego zakresu11.
Pe#ni# wiele funkcji w strukturach mi"dzynarodowych organizacji kolejowych. Spe#nia# si" równie jako wyk#adowca w Szkole
G#ównej Handlowej i Wy szej Szkole
Handlu i Prawa, wykorzystuj&c umiej"tno%ci nauczycielskie nabyte
w Liceum Pedagogicznym w Mogielnicy. Ch"tnie i aktywnie w#&cza# si"
w dzia#alno%! spo#eczn& m.in. Towarzystwa Przyjació# Uniwersytetu
Warszawskiego, Piaseczy'skiego Towarzystwa Kolei W&skotorowych
oraz Towarzystwa Przyjació# Ziemi Korytnickiej.
Redaktor „Zeszytów Korytnickich” Andrzej Kruszewski w 2 tomie
periodyku, przybli a osob" Ministra Wiel&dka jako wybitnego syna
ziemi korytnickiej, silnie i emocjonalnie z ni& zwi&zanego, podkre%laj&cego swoje pochodzenie12. Za wyj&tkow& postaw" lokalnego patrioty,
pami"taj&cego o rodzinnych stronach, spo#eczno%! Korytnicy w roku
2009 uhonorowa#a Ministra, nadaj&c mu tytu# Honorowego Obywatela
Korytnicy.
Wielkie zas#ugi dla lokalnej spo#eczno%ci
ma Stanis#aw Komudzi!ski (1954), absolwent Wydzia#u Zootechniki na SGGW
w Warszawie, od 2005 r. wójt Gminy
Korytnica. Wcze%niej pozna# tajniki pracy
nauczyciela jako dyrektor Szko#y Podstawowej w Sewerynowie oraz jako dyrektor
GZEAS-u w Korytnicy. Politycznie zwi&zany
jest z PSL. Na stanowisku wójta zast&pi#
Henryka Górskiego, który zosta# senatorem. Prywatnie jest kibicem pi#ki no nej
i inicjatorem wielu przedsi"wzi"! kultural10
11

12

+ród#o: http://www.wikipedia.org/wiki/ Adam Franciszek Wiel&dek, stan 21.02.2011.
A. Kruszewski, Honorowi obywatele Korytnicy - laudacje, (w:) „Zeszyty Korytnickie”, t. 2,
Korytnica 2010, s.190-194.
Ibidem, s. 192.
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nych, m.in. z jego inicjatywy powo#ano do ycia TPZK oraz niniejszy
periodyk13.
Korytniczanie maj& swoich przedstawicieli we w#adzach Powiatu
W"growskiego. Piotr Bubie! (1955) lekarz medycyny, specjalista
medyczny w anestezjologii, ratownictwie i ginekologii, w latach 1989-2000 by# wicestarost& w"growskim14.
D#ugoletnim (od 1989 r.) cz#onkiem Zarz&du Powiatu W"growskiego jest Andrzej
Kruszewski (1955), absolwent Wydzia#u
Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.
W latach 1980-1999 pracowa# jako nauczyciel j"zyka polskiego w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy
i Zasadniczej Szkole Rolniczej w Paplinie.
Swoimi wyj&tkowymi umiej"tno%ciami pedagogicznymi i merytorycznymi dzieli# si"
z innymi pedagogami powiatu w"growskiego jako pracownik Wojewódzkiego O%rodka Metodycznego w Siedlcach. Od 1999
roku – dyrektor Publicznego Gimnazjum
im. Jana Paw#a II w Korytnicy .
Od 1988 r. rozpocz&# dzia#alno%! samorz&dow& jako przewodnicz&cy Komitetu Obywatelskiego „Solidarno%!”
w gminie Korytnica.
W latach 1990-1994 – przewodnicz&cy Rady Gminy w Korytnicy,
cz#onek Zarz&du Gminy w Korytnicy, a nast"pnie w latach 1994-1998,
wicewójt gminy Korytnica, cz#onek Zarz&du Gminy Korytnica.
Od 1998 r. rozpocz&# ponadlokaln& karier" polityczn& jako radny
Rady Powiatu W"growskiego, przewodnicz&cy Klubu Radnych AWS,
a nast"pnie jako cz#onek Zarz&du Powiatu W"growskiego, którym jest
po dzie' dzisiejszy. Zaanga owany jest w prace Komisji Bezpiecze'stwa i Porz&dku Publicznego oraz Komisji Bud etu i Finansów.
Pe#ni równie wiele funkcji spo#ecznych, m. in. prezesa Towarzystwa Przyjació# Ziemi Korytnickiej oraz redaktora „Zeszytów Korytnickich”15.
Podobnymi sukcesami mo e si" pochwali! jedyna kobieta w tym
gronie, pani Jadwiga Sokulska, od 2006 r. wiceprzewodnicz&ca Rady
Powiatu W"growskiego. Jest cz#onkiem Komisji Rozwoju Gospodar-

13
14
15

Materia#y uzyskane podczas wywiadu z p. S. Komudzi'skim.
Dane ze Starostwa Powiatowego w W"growie z Wydzia#u Obs#ugi Rady.
Materia#y uzyskane podczas wywiadu z Jadwig& Sokulsk&.
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czego i Rolnictwa oraz Komisji Porz&dku
Publicznego i Bezpiecze'stwa.
Dzia#alno%! samorz&dow& rozpoczyna#a
od mandatu radnej w Radzie Gminy Korytnica. Na zaufanie wyborców zas#u y#a
ci" k& prac& i wyj&tkow& osobowo%ci&.
Zawodowo zajmuje si" wspólnie z ma#onkiem rolnictwem i prowadzi dzia#alno%!
gospodarcz& w zakresie ubezpiecze' spo#ecznych. Jest wzorem kobiety i matki. Ma
czwórk" m&drych i wykszta#conych dzieci,
które uwa a za swój najwi"kszy yciowy
sukces.
Politycznie zwi&zana z PSL, przez trzy
kadencje pe#ni#a funkcj" sekretarza gminnej komórki tej partii. Liczne
obowi&zki zawodowe nie przeszkadzaj& J. Sokulskiej w pracy spo#ecznej. Aktywnie udziela si" w Kole Gospody' Wiejskich w Trawach, jest
równie cz#onkiem Zarz&du TPZK.
Wyj&tkowy udzia# w dzia#alno%ci samorz&dowej gminy maj& radni,
którzy pe#nili funkcj" przewodnicz&cego Rady Gminy w Korytnicy.
W uk#adzie chronologicznym byli to: Andrzej Kruszewski (1990-1994),
Micha# Gromek (1994-1998), Miros#aw Rusjan (1998-2002), Marian
Bruli'ski (2002-2006), Micha# Gromek (2006-2010) i od 2010 r. – Jadwiga Jaczewska.
Artyku# nie jest kompendium wiedzy na temat wyj&tkowych korytniczan; traktowa! go nale y jako przyczynek do dalszych poszukiwa'
informacji i $róde#. I chocia o jednostkach wybitnych nie sposób zapomnie!, chcia#am w nim przypomnie! i od%wie y! pami"! o nieprzeci"tnych osobowo%ciach, ich dzia#alno%ci i szczególnej wi"zi #&cz&cej
z rodzinnymi stronami. Mimo e Korytnica nie jest wielkim o%rodkiem
na mapie Polski, nie odczuwaj& oni kompleksów ni szo%ci, wr"cz przeciwnie. W wywiadzie dla „Tygodnika Siedleckiego” M. Str&k powiedzia#
na temat przywi&zania regionalnego: „…ta to samo%!, któr& obserwuj"
na przyk#adzie W"growa, czy rodzinnej Korytnicy, staje si", i to nie bez
przyczyny, $ród#em wewn"trznej si#y”16. Autorka artyku#u yczy owej
si#y wszystkim korytniczanom.

16

Regionalizm - biblioteka - to#samo%', rozmowa z dr Micha"em Str$kiem, dyrektorem
Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy, (w:) „Tygodnik Siedlecki”, 2009, nr 50, s. 14.
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„Go cie” – graÞka Ireny Stankiewicz – z#oty medal na 2. Biennale GraÞki
w Iglesias. Fot. Leszek Kulik
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Tymoteusz "uniewski - rolnik i uczony
„Bardzo wa#ne sprawy rozwa#a' nale#y rano i wieczorem, w dzie i w nocy,
na g"odno i po obiedzie, nast&pnie pozna' s$d przyjació", specyjalistów,
porówna' i rozwa#y' i dopiero po rozebraniu za i przeciw post$pi' jak w"asny rozum nakazuje. W ka#dej porze dnia umys" nasz odmiennie dzia"a,
rano i na g"odno rozwa#amy na zimno, bacznie, po obiedzie i wieczorem
mamy wi&kszy entuzjazm, jeste%my bardziej ryzykowni, nie obliczamy tak
%ci%le”.
Tymoteusz )uniewski

Wielka to rado%! i zadanie pisa!
o kim%, z kim #&cz& nas wi"zy przekraczaj&ce przepa%! czasu 1. Tymoteusz
*uniewski by# ziemianinem, praktykuj&cym rolnikiem prowadz&cym du e gospodarstwo rolne, eksperymentatorem
i wynalazc&, cz#owiekiem o szerokich
zainteresowaniach naukowych w zakresie historii rolnictwa, archeologii i etnograÞi, pisarzem, aktywnym spo#ecznikiem
zaanga owanym w sprawy umi#owanej
ojczyzny. Dzieje swojego ycia na tle
epoki spisa# w dwucz"%ciowym dziele
pt. Z Bogiem zacz&ty pami&tnik wa#niejszych wydarze z #ycia Tymoteusza
)ukocz )uniewskiego przydomku Plewa
(Silva Rerum) spisany w latach: cze%'
pierwsza - 1896 i 1897, cz&%' druga: od

1

Tymoteusz "uniewski (1847-1905). Fot. ze zbiorów
dr Moniki Fonberg-Broczek

Autorka pracy jest praprawnuczk& Tymoteusza *uniewskiego, prawnuczk& córki T. *uniewskiego, ZoÞi Fonbergowej; dr. nauk medycznych, wyk#adowc& w Klinice Geriatrii
Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, zajmuje si" badaniem d#ugowieczno%ci.
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1 czerwca 1897 r2. R"kopis Pami&tnika przechowywany jest w Bibliotece Zak#adu Naukowego im. Ossoli'skich (Ossolineum) we Wroc#awiu. Zawarte w tytule Silva Rerum, czyli Las rzeczy, trafnie oddaje
tre%! Pami&tnika, który, oprócz szczegó#owych informacji o rodzinie
i jej dziejach, zawiera unikalne %wiadectwo epoki ko'ca XIX wieku
i spotka' z lud$mi, w%ród których by#o wiele wybitnych postaci, m. in.
Zygmunt Gloger. Niniejsze opracowanie zosta#o przygotowane g#ównie
na podstawie lektury r"kopisu Pami&tnika Tymoteusza *uniewskiego,
z którego pochodzi równie wi"kszo%! reprodukcji rycin i fotograÞi.

Daty z &ycia Tymoteusza "uniewskiego
Tymoteusz *uniewski tak pisze w Pami&tniku o swoich narodzinach:
„Urodzi#em si" w mie%cie Soko#owie, w domu przy ulicy Ko%cielnej,
w trzecim domu od Ko%cio#a dnia 24 stycznia 1847 r., w niedziel",
o godzinie 8 wieczorem”3. Tymoteusz *uniewski pocz&tkowo pobiera#
nauki w domu, od matki i ojca, dzi"ki którym w 6. roku ycia umia# czyta!
i pisa!. Tak wspomina jedn& z pierwszych swych lektur: „W 7 czy 8 roku
czyta#em Robinsona Kruzoe, zrobi# tak wielkie na mnie wra enie, e
o niczem nie my%la#em, tylko eby zosta! takim podró nikiem”4. W wieku 10 lat Tymoteusz rozsta# si" po raz pierwszy na d#u ej z domem
rodzinnym i zamieszka# na stancji w Siedlcach, gdzie ucz"szcza# do
szko#y, a nast"pnie do gimnazjum w latach 1857-1866. W pierwszym
roku nauki przeby# ci" kie zapalenie p#uc i, jak sam pisze: „Skutkiem
tej przerwy w klasie pierwszej siedzia#em dwa lata”5. W Pami&tniku pisanym po prawie 40 latach wspomina szczegó#owo imiona i nazwiska
kolegów i nauczycieli.
W 1863 r. szesnastoletni Tymoteusz by# %wiadkiem wybuchu powstania styczniowego i widzia# o#nierzy wioz&cych zabitych, rannych
i aresztowanych w pierwszych dniach walk. Tak pisze o swoich wraeniach: „Zastanawiaj&c si" obecnie nad uczuciem, jakie mnie widok
zabitych i rannych wprawi# rzec mog", e m#odzieniec wobec takich
faktów okropnych przyspiesznie dojrzewa, m" nieje, m#ody umys# nie

2

3
4
5

T. *uniewski, Z Bogiem zacz&ty pami&tnik wa#niejszych wydarze z #ycia Tymoteusza
)ukocz )uniewskiego przydomku Plewa spisany w latach 1896 i 1897 (Silva Rerum), cz&%'
pierwsza I, Bibl. Z.N. im. Ossoli'skich, dz. rkps., sygn. 13133/II (dalej Pami&tnik, cz. I).
T. *uniewski, Z Bogiem zacz&ty pami&tnik wa#niejszych wydarze z #ycia Tymoteusza
)ukocz )uniewskiego przydomku Plewa spisany od 1 czerwca 1897 (Silva Rerum), cz&%'
druga II, Bibl. Z.N. im. Ossoli'skich, dz. rkps., sygn. 13133/II (dalej Pami&tnik, cz. II).MikroÞlmy obu cz"%ci r"kopisu Pami&tnika znajduj& si" w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
T. *uniewski, Pami&tnik, cz. I, s. 29.
Ibidem, s. 30.
Ibidem, s. 32.
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przera a si", lecz nabiera hartu heroizmu i pragnie rzuci! si" w wir
wypadków, aby zosta! bohaterem”6. Tymoteusz *uniewski próbowa#
wraz z kolegami przy#&czy! si" do powstania ju w lutym 1863 r., ale
po nocnym b#&kaniu si" po lesie powróci# do szko#y. W kwietniu podj&#
kolejn& prób" do#&czenia si" do powstania, zosta# przyj"ty do kompanii
kosynierów, a nast"pnie do kawalerii. Bra# udzia# w kilku bitwach i otar#
si" o %mier!, a we wrze%niu 1863 r. zosta# zwolniony z wojska z powodu
choroby. Udzia# w powstaniu opisuje ze szczegó#ami7.
W czerwcu 1866 r. Tymoteusz *uniewski otrzyma# %wiadectwo uko'czenia gimnazjum, zwane patentem, a we wrze%niu wst&pi# do Szko#y
G#ównej w Warszawie. Mia# trudno%ci z uzyskaniem wymaganego
wówczas %wiadectwa Naczelnika Wojennego, ale w ko'cu otrzyma#
je z adnotacj& „ e jakkolwiek by# w powstaniu to jednak jako ma#oletni,
zatem w#adze wojenne dozwalaj&, aby wst&pi# do Szko#y G#ównej”8.
Pozostawa# jednak pod nadzorem policyjnym, co uniemo liwi#o mu
uzyskanie paszportu i udzia# w wystawie powszechnej w Pary u
w 1868 r. Studiowa# na wydziale nauk przyrodniczych, interesuj&c si"
szczególnie chemi& Þzjologiczn&; wyniki swojej pracy nad analiz& chemiczn& chloroÞlu opublikowa# w „Gazecie Lekarskiej” w 1869 r. Podczas
podró y do Berlina w 1869 mia# okazj" spotka! Marcelego Nenckiego
– pó$niej s#ynnego chemika – i wys#ucha! wyk#adu wybitnego profesora Virchova. Z powodu k#opotów zdrowotnych, wywo#anych udzia#em
w do%wiadczeniach chemicznych, za rad& ojca i lekarzy, Tymoteusz
*uniewski zmuszony by# wyrzec si" „ukochanej chemii” i postanowi#
studiowa! rolnictwo. Zapisa# si" do Akademii Rolniczej w Gembloux,
w Belgii, gdzie studiowa# w latach 1869-1870.
Po powrocie do kraju Tymoteusz *uniewski osiad# w Guzówce,
maj&tku ojca w powiecie #ukowskim, a w 1874 roku kupi# maj&tek Korytnica w powiecie w"growskim, który na prawie 30 lat sta# si" domem
i miejscem realizacji pasji rolniczej i gospodarskiej.
W 1875 roku o eni# si" z Mari& Zabie##o, a w kolejnym roku urodzi#a
si" córka, Kazimiera. Ma# e'stwo by#o nieudane i w 1876 roku dosz#o
do separacji ma# onków i rozwodu. Prze ycia te by#y dla Tymoteusza
*uniewskiego bardzo trudnym do%wiadczeniem. Po raz drugi o eni# si"
w 1884 roku z Mari& Izabell& Boglewsk& (ur. 1859), z któr& mia# pi"cioro
dzieci: trzy córki (Marysi", Zosi", Ani") i dwóch synów (Karolka – zmar#
w wieku 2 lat i Michasia).

6

Ibidem, s. 33.
Ibidem, s. 34-43.
8
Ibidem, s. 55.
7
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Maria Izabella z Boglewskich "uniewska
(8 IX 1859 – 8 I 1936), druga &ona T. "uniewskiego, u do#u: herb Boglewskich (Jelita)
i "uniewskich ("ukocz). Fot. ze zbiorów
ZoÞi Boglewskiej-Hulanickiej

Córki M. i T. "uniewskich, od lewej: Anna Stanis#awa (ur. 1895), Maria (ur.
1885) i ZoÞa Adela (ur. 1890), koniec XIX w. Fot. ze zbiorów ZoÞi Boglewskiej-Hulanickiej
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T. "uniewski z rodzin%, czasy korytnickie. Fot. udost$pni#a dr Katarzyna
Broczek

W 1902 roku Tymoteusz *uniewski uzna#, e z powodów zdrowotnych nie jest w stanie dalej prowadzi! tak du ego gospodarstwa, jakim
by#a Korytnica, sprzeda# maj&tek i przeniós# si" do ma#ego maj&tku we
wsi *aziska, w powiecie mi'skim. Zmar# podczas pobytu w Warszawie
20 kwietnia 1905 roku, w wieku 58 lat. Grób Tymoteusza *uniewskiego
znajduje si" na Cmentarzu Pow&zkowskim w Warszawie.

Ród "uniewskich
Ojcem Tymoteusza *uniewskiego by# Karol Marcelli *uniewski (1815-1890), a matk& Marcyjanna Anna z *uniewskich *uniewska (1823-1867). Karol Marcelli *uniewski herbu *ukocz otrzyma# w 1843 roku
z mocy Prawa o Szlachectwie w Królestwie Polskim tytu# szlachcica,
a posiadanie stanu szlacheckiego udowodni# od 1641 r. W Pami&tniku
znajduje si" r"czny odpis dokumentu Heroldyi Królestwa Polskiego
ustanawiaj&cego nadanie tytu#u szlacheckiego9. Karol Marcelli *uniewski pe#ni# liczne funkcje publiczne, m.in. by# Patronem Trybuna#u
Cywilnego w Siedlcach i Opiekunem Ochrony Katolickiej Sierot w Siedlcach.
Tymoteusz *uniewski interesowa# si" dog#"bnie dziejami swoich
przodków, gromadzi# materia#y do kroniki rodziny *uniewskich, w Pami&tniku zamie%ci# kopie wielu dokumentów i w#asnor"cznie rozrysowane drzewa genealogiczne, w tym równie genealogie dalszych
krewnych i przyjació#10.
9
10

Ibidem, s. 3-4.
Ibidem, s. 2; Idem, Pami&tnik, cz. II, str. 9-11, 14-18, 98-99, 102, 109, 128, 131, 141, 155,
157-158, 166, 183, 188.
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Strona Pami&tnika T. "uniewskiego. U góry rodzice: Marcyjanna z "uniewskich
"uniewska (1823 – 1867), Karol Marcelli "uniewski (1815 - 1890).
Fot. udost$pni#a dr Katarzyna Broczek
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Osi%gni$cia w dziedzinie rolnictwa i prowadzenia gospodarstwa
G#ówne zainteresowania Tymoteusza *uniewskiego skupia#y si"
wokó# hodowli kartoßi. W wyniku wieloletnich do%wiadcze' prowadzonych w Korytnicy, *uniewski sta# si" uznanym hodowc& kartoßi,
opracowa# udoskonalone metody uprawy, stworzy# prototypy kartoßarki
i obsypnika w#asnego pomys#u. Metoda hodowli kartoßi Tymoteusza
*uniewskiego polega#a na przemy%lanym dostosowaniu metod uprawy
do Þzjologicznych wymaga' tej ro%liny. Jednym z istotnych zagadnie'
by#a g#"boko%! siewu; kartoße posadzone p#ytko szybciej wschodzi#y,
ale mog#y ucierpie! od suszy, posadzone za% g#"biej korzysta#y z wi"kszej ilo%ci wody i pokarmów w glebie, ale grozi#o im gnicie przy mokrej
pogodzie. Metoda *uniewskiego polega#a na p#ytkim sadzeniu kartoßi,
a nast"pnie dosypywaniu ziemi tu przed wzej%ciem ro%lin11. Dzi"ki
stosowaniu udoskonalonych metod uprawy zbiory kartoßi w Korytnicy
by#y bardzo wysokie, a oferta sadzonek kartoßi *uniewskiego obejmowa#a corocznie ponad 100 gatunków.

Prototyp kartoßarki, projekt T. "uniewski (1899). Fot. udost$pni#a dr Katarzyna Broczek

W czasie 30. lat gospodarowania w Korytnicy Tymoteusz *uniewski
wprowadzi# wiele innowacyjnych rozwi&za', m.in. opracowa# system
nawadniania #&k, który sta# si" przyk#adowym rozwi&zaniem dla innych
gospodarstw. Zbudowa# olejarni" i gorzelni" – w tym miejscu warto
wspomnie!, e jednocze%nie by# cz#onkiem Komitetu Trze$wo%ci Powiatu W"growskiego. Rozbudowa# przej"t& po poprzednim w#a%cicielu
11

Idem, Uprawa kartoßi opracowana na podstawie wieloletniego do%wiadczenia, druk „Gazety
Rolniczej”, Warszawa, 1899, s. 168-170.
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maj&tku Korytnica, hr. Ronikerze, fabryk" sera %mietankowego, zwanego serem ronikierowskim, który eksportowa# poza granice Królestwa
Polskiego. Zajmowa# si" tak e hodowl& koni i rozbudowa# dwór w Korytnicy z zastosowaniem nowoczesnych rozwi&za' budowlanych.

Dwór w Korytnicy: stary (tzw. Ronikierowski) i nowy (dobudowany przez
T. "uniewskiego), lata trzydzieste. Fot. ze zbiorów Ireny Stankiewicz

Tymoteusz *uniewski otrzyma# liczne nagrody na wystawach rolniczych za osi&gni"cia w dziedzinie rolnictwa i hodowli, w tym, mi"dzy
innymi12:
- Medal br&zowy za ser ronikierowski – Warszawa, 1883;
- Medal srebrny za hodowl" koni – Janów, 1887;
- Dyplom zas#ugi za studia nad upraw& kartoßi – Warszawa, 1888;
- Medal br&zowy za owies kanadyjski i #ubin niebieski; List pochwalny za yto polskie oraz Dyplom zas#ugi za ogó# okazów – Warszawa,
1891.
W Pami&tniku jest wiele fragmentów %wiadcz&cych o dobrych stosunkach #&cz&cych Tymoteusza *uniewskiego z pracownikami maj&tku
i o dba#o%ci w#a%ciciela o dobrze wykonan& prac", za któr& nale y si"
odpowiednia zap#ata. B"d&c cz#owiekiem niezwyk#ej pracowito%ci,
Tymoteusz *uniewski umie%ci# w swoim Pami&tniku my%l: „Kto nie
pracuje, niech nie je”.

12

Idem, Pami&tnik, cz. I, s. 90.
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Dyplom zas#ugi dla T. "uniewskiego. Fot. udost$pni#a dr Katarzyna
Broczek

Publikacje z dziedziny rolnictwa
Jako autor prac z dziedziny rolnictwa, umia# Tymoteusz *uniewski
w sposób pasjonuj&cy pisa! o przedmiocie docieka', np. o hodowli kartoßa i zawsze dostosowywa# j"zyk do czytelnika. Dwustupi"!dziesi"ciostronicowej monograÞi na temat uprawy kartoßi towarzyszy#o wydanie
publikacji o charakterze popularnym dla u ytku gospodarzy rolnych13.
Ciekaw& cz"%ci& wspomnianej monograÞi s& rozdzia#y dotycz&ce nazw
ludowych kartoßa i analiza polskiego pi%miennictwa o kartoßach.

13

Idem, Uprawa kartoßi opracowana na podstawie wieloletniego do%wiadczenia, druk „Gazety
Rolniczej”, Warszawa, 1899. Publikacja dost"pna w zbiorach Ossolineum, Wroc#aw; Idem,
Jak nale#y uprawia' kartoße? Dla u#ytku gospodarzy rolnych, druk „Gazety Rolniczej”,
Warszawa, 1899. Publikacja dost"pna w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.
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Interesowa# si" równie histori& rolnictwa, opublikowa# prace na
temat brony podlaskiej, sochy litewskiej i podlaskiej14 oraz rozprawy
o historii rolnictwa i hodowli zwierz&t u staro ytnych Rzymian15.
Tymoteusz *uniewski publikowa# periodycznie artyku#y i listy w „Gazecie Rolniczej” i „Niwie” opisuj&ce coroczne do%wiadczenia w hodowli
kartoßi i wskazówki dla rolników. By# cz#onkiem komitetu redakcyjnego
Encyklopedii Rolniczej i cz#onkiem komitetu konkursowego „Gazety
Rolniczej”.
Oprócz publikacji wyg#asza# wyk#ady i pogadanki na posiedzeniach
Towarzystwa Rolniczego i innych zebraniach lokalnych.

Inne zainteresowania naukowe i dzia#alno ' w towarzystwach
naukowych
Tymoteusz *uniewski by# cz#owiekiem wszechstronnym. Znajomo%!
i przyja$' z Zygmuntem Glogerem obudzi#a w nim zainteresowanie
archeologi& i etnograÞ&. Prowadzi# badania wspólnie z Glogerem
i samodzielnie. Owocem tych poszukiwa' by#y publikacje artyku#ów
w „Pami"tniku FizyjograÞcznym” i „Wiadomo%ciach Archeologicznych”
i osobno wydane monograÞe na temat staro ytnych cmentarzysk
i staro ytnych aren w Polsce16, a tak e wspó#praca przy redagowaniu
hase# encyklopedycznych.
Tymoteusz *uniewski by# cz#onkiem korespondentem Towarzystwa
Przyjació# Nauk w Poznaniu (od 1887 r.), a tak e cz#onkiem korespondentem Departamentu Rolniczego w Petersburgu i G#ównego Obserwatorium Fizycznego w Petersburgu. Prowadzi# w#asne obserwacje
meteorologiczne w Korytnicy, a potem w *aziskach.

14

15

16

Idem, Brona podlaska. Przyczynek do historyi rolnictwa w Polsce. Warszawa, drukiem
W#adys#awa Szulca, 1901; Idem, Socha litewska v. podlaska. Warszawa, druk „Gazety
Rolniczej”, 1899. Obie publikacje znajduj& si" w zbiorach Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Idem, Historia rolnictwa i hodowli zwierz$t u staro#ytnych Rzymian z dzie" Katona Censora,
PliniuszaSstarszego, Wirgiliusza, Warrona, Palladyusza i Kolumelli. Warszawa, 1900; Idem,
Znaczenie "ubinu u staro#ytnych Rzymian. Z dzie" o rolnictwie Katona Starszego, Warrona,
Kolumelli i Palladyusa. Warszawa, 1888; Idem, Mierzwienie i uprawa ziemi u Rzymian,
z dzie" staro#ytnych o rolnictwie. Warszawa 1889. Publikacje znajduj& si" w zbiorach
Biblioteki Narodowej w Warszawie.
Idem, Cmentarzyska staro#ytne, przedruk z „Wiadomo%ci Archeologicznych”, Warszawa,
1882; Idem, Staro#ytne #arna w Polsce, odbitka z „Pami"tnika FizyjograÞcznego”, drukiem
Emila Skiwskiego, Warszawa, 1885. Obie publikacje znajduj& si" w zbiorach Biblioteki
Narodowej w Warszawie.
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Dwór w "aziskach, pocz%tek XX w. Fot. z ksi%&ki J. D#ugo#$ckiego Czas miniony niezapomniany

Do&ynki w "aziskach, 1904 r. Drugi od lewej Z. Gloger, czwarty od lewej
T. "uniewski. Fot. udost$pni#a dr Katarzyna Broczek
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Przyja(! z Zygmuntem Glogerem
W Pami&tniku znajduje si" wiele akapitów po%wi"conych Zygmuntowi Glogerowi, ich wspólnym wyjazdom, badaniom, a tak e wizytom
Glogera w domu *uniewskich. Pod wp#ywem Zygmunta Glogera Tymoteusz *uniewski rozwin&# swoje zainteresowania archeologi& i etnograÞ&, a z czasem znajomo%! przerodzi#a si" w za y#o%!, której %lady
odnale$! mo na w korespondencji przyjació#. *uniewski skrupulatnie
przechowywa# listy od Glogera z lat 1880-1904 i ich r"kopisy zosta#y
zebrane w osobnym tomie17.

Dzia#alno ' spo#eczna
Tymoteusz *uniewski anga owa# si" w dzia#alno%! spo#eczn& na
poziomie lokalnym i aktywnie wspiera# dzia#ania na polu spo#ecznym,
naukowym i kulturalnym o szerszym zasi"gu. Piastowa# urz&d S"dziego
Gminnego w Korytnicy w latach 1879-1888. S&d gminny rozwi&zywa#
oko#o 1200 spraw rocznie i cz"sto udawa#o si" powa%nione strony
doprowadzi! do zgody i pojednania, zachowuj&c zasady prawdy i sprawiedliwo%ci. Tymoteusz *uniewski pisze: „Mia#em zawsze to na uwadze,
e zadaniem s"dziego jest wzbudza! w ludno%ci poszanowanie dla
starszych, uszanowanie w#asno%ci, uszlachetni! obyczaje”18.
Tymoteusz *uniewski zosta# mianowany delegatem taksowym w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim w Królestwie Polskim w roku 1874.
W 1889 r. podczas kl"ski nieurodzaju wywo#anej susz&, *uniewski by#
delegowany do sprawdzenia konsekwencji nieurodzaju w maj&tkach,
aby ich w#a%ciciele mogli uzyska! ulgi Þnansowe. W Pami&tniku znale$!
mo na opis maj&tków znajduj&cych si" w powiecie w"growskim w latach 1874-189719. W 1894 roku Tymoteusz *uniewski sporz&dzi# list"
ziemian w guberni siedleckiej uprawnionych do uczestnictwa w wyborach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego w Siedlcach. W Pami&tniku
znajduje si" pe#na lista ziemian, zawieraj&ca 297 nazwisk20.
W 1879 r. Tymoteusz *uniewski wzi&# udzia# w jubileuszu Józefa
Kraszewskiego w Krakowie, gdzie mia# okazj" spotka! wybitnych
przedstawicieli inteligencji polskiej.
Owocem spo#ecznych zainteresowa' i bada' Tymoteusza *uniewskiego by#a publikacja pt. Drobna szlachta, w której dokona# szczegó#owej analizy stanu posiadania i gospodarowania drobnych w#a%cicieli
17

18
19
20

Listy Zygmunta Glogera do Tymoteusza *uniewskiego. Bibl. Z.N. im. Ossoli'skich, dz. rkps.,
sygn. 13134/III. MikroÞlm r"kopisu znajduje si" w Bibliotece Narodowej w Warszawie.
T. *uniewski, Pami&tnik, cz. I, s. 180.
Idem, Pami&tnik, cz. II, s. 50-57.
Ibidem,, s. 60-71.
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ziemskich zwanych równie szlacht& zagonow&, za%ciankow&, szaraczkow&, okoliczn& lub cz&stkow&21. Zabiera# równie g#os w sprawach,
które w tamtych czasach by#y przedmiotem publicznej dyskusji, np.
na temat wyjazdów zarobkowych do Brazylii i na#o enia podatków na
gry karciane22.
Tymoteusz *uniewski wspiera# Þnansowo budow" pomnika Adama
Mickiewicza w Warszawie (1897) i wspó#pracowa# z Komitetem Jubileuszowym Henryka Sienkiewicza na uczczenie 25-letniej pracy literackiej (1900). By# cz#onkiem komitetu stypendialnego im. %p. Franciszka
Kami'skiego w Warszawie dla studentów Uniwersytetu (1888).
Wpis w Pami&tniku rozpoczynaj&cy rok 1900 by# nast"puj&cy: „Daj
Bo e pomy%lny WIEK XX. Daj Bo e szcz"%cie dla Kraju i Rodziny”. Poni ej znajduje si" notatka: „2/stycz.1901 r. by#a pierwsza sesja komitetu
budowy wie y i kaplicy w Korytnicy. Prezyduj&cy Tymoteusz *uniewski,
cz#onkowie: Ignacy Popiel, Józef Jaczewski, Jan Kowalczyk, Franciszek
Ch&dzy'ski, Antoni Parys, Józef Gromek, Józef (elazowski”23.
Tymoteusz *uniewski wyznawa# tradycyjne zasady, a jednocze%nie
by# cz#owiekiem post"powym; w 1892 r. w wieku 46 lat ubezpieczy# si"
na ycie w towarzystwie ubezpieczeniowym „Przezorno%!”. Wykupi#
równie ubezpieczenie na ycie dla rz&dcy i karbowego, „aby zach"ci!
ludzi do yczliwej s#u by”24.

Publikacje o Tymoteuszu "uniewskim
Po %mierci Tymoteusza *uniewskiego ukaza#y si" liczne nekrologi
w gazetach codziennych i pismach rolniczych. Autorem jednego ze
wspomnie' po%miertnych by# Zygmunt Gloger25.
Wspó#czesne publikacje dotycz&ce Tymoteusza *uniewskiego
s& dzie#em g#ównie jednego autora, zmar#ego przedwcze%nie %p.
prof. Arkadiusza Ko#odziejczyka, a zainteresowanie osob& i dzie#em
Tymoteusza *uniewskiego kultywowane jest przez osoby zwi&zane
z Towarzystwem Przyjació# Ziemi Korytnickiej26. To ich wysi#ki i praca
przyczyniaj& si" do zachowania pami"ci o przesz#o%ci, która od zawsze
21

22

23
24
25

26

Idem, Drobna szlachta. Przyczynek do pogl$du na stan ekonomiczny i potrzeby ma"ej w"asno%ci ziemskiej w Królestwie Polskiem, Warszawa 1892. Publikacja dost"pna w zbiorach
Ossolineum, Wroc#aw.
Idem, W sprawie wychod*stwa do Brazylii, „Gazeta Rolnicza”, 1891, N. 5; Idem, O potrzebie
ob"o#enia podatkiem procederu karcianego, „S#owo”, 1893, N. 17.
Idem, Pami&tnik, cz. II, s. 156.
Ibidem, s. 36.
„Gazeta Polska”, 1905, N. 105 (28.04.); Wycinek tego nekrologu z „Gazety Polskiej”
zosta# umieszczony przez rodzin" Tymoteusza *uniewskiego wraz z innymi nekrologami
w Pami&tniku; T. *uniewski, Pami&tnik, cz. II, s. 196.
A. Ko#odziejczyk, Tymoteusz )uniewski. „Zeszyty Korytnickie”, t.1., Towarzystwo Przyjació#
Ziemi Korytnickiej, Korytnica 2009.
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jest fundamentem „tu i teraz” oraz punktem wyj%cia na spotkanie jutra.

Zako!czenie
Na pocz&tku drugiej cz"%ci swojego
Pami&tnika Tymoteusz *uniewski zamie%ci# poni sz& my%l, datowan& na 1902 r.,
która w syntetyczny sposób podsumowuje jego ycie i osi&gni"cia: „W ci&gu
ycia mego posi#kowa#em si" motorem
pot" nym, bo zbudowanym z elaznej
woli, stalowej energii, a wspartym na
granitowym fundamencie wytrwa#o%ci
i znajomo%ci rzeczy. Kapita#u zawsze
mia#em ma#o, lecz u ywa#em go oszcz"dnie i z zastanowieniem. Ma#emi %rodkami
Bóg pozwoli# mi w ci&gu 30-letniej pracy
na roli (od 1870 do 1900) powi"kszy!
mienie dziesi"! razy, a ca#o%! pracy
pozwoli#a mi zaj&! powa ne stanowisko
w spo#ecze'stwie”27.

Nekrolog T. uniewskiego autorstwa Z. Glogera. Fot. udost!pni"a dr Katarzyna Broczek

27

T. uniewski, Pami tnik, cz. II, s. 2.
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Fragment cz. II Pami tnika T. uniewskiego z 1902 r. Fot. udost!pni"a dr Katarzyna Broczek
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„ #czniczki” – graÞka Ireny Stankiewicz. Fot. Leszek Kulik
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„Zeszyty Korytnickie”,
t. 3, 2011

Ks. pra". Czes"aw Mazurek1

Wspomnienia z %ycia
i z pracy duszpasterskiej
Dzi"ki uprzejmo#ci dyr. Andrzeja Kruszewskiego, prezesa Towarzystwa Przyjació$ Ziemi Korytnickiej, z inicjatywy tego stowarzyszenia
otrzyma$em z r%k p. wójta Stanis$awa Komudzi&skiego i p. Micha$a
Gromka – przewodnicz%cego Rady Gminy Korytnica tytu$ Honorowego
Obywatela Gminy Korytnica, przyznany uchwa$% Rady Gminy Korytnica XXXIV/184/09. Podnios$a uroczysto#' mia$a miejsce 13 XI 2009 r.
w Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw$a II w Korytnicy. Wszyscy
uhonorowani otrzymali pami%tkowe dyplomy, kwiaty oraz wys$uchali
laudacji na swoj% cze#'. Ta wiadomo#' by$a dla mnie mi$ym zaskoczeniem i g$"bokim prze!yciem, bo zosta$em w$%czony do grona osób
tak bardzo wa!nych i zas$u!onych dla Gminy Korytnica jak: ks. bp dr
Antoni PacyÞk Dydycz, pani prof. Irena Stankiewicz, pan minister Franciszek Adam Wiel%dek, pan minister Micha$ Str%k i pan prof. Arkadiusz
Ko$odziejczyk. Stawia$em sobie pytanie, czy zas$u!y$em przy takich
osobach na to wyró!nienie?
Zwrócono si" do mnie z pro#b%, abym jako wyró!niony powy!szym
tytu$em napisa$ kilka zda& o sobie i o swojej pracy duszpasterskiej.
Pochodz" z ubogiej rodziny wiejskiej zamieszka$ej w S"tkach, par.
Ulan, pow. $ukowski. Urodzi$em si" 20.07.1933 r. Moimi rodzicami byli
Antoni i Marianna z d. Piekarska. Odznaczali si" g$"bok% wiar% i wzajemnym szacunkiem. Od najm$odszych lat uczyli nas mi$o#ci Boga
i bli(nich. W codziennej wspólnej modlitwie cz"ste by$y intencje za
dzieci (mam brata i 4 siostry).
II wojna #wiatowa, szczególnie pi"cioletnia okupacja hitlerowska,
by$a dla nas wielkim i bolesnym prze!yciem. OÞar% dzia$a& wojennych
1

Ks. pra$at Czes$aw Mazurek (ur. 1933 r.) – d$ugoletni (1988-2008) proboszcz paraÞi w Korytnicy, obecnie na emeryturze. Opracowanie przypisów – A. Kruszewski.
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by$ tata, który po powrocie z frontu chorowa$ przez 14 lat. By$y to dla
mamy bardzo ci"!kie lata pracy, przy chorym m"!u i wychowaniu
sze#ciorga dzieci.
Dzi"ki Opatrzno#ci Bo!ej, po VI klasie, w roku 1948, pojecha$em
do szko$y prowadzonej przez Ksi"!y Salezjanów w Marsza$kach ko$o
Ostrzeszowa. Po czterech latach wst%pi$em do Gimnazjum Biskupiego
w Siedlcach. Po maturze odby$em sze#cioletnie studia w Wy!szym
Seminarium Duchownym w Siedlcach.
27.05.1961 r. otrzyma$em upragnione #wi"cenia kap$a&skie z r%k
ksi"dza bp. dr. Ignacego )wirskiego. Po #wi"ceniach, jako wikariusz,
przez dwa lata pracowa$em w Prostyni u ks. pra$ata Józefa Ruci&skiego, prawdziwego ojca, nauczyciela i dobrodzieja. Nast"pne trzy lata
pracy w ukowie i cztery lata w Siedlcach to nauka religii m$odzie!y
licealnej i szkó$ podstawowych. By$y to bardzo pracowite czasy – tygodniowo od 30 do 36 godzin katechezy oraz obowi%zki duszpasterskie.
Nast"pnie otrzyma$em samodzielne paraÞe: w Wargocinie (2 lata),
w Rokitnie (2 lata), w Wirowie (5 lat) i w Szcza$bie (10 lat). W ka!dej
z tych paraÞi, obok trosk o sprawy duchowe paraÞan, mia$y miejsce
remonty i budowy. Najwi"cej trudu i pracy by$o w Szcza$bie ko$o Adamowa, gdzie pracowa$em od 1978 r. Praca by$a bardzo k$opotliwa:
przy budowie drogi, plebanii i k o # c i o $ a, punktu katechetycznego,
budynku gospodarczego; w tym czasie prze!ywali#my bowiem stan
wojenny. Okres dziesi"cioletniej pracy w Szcza$bie wymaga chyba
napisania specjalnej ksi%!ki.
We wszystkich paraÞach stara$em si" jak najstaranniej uczy' religii,
#piewu pie#ni ko#cielnych i g$osi' S$owo Bo!e. Prowadzi$em równie!
wiele rekolekcji adwentowych i wielkopostnych. W pracy duszpasterskiej wielk% wag" przyk$ada$em do rozwoju kultu Matki Bo!ej. Dlatego
zorganizowa$em wiele pielgrzymek z wiernymi do ró!nych sanktuariów
Maryjnych: Jasnej Góry, Lichenia, Kalwarii Zebrzydowskiej, Gietrzwa$du, )wi"tej Lipki, Woli Gu$owskiej, Le#nej Podlaskiej i innych.
20.10.1988 r. z polecenia ksi"dza bp. dr. Jana Mazura przyby$em
do Korytnicy W"growskiej. Obj%$em paraÞ" po ks. pra$. Eugeniuszu
Zab$ockim2, który gorliwie pracowa$ przez 13 lat. By$em mu wdzi"czny
za jego prac", z której ju! korzysta$em. Ks. Zab$ocki pobudowa$ plebani", budynek gospodarczy, wyremontowa$ ogrodzenie cmentarza
grzebalnego, rozpocz%$ budow" kaplicy w Górkach Grubakach oraz
zadatkowa$ nowe 25 - g$osowe organy.
W pierwszej kolejno#ci zaj%$em si" pracami wyko&czeniowymi
w Górkach, a nast"pnie budow% organów, które po trzech latach by$y
gotowe i po#wi"cone przez ks. bp. Jana Mazura.
2

Ks. pra$. Eugeniusz Zab$ocki (1929-2001), kap$an diecezji siedleckiej, zmar$ jako proboszcz
paraÞi #w. Trójcy w Terespolu, w l. 1975-1988 by$ proboszczem w Korytnicy.
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Kaplic" wewn%trz i zewn%trz wytynkowano, dobudowano sal" katechetyczn% i zakrysti", zrobiono dach, pi"kn% nastaw" o$tarzow%,
boazeri" modrzewiow%, $awki d"bowe w ca$ej kaplicy, które wy$o!ono
specjaln% wyk$adzin% dywanow%. Na posadzk" po$o!ono wyk$adziny
dywanowe, zakupiono naczynia i szaty liturgiczne. Ogrodzono te! plac
ko#cielny i po$o!ono betonowy chodnik wokó$ kaplicy.
W Korytnicy na parkingu od ulicy Ma$kowskiego zrobiono ogrodzenie
metalowe placu ko#cielnego, od strony wschodniej po$o!ono 800 m²
kostki, wykarczowano stary drzewostan i powi"kszono parking.
Zbli!a$a si" uroczysto#' #wi"ce& kap$a&skich ks. Jerzego Dylewskiego i ks. Szczepana Jaczewskiego. Ks. rektor powiadomi$ mnie, !e
#wi"cenia kap$a&skie odb"d% w 1994 r. w Korytnicy. Dlatego rozpocz"li#my odnowienie ko#cio$a wewn%trz i na zewn%trz, poz$ocono o$tarze,
sprawiono nowe dywany, za$o!ono nowe mosi"!ne !yrandole, zrobiono
nowe nag$o#nienie oraz ogrzewanie elektryczne ko#cio$a. Zbudowano
20 nowych, d"bowych $awek i wszystkie zosta$y przykryte wyk$adzin%
dywanow%. W kaplicy Matki Bo!ej Nieustaj%cej Pomocy zamontowano
3 witra!e: Jana Paw$a II, #w. Maksymiliana Kolbe i b$. Ojca Honorata,
a w prezbiterium: #w. Józefa i Matki Bo!ej Niepokalanej, na który z$o!yli
oÞar" Wies$awa i Jerzy Bajer.
Na plebanii wyd$u!ono dach i za$o!ono nowe rynny. Na zewn%trz
ocieplono #ciany plebanii oraz pomalowano dach i ocieplono strych
prasowan% wat%. Wymieniono wszystkie okna na plastikowe. Wewn%trz
odnowiono wszystkie pomieszczenia i zrobiono now% $azienk".
Po odzyskaniu od gminy domu paraÞalnego („Watykan”) odnowiono
go na zewn%trz i cz"#ciowo wewn%trz (m.in. nowa $azienka) oraz pomalowano dachy i przygotowano sal" rekreacyjn% dla m$odzie!y oraz
zakupiono jej wyposa!enie. Tak!e budynek wikariatu zosta$ odnowiony,
wyd$u!ono dach i zamontowano nowe rynny oraz przeprowadzono
wewn%trz kapitalny remont i za$o!ono centralne ogrzewanie.
Na ko#ciele i dzwonnicy za$o!ono nowe rynny, pomalowano dachy,
usuni"to ze strychu ogromn% ilo#' #mieci oraz wszystkie spróchnia$e
deski i za$o!ono nowe impregnowane (700 m²) i ocieplono wat% oraz
zrobiono o#wietlenie. Wyremontowano wszystkie drzwi wej#ciowe do
ko#cio$a. Naprawiono zawieszenie dzwonów i za$o!ono alarm zabezpieczaj%cy ko#ció$. Poz$ocono wszystkie naczynia liturgiczne, zakupiono
kap" i 10 ornatów oraz 3 komplety obrusów do o$tarzy i potrzebn%
bielizn" ko#cieln%. Wykonano przeszklone kraty w g$ównym wej#ciu
do ko#cio$a, by wierni mogli nawiedza' ko#ció$. Za$o!ono elektryczny
nap"d dzwonów z zegarem. Przy ko#ciele wysadzono aleje tujami,
a wokó$ ko#cio$a posadzono bukszpany.
W roku 2007 dzi"ki sponsorom z paraÞi (pan Andrzej Wiel%dek
z !on% z Rabian, pa&stwo Królak z Woli, pani Weronika Kruszewska
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z Jaczewa, mieszka&cy i stra!acy z Woli oraz anonimowy sponsor,
dawny paraÞanin) wymieniono ramy w oknach, wstawiono w nich podwójne szyby i witra!e: #w. Antoniego, #w. Teresy od Dzieci%tka Jezus,
#w. Ojca Pio, #w. Anny, Matki Bo!ej Ostrobramskiej, Matki Bo!ej Miedze&skiej, #w. Cecylii, #w. Krzysztofa, b$. Czes$awa, a przy bocznych
o$tarzach Eucharystyczny i Matki Bo!ej Ró!a&cowej.
Na cmentarzu grzebalnym wyci"to mnóstwo krzewów i zrobiono
dwie betonowe alejki o $%cznej d$ugo#ci 400 m oraz wykopano now%
studni". Wywieziono ogromne ilo#ci #mieci le!%cych od wielu lat za
ogrodzeniem cmentarza.
Zniszczony kamienny parkan przy ko#ciele trzeba by$o usun%', za$o!y' nowe zbrojone fundamenty i zbudowa' nowy, kamienny parkan
(oko$o 250 m), przy bocznym wej#ciu od strony wschodniej ustawiono
odnowion% Þgur" Matki Bo!ej z piaskowca. Wokó$ ko#cio$a u$o!ono 1600 m² kostki i zamontowano niklowe por"cze przy wej#ciach.
Równie! przy plebanii po$o!ono kostk". Odnowiono Þgury stoj%ce na
zewn%trz ko#cio$a: #w. Piotra i #w. Paw$a oraz Þgur" #w. Franciszka
przed „Watykanem”. Odprowadzono wody podskórne od plebanii, domu
paraÞalnego i wikariatu.
Obok prac gospodarczych troszczy$em si" o sprawy duchowe wiernych. Razem z ks. prefektami i katechetkami uczyli#my religii w szko$ach podstawowych i w gimnazjum. By$y równie! pielgrzymki - ka!dego
roku z wiernymi na pocz%tku lipca do Lichenia i w pierwsz% niedziel"
pa(dziernika do Cz"stochowy, poniewa! 300 rodzin z paraÞi zapisa$o
si" do Jasnogórskiej Rodziny Ró!a&cowej. Dzi"ki nim pog$"bia$a si"
wiara i nabo!e&stwo do Matki Bo!ej, które si" jeszcze bardziej o!ywi$o
poprzez peregrynacj" Þgury Matki Bo!ej Fatimskiej w rodzinach ca$ej
paraÞi. Po kilku latach mia$a te! miejsce peregrynacja Ró!a&ca Jasnogórskiego dla odnowienia modlitwy ró!a&cowej w rodzinach.
Wielkim wydarzeniem dla ca$ej paraÞi by$y misje przed przyjazdem
Ojca )wi"tego Jana Paw$a II do naszej diecezji (10.06.1999 r.) i postawienie dwóch krzy!y przed ko#cio$em, które po#wi"ci$ sam Papie!
w Drohiczynie (krzy! misyjny z napisem: „Jezu, ufam Tobie’’ i krzy!
papieski z napisem „Bóg jest mi$o#ci%”).
G$"bokim prze!yciem dla wiernych by$a w 2003 r. peregrynacja obrazu Pana Jezusa Mi$osiernego po paraÞach poprzedzona rekolekcjami.
Owocem tej peregrynacji by$o przyrzeczenie odmawiania przed ka!d%
Msz% #w. w niedziel" i #wi"ta koronki do Mi$osierdzia Bo!ego.
Dzi"ki oÞarom wiernych ustawiono przy ko#ciele Þgur" Papie!a Jana
Paw$a II. Za$o!ono kuranty wybijaj%ce godziny. Sprowadzono relikwie
siostry Faustyny, które zosta$y skradzione 26.08.2003 roku. Z$odzieje
zabrali równie! dwie zabytkowe monstrancje, dwa kielichy, mosi"!n%
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Þgur" Jana Chrzciciela oraz du!y, zabytkowy zegar. Mimo interwencji
policji, skradzionych rzeczy nie odzyskano.
W czasie Synodu Plenarnego i Diecezjalnego odbywa$y si" przez
dwa lata w 10 wioskach paraÞi comiesi"czne spotkania synodalne, na
których omawiano sprawy ko#cio$a, przykazania Bo!e i prawdy wiary
#wi"tej. Zespo$y liczy$y od 15 do 40 osób.
W czasie przygotowa& do I Komunii #w. (od stycznia do czerwca)
w ka!d% niedziel" by$y spotkania z rodzicami i dzie'mi. Podobnie, co
dwa lata, mia$y miejsce spotkania z rodzicami i m$odzie!% przygotowuj%c% si" do bierzmowania. W poszczególnych wioskach odbywa$y
si" równie! spotkania z cz$onkiniami *ywego Ró!a&ca, na których
omawiano potrzeb" modlitwy zawart% w Li#cie Apostolskim Jana Paw$a
II „O ró!a&cu” i w encyklice o Eucharystii. Spotkania z m$odzie!% przygotowuj%c% si" do ma$!e&stwa prowadzi$ ks. prefekt.
Na zako&czenie pragn" doda', !e wierni w paraÞach, w których
pracowa$em, licznie ucz"szczali na nabo!e&stwa i stale powi"ksza$a si"
liczba przyst"puj%cych do Komunii #w. Pragn" doda', !e spotyka$em
si" z !yczliwo#ci% i oÞarno#ci% paraÞan, w#ród których pracowa$em najpierw w Diecezji Siedleckiej, a od roku 1992 w Diecezji Drohiczy&skiej.
Z ka!dej paraÞi mam niezapomniane, mi$e wspomnienia. Sporadycznie
zdarza$y si" jakie# trudniejsze sytuacje, jak to w#ród ludzi.
Chcia$bym równie! bardzo gor%co podzi"kowa' ks. biskupowi dr.
Antoniemu PacyÞkowi Dydyczowi za ojcowskie serce, za nominacj"
na kanonika gremialnego Kolegiackiej Kapitu$y W"growskiej w roku
2005 i za pra$atur" otrzyman% z Rzymu za przyczyn% Arcypasterza
w dn. 13.08.2007 r.
Z polecenia Ks. Biskupa Ordynariusza przeszed$em na emerytur"
dn. 17.08.2008 r. w wieku 75 lat. Jako emeryt pozosta$em w Korytnicy
i zamieszka$em w organistówce. Dzi"kuj" Bogu za $ask" powo$ania,
za opiek" i pomoc w mojej pracy kap$a&skiej. Chcia$bym doda', !e
wiele zawdzi"czam modlitwom do Matki Bo!ej, do #w. Antoniego i do
#w. Ojca Pio.
Stara$em si" pami"ta' o my#li przewodniej zawartej w regule oo.
Jezuitów: „Wszystko na wi"ksz% chwa$" Bo!%”.
Niech Bóg przyjmie ca$% moj% prac" kap$a&sk%, a to co by$o z$ego,
niech mi wybaczy. Nast"pc% moim na urz"dzie proboszcza paraÞi
Korytnica W"growska zosta$ mianowany ks. Jaros$aw Redosz3, pochodz%cy z W"growa, który kontynuuje moj% prac" i troszczy si" o rozwój
duchowy powierzonej mu wspólnoty oraz materialne podstawy funkcjonowania paraÞi.
Korytnica, dn. 25.01.2011 r.
3

Ks. kan. Jaros$aw Redosz (ur. 1966 r.), od 2008 r. pe$ni urz%d proboszcza korytnickiej
paraÞi.
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„Zeszyty Korytnickie”,
t. 3, 2011

Irena Stankiewicz

Panie Arkadiuszu, Panie Andrzeju
– dzi!kuj!
To si" chyba tak na dobre zacz"$o, kiedy prof. Ko$odziejczyk przyszed$ do mnie po zdj"cia.
- A zegarek pani ma? - zapyta$.
- Tak, mam – powiedzia$am.
- Ale ten z$oty Patek1, który ciocia2 pani zapisa$a w testamencie?
- Sk%d. Od razu sprzeda$y#my. Przecie! by$a wojna.
To nie by$o tak, !ebym wcze#niej nie mia$a kontaktów z Korytnic%.
Owszem, przyje!d!a$am czasami. Pan Morawski3 narzeka$, !e go maj%
za ku$aka4. Kietli&skim zabrano Kietlank"5. Z Woli wyjechali pa&stwo
1

2

3

4

5

Patek – marka zegarka. Za$o!ycielem Þrmy Patek Philipp & Co, pierwszej w #wiecie
produkuj%cej masowo zegarki kieszonkowe oraz jedne z najbardziej ekskluzywnych,
najs$ynniejszych i najpi"kniejszych na #wiecie by$ Polak Antoni Norbert Patek herbu Prawdzic (1812-1877), emigrant, uczestnik powstania listopadowego, który osiad$ w Genewie
(Szwajcaria). Przypisy opr. A. Kruszewski.
Maria Holder-Eggerowa (1875-1941) i jej m%! Teodor Holder-Egger (1852-1929) to ostatni
w$a#ciciele Korytnicy. Ciotka Mary, bo tak Mari" Holder-Eggerow% nazywali najbli!si, by$a
pos$ank% na Sejm RP, czo$ow% dzia$aczk% obozu narodowego na Mazowszu i Podlasiu.
Oboje m"!em nale!eli do wybitnych dzia$aczy spo$ecznych w Korytnicy i powiecie w"growskim. Zob. A. Ko$odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007, passim;
Idem, Maria Holder-Eggerowa, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, 2010, s. 5-18.
Franciszek Morawski (1889-1976) – najpierw dzier!awca, pó(niej w$a#ciciel resztówki po
maj%tku Holder-Eggerów w Korytnicy (dwór, park, ogród, sad i ziemia, razem ok. 10 ha).
Po #mierci M. Holder-Eggerowej pozosta$o#' po w$a#cicielach korytnickich odziedziczy$a jej
siostra, Hila Lutosta&ska (mieszka$a w Korytnicy do wyzwolenia), dzier!awc% by$ Witowski,
pó(niej F. Morawski, który w ko&cu j% kupi$ (prze$om lat 40. i 50.)
Ku$ak – w$a#ciciel du!ego gospodarstwa, bogaty ch$op, zatrudniaj%cy si$" najemn%. W latach
powojennych okre#lenie to (pochodz%ce z j. ros.) mia$o wybitnie pejoratywne znaczenie;
ku$akami okre#lano wtedy wrogów tzw. Polski Ludowej.
Kietlanka – maj%tek ziemski o pow. ok. 100 ha wydzielony przed powstaniem styczniowym
z dóbr korytnickich. Kietli&scy przybyli spod Ostrowi Maz., #ci%gni"ci przez miejscowego
wikariusza ks. Fortunata Kietli&skiego. W 1951 r. w$adza ludowa odebra$a w$a#cicielom
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Jakimowiczowie6 i Ma$kowscy7 (z m$odymi widywa$am si" ju! w Warszawie: Krystyna studiowa$a etnograÞ" u profesora Dynowskiego,
on – Þzyk" teoretyczn%).
Przywioz$am ciotecznego brata z Kanady (Janka Weryho, który by$
ca$% wojn" w Korytnicy), chcia$ zobaczy' wie# i Anielk" (Jankowsk%),
która go wychowa$a. Pewnego razu przyjecha$y#my z Zosi% – córk%
siostry mamy. Wyskoczy$a z samochodu prosto w stado g"si, gdy zobaczy$a Olesi" Koz$owsk%.
Kiedy# Alinka Cichocka8 zaprosi$a mnie na wr"czenie sztandaru szkole
podstawowej. Nawet mia$am czelno#' zapyta' Bogu ducha winnego
oÞcjela, czy chodzi$ do „Pi$sudskiego” czy ju! do „Sienkiewicza”9.
- Niestety, do „Sienkiewicza” – powiedzia$.
Je(dzi$am do W"growa na zjazdy AK. Kiedy# Alina przyjecha$a
zobaczy' si" ze mn% – przywioz$a ze sob% swojego najzdolniejszego
koleg". By$ to …Andrzej Kruszewski!
Potem z pu$kownikiem Maciejowskim10 przywie(li#my do ko#cio$a
w Korytnicy tablic" ku czci pomordowanych w czasie pacyÞkacji11. By$a
msza, jaki# obiad u proboszcza.

6

7

8

9

10

maj%tek i utworzy$a Rolnicz% Spó$dzielni" Produkcyjn% „Jedno#'”. Dopiero w 2000 r. Adam
Stefan Kietli&ski odzyska$ maj%tek (z wyj%tkiem wi"kszo#ci lasów – nadal pa&stwowych).
Por. A. Ko$odziejczyk, Dzieje Korytnicy…, s. 139-141, 395.
W okupacj" u Ma$kowskich w Woli mieszka$o wiele osób z rodziny i nie tylko, np. Guzowscy,
Linde, Ma$kowscy z Litwy oraz Jakimowiczowie: ZoÞa z Ma$kowskich (zwana „Królewn%”)
i Roman (1889-1951) – prof., twórca Pa&stwowego Muzeum Archeologii w Warszawie
i rezerwatu w Krzemionkach Opatowskich, wspó$pracowa$ na pocz. XX w. ze Stanis$awem
Ma$kowskim (1889-1962), geologiem z Woli. Z. Jakimowicz zm. w 1946 r. (pochowana
w Korytnicy); jej m%! wyjecha$ i pracowa$ w Uniwersytecie Miko$aja Kopernika w Toruniu.
Zarz%dc% maj%tku Ma$kowskich w czasie wojny by$ por. Mieczys$aw )liwi&ski, ps. „Witold”,
dowódca oddzia$u le#nego O#rodka III Korytnica Armii Krajowej.
Maj%tek Ma$kowskich znajdowa$ si" w Woli Korytnickiej. Jan i Karolina Ma$kowscy (rodzice) nabyli go w pocz. XX w., pó(niej w$a#cicielem zosta$ – syn – Wac$aw; razem z nim
mieszkali w Woli: siostry Ma$kowskie oraz (od ok.1910 r.) Adam Ma$kowski (1869-1938)
– lekarz, spo$ecznik, dzia$acz ludowy, pochowany na korytnickim cmentarzu w kwaterze
rodzinnej Ma$kowskich.
Alina Cichocka, z d. Skibi&ska, uko&czy$a studia wy!sze i by$a doskona$% nauczycielk%
historii w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy w latach 1956-1983, nawet
po przej#ciu na emerytur". Wraz z m"!em, Kazimierzem (kierownik miejscowego banku
spó$dzielczego) mieszkali na ko&cu wsi w stron" Wiel%dk w tzw. m$ynie.
Przed wojn% (od 1932 r.) szko$a w Korytnicy nosi$a imi" Marsza$ka Józefa Pi$sudskiego;
po wojnie (od 1967), z wiadomych wzgl"dów ideologicznych, zmieniono patrona na
Sienkiewicza. Jak us$ysza$em w latach 80. od korytnickich nauczycieli, moich starszych
kolegów, wybrano autora Krzy!aków w nadziei, !e ten patron oprze si" skutecznie ka!demu systemowi politycznemu. Co# w tym jest – gdy po zmianach w 1989 r. powsta$a przez
chwil" my#l, aby wróci' do przedwojennej nazwy – trudno by$o zakwestionowa' dorobek
Sienkiewicza.
P$k. Zygmunt Maciejowski (1906-1997), ps. „Wolski”, od lipca 1942 r. Komendant Obwodu
AK W"grów (kryptonimy „Smo$a”, „Wróbel”, „Wilga”).
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Moja siostra cioteczna, Danka Palecka (ze strony ojca) pisa$a z Pary!a: „Po twoim li#cie #ni$a mi si" Korytnica, aleja i ten du!y kamie&,
na którym siada$y#my i gada$y, i gada$y…”.
Coraz mniej by$o #ladów po nas, coraz rzadziej z kim wspomina'.
Najpierw ukradli p$yt" z grobu wujostwa, mojej babki i prababki. To samo
próbowali zrobi' z postumentem Anio$a12. Alina musia$a si" t$umaczy'
przed inspektorem, !e szko$a si" nim opiekuje. Je(dzi$a do Siedlec do
konserwatorów. Tam wyci%gn"li jej ca$% teczk" „Olusi”.
Potem znikn"$a stara, Ronikierowska cz"#' dworu13. Prawd" mówi%c, wielki gontowy dach ju! w czasie okupacji przecieka$. W ko#ciele
zlikwidowano kolatorskie $awki14, drewnian% ambon"15. Zamalowano
polichromi" w prezbiterium. Na jej miejscu pojawi$y si" okropne, realistyczne malowid$a16.
11

12

13

14

15

16

Mowa o tablicy w ko#ciele w Korytnicy na Þlarze po prawej stronie przy du!ych drzwiach
wej#ciowych, po#wi"conej poleg$ym i zamordowanym w latach II wojny #wiatowej !o$nierzom
AK O#rodka III (Korytnica) obwodu W"grów. Niemiecka akcja pacyÞkacyjna mia$a miejsce
18 II i 4-6 III 1944 r.; zgin"$o wtedy ok. 60 osób – !o$nierzy AK i cz$onków ruchu oporu.
Granitow% p$yt" z grobu Marii (zm. 13 V 1941) i Teodora (zm. 24 XII 1929 r.) Holder-Eggerów, matki Marii, Ludmi$y Szretter zm. 7 VII 1926 i siostry Marii, Lidii Piszczkowskiej, zm.
9 IX 1938 r., skradziono w latach 50. lub 60. XX w. przy cichym przyzwoleniu ówczesnej
w$adzy ludowej; nic mi nie wiadomo o próbach kradzie!y Anio$a )mierci lub jego elementów.
By' mo!e takie fakty mia$y miejsce.
Adam hr. Ronikier (1818-1873), mistyk, teozof, jasnowidz, zdolny do przenoszenia si"
w czasie i w przestrzeni. Pobudowa$ drewniany dwór w Korytnicy, w którym z rzadka
zamieszkiwa$ (przebywa$ g$ównie w Warszawie lub w Woli Korytnickiej, je#li wierzy' jego
synowi Bogdanowi Jaxa-Ronikierowi), w Korytnicy A. Ronikier zmar$ i na cmentarzu korytnickim zosta$ pochowany. Zob. A. Ko$odziejczyk, op. cit., s. 99-100, 125., B. Jaxa-Ronikier,
Cz"owiek z g"ow# „Philaleta”, Warszawa 1992.
Kolator (z $ac. zbieraj%cy, oÞarodawca, gromadz%cy) – dawniej patron, czyli opiekun
ko#cio$a lub jego fundator. Tradycyjnie kolatorami byli w$a#ciciele maj%tków ziemskich,
le!%cych na terenie paraÞi. Mieli oni m. in. prawo do umieszczania w ko#ciele tablic nagrobkowych (w Korytnicy tablice uniewskich w bocznej nawie) i dysponowali w$asnymi
tzw. kolatorskimi $awkami, w których siedzieli podczas nabo!e&stw. Dawniej mieli te! tzw.
prawo kollacji (inaczej: prezencji), tj. przedstawiania biskupowi kandydata na proboszcza.
Przed II wojn% #wiatow% obie kolatorskie $awki znajdowa$y si" w prezbiterium: Popielów
z Turny (po prawej stronie patrz%c od o$tarza) i Holder-Eggerów (po lewej).
Pi"kna, bogato zdobiona ambona zosta$a ufundowana przez M. i T. uniewskich w 1895 r.
Wykona$ j% miejscowy rzemie#lnik, prawdopodobnie Czarnacki z Górek Borzych. Stanowi$a
wraz z stylowym konfesjona$em jedn% ca$o#' i usytuowana by$a przy drugim Þlarze z prawej
strony patrz%c od prezbiterium. W latach siedemdziesi%tych, w zwi%zku z realizacj% za$o!e& II Soboru Watyka&skiego, ambon" rozebrano i wyniesiono do dzwonnicy, konfesjona$
wstawiono do kaplicy #w. Antoniego; w 2009 r. Z L. Kulikiem odkryli#my j% w 2009 r., jest
do#' zniszczona.
Prezbiterium (chór kap$a&ski) – cz"#' ko#cio$a przeznaczona dla duchowie&stwa oraz s$u!by liturgicznej, zwykle wydzielona od reszty #wi%tyni ( np. balustrad%, podwy!szeniem lub
$ukiem t"czowym). Przed Soborem Watyka&skim II by$o skierowane na wschód (w stron"
Bazyliki Grobu )wi"tego). W prezbiterium znajduj% si" zwykle: o$tarz, tabernakulum, stalle
lub $awki dla duchowie&stwa, krzes$o celebransa lub katedra biskupia, niekiedy ambona
oraz kredencja (miejsce przygotowania darów do celebry i przechowywania naczy& liturgicz-
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)liczny, z piaskowca, pomniczek Karolka uniewskiego pomalowali na … olejno!17 Tak samo Matk" Bosk%18 - bia$% z ogródka Olusi
i Þgurami #wi"tych ko$o ko#cio$a itd. Pó(niej konserwatorzy z Siedlec
odrestaurowali ogrodzenie wko$o Anio$a i pomnik Sobieskich, który ju!
nie wróci$ na swoje miejsce.
Ale dopiero gimnazjum, ta w$a#nie ksi%!ka Dzieje Korytnicy Ko$odziejczyka, stanowi$y prze$om. Pan Kazimierz Popiel19 dziwi$ si", !e to
kiedy# b"dzie uwiecznione. Ju! po jego #mierci pos$a$am oÞarowany
mi (z dedykacj%) egzemplarz na konkurs: „Pami"tniki ziemian” do
Woli Sucho!ebrskiej. Konkurs oczywi#cie si" nie odby$, Pami tnika
nie odes$ali.
Tote! dowiedziawszy si", !e wychodzi' b"dzie s$ownik biograÞczny
Pos"owie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 zanios$am
do Sejmu fotograÞe ciotki (te z Hallerem) i dane, które mia$am.
Patrzy$am, jak skwapliwie je przyjmowali20. Teraz, po 60. latach, okaza$o
si", ile mozo$u trzeba by$o w$o!y' w szukanie w testamentach, ksi"gach
paraÞalnych, listach, archiwach, !eby móg$ powsta' ten przesz$o 400stronicowy tom. Jakie! pasjonuj%ce by$y dzieje tych pozornie zapyzia$ych
wiosek. Bo to i Górki (Borze i Grubaki) i Turna, Paplin - ca$a gmina. Ile
nazwisk: pu$kownik Kami&ski21 i ZoÞa W"gierska22, dwóch biskupów:
Jaczewski23 i Popiel24, uniewski25, Ronikier, no i Holder-Eggerowie.

17

18

19

20

21

22

23

nych). W korytnickim ko#ciele sklepienie prezbiterium wyobra!a$o niebo (ciemnoniebieskie)
i z$ote gwiazdy ró!nej wielko#ci; jakie# ornamenty u do$u, chyba ro#linne(?), ponadto po
dwa malowid$a #wi"tych z ka!dej strony (razem 4) nad kolatorskimi $awkami (jedno z nich
przedstawia$o b$. królow% Jadwig").
Karol Antoni Józef uniewski, syn Marii i Tymoteusza, ur. 19 III 1890 r., zm. 12 VI 1892 r.,
pochowany na korytnickim cmentarzu. Na jego grobie pomnik w postaci ma$ego dziecka.
Figura Matki Boskiej fundacji M. i T. Holder-Eggerów na pami%tk" zmar$ej córki Olusi (Matka
Boska wyrze(biona na jej podobie&stwo), obecnie stoi na posesji D. Morawskiej-Jösvoll,
ale w innym ni! pierwotnie miejscu.
Kazimierz Cho#ciak–Popiel ur. 1888, syn Ignacego Popiela i Jadwigi z Glinków, do 1944 r.
w$a#ciciel Turny, po wyzwoleniu tu$a$ si" po Polsce, osiad$ w Warszawie, pracowa$ w PZU,
represjonowany, siedzia$ w wi"zieniu, zostawi$ ciekawe Pami tniki (w r"kopisie), Zob.
A. Ko$odziejczyk, Dzieje Korytnicy…, s. 100, 292-296.
M. Smogorzewska, Pos"owie i senatorowie Rzeczpospolitej Polskiej 1919 -1939. S"ownik
biograÞczny, t. II, Warszawa 2000. Biogram M. Holder-Eggerowej, s. 231.
Ludwik Kami&ski (1786-1867), w$a#ciciel Górek Borzych w latach 1815-1865, pu$kownik,
uczestnik powstania listopadowego, ziemianin, poeta, t$umacz m.in. A. Pope`a, T. Tassa,
A. Lamartina i Boskiej komedii Dantego, cz$onek korespondent Towarzystwa Przyjació$
Nauk w Warszawie, pochowany na Pow%zkach. Por. A. Ko$odziejczyk, op. cit., s. 79, 88,
93-99, 122-125.
ZoÞa W"gierska z d. Kami&ska (1822-1869), 10 voto Miel"cka, lwica salonowa, sawantka, Entuzjastka, autorka ksi%!ek dla m$odzie!y i korespondencji do pism warszawskich
z Pary!a, muza romantyków: J. S$owackiego i C. Norwida.
Bp Franciszek Jaczewski (1832-1914), ordynariusz lubelski i administrator apostolski
diecezji podlaskiej, urodzi$ si" w Górkach Grubakach, pochowany w krypcie archikatedry
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A obok aktualni i byli ministrowie. A w ko&cu z mrówcz% dok$adno#ci%
przedstawione takie detale, jak ceny kartoßi czy !yta i ile rubli zap$aci$
uniewski za maj%tek.
I jeszcze jedno. Przywrócona zosta$a pami"' Armii Krajowej. Odtworzona lista poleg$ych i zamordowanych. Par" lat temu z przera!eniem stwierdzi$am, !e nikt nie pami"ta dok$adnego sk$adu Komendy
AK w Korytnicy.
Ale to wszystko to tylko pocz%tek. Powsta$o Towarzystwo Przyjació$
Ziemi Korytnickiej. Zacz"$y wychodzi' „Zeszyty”, wspomnienia. Zaktywizowano ca$e wsie, od najm$odszych w szko$ach. Odnale(li star%
ambon". Odtworzyli ogrodzenie z polnego kamienia wokó$ ko#cio$a.
Zakonserwowano Anio$a…! Panie nauczycielki z gimnazjum zaopiekowa$y si" naszym grobem. A poniewa! na zast"pczej p$ycie (po tej
skradzionej-granitowej) zupe$nie zatar$y si" napisy, oczywi#cie dzi"ki
dyrektorowi Kruszewskiemu, po$o!ona zosta$a nowa p$yta z kamienia.
Sama bym tego nigdy nie za$atwi$a. On mnie zmobilizowa$.
No i wreszcie sesja popularnonaukowa z racji 590-lecia Korytnicy
oraz Honorowe Obywatelstwa! Nic w sobie nie mia$y ze sztampy peerelowskich imprez.
Organizatorzy w$o!yli mnóstwo pracy, zapa$u i pomys$owo#ci w przygotowanie uroczysto#ci: wystawy starych, rodzinnych fotograÞi, dokumentów, przedmiotów codziennego u!ytku, jak np. !elazka z „dusz%”,
czy ko$owrotek. Sama pami"tam, jak obrabiano len. W ca$ej wsi by$o
s$ycha' klekotanie, to si" nazywa$o „mi"dli' len”26.
No i te Honorowe Obywatelstwa. Paradoksalnie, ja najm$odsza
sierotka, która nic dla tej Korytnicy nie zrobi$a, tyle , !e tam !y$a w tych
latach 30., odbiera$am to jakby w imieniu nieistniej%cej rodziny. Szkoda,
!e tak pó(no, !e ju! nikomu nie mo!na pokaza'. Ale jeszcze pos$a$am

24

25

26

#w. Jana Ewnagelisty w Lublinie, na prze$omie XIX i XX w. ufundowa$ w swej rodzinnej
miejscowo#ci szko$", obecnie nosi ona Jego imi". Por. A. Ko$odziejczyk, op. cit. s. 104-105,
148.
Wincenty TeoÞl Cho#ciak-Popiel herbu Sulima (1824-1912), bp p$ocki, bp kujawsko-pomorski, abp metropolita warszawski od 1883 r., nie pochodzi$ z Turny. Jego brat Wac$aw
Cho#ciak-Popiel o!eni$ si" z Ew% ubie&sk% i odt%d Turna nale!a$a do Popielów. Abp
Popiel konsekrowa$ w 1880 r. obecny ko#ció$ w Korytnicy i ufundowa$ do niego pi"kn%, do
dzi# u!ywan%, chrzcielnic".
Tymoteusz uniewski (1847-1905), w$a#ciciel Korytnicy w l. 1874-1901, ziemianin, rolnik,
dzia$acz spo$eczny, publicysta, pisarz rolniczy, meteorolog, archeolog, historyk, pozytywista
o renesansowych zainteresowaniach. Zob. A. Ko$odziejczyk, Tymoteusz $uniewski 1947-1905, „Zeszyty Korytnickie”. t. 1. 2009, s. 7-50.
Mi"dlenie – ostatni etap pozyskiwania w$ókna z ro#lin w$óknistych (len, konopie), polega
na oddzieleniu pa(dzierzy od w$ókna przy pomocy mi"dlicy (r"cznie) lub mi"dlarki (mechanicznie); na ko&cu nast"powa$o trzepanie i czesanie lnu. Mi"dlenie zwykle odbywa$o
si" na jesieni, st%d nazwa miesi%ca pa(dziernik (od pa(dzierzy w$a#nie).
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do Londynu fotograÞe i odbitki siostrze ciotecznej, która ju! traci pami"',
ale ksi%!k" pana Ko$odziejczyka, gdy tu by$a ostatni raz, nosi$a ca$y
czas przy sobie i pyta$a, czy w Korytnicy robiono kuti" na #wi"ta27.
Teraz – osobi#cie. Osobi#cie nie umia$am podzi"kowa' za tyle starania, jakie w$o!ono, !ebym tam mog$a przyjecha' i by'. Pocz%wszy od
za$atwienia transportu: pan minister Wiel%dek28 nie tylko by$ tak uprzejmy, !e punktualnie czeka$ przed moim domem, zawióz$ i odwióz$, ale
opiekowa$ si" i towarzyszy$ mi przez ca$y czas. (Minister rz%du premiera
Mazowieckiego29 – co odnotowa$y wszystkie lokalne gazety, a ja, m%!
zaufania prof. Trzeciakowskiego w wyborach 89 r. – z przyjemno#ci%
zauwa!y$am)30.
Na miejscu czeka$y specjalnie m$ode panie nauczycielki, które si"
nami zaj"$y i pomaga$y. Z W"growa przyjecha$a pani Perczy&ska31,
!eby si" ze mn% zobaczy' i przy okazji uzyska' moj% zgod" na wydrukowanie moich graÞk.
Ale najbardziej, przyznam, wzruszy$y mnie niespodziewane spotkania. Pan, który zapyta$: „Czy pani mówi co# nazwisko Siwiec? Jestem
jego wnukiem”. Pami"tam go doskonale: siwy, postawny, pami"tam,
gdzie pracowa$. Robi$ mi $ó!eczko dla lalki, sanki. Wtedy to si" mówi$o:
„stelmach”- stolarz. Tak samo syn kierownika Go$"biowskiego, brat Lilki,
której pami"tnik ja przes$a$am panu Kruszewskiemu32.
Teraz !a$uj", !e gdy biskup podsun%$ mi mikrofon, nie skorzysta$am
z okazji i nie spyta$am, czy nie siedz% na sali dzieci lub wnuki moich
kole!anek ze szko$y im. Pi$sudskiego z lat 30. Bardzo!
Panie Arkadiuszu, Panie Andrzeju - dzi"kuj"!
27

28

29

30

31

32

Kutia – tradycyjna potrawa wigilijna (jedna z dwunastu) ukrai&ska, bia$oruska, litewska
i dawnej polskiej kuchni kresowej; nazwa pochodzi od ukrai&skiego s$owa „pestka, ziarno”,
gdy! robiona by$a z obt$uczonej pszenicy, ziaren maku, miodu i bakalii (orzechy, rodzynki,
pó(niej migda$y, skórki pomara&czy) i mleka lub #mietanki (w oryginalnej kutii mleko pochodzi$o z maku). Kuti" spo!ywano równie! w czasie obrz"du dziadów oraz na stypie.
Franciszek Adam Wiel%dek, ur. w 1936 r. w Wiel%dkach, minister (1989 –1991) Transportu
i Gospodarki Morskiej w rz%dzie Tadeusza Mazowieckiego.
Tadeusz Mazowiecki (ur. 1927) – pierwszy niekomunistyczny premier III Rzeczypospolitej
(1989-90), pose$ na Sejm PRL i Sejmu RP (1991-2001), zwi%zany jako ekspert z NSZZ
„Solidarno#'” w Gda&sku.
Witold Trzeciakowski (1926-2004) – polski ekonomista, senator I kadencji, Obywatelski
Klub Parlamentarny, minister w rz%dzie T. Mazowieckiego; mowa o wyborach parlamentarnych po Okr%g$ym Stole 4 czerwca 1989 r. – pierwszym wolnym po wojnie g$osowaniu
do Senatu i w 35% wolnym do Sejmu tzw. kontrakowego.
Izabela Perczy&ska, zm. 2010 – wieloletnia dyrektorka Miejskiej Biblioteki Publicznej
w W"growie, znana jako niestrudzony animator !ycia kulturalnego, dzia$a$a w Towarzystwie
Mi$o#ników Ziemi W"growskiej.
Andrzej Go$"biowski, ur. 1939 r. w Korytnicy, syn Kazimierza Go$"biowskiego, d$ugoletniego
kierownika szko$y w Korytnicy (1917-1961). Lilka – Alicja Klementyna Kotlicka (1921-2010),
najstarsza córka K. Go$"biowskiego, autorka wspomnie& Moje lata dziecinne w Korytnicy,
„Zeszyty Korytnickie”, t. 2, 2010, s. 117-132, o których mówi I. Stankiewicz.
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„Zeszyty Korytnickie”,
t. 3, 2011

Adam Wiel#dek1

Jestem dumny z Honorowego
Obywatelstwa Gminy Korytnica
)wi"ty Augustyn2 w#ród wielu m%drych my#li sformu$owa$ i nast"puj%c%: „ atwo jest oby' si" bez pochwa$, gdy nam ich nikt nie udziela, lecz
trudno si" nimi nie cieszy', gdy je otrzymujemy”. Jestem zaszczycony
wyró!nieniem, które spotka$o mnie 13 listopada 2009 roku, kiedy to
wr"czono mi uchwa$" Rady Gminy o przyznaniu tytu$u Honorowego
Obywatela Gminy Korytnica i po ludzku si" ciesz". Ciesz" si"; ta nagroda spotka$a mnie bowiem tu, w mojej gminie, która staje si" coraz
pi"kniejsza, do której coraz ch"tniej wracamy, my którzy#my si" tu
urodzili i przez pierwsze lata swego !ycia wychowywali.
Wyró!nienie przyj%$em z dum%, ale i z pokor%; zdaj" sobie
spraw" z tego, !e je#li co# zrobi$em dla naszej ma$ej ojczyzny, to
by$o to moim obowi%zkiem, bez prawa do oczekiwania na wyrazy
wdzi"czno#ci. Podzielam akurat w pe$ni opini" zamordowanego
w zamachu b. prezydenta USA, J.F. Kennedy`ego3: „Nie pytaj, co mo!e

1

2

3

Adam Wiel%dek (w$. Franciszek Adam Wiel%dek) s. Bronis$awa, ur. 3 XI 1936 r. w Wiel%dkach, ucze& szko$y w Korytnicy (1943-1950), nast"pnie Liceum Pedagogicznego
w Mogielnicy; studia w Uniwersytecie Warszawskim (mgr matematyki), w 1975 r. doktorat
z ekonomii w Szkole G$ównej Handlowej; pracowa$ w G$ównym Urz"dzie Miar, nast"pnie
w PKP, wiceminister, a nast"pnie minister Transportu i Gospodarki Morskiej w rz%dzie Tadeusza Mazowieckiego (1989-1990); wyk$adowca wy!szych uczelni warszawskich, autor
i wspó$autor kilku ksi%!ek z dziedziny transportu i kolejnictwa, wielu artyku$ów i referatów.
Dzia$acz spo$eczny, m.in. cz$onek Towarzystwa Przyjació$ Ziemi Korytnickiej. Przypisy do
tekstu A. Wiel%dka opracowa$ Andrzej Kruszewski.
)w. Augustyn z Hippony (354-430) – Þlozof, teolog, #wi"ty Ko#cio$a Katolickiego, jeden
z Ojców i Doktorów Ko#cio$a, znany jako doctor gratiae („doktor $aski”).
John Fitzgerald Kennedy, „JFK”, „Jack Kennedy”, „Ken”, (1917-1963), 35. prezydent Stanów Zjednoczonych (1961 – 1963), zgin%$ w zamachu w Dallas. Zdanie, o którym mowa,
zosta$o wypowiedziane na uroczysto#ci zaprzysi"!enia na prezydenta. Brzmi ono: „Ask
not what your country can do for you, ask what you can do for your country”.
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zrobi' dla nas ojczyzna. Pytaj, co ty mo!esz dla niej uczyni'”. Honorowe
obywatelstwo przyj%$em ze #wiadomo#ci%, i! stanowi ono zobowi%zanie
do uczynienia wszystkiego, co jest mo!liwe na rzecz tej ziemi.
Ta podnios$a uroczysto#' sk$oni$a mnie do kilku reßeksji zwi%zanych
ze wspó$czesn% histori% mojej wsi i gminy oraz zmianami, jakie w nich
dokona$y si" na naszych oczach. Chc" podzieli' si" nimi z czytelnikami „Zeszytów Korytnickich”, bo s%dz", i! moje losy i moje odczucia s%
podobne do historii i jej oceny ze strony wielu moich rówie#ników; !e
s% przyk$adem ogromnego post"pu, jaki si" dokona$ za !ycia jednej
generacji.
Urodzi$em si" w Wiel%dkach, wsi pod wieloma wzgl"dami podobnej
do innych wiosek mazowieckich, ale maj%cej swoje odr"bno#ci. Ta
odr"bno#' by$a szczególnie widoczna w sferze j"zykowej i to na kilku
p$aszczyznach. Po pierwsze, wi"kszo#' mieszka&ców u!ywa$a specyÞcznej ko&cówki -oju rzeczowników w dope$niaczu liczby pojedynczej:
panoju, wujoju, tatoju zamiast panu, wujowi, tacie. Nie jestem dialektologiem, ale z rozmów z przyjació$mi, którzy ko&czyli polonistyk" s$ysza$em, !e taka forma wyst"powa$a w gwarze innego regionu. S%dz",
!e potwierdza to pogl%dy profesora Ko$odziejczyka (Dzieje Korytnicy
i ziemi korytnickiej) dotycz%ce osadnictwa w okolicach naszej gminy. Po
drugie, to twardo#' j"zyka, co nie by$o wy$%czno#ci% Wiel%dk, a raczej
wyrazem ch$opskiego charakteru, a wi"c ko&cówka -my zamiast -mi
w narz"dniku liczby mnogiej: nogamy, r kamy oraz brak zmi"kczaj%cego –i-; np. kedy, a nie: kiedy. Po trzecie wreszcie, wymawianie s lub
% zamiast sz (gros, a nie grosz, %tuka, a nie sztuka), c w miejsce cz
(cekam na ciebie), a z zamiast ! (zyto, a nie !yto)4. Prawie ca$y okres
szko$y #redniej zaj"$o mi wyeliminowanie tych nalecia$o#ci wyniesionych z domu. Mo!na sobie wyobrazi', w jak du!ym stopniu utrudnia$o
to pe$ny rozwój osobowo#ci: siódme poty mnie oblewa$y, gdy przychodzi$o mi wypowiedzie' kilka zda& w obecno#ci wi"kszej grupy osób,
bo ba$em si", !e pokr"c" ko&cówki i zamiast np. wyra!enia mówimy
ustami powiem mówimi ustamy. Dzi# m$odzi ludzie takich problemów
nie maj%; pos$uguj% si" takim samym j"zykiem, jakiego u!ywaj% ich
rówie#nicy z miasta.
Z okresu dzieci&stwa pozosta$o we mnie wspomnienie pogardliwego traktowania mieszka&ców mojej wsi przez okolicznych ziomków.
Nazywani byli#my gapami (#ci#lej mówi%c – gapiami) wiel dzkimi,
co mia$o oznacza' osoby ma$o rozgarni"te. Dosy' cz"sto wy#miewano nas, !e gospodarze wci%gaj% wo$u na dach stodo$y, aby go

4

To tzw. mazurzenie – proces fonetyczny polegaj%cy na wymawianiu zamiast „cz”, „sz”, „!”,
„d!” g$osek „c”, „s”, „z”, „dz”. Mazurzenie jest charakterystyczne szczególnie na Mazowszu
i Mazurach (st%d te! nazwa).
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napa#' traw%, która tam wyros$a. To mia$o charakteryzowa' bied",
jaka panowa$a w Wiel%dkach, bo na krytych s$om% dachach czasem
pozosta$e w niej ziarna kie$kowa$y i pojawia$y si" (d(b$a ro#lin i aby
nie zmarnowa$y si", to nale!a$o je spa#' byd$em. Z tym wci%ganiem
na dach by$o ziarnko prawdy, tyle tylko, !e nie o to chodzi$o. Otó!,
w noc zapustów dowcipne osi$ki wci%ga$y na dach stodo$y wozy
pozostawione na podwórzu. By' mo!e, !e te i inne docinki by$y
w wi"kszym stopniu form% !artu ni! ch"ci% dokuczenia, ale mnie sprawia$y ogromn% przykro#' i wyzwala$y gniew. Takie opinie szkolnych
kolegów o nas ko&czy$y si" niejeden raz bójk%, najcz"#ciej z rówie#nikami z Woli, bo z nimi mieli#my najd$u!szy odcinek wspólnej drogi
powrotnej ze szko$y. Dzi# ani doro#li mieszka&cy gminy, ani m$odzie!
szkolna nie pami"ta ju! o tych konßiktach, bo z grubsza wszyscy maj%
jednakowe warunki oraz mo!liwo#ci rozwoju i awansu.
Nie oznacza to, !e w czasach, które pami"tam z dzieci&stwa, m$odzi ludzie nie mieli !adnych szans spo$ecznego awansu. Ich aspiracje
si"ga$y jednak poziomu gminy, a je#li kto# urodzi$ si" pod szcz"#liw%
gwiazd%, to móg$ si" dosta' do W"growa lub ochowa i dotyczy$y
cz"#ci tych, którzy mieszkali w wioskach - siedzibach urz"du gminy,
szko$y, poczty lub ko#cio$a. Wiel%dki i kilka innych wsi !adnego z tych
podmiotów nie mia$y; nawet sklepiku wiejskiego nie by$o. Praktycznie
jedynym sposobem wyrwania si" z zapad$ej dziury by$o pój#cie do
seminarium duchownego. Inaczej, trzeba by$o klepa' bied" wzorem
ojców, dziadów i pradziadów.
A bieda by$a doskwieraj%ca i m$odym, i starszym. Utkwi$o mi w pami"ci na ca$e !ycie wiele zdarze& z czasów okupacji hitlerowskiej
oraz z wczesnego okresu po wyzwoleniu, które sk$aniaj% do natychmiastowego $agodzenia narzeka& – je#li si" mi zdarz% – na obecne
czasy. Dla scharakteryzowania sytuacji przedstawi" kilka wybranych
obrazów zaobserwowanych oczyma dziecka. Dziwi$em si", dlaczego
okupanci z du!% frajd% robili zdj"cia grupkom dzieciaków n"dznie
ubranych i niedomytych i najlepiej na tle wal%cego si" p$otu czy
podwórka w nie$adzie. Du!o pó(niej dowiedzia$em si", !e fotograÞe
wysy$ali do Heimatu5, aby bliscy zobaczyli, jaki dziki kraj musz% oni
cywilizowa'. Inna historia to egzekwowanie kontyngentu6 na$o!onego
na ludno#'. Bez ma$a ca$e zbiory zbó! i ro#lin okopowych oraz hodowanych zwierz%t musia$y by' dostarczone Niemcom. Nadzorowa$
to – postrach ca$ego powiatu – urz"duj%cy w W"growie, niezwykle

5
6

Heimat (te!: Vaterland, niem.) – ojczyzna, tu: III Resza.
Kontyngent – obowi%zkowe dostawy produktów rolniczych na rzecz pa&stwa. Zobacz:
przypis 41, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s. 64.
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brutalny i bezwzgl"dny Bade7 (je#li dobrze pami"tam nazwisko),
który z pejczem w r"ku osobi#cie sprawdza$ realizacj" dostaw i nie
szcz"dzi$ razów napotkanym zarówno m"!czyznom, jak i kobietom.
Na sygna$, !e Bade pokaza$ si" we wsi, wszyscy chowali si", gdzie
tylko mo!na by$o. Na wy!ywienie miejscowej ludno#ci pozostawa$y
znikome resztki oraz ukryte przed naje(d(c% – z nara!eniem si" na
ci"!kie kary – niewielkie ilo#ci produktów. Dlatego w lecie cz"sto
wa!n% potraw% by$a komosa, co mi tak utkwi$o w ca$ym jestestwie,
!e i dzi# szpinaku do ust nie wezm". W zimie nierzadko jada$o si"
cebul" z olejem lnianym, kwaszone olszówki (od dawna uznane za
grzyby niejadalne) oraz kluski z !ytniej m%ki. W niedziel" na obiad
przewa!nie by$y p%czki na parze, na które obecnie nawet patrze' nie
jestem w stanie.
Przez wiele lat po wojnie, z punktu widzenia poziomu !ycia, niewiele
si" zmieni$o. Niemiecki kontyngent zosta$ zast%piony obowi%zkowymi
dostawami po cenach ni!szych od kosztów wytwarzania. W zwi%zku
z tym odczuwa$o si" niedostatek !ywno#ci, a tak!e brakowa$o pieni"dzy na zakup jako takiego ubrania oraz rzeczy niezb"dnych w domu,
nie mówi%c o przyborach szkolnych. Ca$y okres nauki w Korytnicy,
dwa pierwsze i dwa ostatnie miesi%ce roku szkolnego, chodzi$o si" na
bosaka, a w pozosta$ych miesi%cach w drewniakach wykonanych domowym sposobem z cholewek odzyskanych po ca$kowitym zniszczeniu
zelówek przybijanych do podeszwy wystruganej z drewna brzozowego.
Nigdy te! nie mia$em kostiumu gimnastycznego na lekcje wf. Atrament
robi$o si" samemu z buraków 'wik$owych. Poniewa! mia$ on rzadsz%
konsystencj" ni! atrament prawdziwy, to cz"#ciej sp$ywa$ ze stalówki robi%c kleksy. Zapobiega$o si" temu dzi"ki spr"!ynce wykonanej
z cienkiego drucika i przymocowanej do stalówki. A´ propos obuwia.
W$a#nie ono by$o powodem pierwszego k$amstwa i to w stosunku do
osoby duchownej. Otó!, na lekcji religii zawsze ksi%dz pyta$ ka!dego
ucznia o udzia$ w niedzielnej mszy. Do tej samej klasy chodzi$em ze
starszym bratem (skutki dzia$a& wojennych). Z powodu braku butów
pewnej niedzieli obaj nie byli#my w ko#ciele. Zdzisiek zapytany o przyczyn" nieobecno#ci powiedzia$ prawd". Na to katecheta rzek$, i! Pan
Bóg z jednakow% !yczliwo#ci% przyjmuje w swoim domu wiernych obutych jak i bosych oraz wymierzy$ bratu kar": trzy silne uderzenia linijk%
w r"k", po których #lady by$y widoczne przez par" dni. Aby unikn%' tej
w%tpliwej przyjemno#ci, swoj% nieobecno#' usprawiedliwi$em chorob%,
co zosta$o przyj"te i jedynie Zdzisiek mia$ do mnie pretensj", !e nie

7

Bade – niemiecki urz"dnik starostwa soko$owsko-w"growskiego w latach okupacji, za
czasów starosty E. Grammsa.
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zasugerowa$em mu w$a#ciwej odpowiedzi, ale ja z góry nie wiedzia$em,
jakie t$umaczenie b"dzie zaakceptowane.
Mo!na by mno!y' historie ilustruj%ce poziom !ycia i wiedzy w czasach mojego dzieci&stwa, które mam wci%! przed oczami, ale ogranicz"
si" do czterech. Pierwsza zwi%zana jest ze !niwami. Podstawowym
narz"dziem u!ywanym do #cinania pszenicy, !yta, j"czmienia i owsa
by$a kosa, natomiast proso !"te by$o sierpem. Po zwózce zbo!a r!ysko by$o zgrabiane grabiami z z"bami z 5-calowych gwo(dzi, po czym
dzieciaki zbiera$y pojedyncze k$osy, które jeszcze pozosta$y na polu.
W nagrod" na odpust patrona paraÞi #w. Wawrzy&ca dostawa$o si" par"
groszy. Druga dotyczy „przepychu” towarzysz%cego pierwszej komunii.
Nikt nie otrzymywa$ na t" okoliczno#' !adnego upominku, a jedynym
przyj"ciem by$o wspólne #niadanie8, którego menu obejmowa$o kawa$ek ciasta dro!d!owego i zbo!ow% kaw" z mlekiem. Z tej okazji ojciec
kupi$ mi loda, którego wyrwa$ mi z r"ki jeden z ch$opców; musia$em si"
obej#' smakiem, bo na drugi taki smako$yk nie by$o ju! pieni"dzy. Trzeci
obrazek charakteryzuje mo!liwo#ci rozwoju m$odego cz$owieka. Kiedy
nauczy$em si" czyta', chcia$em doskonali' t" umiej"tno#' i dowiedzie'
si" czego#. Poza ksi%!eczk% do nabo!e&stwa po d$u!szych poszukiwaniach natkn%$em si" w jakim# zakamarku na jedyn% ksi%!k", do której
zreszt% nikt nie zagl%da$. By$a to „Gospodyni wiejska”. Nie wszystko
rozumia$em, ale przeczyta$em j% pewnie ze 20 razy. Mo!e dlatego
obecnie najwi"ksz% przyjemno#' sprawia mi gotowanie, a najbardziej
ulubionym pomieszczeniem w mieszkaniu jest kuchnia. Niewykluczone,
i! jaki# #lad odcisn"$y geny mojego znakomitego przodka Wojciecha
Wincentego Wiel%dka, poety, dramatopisarza, historyka, heraldyka
i t$umacza z XVIII wieku, który napisa$ te! ksi%!k" Kucharz doskona"y,
po!yteczny dla zajmuj#cych si gospodarowaniem9. Wreszcie ostatnie
wspomnienie dotyczy warunków bytowych w szkole. Nie by$o !adnych
posi$ków, nikt nie organizowa$ akcji szklanka mleka dla ka!dego ucznia.
Jedynym spo!ywczym wsparciem ucznia by$a $y!eczka tranu dziennie,
co stanowi$o okropn% kar", a nie dobrodziejstwo.
Je#li dzi# próbuj" swoim wnukom lub prawnuczce opowiedzie' o niektórych z tych faktów, to s$uchaj% tych opowie#ci, jak bajki o dziewczyn8

9

Pami"tam i ja taki pocz"stunek: mia$ on miejsce ju! po Mszy #w. w salce katechetycznej
na tzw. wikariacie lub organistówce. By$ on wi"c korytnick% tradycj%, a za moich czasów
przygotowywa$y go SS Sercanki.
Wojciech Wincenty Wiel%dko (1749-1822), równie! jako W. W. Wiel%dek – polski heraldyk
i autor ksi%!ki Kucharz doskona"y, Warszawa, 1873, niezwykle popularnej i wielokrotnie
wzmiankowanej, b"d%cej t$umaczeniem z j. francuskiego autora Menona. W Panu Tadeuszu A. Mickiewicz pos$ugiwa$ si" dzie$em W.W. Wiel%dka. Wiel%dko pochodzi$ z Wiel%dk;
wi"cej o nim w nast"pnym tomie „Zeszytów Korytnickich” (artyku$ dr. M. Z. Roguskiego).
Znane s% tak!e prace Wiel%dka: Opisanie Mokotowa (1783), Heraldyka szlachty polskiej
(1798) i inne, pomniejsze prace heraldyczne pisane na zmówienie.
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ce z zapa$kami, czy o bardzo dobrej, ale niezwykle bole#nie do#wiadczanej przez !ycie Japonce Oshin (w latach 80. ubieg$ego wieku TVP
emitowa$a serial o jej losach). Oczywi#cie, sfera ubóstwa jest i obecnie
widoczna, wiele dzieci jest niedo!ywionych. Staramy si" w ró!nej formie
pomóc im. W czasach mojego dzieci&stwa nie mia$o to miejsca, bo
wszyscy byli biedni, w tym wszystkie dzieciaki. Mo!e dlatego ta bieda
nie by$a tak upokarzaj%ca; nie by$o kontrastów, nie by$o porówna& swojej
sytuacji z sytuacj% innych. Obecnie dosy' cz"sto odwiedzam rodzinne
strony – swoj% wie#, moj% szko$" podstawow% i gimnazjum oraz gmin".
Prawie w ka!dym domu jest telewizor, nierzadko komputer i internet,
dzieci zadbane, maj%ce praktycznie nieograniczone szanse rozwoju,
tak w domu, jak i w szkole.
Zreszt% uwaga ta dotyczy równie! doros$ych. Poziom wiedzy ogólnej
oraz agrotechnicznej moich ziomków obecnie jest nieporównanie wy!szy ni! ich rodziców, !e nie wspomn" o dziadkach. Mog" to zilustrowa'
dwoma przyk$adami. Kiedy po uko&czeniu liceum pedagogicznego
zda$em egzamin wst"pny i rozpocz%$em studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim, to wielu mieszka&ców mojej wsi nadziwi' si"
nie mog$o, po co mo!na tak d$ugo uczy' si", a mnie pytali: „Czy ty si"
na Gomu$k" uczysz?”10. Na Gomu$k", bo nie mieli innego odniesienia,
nie znali nazwisk innych wa!nych osób, które mog$yby by' przywo$ane.
Z biegiem lat obserwowa$em budzenie si" #wiadomo#ci spo$ecznej
i politycznej. Jej eksplozja nast%pi$a w ko&cu 1980 roku. Solidarno#',
Solidarno#' Rolników Indywidualnych11. By$y d$ugie dyskusje, ró!nice
pogl%dów, podzia$y w rodzinach. Po wprowadzeniu stanu wojennego
jeden z moich braci stryjecznych próbowa$ zorganizowa' marsz na
Belweder, aby przep"dzi' Jaruzelskiego, taki Bartosz G$owacki z Wiel%dk. Dzi# z wi"kszo#ci% mieszka&ców mo!na porozmawia' prawie
na ka!dy temat z zakresu spraw krajowych oraz mi"dzynarodowych.
Wielu moich ziomków odwiedzi$o nie tylko ró!ne regiony Polski, ale
równie! niejedno miejsce za granic%. Drugi przyk$ad dotyczy wykorzystywania przez rolników uprawnego area$u. Pami"tam, !e w czasach
mojego dzieci&stwa ka!dy gospodarz stara$ si" by' samowystarczalny.

10

11

W$adys$aw Gomu$ka, ps. „Wies$aw” (1905-1982) – dzia$acz komunistyczny najpierw PPR
(Polskiej Partii Robotniczej), pó(niej PZPR (Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej), od
1956 do 1970 r. (krwawo st$umione robotnicze manifestacje na Wybrze!u) jako I sekretarz
KC PZPR ( tzw. Gensek) faktycznie rz%dzi$ Polsk% Ludow% (PRL).
NSZZ „Solidarno#'” RI (Niezale!ny Samorz%dny Zwi%zek Zawodowy „Solidarno#'”
Rolników Indywidualnych) – zwi%zek zawodowy rolników, powsta$ jako cz"#' ruchu „Solidarno#ci”, zalegalizowany (12 V 1981 r.) po zwarciu porozumie& rzeszowsko-ustrzyckich
w 19 I 1981 r. Powsta$ z po$%czenia NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarno#' Wiejska”,
NSZZ „Solidarno#' Ch$opska” i Ch$opskich Zwi%zków Zawodowych. Pierwszym przewodnicz%cym zosta$ Jan Ku$aj.
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W zwi%zku z tym – cho'by dysponowa$ jednym czy dwoma hektarami
ziemi – obsiewa$ jej kawa$ki !ytem, pszenic%, owsem, j"czmieniem,
prosem i lnem, a na innych sadzi$ ziemniaki i buraki, hodowa$ jedn%
krow", konia, par" #wi&, niekiedy kilka owiec. Dzi# mój bratanek Darek,
uprawiaj%c ponad 20 ha, nie sadzi ani jednego ziemniaka.
O czymkolwiek by nie mówi' w #rodowiskach wiejskich, nie sposób
nie wspomnie' o roli szko$y. Je#li o mnie chodzi, to zupe$nie nie zgadzam si" z obserwacj% irlandzkiego pisarza, Dominica Behana12, który
w jednej ze swych powie#ci – przedstawiaj%cej histori" pewnej osady – napisa$: „Po czym pewnego dnia otwarto kaplic" katolick%, potem
pr"dko powsta$ bar, ci%g sklepów i wreszcie szko$a. Szko$" otwarto na
ko&cu, bo nie przynosi$a korzy#ci”. W moim przypadku korzy#ci, jakie
wynios$em ze Szko$y Podstawowej w Korytnicy, s% nie do przecenienia. Przez ca$e !ycie lubi$em obserwowa' wszelkiego rodzaju budowy.
Patrz%c na ba$agan w pocz%tkowym etapie robót, zastanawia$em si",
co z tego powstanie, a tu po pewnym czasie wy$oni$ si" pi"kny budynek. Przyszed$em do szko$y w Korytnicy w stanie, w jakim znajduje
si" budowla w pocz%tkowym etapie: j"zyk polski z Wiel%dk, wiedza
o #wiecie pochodz%ca z opowie#ci o duchach, strzygach i pomorach,
snutych podczas wieczorów zimowych przez m"!ów przychodz%cych
do swych niewiast, które prz"d$y len na ko$owrotkach lub dar$y pierze,
a dzieciarnia s$ucha$a ich siedz%c cicho w k%cie. To w$a#nie w tej szkole na pagórku wszystko si" zacz"$o. Pani Wojtyrowa13 rozbudzi$a we
mnie zami$owanie do matematyki tak skutecznie, !e na Uniwersytecie
Warszawskim uzyska$em tytu$ magistra matematyki. Pani Pa$kowa14,
wychowawczyni mojej klasy – zupe$ne przeciwie&stwo matematyczki
– oszlifowa$a j"zyk i nauczy$a tolerancji wobec odmiennych pogl%dów,
wobec innych ludzi. Kierownik (w tamtych czasach zapewne w ca$ej
gminie nie by$o ani jednego dyrektora) Go$"biowski15 rozpocz%$ w VI klasie nauczanie j"zyka rosyjskiego, który po dalszym szlifowaniu go
w liceum i na studiach, opanowa$em na tyle, !e w ró!nych okresach
pracy zawodowej mog$em zupe$nie swobodnie prowadzi' wiele wa!-

12

13

14
15

Dominic Behan (1928-1989) – wspó$czesny pisarz irlandzki, dramaturg, pisa$ po angielsku
i irlandzku, autor piosenek (teksty i kompozycja, najbardziej znane „The Patriote Game”,
„Avondale”, „Liverpool Lou”), utwory „Mój brat Brendan”, „Katkumby”, „*ycie i czasy Spike
Milligan”.
Aniela Wojtyra (z d. Pietruczuk), nauczycielka matematyki w korytnickiej szkole w latach 1924-1933, 1945-1970; po przej#ciu na emerytur" na cz"#ci etatu w bibliotece (do
1984 r.).
Jadwiga Pa$ko, nauczycielka w Korytnicy w latach 1945-1970.
Kazimierz Go$"biowski (1891-1972), nauczyciel j. rosyjskiego, d$ugoletni (1917-1961)
kierownik Szko$y w Korytnicy. Zob. te! przypis 24 (s. 49) i 2 (s. 117) w t. 2. „Zeszytów
Korytnickich”.
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nych konferencji mi"dzynarodowych w tym pi"knym j"zyku Puszkina
i To$stoja. Osi%gn%$em w !yciu wiele, zapewne wi"cej ni! na to zas$u!y$em i niema$a w tym zas$uga w$a#nie Szko$y Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Korytnicy. Dlatego odczuwam ogromn% wdzi"czno#'
dla swych nauczycieli i tylko !a$uj", !e nie mog" jej okaza' przed ich
obliczami, bo z tych którzy mnie uczyli !yje jedynie Pani Piotrowska16
i Jej si" nisko k$aniam.
Pokrótce opowiedzia$em o roli naszej szko$y w moim !yciu, a ja
jestem jednym z wielu jej absolwentów, którzy bardzo du!o tej Alma
Mater zawdzi"czaj%. W ka!dym okresie w rejonach wiejskich szko$a
nie tylko uczy i realizuje funkcje wychowawcze w stosunku do dzieci
i m$odzie!y, ale jest tak!e centrum !ycia kulturalnego oraz spo$ecznego
w rejonie. Mo!e w czasach mojej m$odo#ci te dodatkowe zadania realizowane by$y w trudniejszych warunkach. Zrozumia$em to kilka lat po
opuszczeniu Korytnicy, kiedy po uko&czeniu Liceum Pedagogicznego
w Mogielnicy, odbiera$em #wiadectwo maturalne i nakaz pracy, jako
nauczyciel w szkole podstawowej w tym!e miasteczku. Us$ysza$em od
kuratora z Grójca: „Podejmujecie prac" zaszczytn%, odpowiedzialn%
i nieop$acaln%”. Jednak!e i w tej dziedzinie mo!na dostrzec ró!nice.
Na pewno teraz mamy do czynienia z bardziej aktywnym i partnerskim wsparciem wysi$ku nauczycieli ze strony w$adz gminy i instytucji
dzia$aj%cych na jej terenie. Gdyby nie inicjatywa Andrzeja Kruszewskiego, dyrektora gimnazjum, dyskretnie wsparta przez Jolant" Litk",
dyrektork" szko$y podstawowej oraz grono pedagogiczne obu szkó$
nie powsta$oby np. Towarzystwo Przyjació$ Ziemi Korytnickiej, ale nie
mog$oby ono z po!ytkiem prowadzi' swej dzia$alno#ci, gdyby nie mia$o
akceptacji i konkretnej pomocy ze strony Stanis$awa Komudzi&skiego
oraz licznej grupy jego wspó$pracowników.
Pisz%c ten tekst nie ro#ci$em sobie pretensji przeprowadzenia g$"bokiej analizy tematu przemian spo$eczno-gospodarczych w gminie
Korytnica, ale chc" u#wiadomi' sobie i innym, jak bardzo ró!ni si"
obecna wie# od tej z mojego dzieci&stwa. Kiedy przyje!d!am tu od
wielu napotkanych rolników s$ysz" narzekania prawie na wszystko
i ka!demu odpowiadam: czy ty pami"' utraci$e#? Obraz wsi, który
utrwali$ si" w mojej pami"ci z czasów wojny i kilku lat po jej zako&czeniu, przypomina mi opisy Marii Konopnickiej XIX-wiecznej sytuacji
ch$opstwa. Dzi# widzimy zupe$nie nowoczesn% wie#, nie ró!ni%c% si"
wiele od tej we Francji czy Niemczech. I to wszystko dokona$o si"
na moich oczach. Dlatego dumny jestem ze swojej gminy. Dlatego
kocham t" ziemi" oraz ludzi gospodaruj%cych na niej. Tu czuj" si" jak
ten Franek Dolas, bohater znakomitego Þlmu Jak rozp ta"em II wojn
16

Zdzis$awa Piotrowska ( z d. Górska), pracowa$a w Korytnicy w latach 1946-1956.
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%wiatow#17, który po wielu przygodach powróci$ do kraju i ujrzawszy
drogowskaz z napisem: „Lublin 14 km”, rzuci$ si" w $an pszenicy
i krzycza$: „Tu jest Polska”.
Na zako&czenie chcia$bym powiedzie' o jednym jeszcze fakcie.
W okresie dosy' d$ugiej i bogatej kariery zawodowej pe$ni$em wiele
odpowiedzialnych i presti!owych funkcji w kraju i za granic%. Kiedy
otrzymywa$em propozycj" ich obj"cia, niejednokrotnie mia$em w%tpliwo#ci, czy im podo$am, a mo!e s% lepsi. Zawsze przewa!aj%cym by$
argument: przecie! ja pochodz" z Wiel%dk, z gminy Korytnica. Dlatego
dumny jestem z honorowego jej obywatelstwa.

17

Polski Þlm fabularny (1969), re!. Tadeusz Chmielewski, powsta$ na kanwie powie#ci Kazimierza S$awi&skiego pt. „Przygody kanoniera Dolasa”, z niezapomnian% rol% Mariana
Kociniaka. To opowie#' o losach polskiego !o$nierza Franciszka Dolasa, któremu wydaje
si", !e przez niego wybuch$a II wojna #wiatowa. Pragnie wi"c za wszelk% cen" si" zrehabilitowa' i pakuje si" w coraz to nowe tarapaty. W ko&cu wraca do Polski.
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Ilustracja do „Bram raju” Jerzego Andrzejewskiego – graÞka Ireny Stankiewicz.
Fot. Leszek Kulik

$RÓDw A
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Opis wn"trza dworu
Korytnicy
z czasów Holder-Eggerów
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„Zeszyty Korytnickie”,
t. 3, 2011

Irena Stankiewicz

Opis wn!trza dworu w Korytnicy
z czasów Holder-Eggerów
Po przeczytaniu artyku$u p. Ko$odziejczyka1 zacz"$am sobie przypomina' „wystrój” dworu, jaki by$ wtedy, kiedy tam mieszka$am. W czasie
okupacji, stosownie do kwaterunków, ogrzewania i nap$ywu rodziny to
si" zmienia$o. Szczególnie po #mierci Ciotki Mary2.
Wchodzi$o si" do przedpokoju, do#' pokr"tnego i ciemnego, oczywi#cie by$y jakie# wieszaki – na prawo drzwi do jadalni, na wprost do
salonu, na #cianie wisia$y rogi sarnie i jelenie, po prawej stronie, wej#cie na gór" – schody, przej#cie do starej cz"#ci i drzwi do gabinetu,
po#rodku sta$y du!e wyplatane fotele i taki! okr%g$y stolik.
W jadalni królowa$ d$ugi, owalny stó$ – przez ca$% d$ugo#' pokoju
– i krzes$a wyplatane siatk%. W zimie zasiada$y przy nim tylko ciotki,
no i ja; w czasie #wi%t i w lecie zape$nia$ si" rodzin% i letnikami. Po
prawej stronie drzwi do saloniku i wielki rze(biony kredens, którego
jedna cz"#' by$a zamykana na kluczyk i trzymano w niej „cukier”! (tj.
nalewki: !ubrówk", cytrynówk" i inne tego typu specja$y).
Naprzeciwko, na drugiej #cianie, sta$a kanapa, dziwna, bo z pó$k%
nad oparciem, na której sta$y – pami"tam - du!y angielski pó$misek,
pi"kny, kryszta$owy kielich rzni"ty w sceny polowania i srebrny puchar
my#liwski w kszta$cie g$owy dzika (odziedziczy$ go pan Popiel)3.

1

2
3

Chodzi o artyku$ Arkadiusza Ko$odziejczyka Maria Holder-Eggerowa (1875-1941). Z dziejów
obozu narodowego na Podlasiu”. (w:). „Szkice Podlaskie”, nr 7, 1999, s. 193-206, równie!
(w:) „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, Korytnica 2010, s. 5-18. Przypisy do tekstu I. Stankiewiczowej – A. Kruszewski.
Tak I. Stankiewicz i bliskie osoby okre#la$y Mari" Holder-Eggerow%.
Kazimierz Cho#ciak Popiel (1888-?), w$a#ciciel maj%tku Turna (do 1944 r.), s%siad i znajomy
Holder-Eggerów, wykonawca testamentu Marii Holder-Eggerowej (st%d te! zapis na jego
korzy#'). Zob. A. Ko$odziejczyk, op. cit., s. 18-19.

168

Irena Stankiewicz

Na d$u!szej #cianie – zewn"trznej – dwa okna, stolik z samowarem,
du!y kosz na kwiaty (przy kanapie), po lewej stronie kanapy bujany

Szkic parteru murowanej cz!&ci dworu w Korytnicy. Lata trzydzieste XX w. Rys.
Irena Stankiewicz, oprac. komputerowe Mariusz Chmielewski, fot. Leszek Kulik
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fotel, na którym siadywa$ podobno wujcio Holder-Egger4, a ja mu zje!d!a$am po brzuchu; stolik ze srebrn% tac%, na której sta$a patera na
owoce, pi"kne secesyjne karafki, dzbanuszki na kaw", a nad stolikiem
„marzenie mojego !ycia”: obraz wyci"ty z korka pod szk$em – jaka#
chatka, drzewa, nawet jaki# wóz z koniem.
Obok wej#cie do salonu, stoj%cy zegar i piec – oczywi#cie kaßowy.
Do salonu wchodzi$o si" z jadalni i z przedpokoju. Przy #cianie od
jadalni sta$o pianino, nad nim wisia$ obraz Koncert Chopina, rycina
czarno-bia$a. Dalej by$o wej#cie do ma$ego pokoju, rodzaju go#cinnego
– zwanego te! „hallerowskim”, bo tam nocowa$ genera$. Przy wej#ciu
do niego wisia$y dwie du!e fotograÞe z autografami Hallera5 i Dmowskiego6. W tym!e pokoiku wisia$ te! du!y portret Olusi7 – m$odszej
– z grzywk%.
Na #cianie od ogrodu - dwa okna z widokiem na alej", pomi"dzy
nimi du!e lustro w z$oconych ramach. Pod oknami komplet mebli
czarnych: stó$, kanapka, dwa fotele i krzes$a kryte z$otawym pluszem,

Elewacja ogrodowa dworu w Korytnicy. FotograÞe z lat mi!dzywojennych ze zbiorów Ireny Stankiewicz

4
5

6

7

Teodor Holder-Egger (1852-1929), m%! Marii, w$a#ciciel maj%tku Korytnica od 1902 r.
Józef Haller (1873-1960), genera$ Wojska Polskiego, legionista, harcmistrz, twórca B$"kitnej
Armii; w latach 1922-27 pose$ na Sejm RP z listy Chrze#cija&skiego Zwi%zku Jedno#ci
Narodowej, M. Holder-Eggerowa by$a jego kole!ank% klubow%. St%d ich znajomo#' i bli!sza
za!y$o#'; gen. J. Haller bywa$ wi"c go#ciem w korytnickim dworze.
Roman Dmowski (1864-1939) – polityk, dzia$acz pa&stwowy, publicysta, wspó$za$o!yciel
i g$ówny ideolog Narodowej Demokracji (endecji), jeden ze wspó$twórców niepodleg$ej
Polski.
Aleksandra Holder-Egger, jedyna córka T. i M. Holder-Eggerów, zmar$a nagle w 1908 roku
w wieku 15 lat. Na jej grobie (cmentarz w Korytnicy) rodzice ufundowali przepi"kny pomnik,
zwany Anio$em )mierci.
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a tam, gdzie go zdarli bolszewicy8 – satyn%. W rogu sta$o „tremo”, czyli
wysokie lustro przedzielone pó$k%, na której pami"tam dwa kandelabry9
z postaciami Murzynów na marmurowych podstawkach.
Z lustrem wi%!e si" zabawna historia. Kiedy# do salonu wszed$ indyk.
I – zobaczy$ w lustrze – indyka! Zagl%da$ z ty$u, gulgota$, puszy$ si",
t$uk$ dziobem w szk$o. Potem wpuszczali#my go specjalnie.
Po przeciwnej stronie, od korytarza, sta$a jeszcze szafka biblioteczna, drugi mniejszy stó$, te! czarny, na którym sta$a porcelanowa
wazka w kszta$cie jajka z amorkiem siedz%cym na brzegu, le!a$y albumy z fotograÞami, album akwarel ze Stepania na Wo$yniu10, obok
sofka i dwie pufy. W tej stronie sta$a równie! pi"kna sekretera11 pe$na
szußadek, na dole nut.

Tzw. druga aleja w za"o%eniu parkowym dworu w Korytnicy

8

9

10

11

11 sierpnia 1944 r. do Korytnicy wesz$a Armia Czerwona, powszechnie okre#lana jako
bolszewicy. Zaj"li oni dwór w Korytnicy i dokonali tam olbrzymich zniszcze&. Zob. A. Ko$odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007, s. 287-288.
Kandelabr – du!y, ozdobny, kilkuramienny stoj%cy #wiecznik, popularny w XVIII w., wykonany z metalu, drewna, porcelany, niekiedy bogato dekorowany.
Stepa& – miejscowo#' nad rzek% Hory& w powiecie kostopolskim, województwo wo$y&skie, gdzie pracowa$ Teodor Szretter, ojciec Marii Holder-Eggerowej. Obecnie nale!y do
Ukrainy.
Sekretera (praska, praska-biurko) – rodzaj wielofunkcyjnego du!ego mebla skrzyniowego,
sk$ada si" z podstawy (szafka z drzwiczkami lub komoda) oraz nadstawy (cz"#' górna
nadstawy, przed$u!enie biblioteczki zamykana drzwiczkami, cz"#' dolna - zamykana p$yt%,
po otwarciu s$u!y jako blat do pisania). Za p$yt% liczne przegródki i skrytki.
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Wej&cie g"ówne do dworu

Jak ju! wspomnia$am, z jadalni wchodzi$o si" do saloniku. By$ to
naro!ny, frontowy pokój, najbardziej s$oneczny. W tym pokoju ca$y dzie&
w$a#ciwie sp"dza$a moja babka12 w fotelu przy oknie ze s$uchawkami
na uszach, ceruj%c, robi%c papierosy itp. Foteliki, kanapka sta$y w rogu
12

Lidia Piszczkowska, zm. w 1938 r., pochowana na cmentarzu w Korytnicy w kwaterze Holder-Eggerów; w latach dwudziestych po #mierci m"!a przyjecha$a do Korytnicy z Wo$ynia,
mieszka$a w domku, w którym mie#ci$a si" policja, po #mierci T. Holder-Eggera zamieszka$a
we dworze jako rezydentka.
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pokoju z kolei obite czerwonym pluszem, niedu!y okr%g$y stó$ z marmurowym blatem, na nim lampa, oczywi#cie naftowa. Na #cianie i w rogu
owalne lustro, portret Olusi z tej ocala$ej fotograÞi, oraz dwa portrety
rodziców wuja Holder-Eggera. Pod drugim oknem sta$o biurko Ciotki
Mary, obok ma$y stoliczek do szycia, a nad nim owalny pastelowy portret
ciotki, robiony przez jakiego# podobno dobrego malarza – Anglika.

Klomb przy dworze

Wej&cie boczne do dworu w Korytnicy, pierwsza z prawej – Irena Stankiewicz
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Elewacja frontowa dworu, z lewej: tzw. Ronikierówka (z po". XIX), z prawej: dwór
pobudowany przez T. uniewskiego (koniec XIX w.), stoi: zarz#dca Trojanowski

Na #cianie od strony jadalni sta$ d$ugi stó$ ca$y za$o!ony pismami
i ksi%!kami. Pami"tam numery „My#li Narodowej”13. Ostatni, po$o!ony
po drugiej stronie korytarza gabinet wuja Teodora by$ prosty i surowy,
z biurkiem oraz szaf% #cienn%, wisia$a tam natomiast ogromna g$owa
$osia! A obok te! wielkie pami%tkowe „panneau”14, z czasów pracy wuja
na kolei – z fotograÞami jego kolegów, jakim# adresem itd. By$ chyba
in!ynierem i musia$ by' wa!nym urz"dnikiem, bo np. opowiadano, !e gdy
chor% Olusi" niesiono na r"kach do poci%gu w ochowie, to zatrzyma$
si" jad%cy z Petersburga poci%g, który tam nigdy nie mia$ przystanku.
Góra to ju! by$y sypialnie, po trzy z ka!dej strony. Z lewej – Ciotki
Mary i mojej babki z drzwiami na du!y taras i jeden mniejszy pokój,
w którym w czasie okupacji mieszka$ m. in. Zygmunt Piszczkowski15.
Je#li chodzi o star% cz"#'16, nie by$a ona reprezentacyjna. Mia$a
z frontu dwa ganki, obro#ni"te g"sto dzikim winem, ma$e okna; z drugiej strony od ogrodu weranda kryta dachem, z niej wychodzi$o si" do
korytarzyka i do pokoju, w którym podobno umar$ Ronikier17; dalej by$a
13

14

15

16

17

„My#l Narodowa” – organ teoretyczny endecji (najpierw Zwi%zku Ludowo-Narodowego,
pó(niej od 1928 r. Stronnictwa Narodowego), wydawany od 1926 r.
Panneau – np. malowid$o, tkanina, p$askorze(ba, p$aszczyzna dekoracyjna lub dekorowana
o kszta$cie prostok%ta, raczej element architektoniczny, tak!e (tu): dekoracja wykonana
dowoln% technik%.
Zygmunt Piszczkowski, polonista (UW, ucze& J. Krzy!anowskiego), siostrzeniec M. Holder-Eggerowej, w czasie okupacji w AK (ps. „Trepka”), zm. w 1964 r.
To tzw. Ronikierówka, stary parterowy dwór, w którym mieszka$ m.in. hrabia Adam Ronikier,
do niego T. uniewski dobudowa$ pi"trowy dworek; obie cz"#ci by$y po$%czone.
Adam hrabia Ronikier (1812-1873) – mistyk i teozof, w$a#ciciel Korytnicy w l. 1854-1873,
znany m. in. jako producent sera limburskiego zwanego ronikierowskim. Pochowany zosta$
na korytnickim cmentarzu. Zainteresowanych osob% Adama Ronikiera, odsy$am do ksi%!ki
Bogdana Jaxa–Ronikiera Cz"owiek z g"ow#, Warszawa 1992. Na s. 415-419 opis #mierci
Adama Ronikiera w korytnickim dworze.
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Or%ew na Wo"yniu, od lewej stoj#: Olusia Holder-Egger, ZoÞa Piszczkowska-Arczy'ska, Maria Holder-Eggerowa, od lewej siedz#: Ludmi"a Szretter, Stanis"awa
Piszczkowska, Lidia Piszczakowska, Jadwiga Piszczkowska-Weryho, Teodor
Piszczkowski „Buba”

Elewacja frontowa dworu w Korytnicy z charakterystycznym balkonem
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kuchnia, pralnia, spi!arnia, od strony „nowego domu” z pierwszego
ganku kancelaria, kredens, jakie# pokoiki. Pokoik pani Suchockiej.
By$a uciekinierk% z Pi&ska z okresu I wojny #wiatowej. Pracowa$a „we
dworze”. Jej córka Tazia przyja(ni$a si" z wszystkimi kuzynkami, uczy$a
si" haftu, mia$a wspania$e, d$ugie warkocze. Wysz$a za m%! za Jerzego Rybczy&skiego i po drugiej wojnie wyl%dowa$a na Dolnym )l%sku
w G$ogowie, dok%d dobi$a i moja mama.

Tzw. Rornikierówka, stara cz!&( dworu z po"owy XIX w.
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Ilustracja do „Sklepów cynamonowych” B. Schulza – graÞka Ireny Stankiewicz
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Bydgoszcz, 30.10.2008 r.

Uwagi do opracowania Arkadiusza Ko"odziejczyka
Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007 r.
Ca$o#' opracowania oceniam bardzo pozytywnie, szczególnie zainteresowa$y mnie lata po 1815 roku. Pochodz" z Górek Borzych, gdzie
moi pradziadkowie zakupili parcel" i osiedlili moich dziadków w by$ym
maj%tku rozparcelowanym w 1863 roku1.
Krytyczne uwagi wnosz" do okresu mi"dzywojennego, a zw$aszcza
okresu okupacji niemieckiej w latach 1939-1945. Lata te pami"tam
z osobistych prze!y', gdy! by$em wtedy ju! w wieku doros$ym.
Okres mi!dzywojenny 1918-1939
Lata 1918-1939 autor opracowa$ na podstawie wspomnie& kilku
osób. Opisa$ !ycie spo$eczno-gospodarcze g$ównie w maj%tkach rolnych: Korytnicy i Turnie. Za ma$o omówiono !ycie spo$eczno-gospodarcze we wsiach. W okresie tym na wsi by$o przeludnienie. Gospodarstwa
ulega$y rozdrobnieniu, gdy! m$odzie! nie mog$a znale(' pracy poza
rolnictwem. Z rejonu Korytnicy wiele osób wyjecha$o do Warszawy, ale
wi"kszo#' pozostawa$a na wsi. Gospodarstwa rolne dzielono mi"dzy
spadkobierców. Powstawa$y gospodarstwa ma$orolne, wielu ludzi by$o
bez zawodu i bez ziemi. Pracowali dorywczo u rolników. Przymusowa
parcelacja maj%tków rolnych po 1926 roku poprawi$a warunki bytowe
gospodarstw #rednio- i ma$orolnych. Rolnicy mogli kupowa' ziemi"
na upe$norolnienie do 25 ha. W okolicy Korytnicy kupowali ziemi" ze
wsi s%siednich, najcz"#ciej parcele 3 i 6 morgów. Sprzeda! by$a po
cenie wolnorynkowej. Cz"#' nale!no#ci nabywcy p$acili gotówk%, a na
pozosta$% otrzymywali kredyt d$ugoterminowy z Banku Rolnego w Warszawie. Mój ojciec, Boles$aw Roguski, zakupi$ w 1926 r. 7 morgów,
w 1928 – 5 morgów ziemi ornej, a w 1935 – 2 morgi $%ki #ródpolnej. Na
to sprzeda$ kilka zagonów pola w Jaczewie. Dzi"ki temu sta$ si" dosy'
zamo!nym rolnikiem. Niektórzy rolnicy sprzedawali swoje zagony we
1

Chodzi o maj%tek p$k. Ludwika Kami&skiego w Górkach Borzych, ziemianina, !o$nierza,
poety, t$umacza; ojca ZoÞi z Kami&skich W"gierskiej, znanej Entuzjastki, muzy romantyków
(m. in. Norwida), prekursorki polskiej literatury dla dzieci i m$odzie!y. Zob.: A. Ko$odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007, s. 122-125. Przypisy opracowa$
A. Kruszewski.
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wsiach i kupowali wi"ksze parcele w rejonie wsi Korytnica. Du!y maj%tek w Korytnicy rozparcelowano w ca$o#ci, nale!no#ci ze sprzeda!y nie
pokry$y d$ugów2. W czasie parcelacji maj%tku w Korytnicy skorzysta$y
nast"puj%ce wsie: Korytnica, Górki Borze, Górki )rednie, Górki Grubaki,
Kruszew, Zalesie, *elazów, Wiel%dki, Komory, Jaczew.
Równocze#nie w tym okresie prowadzono komasacj" i podzia$
wspólnot wiejskich. We wsiach ch$opskich i szlacheckich by$ zwyczaj
dzielenia parcel wzd$u!. Ka!dy spadkobierca otrzymywa$ cz"#' ka!dego pola. Powodowa$o to wielkie rozdrobnienie pól. Jeden rolnik
mia$ kilkadziesi%t dzia$ek we wsi, a nieraz 2-3 wioskach. Dla przyk$adu
przytocz": gospodarstwo Delegacza Wiktora o pow. 5 morgów sk$ada$o si" z 30 kawa$ków we wsi Górki Borze. Podobnie w Jaczewie
i Rowiskach. Zagony by$y w%skie i ka!dy rolnik mia$ swoje pola i $%ki
porozrzucane. To utrudnia$o prawid$ow% upraw" i zmianowanie. Do
1939 r. przeprowadzono komasacje w Komorach, Rowiskach i Jaczewie. Dzi"ki temu rolnicy otrzymywali wi"ksze pola i mogli je racjonalnie
uprawia'. Równocze#nie wykonywano obowi%zkowo melioracje wodne
w postaci rowów odp$ywowych. W okresie du!ych opadów i na wiosn"
wody sp$ywa$y bez przeszkód i nie zalewa$y pól.
W opracowaniu zbyt ma$o powiedziano o kó$kach rolniczych, które
przyczyni$y si" do post"pu we wsiach. Organizowa$y one szkolenia
rolników, wprowadza$y nowe rasy byd$a i #wi& oraz nowe, bardziej
wydajne, odmiany ro#lin. Dzi"ki temu poprawi$a si" wydajno#' ro#lin
z hektara oraz wydajno#' mleczna krów i przyrosty wagi zwierz%t.
Hodowla #wi& s$oninowych i krów mlecznych bardzo poprawi$a si"
w rejonie Korytnicy. Rolnik posiadaj%cy 4-6 krów mlecznych i hoduj%cy
#winie, !y$ ju! dostatnie. Jego dzieci ko&czy$y 7 klas szko$y powszechnej, a przynajmniej 1 dziecko ucz"szcza$o do gimnazjum lub szko$y
zawodowej.
Tutaj nale!y zaznaczy', !e du!% rol" odegra$y spó$dzielnie mleczarskie. W Górkach Borzych powsta$a najwi"ksza spó$dzielnia w powiecie.
Posiada$a 4 Þlie: Wiel%dki, Zalesie, Rowiska i Le#niki. Miesi"czny obrót
przekracza$ 10 000 z$. Dzi"ki mleczarniom rolnicy mieli zapewniony
zbyt mleka i sta$y dop$yw gotówki na wydatki domowe i nauk" dzieci
w szko$ach #rednich, które by$y p$atne.
Rolnicy prenumerowali te! gazety, zw$aszcza tygodniki. W ka!dej
wsi by$y ju! radia na s$uchawki oraz pojedyncze radia g$o#nikowe na
baterie lub akumulatory. Przed 1939 rokiem w rejonie Korytnicy bardzo
2

Mowa o maj%tku Marii i Teodora Holder-Eggerów w Korytnicy, który by$ parcelowany
w latach 1935-1938. Maria Holder-Eggerowa (m%! zmar$ w 1929 r.) zostawi$a sobie tylko
dwór, zabudowania, sad, w sumie ok. 10 ha. W 1902 r, gdy w$o#ci korytnickie stawa$y si"
w$asno#ci% M. i T. Holder–Eggerów, liczy$y one 4741 mórg, Zob.: A. Ko$odziejczyk, Dzieje…,
s. 137.

Recenzje i noty wydawnicze. Listy

179

aktywne by$y organizacje o charakterze paramilitarnym, np. „Strzelec”.
Poza szkoleniem wojskowym organizowa$y one !ycie towarzyskie i kulturalne m$odzie!y. Urz%dzano zabawy taneczne, a nawet amatorskie
przedstawienia teatralne.
W paraÞi Korytnica bardzo aktywnie pracowa$y Stowarzyszenia
M$odzie!y Katolickiej, zw$aszcza w okresie dzia$alno#ci ksi"dza Micha$a
Ga$eckiego. Na zlocie M$odzie!y Katolickiej w Siedlcach w 1936 roku
dekanat liwski zosta$ wyró!niony, a Micha$a Ga$eckiego z Korytnicy
biskup przeniós$ do kurii biskupiej3. Nale!y podkre#li', !e po kryzysie
gospodarczym od 1935 roku w rejonie Korytnicy zaznaczy$ si" wyra(ny
wzrost gospodarczy i kulturalny na wsi.

Okres okupacji niemieckiej 1939-1944
Ten okres, moim zdaniem, jest opracowany niezbyt dok$adnie. Zauwa!y$em kilka b$"dów i nie#cis$o#ci. Autor opar$ si" na wspomnieniach
kilku osób, które nie zawsze w sposób obiektywny i wyczerpuj%cy
przedstawi$y sytuacj" w rejonie. Ka!da z nich opisa$a to, co by$o jej
wiadome, co ogl%da$a i o czym s$ysza$a od s%siadów. Tymczasem dla
celów historycznych konieczne jest zebranie szczegó$owych informacji
z ca$ego rejonu, aby przysz$e pokolenia zna$y ci"!kie !ycie w latach
okupacji niemieckiej.
Dla ilustracji nie#cis$o#ci i braków podam kilka uwag odno#nie Górek
Borzych i )rednich. Na stronie 257 w. 9 od góry autor pisze: „Gestapowcy zastrzelili dwóch Polaków – Dominika Delegacza, lat 28, rolnika
i Juliana *elazowskiego, lat 32, oÞcera W.P.”. Otó! Delegacza Dominika
wraz z dwoma innymi m$odymi mieszka&cami Korytnicy aresztowali
i rozstrzelali Niemcy za wrzucenie granatu do mieszkania Niemca,
Aleksandra Hofmana, m$ynarza na Gr%dach, w pa(dzierniku 1939
roku. Zostali oni o to oskar!eni, poniewa! ju! przed wojn% byli s%downie karani za kradzie! pasów transmisyjnych w tym m$ynie (Delegacz
by$ paserem, równie! karany). *andarmi chcieli spali' nasz% wie#, ale
Hofman nie pozwoli$. Julian *elazowski zosta$ zastrzelony w 1939 roku
przez !o$nierzy Wehrmachtu w dolinie Liwca na Gr%dach, gdy! ogl%da$
porzucony sprz"t wojskowy. By$ on rolnikiem, lat ponad 50.
Na tej stronie w wierszu 11 i 12 autor pisze: „W Górkach )rednich
Niemcy rozstrzelali Jana Krasowskiego i Zygmunta Kruszewskiego”.
Otó! faktycznie Niemcy zamordowali Zygmunta Kruszewskiego na
3

Ks. Micha$ Ga$ecki (1903-1941) zmar$ nios%c pos$ug" kap$a&sk% (zarazi$ si" szkarlatyn%),
pochowany w Korytnicy w kwaterze ksi"!y. Jego epitaÞum znajduje si" w nawie bocznej
ko#cio$a paraÞalnego w Korytnicy. Prawdopodobnie walczy$ w kampanii wrze#niowej
(kapelan), pod koniec 1939 r. wróci$ do Korytnicy i zosta$ miejscowym wikariuszem. P. I.
Stankiewicz wspomina, !e wróci$ on do Korytnicy, bez sutanny, po cywilnemu, bardzo
zm"czony, mizerny, wycie&czony, nieogolony.
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skutek oskar!e& Jana Krasowskiego. Banda z$odziejska z broni%
ukrad$a Krasowskiemu #wini". Ten zg$osi$ kradzie! Niemcom i poda$
jako podejrzanego s%siada Zygmunta Kruszewskiego. Za ten czyn
s%d podziemny AK wyda$ wyrok na Jana Krasowskiego. W czasie
egzekucji w 1943 roku zabarykadowa$ si" w domu i zosta$ przez drzwi
ci"!ko ranny. Prze!y$ i zosta$ odwieziony do szpitala w Jadowie. O tym
fakcie mieszkaj%cy u Krasowskiego wysiedleni z pozna&skiego donie#li Niemcom w W"growie. Poznaniacy zaraz wyjechali w nieznane.
Niemcy w odwet za egzekucj" na Krasowskim aresztowali dwóch
najlepszych gospodarzy we wsi i dwóch m$odych ch$opców. Po kilku
dniach aresztowany Bronis$aw Dmowski wróci$ do domu, ale musia$
co kilka dni meldowa' si" w gestapo. Podejrzewano, !e zgodzi$ si" na
wspó$prac". Pozostali trzej zostali rozstrzelani w lesie pod Grochowem.
Byli to: Jan Jaczewski – kapral rezerwy, Stanis$aw Kruszewski i Józef
Lipka – ucze& gimnazjum. W publikacji na stronie 276 w odno#niku
96 podano tylko nazwisko Józefa Lipki, gdy! Þguruje ono na tablicy
pami"ci pomordowanych wychowanków Gimnazjum w W"growie. Dla
uzupe$nienia podaj", !e Bronis$aw Dmowski zosta$ zastrzelony przez
grup" bojow% AK w lasku przy drodze z Górek )rednich do Korytnicy
w roku 19434. Jan Krasowski i jego rodzina wyjechali z Górek w inne
rejony Polski w obawie przed zemst% mieszka&ców Górek )rednich.
Na stronie 275 i 276 autor opisuje akcj" z dnia 18 lutego 1944 roku.
Opis ten jest niekompletny i ma$o szczegó$owy. By$a to wyj%tkowo
krwawa i okrutna akcja w gminach Korytnica i Jaczew. Moim zdaniem,
nale!y zebra' informacje ze wszystkich wsi z tego regionu, pocz%wszy
od Górek Borzych i Korytnicy, a sko&czywszy na K%tach i Sek$aku.
*adne z dotychczasowych opracowa& nie podaje opisu miejscowo#ci
obj"tych akcj%, wykazu osób zamordowanych na miejscu i aresztowanych oraz zg$adzonych na Pawiaku i w obozach zag$ady. Dla przyk$adu:
w opracowaniu z Górek Borzych wymieniono tylko Romana Kokoszk". Tymczasem razem z nim aresztowano i wywieziono Klemensa
Szyma&skiego – rolnika i Wac$awa Komud" – stolarza. Nigdzie nie
podano, !e aresztowania dotyczy$y dzia$aczy organizacji wojskowych
AK i NSZ oraz ich rodzin. Figuruj%cy na li#cie Roman Kokoszko i Wac$aw *elazowski – sekretarz gminy, byli cz$onkami NSZ. W 1944 roku
od stycznia by$a #cis$a wspó$praca AK i NSZ. Cz"#' !o$nierzy NSZ
przesz$a bezpo#rednio do AK. Po aresztowaniach 18 lutego 1944 roku

4

Wed$ug dost"pnych informacji egzekucj" wykonano w tzw. Laskach, lesie po$o!onym
przy drodze polnej Górki )rednie – Korytnica. B. Dmowski jecha$ bryczk% do ko#cio$a
w Korytnicy, zosta$ zatrzymany przez !o$nierzy AK, wyprowadzony w las, gdzie odczytano
mu prawdopodobnie wyrok i wykonano go. Wykonuj%cy egzekucj" wyjechali po wojnie na
zachód Polski.
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utworzono oddzia$ le#ny AK. Wst"powali do niego g$ównie poszukiwani
przez Niemców cz$onkowie AK i NSZ. Z Górek Borzych zosta$ równie!
zamordowany przez Niemców !o$nierz AK Stanis$aw Komuda – kowal.
18 lutego 1944 roku uda$o mu si" wyj#' z budynku przes$ucha&, mimo
!e by$ na li#cie do aresztowania. Ukrywa$ si" on w okolicy i przypadkowo
zosta$ aresztowany w Paplinie, w domu Jana Snopkiewicza.
Po aresztowaniach w lutym i marcu 1944 r. Niemcy urz%dzali karne
ob$awy i $apanki m$odych ludzi na przymusowe roboty w Niemczech.
Pami"tam, !e takie $apanki by$y w Jaczewie, Rowiskach, Rabianach
i innych wsiach. Dnia 14 marca 1944 roku w godzinach rannych
Niemcy urz%dzili ob$aw" w Woli Korytnickiej, a po po$udniu w Górkach
Borzych. W tym czasie szed$ drog% z Komór do Górek Borzych major
Józef Foremski, komendant powiatowy NSZ, który okresowo mieszka$
w Górkach Grubakach. Towarzyszy$ mu podporucznik Bronis$aw D%bski, oÞcer o#wiatowy NSZ na powiat w"growski. Gdy byli blisko szosy,
nadjecha$y samochody z !o$nierzami niemieckimi od strony Korytnicy.
OÞcerowie zacz"li ucieka' w kierunku Komór. Niemcy zatrzymali si"
i w po#cig za nimi wys$ali dwóch !o$nierzy z karabinami snajperskimi.
W pobli!u lasku Krzywe Ko$o major skr"ci$ w lewo na dró!k", aby szybciej dobiec do zaro#li. Wtedy zosta$ traÞony pociskiem w lew% skro&.
Zgin%$ na miejscu. Drugiemu oÞcerowi uda$o si" zbiec5. *o$nierze niemieccy przyjechali dwoma samochodami, szybko otoczyli wie# i zacz"li
wy$apywa' m$odych ludzi. Wówczas Jakub Roguski, gdy ucieka$ przed
Niemcami, zosta$ ranny w nog"; zatrzymano i wywieziono na roboty
do Niemiec kilkana#cie osób z Górek Borzych. Ja z bratem Stefanem
i koleg% W$adkiem Barcikowskim zd%!yli#my uciec w zagajniki za wsi%
i dalej na torfowisko. Wrócili#my, gdy Niemcy odjechali. Wieczorem
poszed$em obejrze' zabitego. Pozna$em naszego komendanta NSZ,
ale musia$em milcze'. Informacje o drugim oÞcerze NSZ, któremu
uda$o si" uj#' bez szwanku, uzyska$em z opracowania Jana Zalewskiego „Obóz NKWD w Rembertowie i $agry na Uralu 1945-1947 r.”6..
Ppor. D%bski zosta$ aresztowany przez UB w lutym 1945 r. w Czaplach
i osadzony w obozie NKWD w Rembertowie, a potem wywieziony do
$agrów za Uralem. Wróci$ dopiero jesieni% 1947 roku, podobnie jak autor
wspomnie& Jan Zalewski z Czerwonki. Ogólnie stwierdzam, !e karne
akcje w lutym i marcu 1945 roku s% omówione zbyt skromnie. Moim
5

6

Major Józef Foremski zosta$ pochowany na cmentarzu w Korytnicy (stara cz"#' cmentarza,
drugi rz%d grobów po lewej stronie alejki). W latach 90. zg$osi$a si" do proboszcza Cz.
Mazurka i do A. Kruszewskiego rodzina Foremskiego zamieszka$a w Anglii i sÞnansowa$a
odnowienie pomnika.
Mowa o opracowaniu Jana Zalewskiego pt. Obóz NKWD w Rembertowie i "agry na Uralu
1945-1947, [Sulejówek] 1995.
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zdaniem, tylko Rada Gminy w Korytnicy mo!e przy udziale radnych
i so$tysów oraz nauczycieli szkó$ uzupe$ni' t" tragiczn% cz"#' historii
naszych stron z rejonu Korytnicy.
Dodatkowo podaj", !e w 1943 roku przeprowadzono szkolenie
podchor%!ych NSZ, g$ównie w Rowiskach. Na szkolenie m$odzie!
przyje!d!a$a rowerami nieraz z du!ych odleg$o#ci, nawet z W"growa.
Miejscowa ludno#' rozpoznawa$a uczestników, zw$aszcza m$odzie!
z s%siednich wiosek. Ja nie uczestniczy$em w tych szkoleniach, gdy!
w tym czasie przygotowywa$em si" do matury na tajnych kompletach w W"growie. Informacje o szkoleniach otrzymywa$em od kolegi
Romana Kokoszko. Nigdy nie wymienia$ on instruktorów i nazwisk
podchor%!ych. Te szkolenia podchor%!ych NSZ u$atwi$y konÞdentom
Raczkowskiemu i Dziewulskiemu z Rowisk oskar!enie osób zwi%zanych z NSZ.
Z powa%aniem
Wac aw Roguski7

7

Wac$aw Roguski, s. Boles$awa, ur. w 1921 r. w Górkach Borzych, zam. w Bydgoszczy,
emerytowany prof. zwyczajny melioracji, autor Wspomnie& z lat m"odzie&czych we wsi Górki
Borze (do 1944 roku) oraz okresu s"u!by wojskowej (1944-1946). „Zeszyty Korytnickie”,
t. 2, 2010 r., s. 43-116.
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Bydgoszcz, 15 XI 2010 r.
Szanowny Panie Andrzeju!
Serdecznie dzi"kuj" za opublikowanie Moich wspomnie& z lat m"odzie&czych. Jest tu du!y wk$ad osobisty Pana w postaci przypisów
i kilku zdj"'. Te przypisy i zdj"cia bardziej uwiarygodni$y moje wspomnienia. Dzi"ki tej publikacji osoby z Górek Borzych i okolicy zapoznaj%
si" bli!ej z histori% mojego !ycia na wsi przed 1939 rokiem, w okresie okupacji niemieckiej i w czasie s$u!by wojskowej w ko&cu wojny.
Zainteresowanie t% publikacj% by$o du!e jeszcze przed og$oszeniem
w postaci obecnej w „Zeszycie Korytnickim” t. 2, o czym informowa$a
mnie bratanica, Jadzia Jaczewska.
Mam zastrze!enie do przypisu 53 na str. 73. W akcji przeciwko
Raczkowskiemu i Dziewulskiemu nikt nie zgin%$, gdy! ostrze!ono ich
i zd%!yli uciec ze wsi. W akcji tej brali udzia$ ch$opcy z Rabian, o czym
opowiada$ mi jej uczestnik Kazimierz Cichocki1. Z opowiada& babci
Wac$awa Morawskiego pami"tam, !e on i Józef Rutkowski zgin"li
w czasie likwidacji innego agenta, który wa$"sa$ si" z broni% po okolicy
w mundurze ochrony kolei2. A. Ko$odziejczyk zamie#ci$ tak% informacj"
w Dziejach Korytnicy i ziemi korytnickiej z zastrze!eniem, !e to wymaga
dok$adnego sprawdzenia przez historyków3.
Praca Miros$awa Roguskiego Drobna szlachta...4 jest ciekawa dla
historyków, gdy! zawiera du!o informacji o nazwiskach mieszka&ców
poszczególnych wsi. Mnie natomiast interesuje !ycie gospodarcze,
spo$eczne i polityczne szlachty na Mazowszu i ró!nice w stosunku do
okresu mi"dzywojennego, który pami"tam.
Z przyjemno#ci% przeczyta$em artyku$ Lilki Go$"biowskiej Moje lata
dziecinne w Korytnicy5. Przez siedem lat uczy$em si" z ni% w jednej klasie
w szkole w Korytnicy. By$a ona lubiana przez rodziców i kolegów (…).
Szanownemu Panu Andrzejowi !ycz" sukcesów w pracy zawodowej
z m$odzie!% i w pracy spo$ecznej.
Z powa%aniem
Wac aw Roguski6
1

2

3
4

5
6

Chodzi o Kazimierza Cichockiego z Rabian, który w czasie wojny nale!a$ do Armii Krajowej,
po wojnie wyjecha$ do Z%bek i pracowa$ w Warszawie (informacja od Autora listu). Przypisy
opracowa$ A. Kruszewski.
Chodzi zapewne o Bahnschutzpolizei (niemieck% policj" kolejow%), która powsta$a w 1921 r.
W latach II wojny #wiatowej zadaniem Bahnschutzu by$o utrzymanie porz%dku i bezpiecze&stwa na kolejach wszystkich krajów podbitych przez III Rzesz".
Por. A. Ko$odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2008, s. 279.
Por. artyku$ M. Z. Roguskiego pt. Drobna szlachta paraÞi korytnickiej, „Zeszyty Korytnickie”
t. 2, s. 19-41.
Por. A. Kotlicka Moje lata dziecinne…, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s. 117-132.
Zob. Przypis 7, „Zeszyty Korytnickie” t. 3, s 182.
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SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNO)CI
STATUTOWEJ TOWARZYSTWA PRZYJACIÓ
ZIEMI KORYTNICKIEJ w 2010 r.
W$adze Towarzystwa Przyjació$ Ziemi Korytnickiej w 2010 r. Zarz%d:
Andrzej Kruszewski – prezes; Miros$aw Z. Roguski – wiceprezes; Micha$
Gromek – skarbnik; Izabella Derlatka – sekretarz; Jadwiga Sokulska
– cz$onek Zarz%du. Komisja Rewizyjna: Antoni Panufnik – przewodnicz%cy oraz Jolanta Litka i Franciszek Adam Wiel%dek – cz$onkowie.
I. 29 VI 2010 r. odby$o si" Walne Zgromadzenie Cz$onków, w którym
wzi"$o udzia$ 30 osób. Zebranie prowadzi$a Jolanta Litka, protoko$owa$a Lidia Rowicka, obecny by$ te! Stanis$aw Komudzi&ski, wójt
gminy Korytnica oraz ZoÞa Zalewska – skarbnik gminy. Prezes
Towarzystwa Przyjació$ Ziemi Korytnickiej, Andrzej Kruszewski przestawi$ sprawozdanie merytoryczne z dzia$alno#ci stowarzyszenia,
a Anna Gawor – sprawozdanie Þnansowe. Przewodnicz%cy Komisji
Rewizyjnej, Antoni Panufnik przedstawi$ wyczerpuj%ce i dog$"bne
sprawozdanie i w konkluzji wyst%pi$ z wnioskiem o uchwalenie
absolutorium Zarz%dowi. Komisja wysoko oceni$a dzia$alno#' Towarzystwa w 2009 r.; podkre#li$a jego dokonania, (m. in. wydanie
„Zeszytów Korytnickich” t. 1, zorganizowanie obchodów 590-lecia
Korytnicy oraz I Zjazdu Korytniczan, licznych wystaw z tym zwi%zanych, festynu i in.), a tak!e fakt, i! cz$onkowie Zarz%du i cz$onkowie
Towarzystwa wykonywali swe obowi%zki spo$ecznie, bez !adnego
wynagrodzenia. Walne Zebranie udzieli$o jednog$o#nie Zarz%dowi
skwitowania za 2009 r. Ponadto podj"to uchwa$y w sprawie wysoko#ci wpisowego i rocznej sk$adki cz$onkowskiej, regulaminu pracy
Komisji Rewizyjnej oraz preliminarza bud!etowego i planu pracy
na 2010 r. Obecni zg$osili te! kilka wniosków i uwag co do sposobu
funkcjonowania i dzia$alno#ci stowarzyszenia w latach nast"pnych
(m. in. sÞnansowanie zakupu nagród dla uczniów na koniec roku
szkolnego, rozpisanie konkursu na stare pie#ni ludowe, zakup wyposa!enia dla biura TPZK).
II. Towarzystwo Przyjació$ Ziemi Korytnickiej realizowa$o od 1 maja
2010 r. do 30 wrze#nia 2010 r. w ramach Poakcesyjnego Programu
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Wsparcia Obszarów Wiejskich projekt pt. „Mieszka&cy gminy bli!ej
tradycji, kultury, historii regionu”. Skupia$ si" on wokó$ nast"puj%cych
dzia$a&:
1) 19 maja 2010 r. w Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw$a II
w Korytnicy odby$ si" II GMINNY PRZEGL+D PIOSENKI OBCOJ,ZYCZNEJ. Celem konkursu by$a prezentacja umiej"tno#ci
j"zykowych i wokalnych uczniów, propagowanie nauki j"zyków
obcych poprzez form" piosenki oraz promowanie aktywno#ci
twórczej w#ród m$odzie!y.
Wykonawcy wyst%pili w trzech grupach wiekowych:
a. uczniów klas 1-3 szkó$ podstawowych,
b. uczniów klas 4-6 szkó$ podstawowych,
c. uczniów klas I-III gimnazjów.
W konkursie wzi"li udzia$ uczniowie ze szkó$ podstawowych w: Korytnicy, Sewerynowie, Pniewniku i Górkach Grubakach oraz z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw$a II w Korytnicy. 41 wykonawców z ca$ej
gminy zaprezentowa$o 17 utworów w j"zyku angielskim.
Jury, w którego sk$ad weszli niezale!ni eksperci: Gra!yna Chrupek,
Ewa Jaczewska, Andrzej Str%k, Marek Wakulicz, Ma$gorzata Kami&ska wy$oni$o 9 laureatów (razem 23 osoby). Jurorzy, oceniaj%cy wykonawców, brali pod uwag": stron" muzyczn% (opracowanie i stopie&
trudno#ci wykonywanego utworu), poprawno#' j"zykow% oraz ogólne
wra!enie artystyczne.
Dzi"ki sponsorom (Towarzystwu Przyjació$ Ziemi Korytnickiej oraz
Þrmie „Ikar” reprezentowanej przez Grzegorza *mud", GOPS w Korytnicy, Bank Spó$dzielczy w ochowie Oddzia$ w Korytnicy) ka!dy
uczestnik II Gminnego Przegl%du Piosenki Obcoj"zycznej otrzyma$
upominek, a laureaci atrakcyjne nagrody.
Oczekuj%c na oÞcjalne wyniki, podczas obrad jury, publiczno#'
mia$a mo!liwo#' obejrzenia skeczu w wykonaniu ko$a teatralnego
z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw$a II w Korytnicy pt. „W sklepie”
(opiekunka Izabella Derlatka), który u#wiadomi$, !e znajomo#' j"zyków
jest niezb"dna w dzisiejszym #wiecie. Dodatkow% atrakcj% by$ równie! konkurs pt. „Jaka to melodia”, na zwyci"zców czeka$y s$odycze.
Widzowie, czyli uczniowie gimnazjum, nauczyciele, dyrektorzy szkó$
z gminy Korytnica oraz rodzice i pracownicy gimnazjum podziwiali
niema$e umiej"tno#ci j"zykowe i wokalne uczniów – uczestników, oraz
mi$o i po!ytecznie sp"dzili wolny czas i uczyli si", jak dobrze mo!na
si" bawi'.
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Laureaci II Gminnego Przegl#du Piosenki Obcoj!zycznej wg
kategorii wiekowych:
Klasy I-III, szko"y podstawowe
1. miejsce: Dominika Kokoszko, „Donna”, Szko$a Podstawowa
im. ks. bp. Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach (opiekun
Beata Zelent),
2. miejsce: Weronika Roguska i Weronika Rabi&ska,”We are happy”,
Szko$a Podstawowa w Pniewniku (opiekun Karolina W%sowska),
3. miejsce: Paulina Ka$uska, Marta Kosim, Weronika Krajewska, Aleksandra Wojdak, „Ten yellow chickens”, Szko$a Podstawowa
w Sewerynowie (opiekun Anna Korolczuk).
Klasy IV-VI, szko"y podstawowe
1. miejsce: Katarzyna Piwowarek, „Everytime”, Szko$a Podstawowa
im. H. Sienkiewicza w Korytnicy (opiekun Anna Ka$uska),
2. miejsce: Dominika Nied(wied(, „An angel”, Szko$a Podstawowa
im. bp. Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach (opiekun
Beata Zelent),
3. miejsce: Roksana Batorowicz, Natalia )wi"tochowska, Lidia
Kruszewska, Dominika Myszkowska, Szko$a Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy (opiekun Anna Ka$uska).
Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw"a II w Korytnicy
1. miejsce: Aneta Jaczewska (IIb), „My road” (opiekun Dorota
*muda),
2. miejsce: Aneta Szcze#nik, Mariola Ga$%zka, Katarzyna Krynicka,
Katarzyna Chmielewska, (kl.IIIb), „Simply the best”, (opiekun Dorota
*muda),
3. miejsce: Weronika Wiel%dek (Ia), „Listen to your heart” (opiekun
Dorota *muda).
W przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie Przegl%du
zaanga!owane by$y: Dorota *muda, Izabella Derlatka i Magdalena
Wyszogrodzka.
2) Dnia 2 czerwca 2010 roku w Publicznym Gimnazjum im. Jana
Paw$a II w Korytnicy odby$ si" „Dzie& Europy” zorganizowany
i poprowadzony przez Szkolny Klub Europejski pod kierunkiem Moniki Syczuk i Moniki )widerskiej.
Na pocz%tku cz$onkowie SKE (uczniowie klas: IIIa, IIIc, IIc, Ia)
zaprezentowali przedstawienie pt. „Pokochajmy Europ"”, w którym
w interesuj%cy sposób ukazany zosta$ proces integracji europejskiej,
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przedstawione zosta$y sylwetki twórców zjednoczonej Europy oraz
symbole Unii Europejskiej.
Nast"pnie dyrektor gimnazjum Andrzej Kruszewski wspólnie z opiekunami SKE wr"czy$ nagrody zwyci"zcom trzech konkursów, które
odby$y si" w Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw$a II w Korytnicy
w zwi%zku z organizacj% „Dnia Europy”. W konkursie „Eurointernauta”
z wiedzy o zjednoczonej Europie z wykorzystaniem technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych zwyci"!yli przedstawiciele klasy IIc
(Marta G$uchowska i Przemys$aw Krajewski), drugie miejsce zaj"$y
reprezentantki klasy IIIc (Aleksandra Kruszewska i Kamila Banasiak),
a trzecie uczniowie klasy Ic (Angelika Sulich i Mateusz Rybi&ski).
W konkursach na „Europlakat” (przedstawiaj%cy atrakcje i ciekawostki
turystyczne wylosowanego pa&stwa) oraz „Eurogazetka” (prezentacja
stolic wylosowanego kraju) przyznano wyró!nienia. Otrzyma$y je klasy:
IIIc za „Europlakat” (Hiszpania) i „Eurogazetk"” (Madryt), klasa IId za
„Europlakat” (W$ochy) oraz klasa IIa za „Europlakat” (Grecja). Nagrody
ufundowane zosta$y przez Towarzystwo Przyjació$ Ziemi Korytnickiej.
Na zako&czenie imprezy wszyscy wys$uchali „Ody do rado#ci”,
hymnu Unii Europejskiej.
Program i scenariusz „Dnia Europejskiego” przygotowa$y Monika
Syczuk i Monika )widerska, a test konkursu „Eurointernauta” – Monika
Syczuk i Agnieszka Szwed.
3) W lipcu 2010 r. opracowano, przygotowano do druku i wydano
folder pt. „Gmina Korytnica. Przewodnik turystyczny” (format A4,
nak$ad 1000 szt.). W realizacji przedsi"wzi"cia wzi"$y udzia$ trzy
osoby: Agnieszka Szwed – projekt, Andrzej Kruszewski – tekst
i Leszek Kulik – zdj"cia. Folder sk$ada si" z nast"puj%cych cz"#ci:
a) Gmina Korytnica, krótki tekst prezentuj%cy zalety gminy, herb,
zdj"cie pejza!u korytnickiego,
b) Z dziejów Korytnicy, tekst przedstawiaj%cy w syntetycznym
skrócie histori" miejscowo#ci gminnej,
c) Wybitni korytniczanie, sylwetki 12 osobisto#ci zwi%zanych
z Korytnic% i ziemi% korytnick%, z krótk% notk% biograÞczn%:
ks. Jakub Górski, Ludwik Kami&ski, ks. Antoni Pu$aski, hr.
Adam Ronikier, ZoÞa W"gierska, ks. bp. Franciszek Jaczewski,
Maria i Teodor Holder-Eggerowie, ks. pra$at Ignacy Jasi&ski,
Tymoteusz uniewski, Adam Ma$kowski i Adam Ch%dzy&ski,
d) informacje o Urz"dzie Gminy w Korytnicy (adres, zdj"cie)
i Towarzystwie Przyjació$ Ziemi Korytnickiej (logo, cele)
e) Przyjed', zobacz, pozosta&... – mapa gminy Korytnica oraz
najwa!niejsze atrakcje turystyczne ziemi korytnickiej (zdj"cia
oraz krótki opis): ko#ció$ w K%tach, ko#ció$ w Trawach, ko#ció$
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w Pniewniku, aleja lipowa w Woli Korytnickiej, ko#ció$ w Korytnicy, dwór w Korytnicy, pa$ac w Turnie i dworek w Paplinie.
Po wydrukowaniu folder zosta$ przekazany do Urz"du Gminy w Korytnicy (500 szt.) celem rozprowadzenia w#ród mieszka&ców gminy Korytnica, instytucji gminnych (np. GOPS, GZEAS, szko$y, przedszkole).
Pozosta$a cz"#' (500 szt.) zosta$a rozprowadzona w#ród uczestników
Rolniczego Festynu Korytnickiego (12 IX 2010 r.).
4) Wydano t. 2 „Zeszytów Korytnickich” oraz papierow% reklamówk"
z nadrukiem „Rolniczy Festyn Korytnicki, 12 IX 2010 r.”, z herbem
Gminy Korytnica i logo Towarzystwa Przyjació$ Ziemi Korytnickiej.
T. 2 „Zeszytów Korytnickich” to 224 strony bogato ilustrowane
fotograÞami czarno-bia$ymi oraz wk$adka z 20 zdj"ciami kolorowymi przedstawiaj%cymi g$ówne wydarzenia 2010 r. w gminie
Korytnica widziane z perspektywy Towarzystwa Przyjació$ Ziemi
Korytnickiej. „Zeszyt” zawiera nast"puj%ce pozycje:
Przedmowa – Andrzej Kruszewski, Arkadiusz Ko$odziejczyk
ARTYKU Y I ROZPRAWY
Arkadiusz Ko$odziejczyk – Maria Holder-Eggerowa (1875
– 1941)
Miros$aw Z. Roguski – Drobna szlachta paraÞi korytnickiej ziemi
liwskiej w ko&cu XVIII wieku
-RÓD A I WSPOMNIENIA
Wac$aw Roguski – Wspomnienia z lat m"odzie&czych we wsi
Górki Borze (do 1944 roku) oraz okresu s"u!by wojskowej (1944-1946)
Alicja Kotlicka – Moje lata dziecinne w Korytnicy (1921-1930).
Jeden z najszcz %liwszych okresów w moim !yciu
Ma$gorzata Wasiewicz – 90 lat Szko"y Podstawowej w Sewerynowie (1920-2010)
RECENZJE I NOTY WYDAWNICZE. LISTY
Jadwiga Jaczewska – List do Andrzeja Kruszewskiego
Bogdan Chodkiewicz– Recenzja ksi#!ki A. Ko"odziejczyka
Jerzy Lipka – List do Andrzeja Kruszewskiego
Wies$aw Ratajski – Gen. brygady w stanie spoczynku, Jerzy
Lipka (1914-2010)
KRONIKA
Sprawozdanie z dzia"alno%ci statutowej Towarzystwa Przyjació"
Ziemi Korytnickiej za 2009 r. – Andrzej Kruszewski
Mnie ta ziemia od innych dro!sza...” – I Zjazd Korytniczan 17 X
2009 r. – Jolanta Kruszewska
„P r z e s z " o % ( - jest to d z i % , tylko cokolwiek dalej...” 590 lat
Korytnicy – Jolanta Kruszewska
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O historii Le%nik i pocz#tkach rodu Roguskich – Lidia Rowicka
Honorowi Obywatele Korytnicy - laudacje – Andrzej Kruszewski
„Cudze chwalicie, swego nie znacie...”. Ks. biskup Franciszek
Jaczewski – Agnieszka Morawska
LEGENDY I WIERSZE O KORYTNICY I ZIEMI KORYTNICKIEJ
Korytnica - moje miejsce na ziemi. Legendy i wiersze o Korytnicy
i ziemi korytnickiej. Wprowadzenie – Jolanta Litka
Legendy korytnickie
Wiersze o Korytnicy i ziemi korytnickiej
Wszyscy autorzy udost"pnili swoje artyku$y nieodp$atnie. Projekt
ok$adki wykona$a Agnieszka Szwed, autorzy zdj"' to: Leszek Kulik,
Gra!yna Chrupek, Ma$gorzata Wasiewicz, Antoni Panufnik, korekt"
wykonali: Andrzej Kruszewski i Arkadiusz Ko$odziejczyk, nad ca$o#ci%
(przygotowanie do druku, koordynacja prac redakcyjnych, monitorowanie sk$adu, poprawianie artyku$ów) pracowa$ Andrzej Kruszewski.
W sierpniu 2010 r. wydano równie! papierow% reklamówk", której
projekt przygotowa$a Agnieszka Szwed.
„Zeszyt Korytnicki”, torba reklamowa oraz folder pt. Gmina Korytnica.
Przewodnik turystyczny zosta$y rozprowadzone w#ród mieszka&ców
gminy Korytnica (radni, so$tysi, pracownicy urz"du i innych jednostek
gminnych), a tak!e (przede wszystkim) w#ród go#ci i uczestników
Rolniczego Festynu Korytnickiego w dn. 12 IX 2010 r. jako upominek
i pami%tka. Ponadto cz"#' nak$adu przewidziano dla cz$onków Towarzystwa Przyjació$ Ziemi Korytnickiej i szkó$ z terenu gminy Korytnica,
biblioteki gminnej oraz jako egzemplarz obowi%zkowy dla g$ównych
bibliotek kraju.
12 IX 2010 r. mia$ miejsce IV Rolniczy Festyn Korytnicki. Towarzystwo Przyjació$ Ziemi Korytnickiej, obok Wójta Gminy i Urz"du
Gminy w Korytnicy, by$o wspó$organizatorem tego #wi"ta, zwanego
powszechnie do!ynkami korytnickimi. G$ówn% atrakcj% festynu by$ ponadgodzinny wyst"p Pa&stwowego Zespo$u Pie#ni i Ta&ca „Mazowsze”.
Towarzystwo Przyjació$ Ziemi Korytnickiej wzi"$o na siebie cz"#' dzia$a& organizacyjnych, sÞnansowano te! wypo!yczenie profesjonalnej
sceny dla ponad 100 osób, ufundowa$o nagrody pieni"!ne w konkursie
na najpi"kniejszy wieniec do!ynkowy (wie&ce uwi$y i zaprezentowa$y:
Ko$o Gospody& Wiejskich w Le#nikach, Ko$o Gospody& Wiejskich
z Traw, paraÞa K%ty, paraÞa Korytnica (wie# Górki Grubaki), Publiczne
Gimnazjum im. Jana Paw$a II w Korytnicy i Szko$a Podstawowa im.
ks. bp. Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach) oraz nagrody
rzeczowe dla tych wszystkich placówek o#wiatowych i organizacji, które
wystawi$y w czasie do!ynek swe stoiska. Towarzystwo Przyjació$ Ziemi
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Korytnickiej zaprezentowa$o na festynie w$asne, na którym panie: Edyta
Wysoki&ska-Kulik, Izabella Derlatka, Aneta Szymanowska i Mariola
Banaszkiewicz rozdawa$y nasz folder o gminie Korytnica, t. 2 „Zeszytów Korytnickich” oraz inne materia$y promocyjne. Prezentowa$y si"
równie!: Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw$a II w Korytnicy, Szko$a
Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy, Szko$a Podstawowa
im. ks. bpa Franciszka Jaczewskiego w Górkach Grubakach, Szko$a
Podstawowa w Sewerynowie, Szko$a Podstawowa w Pniewniku, Szko$a
Podstawowa w Maksymilianowie, Przedszkole Publiczne w Korytnicy,
KGW z Traw oraz KRUS W"grów.
Ponadto Towarzystwo wspiera$o równie! Þnansowo i organizacyjnie
Zespó$ Taneczny „Korytniczanie” dzia$aj%cy przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw$a II w Korytnicy, którym opiekowa$a si" Mariola
Jarmuli&ska, a choreografem by$a Ewa Besztak.
25 listopada 2010 r. odby$a si" w Sewerynowie uroczysto#' 90.
rocznicy powstania miejscowej szko$y. Towarzystwo Przyjació$ Ziemi
Korytnickiej w$%czy$o si" w jej przygotowanie. Na pro#b" dyr. Agnieszki
Skibi&skiej wypo!yczyli#my stroje taneczne oraz przekazali#my t. 2
„Zeszytów Korytnickich”, w którym zamieszczona zosta$a pierwsza
kronika Szko$y Podstawowej w Sewerynowie oraz krótki rys historyczny placówki wzbogacony fotograÞami, autorstwa Ma$gorzaty Wasiewicz – nauczycielki tej szko$y. „Zeszyt” zosta$ przekazany go#ciom
i uczestnikom jako upominek.
Na zako&czenie warto doda', !e na pocz%tku 2010 r. (luty) Towarzystwo z$o!y$o do Mazowieckiej Jednostki Wdra!ania Programów
Unijnych wniosek o doÞnansowanie projektu pt. „Mnie ta ziemia od
innych dro!sza” w ramach Programu Operacyjnego Kapita$ Ludzki
wspó$Þnansowanego ze #rodków Europejskiego Funduszu Spo$ecznego w ramach priorytetu „Promocja integracji spo$ecznej” i dzia$ania
„Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji”. Projekt zosta$ napisany przez Andrzeja Kruszewskiego (cz"#' merytoryczna) i Gra!yn"
Chrupek (bud!et, harmonogram dzia$a&). Ku naszemu zadowoleniu
zosta$ on oceniony pozytywnie i skierowany do realizacji w 2011 r.
(od lutego do czerwca). Umowa o doÞnansowanie zosta$a podpisana
w listopadzie 2010 r. W ramach projektu b"d% podj"te i realizowane
nast"puj%ce dzia$ania, imprezy i przedsi"wzi"cia:
1. Wydanie t. 3 „Zeszytów Korytnickich” pt. „Ziemia od innych dro!sza.
590 lat Korytnicy.” (nak$ad 500 egz.), w nim m. in. artyku$y prof. A. Ko$odziejczyka, dr M. Z. Roguskiego, dr A. Nowika, ks. Z. Czumaja,
M. Piórkowskiej i A. Kruszewskiego z sesji popularnonaukowej „590
lat Korytnicy”.
2. Wydanie t. 4 „Zeszytów Korytnickich” pt.”Wiel%tko, Kami&ski, W"gierska, Ma$kowski – wielcy korytniczanie” (nak$ad 500 egz.) „Zeszyt”
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zawiera$ b"dzie przede wszystkim artyku$y monograÞczne o wymienionych wy!ej osobach, a tak!e sprawozdanie – podsumowanie
ca$ego projektu.
Wydanie 8 pocztówek (po 500 szt.) pt.” 590 lat Korytnicy” – zabytki,
ludzie, wydarzenia, krajobrazy.”
Zorganizowanie 4 prelekcji:
a) „Adam Ma$kowski – lekarz, spo$ecznik, dzia$acz ludowy” (w Woli
Korytnickiej),
b) «Wojciech Wiel%tko – heraldyk i autor „Kucharza doskona$ego”»
(w Wiel%dkach),
c) „Ludwik Kami&ski – pu$kownik, literat, w$a#ciciel Górek Borzych”
(w Górkach Grubakach),
d) „ZoÞa z Kami&skich W"gierska – Entuzjastka, autorka ksi%!ek
dla dzieci, znajoma Norwida” (w Korytnicy).
Zorganizowanie I Biegu Korytnickiego ulicami Korytnicy i festynu
integracyjnego w dn. 3 V 2011 r. dla ok. 200 osób.
Wydanie „Kalendarza korytnickiego 2012 r.”

W czasie realizacji projektu zamierzamy wspó$pracowa' z wójtem
Gminy Korytnica, szko$ami z terenu gminy, z paraÞami, stra!akami,
Policj% i innymi podmiotami. Osoby odpowiedzialne za projekt to: Jolanta Litka, Agnieszka Szwed, Izabella Derlatka, Gra!yna Chrupek,
Aneta Szymanowska, Ewa *elazowska, Andrzej Kruszewski, Miros$aw
Roguski, Leszek Kulik.
Nale!y zaznaczy' tak!e, i! Gra!yna Chrupek w imieniu Towarzystwa
Przyjació$ Ziemi Korytnickiej napisa$a i z$o!y$a do Urz"du Marsza$kowskiego w Warszawie dwa wnioski o doÞnansowanie projektów zwi%zanych z promocj% produktów regionalnych oraz dzia$a& ekologicznych.
Wnioski oceniono pozytywnie, ale ze wzgl"du na brak #rodków Þnansowych nie zosta$y przyj"te do realizacji.
Na zako&czenie niniejszego sprawozdania chcia$bym zaznaczy',
!e podobnie jak w roku ubieg$ym, Zarz%d i cz$onkowie Towarzystwa
Przyjació$ Ziemi Korytnickiej pracowali spo$ecznie. Tym wszystkim,
którzy w jakikolwiek sposób w$%czyli si" w prac" i funkcjonowanie
Towarzystwa w 2010 r. (a by$o ich tak wielu, !e nie mog" wszystkich
wymieni', aby kogo# przypadkiem nie pomin%'), sk$adam serdeczne
podzi"kowania.

Andrzej Kruszewski
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„Zeszyty Korytnickie”
t. 3, 2011

Ma"gorzata Wasiewicz

„Zachowa( przesz"o&( dla
przysz"o&ci” – jubileusz 90-lecia Szko"y
Podstawowej w Sewerynowie
25 listopada 2010 r. zapisze si" w pami"ci uczniów Szko$y Podstawowej w Sewerynowie jako dzie& niezwyk$y – szko$a #wi"towa$a
90 – lecie swego istnienia.
Spo$eczno#' szkolna przez kilka miesi"cy przygotowywa$a si" do
tego wa!nego wydarzenia. Nale!a$o przede wszystkim odtworzy' histori" szko$y, co przy braku materia$ów (ród$owych nie by$o spraw% $atw%.
Zajmowa$y si" tym Ma$gorzata Wasiewicz i Bo!ena Mazur. Wiele czasu
po#wi"ci$y#my na rozmowy z by$ymi nauczycielami i absolwentami,
gromadzenie i kopiowanie starych zdj"', czytanie dokumentów w Archiwum Pa&stwowym w Siedlcach. Dzi"kujemy wszystkim, którzy zechcieli
podzieli' si" z nami wspomnieniami i udost"pnili swe zbiory. Efekty
tych dzia$a& zosta$y zaprezentowane na wystawie, któr% uczestnicy
uroczysto#ci mogli podziwia' na sali gimnastycznej. W przygotowaniu
wystawy od strony merytorycznej pomaga$ Leszek Kulik, udost"pniaj%c
materia$y dotycz%ce Tymoteusza uniewskiego i Zygmunta Glogera,
a od strony technicznej: Magdalena Kubiak i Justyna Nojszewska
oraz Towarzystwo Przyjació$ Ziemi Korytnickiej i Biblioteka Miejska
w W"growie. Dzi"ki !yczliwo#ci Andrzeja Nojszewskiego z O!arowa
Mazowieckiego, mogli#my zaprezentowa' #wiadectwa szkolne z lat
30. Poza Kronik# szko"y, by$y to najstarsze prezentowane materia$y
zwi%zane z jej histori%. W tym miejscu chcieliby#my tak!e podzi"kowa'
ZoÞi i Alfredowi Rowickim z W"growa za podarowanie przedwojennych podr"czników dla szkó$ powszechnych i innych warto#ciowych
dokumentów.
Jako has$o przewodnie obchodów wybrali#my s$owa: „Zachowa'
przesz$o#' dla przysz$o#ci”, które w pe$ni oddaj% podejmowane w Szkole dzia$ania na rzecz poznania i utrwalenia historii najbli!szej okolicy
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oraz tradycji i kultury ludowej. Uroczysto#ci jubileuszowej towarzyszy$o
motto Leona Potockiego: „Piel"gnujmy dawne przodków obrz"dy, to co
wesz$o w zwyczaj, niechaj zwyczajem zostanie, a to, co#my od ojców
naszych zas$yszeli lub sami jeszcze widzieli, przeka!my tym, co po nas
przyjd%, pomni, !e gdzie by$a przesz$o#', tam i przysz$o#' b"dzie”.

)wiadectwo szkolne z lat 30. Dokument ze zbiorów p. Andrzeja Nojszewskiego z O%arowa Mazowieckiego
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„Zadbali#my o to – powiedzia$a dyrektor szko$y witaj%c zaproszonych
go#ci – by charakter uroczysto#ci pozwoli$ przenie#' si" w przesz$o#'
za spraw% obrazu, s$owa, muzyki, obrz"du, jad$a i napoju”.
W dniu jubileuszu swoj% obecno#ci% zaszczyci$ nas: starosta w"growski – Krzysztof Fedorczyk, wójt Gminy Korytnica – Stanis$aw
Komudzi&ski, przedstawiciele Rady Powiatu W"growskiego – Jadwiga
Sokulska i Andrzej Kruszewski, by$y pose$ na Sejm, dyrektor Publicznej
Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie – Micha$ Str%k, przedstawiciele
Rady Gminy w Korytnicy – Piotr Sokulski, Andrzej Wiel%dek, proboszcz
paraÞi Korytnica – ks. kan. Jaros$aw Redosz, proboszcz paraÞi Trawy – ks. Fabian Powa$a, proboszcz paraÞi Pniewnik – ks. Jan Sosnowski, ks. pra$. senior – Czes$aw Mazurek, dyrektorzy szkó$ i przedszkola
z terenu gminy Korytnica: Bo!ena Tryfon, Hanna Samotyjek, Jolanta
Litka, Bo!ena Rudnik, Agnieszka Szwed, Andrzej Kruszewski, Dariusz
Adamczyk, dyrektorzy GZEAS w Korytnicy: Bo!ena Chrupek, Henryka
Dom!a$a (emerytka), pracownicy GZEAS: Ewa *elazowska, Halina
Skibi&ska, kierownik GOPS – Ewa Jaczewska, kierownik Biblioteki
Pedagogicznej w W"growie – Bo!ena Kosiorek, dyrektor Biblioteki
Miejskiej w W"growie – Ma$gorzata Piórkowska, dyrektor Gminnej
Biblioteki Publicznej w Korytnicy – Agnieszka Giers, byli dyrektorzy
szko$y: Danuta Cichocka i Wies$aw Chudzik, nauczyciele emeryci:
Maria Nojszewska i Jadwiga Chudzik, absolwenci: ks. dr Marek Kruszewski, Monika Sokulska (dyrektor Departamentu Inwestycji Urz"du
Marsza$kowskiego w Warszawie) i Grzegorz Laskowski oraz so$tysi:
Alicja Gr%dzka i Krystyna G$uchowska.
Obchody jubileuszu szko$y rozpocz"$a msza dzi"kczynna, któr%
odprawi$ ks. kanonik Jaros$aw Radosz, proboszcz paraÞi Korytnica.
Homili" wyg$osi$ ks. dr Marek Kruszewski, absolwent szko$y. Jej mottem
by$y s$owa Aleksandra Dumasa: „Miar% wielko#ci cz$owieka jest zdolno#' do bycia wdzi"cznym”. Ks. Marek Kruszewski pi"knie mówi$ o roli
nauczycieli i wychowawców, o znakach ich pracy obecnych w sercach
i umys$ach uczniów. Nawi%zuj%c do motta uroczysto#ci, podkre#li$, !e
ludzie bez korzeni s% lud(mi bez si$y, niezdolnymi do dzia$ania. W modlitwie wiernych modlono si" za zmar$ych nauczycieli i uczniów oraz
o b$ogos$awie&stwo dla !yj%cych.
Druga cz"#' uroczysto#ci rozpocz"$a si" od od#piewania hymnu
pa&stwowego. Nast"pnie dyrektor szko$y, A. Skibi&ska, powita$a zaproszonych go#ci, pracowników szko$y, uczniów, rodziców, wszystkich, którzy pomagali w organizacji i przedstawi$a dalszy przebieg jubileuszu.
Nast"pnie zaprezentowano program artystyczny, na który z$o!y$y
si" scenki przedstawiaj%ce znane zwyczaje wsi polskiej: szatkowanie
i kiszenie kapusty oraz darcie pierza i wydobyty z mroków zapomnienia
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obrz"d pasowania na kosiarza, zrekonstruowany na podstawie opisów
Z. Glogera (wielokrotnie bywa$ w Korytnicy w maj%tku swego przyjaciela, T. uniewskiego). Uczniowie zaprezentowali je w scenerii wiejskiej
chaty, w otoczeniu autentycznych sprz"tów i narz"dzi ze szkolnej
izby regionalnej. Autork% tej niezwyk$ej scenograÞi oraz wystroju ca$ej
szko$y by$a dyrektor, A. Skibi&ska. Scenariusze widowisk opracowa$y
A. Skibi&ska i M. Wasiewicz, a dzieci do wyst"pów przygotowywa$y
– E. Osytek i A. Skibi&ska. Niezwykle istotn% warto#ci% zaprezentowanego programu by$y ludowe piosenki, w tym dwie pie#ni ze zbiorów
Oskara Kolberga, w adaptacji muzycznej Grzegorza Laskowskiego,
#piewane na weselach w Korytnicy i Pniewniku. Opraw" muzyczn%
przygotowa$a z dzie'mi A. Skibi&ska.
Niespodziank% dla uczestników uroczysto#ci by$a prezentacja ludowego stroju korytnickiego z XIX wieku. Po ponad 100 latach przywdziali
go uczniowie naszej szko$y – Monika Garwoli&ska i Radek Damentka.
Rekonstrukcj" wykonano na podstawie opisów zawartych w dzie$ach
T. uniewskiego i O. Kolberga. Zaj"$o to wiele czasu, wymaga$o licznych
poszukiwa& i konsultacji. W odtworzenie stroju korytnickiego zaanga!owali si": Pawe$ Kowalczyk, Anna Matusik (absolwentka szko$y),
Gra!yna Olszaniecka, Ma$gorzata Krasna – Koryci&ska. Pracami tego
zespo$u kierowa$a dyrektor SP w Sewerynowie. Dzi"ki jej determinacji i uporowi uda$o si" pokona' liczne przeciwno#ci i doprowadzi' do
szcz"#liwego Þna$u.
Prezentacja stroju to nie jedyna niespodzianka przygotowana
przez organizatorów. Drug% by$a gra na ligawce w wykonaniu ucznia
kl. 0 – Grzesia Rudnika. Jest to umiej"tno#' ju! niezwykle rzadka
i wcale nie$atwa. Nikomu poza Grzesiem nie uda$o si" wydoby' g$osu
z tego niezwyk$ego, niegdy# bardzo popularnego, a dzi# prawie zapomnianego instrumentu.
Dzie& jubileuszu by$ tak!e wyj%tkowym momentem dla uczniów kl. I
i ich wychowawczyni, Pauliny Laskowskiej. Dzieci zaprezentowa$y krótki
program artystyczny i z$o!y$y uczniowskie #lubowanie. Chyba nigdy
jeszcze w historii szko$y #lubowanie klasy I nie mia$o tak uroczystego
charakteru - st%d widoczne wzruszenie rodziców.
Na zako&czenie uroczysto#ci g$os zabrali zaproszeni go#cie: Krzysztof Fedorczyk, wójt Gminy Korytnica – Stanis$aw Komudzi&ski, absolwentka szko$y – Monika Sokulska, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej
w W"growie – Bo!ena Kosiorek, dyrektorzy Publicznego Gimnazjum
w Korytnicy – Andrzej Kruszewski i Agnieszka Szwed. Gratulowali
organizatorom wspania$ej uroczysto#ci, której niecodzienny charakter
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najlepiej oddaj% s$owa starosty, Krzysztofa Fedorczyka: „by$a to wielka
lekcja tradycji polskiej wsi” i dyrektora gimnazjum w Korytnicy, Andrzeja
Kruszewskiego: „patrzymy z nadziej% w przysz$o#', ale nie zapominamy
o przesz$o#ci i historii”.
Po wyst%pieniach go#ci g$os zabra$a dyrektor szko$y, A. Skibi&ska,
która podzi"kowa$a wszystkim, którzy zaanga!owali si" w przygotowanie uroczysto#ci: Towarzystwu Przyjació$ Ziemi Korytnickiej, Annie
Matusik i Paw$owi Kowalczykowi (wykonanie rekonstrukcji stroju
korytnickiego), Dorocie Kielan (wykona$a rysunki budynków szko$y),
Grzegorzowi Laskowskiemu (oprawa muzyczna Mszy #w.), Paw$owi
Wasiewiczowi i Leszkowi Kulikowi (utrwalenie uroczysto#ci na zdj"ciach
i Þlmie), Þrmie „Videomix” Dariusza Cholewy z *ele(nik (nieodp$atne
wypo!yczenie sprz"tu o#wietleniowego i kamery), Markowi Wakuliczowi (nag$o#nienie uroczysto#ci) oraz uczniom, rodzicom i pracownikom
szko$y,
Nast"pnie wszyscy uczestnicy przeszli na sal" gimnastyczn%,
gdzie oczekiwa$ niezwyk$y tort urodzinowy w kszta$cie szkolnej tarczy,
wykonany przez Þrm" „Torcik” Marka Paudyny z Ostro$"ki. Ta cz"#'
obchodów wzbudzi$a najwi"kszy zachwyt uczniów, szczególnie tych
najm$odszych.
Urodzinowy tort by$ ostatnim punktem oÞcjalnej cz"#ci uroczysto#ci.
Po nim go#cie w towarzystwie gospodarzy udali si" na przygotowany
przez rodziców pocz"stunek, z$o!ony z w$asnor"cznie wykonanych,
tradycyjnych wiejskich da& i napojów: pierogów, serów, w"dlin, smalcu,
chleba, kapusty z kasz%, ciast dro!d!owych, kawy zbo!owej. Sceneria, w której si" odbywa$, odpowiada$a charakterowi uroczysto#ci:
tradycyjne naczynia i zastawa sto$owa, kilimy, makatki, obrusy, serwety
i meble. Wszystko to przez kilkana#cie dni przygotowywa$y nauczycielki
naszej szko$y: Dorota Nojszewska, Paulina Laskowska, Bo!ena Mazur,
Irena S$owik, Ma$gorzata Witkowska, Iwona Rejmuza pod kierunkiem
i wed$ug pomys$u dyrektor szko$y, Agnieszki Skibi&skiej. W tym miejscu
gor%co dzi"kujemy rodzicom, bez których zorganizowanie tej cz"#ci
uroczysto#ci nie by$oby mo!liwe oraz wszystkim, którzy u!yczyli nam
wsparcia, wypo!yczaj%c niezb"dne przedmioty oraz OSP w Rabianach
i Kazimierzowi Nojszewskiemu za wsparcie technicznej strony ca$ego
przedsi"wzi"cia.
Przybyli na uroczysto#' zostali zaproszeni do zwiedzania szko$y
i obejrzenia przygotowanych na t" okoliczno#' materia$ów: wystawy
historycznej na sali gimnastycznej, wystawy zdj"' wykonanych przez
cz$onków Ko$a Historyczno – Archeologicznego „Prabajka” pod kierunkiem Ma$gorzaty Wasiewicz, prezentuj%cych zabytkowe budownictwo
ludowe oraz kapliczki i krzy!e przydro!ne z wsi nale!%cych do obwodu
szko$y: Sewerynowa, Rabian, Traw, Nowego )wi"tochowa .
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Wszyscy uczestnicy uroczysto#ci jubileuszowej otrzymali pami%tkowe tarcze szkolne, a dla zaproszonych go#ci przygotowano upominki
z$o!one z 2. tomu „Zeszytów Korytnickich,” zawieraj%cego histori"
szko$y oraz pami%tkowego folderu.
Z okazji swego #wi"ta szko$a otrzyma$a wiele !ycze& i prezentów,
za które dyrekcja, nauczyciele, uczniowie i pracownicy serdecznie
dzi"kuj%.
Uroczysto#' 25 listopada 2010 r. nie ko&czy$a obchodów jubileuszu
szko$y. Niedziela 28 listopada by$a „dniem otwartym” dla #rodowiska.
Wszyscy zainteresowani mogli zwiedzi' szko$", podziwia' wystawy,
obejrze' program artystyczny, pozna' wytwory ludowej kultury materialnej i duchowej sprzed kilkudziesi"ciu lat i w ten sposób odby'
w"drówk" w przesz$o#'. Szczególnym powodzeniem w#ród zwiedzaj%cych cieszy$y si" zdj"cia sprzed lat, pozwalaj%ce absolwentom powróci' wspomnieniami do lat sp"dzonych w szkolnych $awkach. Wielu
wzrusze& i rado#ci dostarczy$o ogl%danie zdj"' kole!anek i kolegów
z klasy, z wycieczek, odnajdywanie wizerunku wychowawcy. Trudno
bowiem by' oboj"tnym wobec miejsca, w którym zostawi$o si" cz"#'
!ycia. Wszyscy, którzy w tym dniu odwiedzili nasz% szko$", otrzymali
pami%tkowe foldery.
Na zako&czenie tej relacji jeszcze raz dzi"kuj" wszystkim, którzy
nie pozostali oboj"tni i wsparli nasze dzia$ania, a przez to sprawili, !e
obchody jubileuszowe by$y na miar" „Dostojnej Jubilatki”.
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Zapomniane dziedzictwo
To!samo#' oznacza podzielanie warto#ci przez wspólnot", jednakowy kanon rzeczy wa!nych i przywi%zanie do miejsca. Kszta$towana
jest w ci%gu d$ugich dziesi"cioleci nie tylko poprzez spektakularne wypadki zwi%zane z wielk% histori%, lecz tak!e, a mo!e przede wszystkim,
poprzez codzienno#'. Codzienno#', na któr% sk$ada si" praca, kultura
i obyczajowo#'.
Pierwszoplanowy sk$adnik to!samo#ci narodu stanowi kultura ludowa. To szerokie poj"cie, w którym zawieraj% si" obyczaje, obrz"dy,
jak równie! wytwory kultury materialnej charakterystyczne dla danej
spo$eczno#ci i przekazywane z pokolenia na pokolenie przez ludzi
starszych w postaci tradycji. aci&ski termin traditio oznacza wr"czanie, nauczanie, przekazywanie. Ten aspekt codzienno#ci odszed$ bezpowrotnie, nie wytrzymuj%c konkurencji z nowoczesno#ci%. Niniejsze
opracowanie, niestety w jak!e skromnym zakresie, stara si" zape$ni'
wyrw", jaka pojawi$a si" w nauczaniu i przekazywaniu tradycji ludowej, zarówno materialnej jak i duchowej. Rzecz b"dzie o niektórych
sk$adnikach kultury ludowej ziemi korytnickiej.

Kultura materialna – strój ludowy
Strój ludowy, obok budownictwa i zdobnictwa wn"trz mieszkalnych,
to jeden z najefektowniejszych elementów kultury wsi. Jego formy uzale!nione by$y od warunków geograÞcznych, typu gospodarki, a tak!e
losów historycznych poszczególnych dzielnic Polski. Tradycyjny strój
pe$ni$ wiele ról: #wiadczy$ o przynale!no#ci do grupy spo$ecznej, by$
wyk$adnikiem stanu posiadania, podkre#la$ wag" uroczysto#ci, wreszcie stanowi$ odbicie lokalnych gustów i upodoba&. Szczytowy okres
rozwoju stroju ludowego przypad$ na drug% po$ow" XIX wieku. Wi%!e
si" to z uw$aszczeniem ch$opów i przej#ciem do gospodarki towarowej. W okresie mi"dzywojennym przesta$ by' powszechnie noszon%
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odzie!%, a po drugiej wojnie #wiatowej sta$ si" reprezentacyjnym kostiumem1.
Obecnie stój ludowy mo!na zobaczy' jedynie przy okazji #wi%t ko#cielnych i pa&stwowych, praktycznie wy$%cznie w regionach o silnie
utrwalonej tradycji, jak Podhale, $owickie, Kurpiowszczyzna, opoczy&skie czy krakowskie.
Dzia$ania podj"te podczas przygotowania uroczysto#ci 590-lecia
ziemi korytnickiej doprowadzi$y do niezwyk$ego odkrycia: mia$a ona
swój strój ludowy. Autorem tej niezwyk$ej wiadomo#ci okaza$ si" by'
nieoceniony Tymoteusz uniewski, w$a#ciciel maj%tku Korytnica w latach 1874-1901. Ale oddajmy g$os autorowi:
„Ludno#' doliny Liwca uwa!a si" za Podlasiaków od (róde$ a! po
W"grów, a za Mazurów bli!ej uj#cia. S% to w ogóle ludzie dobrze zbudowani, pracowici, szanuj%cy tradycje i przywi%zani do religii.
Strój m"ski sk$ada si" z szarej lub zielonej kapoty, wyszywanej na
kszta$t czamary i z czapki niebieskiej rogatej – strój kobiet sk$ada si"
ze stanika i spódnicy kolorowej czerwonej lub niebieskiej, a w zimie
z przyjació$ki z sukna niebieskiego. Znaczna cz"#' ludno#ci obecnie
zarzuca form" ubrania praojców, m"!czy(ni nosz% palta angielskie
i burki, a kobiety spó(nionej mody stroje warszawskie.
Prawie po$owa ludno#ci z doliny Liwca osiad$ej sk$ada si" z drobnej
szlachty zagonowej, a drug% po$ow" stanowi% w$o#cianie. Czas i okoliczno#ci zrówna$y w$o#cian ze szlacht%”2.
Jest rzecz% oczywist%, !e rejon ten nie doczeka$ si" tak wybitnych
i ró!norodnych opracowa& dotycz%cych ubioru, jak Podhale czy Ksi"stwo owickie. Jednak!e podj"li#my prób" zebrania niezwykle skromnych informacji dotycz%cych ubioru ludowego z okolic Korytnicy.
Na pocz%tek nieco informacji o obszarze naszego zainteresowania.
Korytnica le!y w granicach powiatu w"growskiego, $%cz%cego obecnie
historyczne ziemie Mazowsza (ziemia liwska) i Podlasia (W"grów).
Korytnica le!y po mazowieckiej stronie granicznej rzeki Liwiec. Od
zachodu s%siaduje z powiatem wo$omi&skim (dawniej radzymi&skim),
a od po$udnia z powiatem mi&skim. Tu pojawia si" pierwszy problem,
wybitny etnograf Oskar Kolberg w rozdziale Mazowsze le%ne opisa$
ubiór w$o#cian z okolic s%siednich gmin z zachodu i po$udnia, czyli Stanis$awowa (powiat mi&ski), Jadowa (powiat radzymi&ski) i W"growa,
nie poda$ ich jednak w odniesieniu do ziemi korytnickiej. Wydawa' by
si" mog$o, !e mimo wszystko jeste#my w posiadaniu wystarczaj%cej
ilo#ci informacji, mamy bowiem opis stroju z okolic W"growa. Niestety,
nie mo!emy oprze' si" jedynie na tych danych, gdy! zazwyczaj Kol1
2

E. Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, tom 1., Warszawa 2008, s. 5.
T. uniewski, Brzegi i dolina rzeki Liwca, „Pami"tnik FizyograÞczny” I, 1881, s. 463.
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berg, pisz%c o rejonie W"growa, wspomina o obszarze „od W"growa
do Soko$owa Podlaskiego”, czyli raczej o podlaskiej cz"#ci obecnego
powiatu w"growskiego. St%d wydaje si", i! odpowiedniejsze b"d%
dane dotycz%ce cz"#ci mazowieckiej, czyli Jadowa i Stanis$awowa. Na
szcz"#cie informacje te oraz lakoniczny opis T. uniewskiego siebie
nie wykluczaj%.
Przytoczmy poni!ej opis Oskara Kolberga. Rozpoczniemy od ubioru
m"skiego.
„Oko$o Radzymina, Stanis$awowa, Jadowa:
M !czy"ni nosz#: a) koszul zgrzebn#, b) sukman lub sukmanek
z grubego sukna jasnoszaraczkowego, niekiedy burego, szarego lub
jasnopopielatego; w pobli!u za$ Wis%y, Narwi a w cz $ci i Bugu, granatowego z dosy& szeroko wywijanym ko%nierzem i klapkami obszywanemi
tasiemk# czarn# lub ciemn# a! do do%u sukmany. Takie! wyszywania
bywaj# u r kawów, na plecach, i u kieszeni z ty%u. Z przodu w miejsce
guzików s# potrzeby, czyli p tlice z czarnych sznurków do zawi#zywania z w gierska. Podszewka bywa zielona, modra, ciemnowi$niowa
lub innego (zwykle ciemnego) koloru.
Pod sukmankiem jest kamizelka b% kitna lub granatowa, d%uga do
pasa lub krótsza, ze $wiec#cemi guzikami mosi !nemi (!ó%temi lub
bia%emi), niekiedy z guzikami bia%emi porcelanowemi. Bywa ona tak!e
ta$m# czarn# obszyta. Przewi#zuj# si w pó% cia%a pasem we%nianym ró!owym (albo amarantowym, wi$niowym, ciemnoczerwonym),
zwi#zanym w sposób, !e ko'ce d%ugie wisz# z obu stron na przodzie
w strz piaste rozrzucone fr dzle.
(...) pokrywaj# biodra i kolana portki szerokie p%ócienkowe, barwne
w paski ciemne lub jasne (zim# sukienne szare, granatowe, czarne itd.),
albo te! gacie bia%e wk%adane w buty. Buty s# juchtowe do$& szerokie
o cholewach stoj#cych i pomarszczonych.
(...) o kapeluszach czarnych dosy& niskich, które ust#pi%y teraz
miejsca czapkom kroju miejskiego, ciemnego koloru.
(...) Pod W growem i Soko%owem sukmana staje si bardziej fa%dzist# i mniej zgrabn#; rzadko tak!e widzie& si przy niej daj# ta$my
i potrzeby”3\
Strój kobiecy przedstawia% si nast puj#co:
„Na g%owie chustka perkalikowa ró!nobarwna; najcz $ciej jest ona
koloru ciemnop#sowego lub ceglastego, z bia%emi p%atkami; u rogów za$ i
przy dwóch w z%ach z ty%u w kwiaty lub rzuciki bia%e czarno obwiedzione,
zdobna. Wi#!# j# nie bardzo wysoko, a czasem g%adko tylko $ci#gaj# na
szczycie g%owy, spuszczaj#c niedbale dwa jej rogi od ty%u na kark.
3

O. Kolberg, Mazowsze. Mazowsze le ne: obraz etnograÞczny, t. 3, Kraków 1887, s.
28- 35. Dost pne na stronie Polskiej Biblioteki Internetowej http://www.pbi.edu.pl/book_
reader.php?p=34533&s=1.
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Na szyi kilka sznurów (zwykle 4) korali; z tych jedne rz dy z%o!one
s# z bia%ych (d tych szklanych) paciorek, drugie z czerwonych. Koszula
bywa ze zgrzebnego p%ótna z szerokim wyk%adanym ko%nierzem, czyli
z kryzami i równie szerokiemi r kawami; miewa ona bia%e (rzadziej
kolorowe, np. ciemnob% kitne) naszycia u rami#czek i przy brzegach
r kawów. Koszula ta si ga kolan.
Na ni# zak%ada si od pasa do kostek id#ca spódnica perkalikowa
(zwana tak!e kieck#), najcz $ciej bia%a w pasy ró!owe pod%u!ne, lub
innego koloru.
W pasie przewi#zuj# si krajk# w#sk# (zwykle jasnoÞo%kow#
z czarnemi pr gami) przytrzymuj#c# fartuch z dreliszku lub bai w paski ciemnogranatowe, zielone, ró!owe, !ó%te i bia%e w poprzek si
ci#gn#ce. Fartuch ten s%u!y tak!e i za p%acht czyli odziewad%o, gdy
zarzucany bywa jako du!a chustka na plecy na koszul ,a czasami i na
g%ow , dla zas%oni cia jej od skwaru lub deszczu. Zwykle zatem ka!da
kobieta posiada dwie takie p%achty, z których jedna s%u!y za fartuch,
gdy druga spoczywa na plecach albo na g%owie.
(...) Tak dziewki jak i niewiasty przywdziewaj# na $wi to gorsety, czyli
staniki ró!nokolorowe kamlotowe, czasami adamaszkowe lub jedwabne, z krótkiemi (lecz szerokiemi u do%u) klapkami. S# one ró!nobarwne
w pobli!u Bugu, a pod Latowiczem, Stoczkiem, Siedlcami, p#sowego
lub pomara'czowego koloru. Pod Ka%uszynem, Jadowem, W growem,
zast puj# je cz stokro& ciemnych kolorów kaftany dostatnie, przej te
zapewne od cudzoziemskich osadników”4.
Zestawiaj#c powy!sze materia%y mo!na pokusi& si o ustalenie cech
ubioru korytnickiego. Pierwsz#, na tle "róde% unikatow# cech# m skiego
stroju ludowego z okolic Korytnicy, jest u!ywanie czapki rogatej. Czy
jest to wp%yw licznej w tych okolicach drobnej szlachty, czy tylko wyraz
szerszej tradycji grupy ch%opskiej, trudno dzi$ orzec. Nadmieni& jednak
trzeba, !e czapka rogata wyst powa%a w wielu rejonach Mazowsza,
w tym w nieodleg%ych okolicach Mi'ska Mazowieckiego, to znaczy rejonie ko%bielskim, o czym $wiadcz# zachowane fotograÞe z pocz#tku
XX w5. Drug# cech# zbli!aj#c# strój korytnicki do strojów mazowieckich
jest obszycie tasiemk# sukmany i zapi cie w postaci p tlic, rzadkie
w ubiorze w growskim. Drobne ró!nice w kroju sukmany s# niemo!liwe
obecnie do ustalenia, zatem nie wiemy, czy sukmana posiada%a krój
mazowiecki, czy te! by%a „bardziej fa%dzist# i mniej zgrabn#” jak sukmana w growska. Niezwykle interesuj#ca jest wzmianka T. (uniewskiego
o kolorystyce. O ile kolor szary nie wzbudza zastrze!e', to informacja
o u!ywaniu zielonych sukman wymaga omówienia. Je$li uzna& literalnie
4
5

Ibidem.
E. Piskorz-Branekova, Polskie stroje ludowe, t. 2, Warszawa 2007, s. 93.
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not T. (uniewskiego, to okaza& si mo!e, !e strój korytnicki odznacza%
si na tle Mazowsza ogromn# odr bno$ci#. Tym bardziej, !e by%by
to jedyny przyk%ad zielonej sukmany na obszarze Polski (informacja
ustna E. Piskorz-Branekova, 2010). Taki stan rzeczy sk%ania nas do
krytycznego potraktowania tej wiadomo$ci. Po pierwsze, mo!na za%o!y&, !e opis nie jest zbyt dok%adny. Wiadomym jest, !e starzej#ce si
szare sukno przybiera z czasem nieco zielonkawy odcie'. Po drugie,
przyjmuj#c, !e opis jest precyzyjny, trzeba wyja$ni&, sk#d móg% si ten
unikatowy zielony kolor wzi#&. Tu z pomoc# przychodzi nam O. Kolberg, który podaje, co prawda dla kobiecych gorsetów, zapo!yczanie
ciemnych kolorów (innych ni! pochodne czerwieni) od cudzoziemskich
osadników. A tych w dziejach W growa nie brakowa%o, co wi cej trudnili si oni w du!ej mierze tkactwem. Z braku innych rozstrzygaj#cych
"róde% problem ten pozostaje nierozwi#zany. Wszystko wskazuje na
to, !e z powodu przerwania ci#g%o$ci tradycji, takim pozostanie chyba
na zawsze.
Analiza ubioru kobiecego nastr cza mniej trudno$ci ze wzgl du
zarówno na szczegó%owy opis u Kolberga, jak te! z powodu du!ej
ró!norodno$ci noszonych elementów, co pozwala na spor# swobod
w ich odtwarzaniu. Autorzy dysponuj# ponadto fragmentarycznymi informacjami pochodz#cymi z bada' terenowych. S# one o tyle istotne,
!e g%ównym no$nikiem tradycji w rodzinach by%y kobiety i tradycyjny
strój kobiecy w wi kszo$ci rejonów naszego kraju zachowa% si znacznie d%u!ej ni! ubiór m ski. Seniorki zamieszkuj#ce Korytnic (Irena
Skibi'ska i Jadwiga Ksi !ak) w pe%ni potwierdzaj# opis kolorystyki
chust, a przede wszystkim sposób ich wi#zania podany przez O. Kolberga, który zachowa% si co najmniej do czasów II wojny. Bezspornym
pozostaje równie! ogólny krój si gaj#cej kolan koszuli z szerokim
wyk%adanym ko%nierzem, bielonej na s%o'cu. Niestety, na obecnym
etapie nie uda%o si ustali& sposobu zdobienia koszul obszyciami,
czy haftami tak cz sto wyst puj#cymi w innych rejonach Polski. Potwierdzono noszenie d%ugich do kostek spódnic. Niestety, w pami ci
obu pa' zachowa%y si mniej lub bardziej jednorodne kolory ciemne,
a u!ywany materia% by% raczej fabryczny. Natomiast zapaska by%a lniana
z poprzecznym uk%adem pasów, tkana na krosnach. Nie dysponujemy
tak!e !adnymi dodatkowymi informacjami dotycz#cymi gorsetów, cho&
tu opis O. Kolberga wydaje si wystarczaj#co dok%adny. Brakuje te!
ca%kowicie informacji o obuwiu, w okresie mi dzywojennym by%o to ju!
obuwie miejskie.
Przytoczone opisy Oskara Kolberga i Tymoteusza (uniewskiego
sta%y si podstaw# do$& szalonego pomys%u, jakim by%a rekonstrukcja
stroju korytnickiego. Nie oznacza to, !e wszelkie k%opoty ju! za nami.
Po zebraniu danych "ród%owych stan li$my przed najwi kszym wyzwa-
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niem, jak strój ten tak naprawd uszy&? Poniewa! praca polegaj#ca na
ustaleniu prawid%owych wykrojów, doborze kolorystyki i rodzaju materia%ów tak, aby stworzy& wytwór zadowalaj#cy z punktu widzenia sztuki
krawieckiej i etnograÞcznej, mo!e zaj#& szmat czasu, postanowili$my
dokona& rekonstrukcji wst pnej. Mia%a ona da& pogl#d o ogólnym wygl#dzie stroju korytnickiego oraz sta& si poligonem i "ród%em cennych
do$wiadcze', które b d# przydatne w dalszej szczegó%owej pracy nad
pe%nym odtworzeniem opisywanego ubioru. Pierwszy publiczny pokaz
owocu naszych dzia%a' odby% si dnia 25 listopada 2010 roku podczas
jubileuszu 90-lecia istnienia szko%y w Sewerynowie, za$ pierwszymi,
którzy po wielu latach przywdziali strój korytnicki byli uczniowie Monika
Garwoli'ska i Rados%aw Damentka. Efekty pracy rekonstruktorów czytelnik mo!e oceni& na zdj ciach (kolorowa wk%adka na ko'cu niniejszego tomu). W tym miejscu autorzy zwracaj# si z pro$b# do wszystkich
czytelników o udost pnienie informacji dotycz#cych dawnego sposobu
ubierania si mieszka'ców ziemi korytnickiej w formie wspomnie',
starych zdj &, a zw%aszcza zachowanych elementów stroju. Miejscem,
gdzie oczekiwa& b dziemy na tych z Pa'stwa, którzy zechcieliby si
podzieli& swoj# wiedz# na ten temat jest Szko%a Podstawowa w Sewerynowie (dyrektor A. Skibi'ska) oraz Towarzystwo Przyjació% Ziemi
Korytnickiej. W Korytnicy (prezes A. Kruszewski) .
Na koniec autorzy pragn# z%o!y& gor#ce podzi kowania niezwyk%emu zespo%owi wspó%pracowników; ich r ce wskrzesi%y po z gór#
stu latach ubiór dawnych korytniczan. W pierwszym rz dzie wymieni&
tu nale!y pani# Ann Matusik z Korytnicy, która pe%ni%a rol „g%ównego konsultanta od spraw technologicznych”, dopasowa%a stroje do
sylwetek dzieci, wykona%a kieck i zapask , a przede wszystkim dokona%a odtworzenia tak problematycznego elementu, jakim by%a sukmana. Podzi kowania nale!# si równie! pani Gra!ynie Olszanieckiej
z Pruszkowa, która wykona%a lwi# cz $& pracy szyj#c koszule, gorset,
kamizelk , portki i rogatywk . Wreszcie uhonorowa& chcemy pani#
Ma%gorzat Krasn#-Koryci'sk# z Warszawy za odtworzenie bajecznie
ozdobnego elementu, jakim by%a krajka. Wszystkim Paniom jeszcze
raz stokrotnie dzi kujemy.

Kultura duchowa – obrz dy i pie!ni
Przechodz#ce z pokolenia na pokolenie zwyczaje s# $wiadectwem
naszych korzeni, zwi#zku tera"niejszo$ci z przesz%o$ci# %#cz#cego ludzi
ró!nych czasów i pokole'. Stanowi# ci#g%o$& naszej tradycji, a kultura
polska po dzie' dzisiejszy zawdzi cza im swoj# odr bno$& i swoje
niepowtarzalne barwy6. Od najdawniejszych czasów zmieniaj#ce si
6

B. Ogrodowska, Polskie obrz!dy i zwyczaje, Warszawa 2009, s. 5.
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pory roku wyznacza%y rytm ludzkiego !ycia, pracy, a tak!e zwi#zanych
z tym dorocznych obrz dów. Obrz dy zwi#zane z prac#, !ywe jeszcze
w pocz#tkach XX w., odesz%y w zapomnienie wraz ze wspó%czesnymi
zmianami stylu !ycia, a przede wszystkim metod gospodarowania
i rozwojem $rodków technicznych. W przeciwie'stwie do zwyczajów
zwi#zanych z tradycjami $wi#tecznymi, obrz dowo$& ch%opa, czy robotnika rolnego w wi kszo$ci nie zachowa%a si nawet w szcz#tkowej
formie, przyczyniaj#c si w jaki$ sposób do zaniku etosu pracy w ogóle,
o czym niejednokrotnie dyskutuje si na %amach gazet.
Obchody 590-lecia pierwszej pisanej wzmianki o Korytnicy po raz
kolejny sta%y si impulsem poszukiwa' i dzia%a' zwi#zanych z odkrywaniem dziedzictwa naszej ma%ej ojczyzny. Autorzy chcieliby przedstawi& czytelnikowi jeden z obrz dów, który zosta% wydobyty z otch%ani
zapomnienia, a ocalony dzi ki niemo!liwej do przecenienia, zw%aszcza
z perspektywy mniej wi cej pó%torawiecznej, pracy pokolenia ludzi !yj#cych w najczarniejszych czasach narodowej niewoli, czyli w okresie
po powstaniu styczniowym - pokolenia pozytywistów. Jest to obrz d
pasowania na kosiarza. Zwi#zany z wyzwoleniem, czyli dopuszczeniem do grona doros%ych kosiarzy m%odego ch%opaka, który pierwszy
raz w !yciu staje do powa!nej pracy przy koszeniu. Unikatowo$&
tego obrz du bierze si z jego dwóch cech. Z jednej strony jest to
obrz d doroczny, zwi#zany z prac# sezonow#, a z drugiej - to jeden
z obrz dów inicjacji, niezwykle istotny we wszystkich kulturach tradycyjnych na ca%ym $wiecie. Jest jeszcze trzecia, bodaj najistotniejsza
dla nas, cecha, otó! to obrz d zaobserwowany w Korytnicy. Autorem
XIX-wiecznego opisu ceremonia%u pasowania i jego interpretacji jest
Zygmunt Gloger, który bywa% wielokrotnie w maj#tku swego przyjaciela
Tymoteusza (uniewskiego. Zygmunt Gloger przedstawia% ów zwyczaj
kilkakrotnie w swoich dzie%ach m.in. w Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej (1900-1903), Roku polskim w "yciu, tradycji i pie ni (1900). Przy
odtworzeniu pos%u!yli$my si najwcze$niejszym i najobszerniejszym
opisem zamieszczonym w miesi czniku geograÞczno-etnograÞcznym
pt. Frycowe w Korytnicy.
„Frycem zowie si ch%opak, który po raz pierwszy wychodzi% z kos#
w pole i musia% si wkupi& do grona do$wiadczonych kosiarzy. Ko$ba
w$ród starszych wymaga%a wprawy i si%y m skiej. Frycem nie móg% by&
dzieciuch ani wyrostek. Tacy uczyli si kosi& przygodnie, nie na %#ce, czy
polu, które partacko by& skoszone nie mog%y.
Frycem by% wi c zwykle m%odzian doros%y, kawaler lub !onaty. Ceremonia
frycowego odbywa%a si zwykle przy ko$bie %#ki lub zbo!a jarego, bo ozimin
! %y dawniej wy%#cznie kobiety sierpem.
M%odzian, co si za tej ceremonii godnego uwa!a%, najlepszemu
!niwiarzowi sw# ochot deklarowa%. Ten sprawdza%, czy kandydat ma
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odpowiednie umiej tno$ci i do$& grosza na suty pocz stunek i dobr#
muzyk w czasie wieczornej zabawy.
Fryc stawa% si bohaterem dnia – przodownikiem, czyli post puj#cym przodem kosiarzem, do którego inni dorównywa& mieli. Z tym, !e
o ile przodownika prawdziwego nie $mia% nikt wyprzedzi& i wszyscy
pi kn#, równ# %aw# szli, tak przy wyzwolinach zaprawieni w rzemio$le
kosiarze starali si jak mogli, by m%odego przegoni&. Dlatego musia%
si on uwija&, by lini utrzyma&, a biada mu, je$li nie poradzi%, a %an
szed% nierówno. Gdy ca%e pole by%o z! te, najlepsi kosiarze oceniali
efekt pracy wilka. Ceremonia frycowania zaczyna%a si „spowiedzi#”.
Nast pnie odbywa% si s#d nad frycem. Uroczysty pochód rusza% z pola do wsi. Orszak zachodzi% do dziedzica we dworze, a nast pnie na
pohulank do karczmy, gdzie bawili si sami m !czy"ni.
(atwo odgadn#&, jakie by%o "ród%o zwyczaju zwanego frycowem. S#
to echa obrz dów pasowania na rycerza, którym lud polski przypatrywa%
si ciekawie, a potem w !yciu swoim na$ladowa%”7.
Na podstawie relacji by& mo!e naocznego $wiadka odtworzono
przebieg obrz du. Zosta% on przedstawiony przez m%odzie! w postaci
nieco uwspó%cze$nionego widowiska teatralnego podczas obchodów
90-lecia Szko%y Podstawowej w Sewerynowie. W tym miejscu nale!#
si gor#ce podzi kowania m%odym aktorom i ich opiekunce, którzy
tak ochoczo i pi knie pokazali fragment dawnego !ycia w okolicach
Korytnicy.
Echa dawnej tradycji tu i ówdzie przetrwa%y, cho& ju! bez tak uroczystej oprawy i w minimalistycznej formie, ale chyba ka!demu znany
jest zwyczaj wkupnego, jaki musi odprawi& m%ody adept w wielu dziedzinach.
W powy!szym opisie uwag zwraca rola muzyki. Pie$' zapewne
obecna by%a w uroczystym pochodzie, nast pnie odbywa%a si pohulanka. Pe%ni%a ona w kulturze ludowej wielk# rol . Oprócz oczywistej
funkcji rozrywkowej i estetycznej $piew pozwala% porozumiewa& si
z innymi lud"mi, gdy! to, co trudno by%o wyrazi& mow#, wyra!ano $piewem. St#d mamy liczne pie$ni o mi%o$ci i zalotach. )piew przyjmowa%
te! funkcj magiczn#. W postaci pie$ni obrz dowych stawa% si $rodkiem zabiegania o dobrobyt, szcz $cie i urodzaj. Towarzyszy% cyklowi
dorocznemu lokalnej spo%eczno$ci. Tak by%o w czasie $piewania kol d,
pie$ni wielkanocnych, w ko'cu pie$ni sobótkowych i do!ynkowych.
Zbiorowy $piew by% przede wszystkim domen# kobiet, co wynika po
cz $ci z tego, i! towarzyszy% przy wykonywaniu monotonnych czyn7

Z. Gloger, Frycowe w Korytnicy, „Wis%a”, t. 9, 1895. Na podstawie orygina%u opracowa%a
M. Wasiewicz.
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no$ci, takich jak darcie pierza, prz dzenie lnu, szatkowanie kapusty,
a nawet w czasie !niw8.
Ca%y repertuar przekazywano z ust do ust bez prowadzenia zapisu
nut ani tekstu, a to sta%o si przyczyn#, i! w dobie gwa%townych przemian na ca%ej polskiej wsi w po%owie XX w. repertuar ten w wi kszo$ci
zagin#%. Dlatego te! z czci# nale!y spojrze& na dzie%o O. Kolberga,
który w drugiej po%owie XIX w. podj#% si spisywania nut i tekstu pie$ni
ludu. Szcz $liwym zrz#dzeniem losu znalaz%y si w jego zbiorach pie$ni ziemi korytnickiej. S# to pie$ni $piewane na weselach w Korytnicy
i w Pniewniku9.

8

9

T. Nowak, #piew na Mazowszu (w:) Odkrywanie tradycji Mazowsza. Instruentarium.
Skrzypce i piew, cz. II, Warszawa 2009, s. 17-25.
O. Kolberg, op. cit., s. 219 i 315.
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Czy pie$ni te zosta%y zebrane osobi$cie podczas podró!y po naszej
ziemi, czy te! badacz otrzyma% je od innych podró!ników, autorzy nie
podejmuj# si rozstrzygn#&. Jednak!e zapisy miejscowo$ci, z których
pochodz# zebrane utwory, uk%adaj# si w zgodzie z g%ównymi ci#gami
komunikacyjnymi przecinaj#cymi nasz rejon, a mianowicie od Jadowa,
przez Korytnic do Liwa i W growa lub te! z Korytnicy poprzez Pniewnik, Dobre do Stanis%awowa. Co dla nas najwa!niejsze: zapisy O. Kolberga z rejonu ziemi korytnickiej potraktowane ca%o$ciowo w kontek$cie
etnograÞcznym, który dyskutowali$my w dziale po$wi conym ubiorowi
ludowemu oraz w powi#zaniu z opini# Z. Glogera, !e zwyczaje Mazurów
ziemi liwskiej ma%o ró!ni# si od s#siaduj#cych z nimi ludno$ci mazurskiej ziemi warszawskiej i czerskiej10, a wi c wraz z przyleg%ymi rejonami
Jadowa, Liwa, W growa, Dobrego, Ka%uszyna i Stanis%awowa, daj#
nam zbiór kilkudziesi ciu pie$ni i przy$piewek. Jest to materia%, który
mo!e pos%u!y& zaznajomieniu mieszka'ców, a zw%aszcza m%odzie!y,
z ich zapomnianym dziedzictwem. Obie pie$ni zosta%y przedstawione
podczas obchodów 90-lecia Szko%y Podstawowej w Sewerynowie.
Adaptacji zapisu nutowego dokona% Grzegorz Laskowski z Traw.
10

Z. Gloger, op. cit., passim.
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Niezmiernie wa!n# spraw# jest nie tylko poszukiwanie wzmianek
literaturowych o kulturze muzycznej naszej okolicy; autorom wydaje
si najwa!niejsze udokumentowanie wszelkich ocala%ych jeszcze w pami ci najstarszych mieszka'ców naszej ziemi pie$ni i motywów muzycznych. A !e praca ta nie jest beznadziejna, jak si z pozoru wydaje,
niech pos%u!y przyk%ad pie$ni przypomnianych przez Iren Skibi'sk#
z Korytnicy. Pierwsza z nich jest to pie$' o motywie mi%osnym, której
przetrwanie w takiej formie wydaje si niebywa%e, bowiem $piewana
jest jeszcze gwar#, której nikt od dziesi#tek lat ju! nie u!ywa.
Jakem ja zi a
Jakem ja zi%a zianek zielony,
Przyjecha% do mnie mój narzeczony.
A jak przyjecha%, z tat# si wita,
Mamie si k%ania, o mnie si pyta.
A ja sysa%am, drzwi uchyli%am,
-Zino$ si , zino$ - tak mu mówi%am.
lub
A ja pisa%am na papsirecku,
-Zino$ si , zino$, mój Jasiulecku.
Nie od rzeczy b dzie tu chyba przedstawienie t%umaczenia niektórych
s%ów:
‘zi%a zianek’ = ‘wi%a wianek’
‘sysa%am’ = ‘s%ysza%am’
‘zino$ si ’= ‘wyno$ si ’
‘na papsirecku’= ‘na papiereczku’
Druga pie$' nale!y do niezwykle niegdy$ popularnego rodzaju pie$ni
religijnych, pobudzaj#cych do my$li i czynów nabo!nych.
Pos uchaj!e wierny ludu
Pos%uchaj!e, wierny ludu: oczy$& dusze z grzechu brudu,
Bo nastan# ci !kie lata i nadejdzie koniec $wiata.
Sybilla nam mówi $wi ta, !y& b dziemy jak zwierz ta.
O Bogu te! zapomniemy, swoje dusze pot pimy.
Szatan dusze opanuje i królestwo nam zrujnuje.
B dziem, p%aka&, lamentowa&. Bóg nie raczy nam darowa&.
We"my se to do pami ci, czy nie wszystko nam si $wi ci.
Ró!ne mody i wybryki, maszyny, ró!ne techniki.
Panny stroj# brzydkiej mody, kosmatyki dla urody.
Grzech to, cho& si nie pojmuje, grzeszne cia%a pokazuj#.
Gdy przychodzi do ko$cio%a, ogl#da si dooko%a,
Pyszna ze stroju swojego nie s%ucha S%owa Bo!ego.
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Syn, gdy ojca ju! zobaczy, to przywita& go nie raczy.
Ojciec, starzec obna!ony, a syn ojca wystrojony.
Ile matek op%akuje, !e ich dziecko nie szanuje.
Kawa%ka chleba upragnie, b dzie dziecko !y& w piekle na dnie.
Rumowiska i mogi%y calusie'ki $wiat pokry%y.
Tu bez r ki i bez nogi st ka& b dziem, Bo!e drogi.
Poszukiwanie reliktów ludowej muzykalno$ci jest potrzeb# chwili.
W$ród nas !yj# ju! ostatni, którzy s%yszeli t muzyk , gdy by%a jeszcze
!ywa i s%uchana przez mieszka'ców wsi. Wynika%a ona z rytmu pracy
i wykonywanych w jej trakcie czynno$ci. Najlepszym tego przyk%adem jest zaprezentowane przez Andrzeja Bie'kowskiego nagranie
d"wi ku m%ocki cepami, która odbywa si w%a$nie w rytmie mazurka11.
Zmiany spo%eczne na wsi w XX w. sprawi%y, !e wie$ od swojej muzyki
si odwróci%a. Co wi cej, utwory ludowe, które podoba%y si samemu Chopinowi, sta%y si dla mieszka'ców polskiej wsi czym$ wr cz
wstydliwym, co by%o równie! podsycane przez media i tzw. o$rodki
kultury masowej jako rzecz z kategorii modnego ostatnio „obciachu”.
A przecie! jest to muzyka, na której pi tno odcisn#% nie tylko rytm pór
roku, ale przede wszystkim rytm ci !kiej, na po%y niewolniczej pracy,
ch%opów pa'szczy"nianych. Wspomniany A. Bie'kowski, ze wzgl du
na genez i $rodowisko, w którym powsta%y, porównuje nasze mazurki
do muzyki bluesowej w Ameryce12. Ubolewa& nale!y, !e czarny blues
zosta% przez spo%ecze'stwo ameryka'skie doceniony i spopularyzowany na $wiecie. Nasza muzyka ludowa, pomimo tak znamienitych
propagatorów jak Chopin, Szymanowski, Górecki czy Lutos%awski, nie
znalaz%a uznania w oczach „elity”, która z podziwem godnym lepszej
sprawy stara si ten rodzaj twórczo$ci przemilcze&, w najlepszym razie
ucywilizowa&. Jest to jednak temat do odr bnej dyskusji, która nie jest
celem naszego opracowania.
Chcemy zaapelowa& do czytelników o zebranie i udost pnienie
wszelkich pie$ni i utworów muzyki ludowej z okolic Korytnicy, które
jeszcze przetrwa%y. Zbiera& je b dziemy w Szkole Podstawowej w Sewerynowie (dyrektor A. Skibi'ska) oraz za po$rednictwem Towarzystwa
Przyjació% Ziemi Korytnickiej (prezes A. Kruszewski).
Chcieliby$my, aby ocala%e materia%y, zarówno te muzyczne, obyczajowe, jak i zwi#zane z kultur# materialn#, znalaz%y godne miejsce
w stworzonej izbie regionalnej. Chcemy równie!, aby sta%y si atrybutami wykorzystywanymi przez m%odzie! szkoln# podczas uroczysto$ci,
jako element edukacji historycznej i kulturowej naszego regionu.
11

12

A. Bie'kowski, Mazurki do wynaj!cia (w:) „Muzyka odnaleziona” t. 9, nagranie 15., Warszawa 2010.
A. Bie'kowski, 1000 kilometrów muzyki, Warszawa 2009, s. 14.
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Korytnicki Festyn Rolniczy 2010 r.
12 wrze$nia 2010 roku w Korytnicy odby% si Korytnicki Festyn
Rolniczy zwany potocznie korytnickimi do!ynkami. Rolnicy zgodnie
z tradycj# uczcili koniec tegorocznych zbiorów, a swoje dzi kczynienie za plony rozpocz li Msz# $wi t# w ko$ciele pod wezwaniem $w.
Wawrzy'ca w Korytnicy, której przewodniczy% ks. Jaros%aw Redosz,
proboszcz tutejszej paraÞi.
W$ród licznie zgromadzonych wiernych nie zabrak%o oczywi$cie
pocztów sztandarowych Ochotniczej Stra!y Po!arnej z Korytnicy, Woli
Korytnickiej, Rabian, ze Szko%y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Korytnicy oraz z Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw%a II w Korytnicy, a tak!e pocztu ze sztandarem PSL.
Po zako'czonym nabo!e'stwie wszyscy zgromadzeni przemaszerowali na teren miejscowych szkó% (szko%y podstawowej i gimnazjum),
gdzie odby%a si dalsza cz $& uroczysto$ci. Na przedzie korowodu
przygrywa%a Miejsko – Powiatowa Orkiestra D ta z W growa, tu! za
ni# pod#!a%y poczty sztandarowe, nast pnie delegacje z poszczególnych miejscowo$ci z wie'cami do!ynkowymi i wszyscy bior#cy udzia%
we Mszy $wi tej.
Na placu przed gimnazjaln# sal# gimnastyczn# zosta%a ustawiona
ogromna scena, na której odby%a si dalsza cz $& do!ynek.
Jak co roku, nie zabrak%o stoisk przygotowanych przez szko%y podstawowe w: Maksymilianowie, Sewerynowie, Pniewniku, Korytnicy oraz
z Górek Grubaków, a tak!e stoiska z Publicznego Gimnazjum im. Jana
Paw%a II w Korytnicy i Gminnego Przedszkola. Swoje stoiska przygotowa%y tak!e panie z Ko%a Gospody' Wiejskich w Trawach i w Le$nikach
oraz Towarzystwo Przyjació% Ziemi Korytnickiej. Wszystkie wygl#da%y
pi knie, gdy! przyozdobiono je kwiatami, p%odami rolnymi i suto zastawiono potrawami w%asnej roboty. Mo!na by%o na nich znale"& ró!nego
rodzaju chleby, pierogi, w dliny, smalec, ciasta, a tak!e drobne upominki wykonane przez dzieci i m%odzie!.
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Umo!liwiono bli!sze zapoznanie si z dzia%alno$ci# i ofert# przygotowan# przez KRUS, Bank Spó%dzielczy, a tak!e Towarzystwo Przyjació%
Ziemi Korytnickiej.
Skoro to do!ynki, to oczywi$cie nie mog%o zabrakn#& stoiska z p%odami rolnymi, które przygotowali pracownicy Urz du Gminy. Dzieci
mia%y mo!liwo$& skorzystania z ogromnej zje!d!alni, naby& cukrow#
wat , ró!ne upominki oraz poje"dzi& k%adami.
Uroczysto$& rozpocz#% pan Stanis%aw Komudzi'ski, wójt Gminy
Korytnica, który wraz z pracownikami Urz du Gminy by% gospodarzem
tegorocznych do!ynek. Pan wójt przywita% licznie zgromadzonych go$ci:
przedstawicieli rz#du, parlamentu, w%adz powiatowych, duchownych,
mieszka'ców gminy Korytnica oraz wszystkich zgromadzonych na
Festynie Rolniczym. Starostami tegorocznych do!ynek byli pani Anna
Laskowska z Wiel#dek oraz pan Ryszard Porazi'ski z Górek Borzych.
Ca%o$& imprezy prowadzi%a pani Agnieszka Szwed, wicedyrektor korytnickiego gimnazjum.
Nast pnie g%os zabrali: pan Marek Sawicki, minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Borkowski, pose% na Sejm RP, Ewa Orze%owska,
dyrektor Delegatury Urz du Marsza%kowskiego Województwa Mazowieckiego w Siedlcach, Henryk Górski, senator RP. Wszyscy mówcy
podkre$lali prac rolnika i jej znaczenie dla ca%ej naszej Ojczyzny.
Na scenie jako pierwsza zaprezentowa%a si Miejsko – Powiatowa
Orkiestra D ta z W growa, nast pnie zespó% m%odzie!owy „Korytniczanie” dzia%aj#cy przy Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw%a II
w Korytnicy, który zaprezentowa% cha-ch , a po nich Klub Seniora
‚Pogodna Jesie'” z Górek Grubaków.
Nieodzownym elementem do!ynek gminnych jest dzielenie si po$wi conym chlebem, który przynosz# starostowie. Tak te! by%o i w tym
roku. Starostowie oraz pracownicy gminy cz stowali wszystkich zgromadzonych i na pewno towarzyszy%a im my$l, aby tego chleba nigdy
nie zabrak%o w naszych domach.
Wzruszaj#cym momentem do!ynek by%o wr czenie przez ministra
Marka Sawickiego honorowych odznak „Zas%u!ony dla rolnictwa”.
Otrzymali je panowie: Jerzy Jaczewski z *elazowa, Dariusz Wiel#dek
z Wiel#dek oraz Dariusz Lipka z Górek )rednich.
O przyznanie odznaki honorowej „Zas%u!ony dla Rolnictwa” wyst#pi% Urz#d Gminy w Korytnicy na czele z panem wójtem, Stanis%awem
Komudzi'skim. O s%uszno$ci przyznania tej oznaki $wiadcz# uzasadnienia, które zosta%y odczytane.
Dariusz Wiel#dek jest w%a$cicielem gospodarstwa rolnego o areale
ponad 20 ha, które przej#% po rodzicach. W swoim gospodarstwie
stosuje najnowsze osi#gni cia nauki rolniczej, w szczególno$ci w zakresie produkcji byd%a mlecznego. Pracuje na nowoczesnym sprz cie
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i jest prekursorem post pu rolniczego we wsi. Aktywnie uczestniczy
w !yciu spo%ecznym wsi, pe%ni#c od 16 lat funkcj so%tysa miejscowo$ci
Wiel#dki.
Jerzy Jaczewski od kilkudziesi ciu lat prowadzi wzorowe gospodarstwo wielokierunkowe. Aktywnie uczestniczy w !yciu spo%ecznym
gminy i powiatu. By% cz%onkiem Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby
Rolniczej pierwszej i drugiej kadencji. Od 1988 roku pe%ni funkcj radnego w gminie Korytnica oraz dzia%a jako cz%onek Komisji Rolnictwa.
Dariusz Lipka utrzymuje ca%# rodzin tylko z pracy na roli. Prowadzi
ponad dwudziestohektarowe gospodarstwo wielokierunkowe. Posiada
dobry park maszynowy. Jego zagroda stanowi wzór dla innych rolników
w zakresie dba%o$ci o czysto$& i estetyk . Od 2000 roku nale!y do
Podlaskiego Zrzeszenia Producentów Trzody Chlewnej, pe%ni#c funkcj
cz%onka Rady Doradczej. Aktywnie uczestniczy w pracach spo%ecznych
na rzecz so%ectwa i gminy.
Kolejnym punktem uroczysto$ci by%o wr czenie nagród za wie'ce
do!ynkowe, które jak co roku by%y pi kne i sprawi%y k%opot komisji, aby
wybra& ten najpi kniejszy. Dlatego te! postanowiono przyzna& jednakowe nagrody wszystkim wykonawcom wie'ców do!ynkowych.
Momentem, na który wszyscy czekali z ogromn# niecierpliwo$ci#,
by% wyst p Pa'stwowego Zespo%u Ludowego Pie$ni i Ta'ca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygiety'skiego. Zespó% w mniejszym sk%adzie
go$ci% ju! u nas w styczniu 2009 roku i zaprezentowa% nam wtedy
niezapomniany koncert kol d. By%a to jednak zaledwie namiastka
tego, co mogli$my podziwia& teraz w pe%nej krasie. Przepi kne stroje,
uk%ady taneczne, $piew, wszystko to co chwila nagradzane by%o wielkimi brawami. W ponad godzinnym pokazie ka!dy móg% znale"& co$
dla siebie. By%a to niew#tpliwie wielka uczta duchowa dla wszystkich
zgromadzonych na Festynie Rolniczym w Korytnicy.
Tego te! dnia arty$ci i go$cie oÞcjalni zostali zaproszeni na obiad
przygotowany przez pracowników Szko%y Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Korytnicy. W od$wi tnie, stosownie do uroczysto$ci,
udekorowanej przez nauczycieli sali gimnastycznej korytnickiej podstawówki go$cie mogli skosztowa& kilku da' gor#cych oraz tradycyjnych
zimnych przek#sek.
Na zako'czenie festynu mia%a miejsce dyskoteka na $wie!ym powietrzu. Do pó"nych godzin nocnych przygrywa% licznie zgromadzonym
mi%o$nikom ta'ca zespó% „Semafor” z Mi dzylesia.
Uroczysto$& ta mog%a odby& si dzi ki $rodkom Þnansowym pozyskanym
z Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich przez
Towarzystwo Przyjació% Ziemi Korytnickiej oraz funduszom z Urz du
Gminy w Korytnicy.
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Kapliczka (tzw. !w. Jana) przy drodze Korytnica - Górki.
Rys. Edyta Wysoki"ska-Kulik
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Moja przygoda z poezj#
Nazywam si Jolanta Litka. Urodzi%am si 30 grudnia 1967 r. Od
1990 r. pracuj jako nauczycielka j zyka polskiego i plastyki w Szkole
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy. Od 2006 r. jestem
dyrektorem tej!e szko%y. Zawód nauczyciela jest moj# pasj#, wyzwaniem. Spe%niam si w nim i nie wyobra!am sobie, abym mog%a robi&
co$ innego. Mam to szcz $cie, !e praca daje mi prawdziw# satysfakcj
i wykonuj j# z ogromn# przyjemno$ci#.
Moj# drug# pasj# (a mo!e w hierarchii powinnam j# ustawi& jako
pierwsz#) jest poezja – wrodzona umiej tno!$ innego, bardziej
wnikliwego postrzegania !wiata i zamykania go w s%owach. Poezja
– ksi ga wra&liwo!ci – otwieram j# i z ka&d# kart# odkrywam !wiat
pi kna, rado!ci, zadumy…, !wiat znany mi, ale nigdy do ko"ca
niewyra&ony.
Moja przygoda z poezj# zacz %a si bardzo wcze$nie, bo ju! w szkole
podstawowej w wieku 11 lat pisa%am swoje pierwsze, dzieci ce wiersze
(przyznam, !e czasem dziwi mnie dojrza%o$& tamtych spostrze!e').
Kiedy by%am uczennic# Liceum Ogólnokszta%c#cego im. W%adys%awa
Orkana w Sadownem, mój szkolny kolega, Wies%aw Maliszewski, tak!e
poeta, zwerbowa% mnie do Robotniczego Stowarzyszenia Twórców
Kultury w Siedlcach. Dzi ki organizowanym tam przez siedlczanina,
cz%onka Zwi#zku Literatów Polskich, pana Leona Wysokiego, warsztatom poetyckim, jak te! dzi ki spotkaniom z innymi twórcami, mi dzy
innymi z Eugeniuszem Kasjanowiczem, mog%am udoskonali& wtedy
nieoszlifowany jeszcze warsztat poetycki. RSTK da%o mi mo!liwo$&
powa!nego debiutu – najpierw we wspólnym tomie Pog$osy z moimi
wierszami Drzewo i Wiara, nadzieja i mi$o &, potem w postaci w%asnego
tomiku Walcz! o kwiaty z 1987 r. (Wcze$niej by%y wydania pokonkursowe Po "niwach w poezji z 1984 i 1985 roku z Bia%aczowa, gdzie
zdoby%am czwart# nagrod i wyró!nienia w konkursach „Szukamy
talentów wsi”). Wielkim wydarzeniem, w moim ówczesnym odczuciu,
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sta% si pierwszy wieczór autorski pt. „)wi#tynia s%ów”, zorganizowany
w Siedlcach w 1985 roku.

Drzewo
G%osy spadaj#cych
li$ci
unosz# si
nad sumienia
ludzi
buduj#cych
nowe zal#!ki
silniejszego drzewa
które b dzie
kwit%o majem
a jego li$cie
nigdy nie b d#
spada&

Wiara nadzieja mi o"#
trzy matki
ludzkiego losu
d"wigaj#
na%o!one na r ce
kajdany
i poganiaj#
leniwe godziny
czekaj#cych
na jeden
k s
wolno$ci
Pó"niej przysz%y publikacje w czasopismach lokalnych. Pojawi% si
wydany na prawach r kopisu tomik Ogrody i kolejne wiersze – wcale
nie w jednakim stylu.

Matko
Ty p%aszczem nocy otulona
Czuwa%a$ nad dzieci cym snem.
Ty wiatrem, ros# rozta'czona
Kroi%a$ dla mnie z serca chleb.

Moja przygoda z poezj#

Ty zawsze w troskach i pokojach
Dawa%a$ rado$& jak na d%oniach.
Wci#! Ci podziwiam.
Jeste$ moja
I b dziesz moja, kiedy skonam.

Syzyf
Nauczy%o mnie
Moje serce mi%owa&
Przyw%aszczy%o
Prawo wspólnej drogi
Chcia%o tylko
Bym mog%a zawsze
Znale"& Ci
W $piewie poranków
W%ócz gach wieczorów
Wyzna& to
Co na wierzcho%ku
Cz%owiecze'stwa
Pozwala mi
Zatrzyma& si
Bym nie sta%a si
Ukaranym Syzyfem

Listopadowe widzenie
W aureoli, co nad zniczem pl#sa,
Zobaczy%am wszystkich moich… dawnych …
I widzia%am, jak Pan ich przygarn#%
I wyszepta% s%owa tak mi kkie, jak p%atki
chryzantem.
A w $wiate%kach – ognikach cmentarzy,
W tym szele$cie li$ci, co ju! spad%y,
Rado$& z trosk#, z emocjami wespó%
Pisz# s%owa:
PAMI+,
- W NIESKO-CZONO),.
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Tak mocno
Tak mocno za r k
chwyci%a mnie Mi%o$&.
Prowadzi sw# $cie!k#
na w%asny rachunek.
Nie baczy,
!e r ka tak boli w u$cisku.
Nie zwa!a,
!e inn# chcia%am kroczy& drog#.
I dobrze, !e cho& odr twia%#
d%o' moj# tak trzyma kurczowo.
I dobrze, !e w%adz tak siln#
nade mn# roztacza.
- Bo zb%#dzi&, bo zgubi& si tak %atwo
w chaosie czasu.

Trudne pytania
…bo czemu
Bóg
karmi Ci cierpieniem
I wci#! nakazuje Ci wybiera&
i czemu
daje Ci nadziej
i cie' okrywa p%aszczem $wiat%a

Z pami$tnika…
Pan daje ludziom m#dro$&,
By budowali zamki i pa%ace.
Daje te! serca uleg%e i oÞarne,
By budowali mi%o$&.

Niestrudzone…
Niestrudzone
nigdy
ludzkie serce
co r kom
zleca nowe dzie%a
i mówi do mnie
chocia! szeptem
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!e warto w !yciu
co$ budowa&
zapala& ogie'
w ch%ód wieczora
uk%ada& kwiaty
na kszta%t s%owa
Daje mi
wiar
moje serce
!e w !yciu
warto kogo$ kocha&
Wiersz pisze si z potrzeby serca, w chwili ulotnej, jedynej,
niepowtarzalnej. Muz# staje si zwyk%e i niezwyk%e zdarzenie, moje
i nie moje miejsce, kochani i niekochani ludzie, wiara i niewiara…
Tworzy si bez wzgl du na to, gdzie i po co si znajdziemy. A poniewa! losy powiod%y mnie ku wielu miejscom, moim sta% si W grów,
gdzie teraz mieszkam. Jednak najbli!szym mi, najcenniejszym jest
rodzinne gniazdo w Mrozowej Woli – dom mojego dzieci'stwa, gdzie
dane mi by%o dorasta& i zapisywa& w pami ci to, co uczyni%o mnie cz%owiekiem wra!liwym, wyposa!y%o mnie tak, !e teraz mog nie wstydzi&
si swojego pochodzenia, ani tego, kim jestem.

W W growie
Tak stajesz
W szaro$ci i okowach nocy.
Tak biegniesz
O zlocie rannych kwile' ptaków.
Lecz kl kasz,
Gdzie szerokie wrota
Otwieraj# si z mocy Baranka,
Sk#d $wi ci Piotr z Paw%em
)ledz# twoje kroki.
Za plecami gwar miasta
- zegar i Dom Gda'ski,
kamieniczki,
gdzie !ycie wylewa si z okien…
A tu cicho, cichutko,
Cicho, cichute'ko
Sam na sam z panem Bogiem
Wymieniasz u$miechy.
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Moje miejsce
… tak moje miejsce na ziemi
odp%ywa w bezkres…
Wisz# nad nim po%yskliwe kotary nocy,
to znów promie' s%o'ca spoza mgie% wyp%ywa,
by wrota jutra przede mn# otworzy&,
nowy kszta%t nada& s%owu dom.
Z mroku snów tak dojrza%ych
wy%ania si plam !ó%tych ornament
w szkle szaro – srebrnych wód
- kacze'ce – widziane ze schodów…
… i puch drzew otulonych w maju.
I znów siedz , jak niegdy$, na progu,
by s%ysze& noc wiosny
- skrzypce… ksylofon…terkotki…
!aby… $wierszcze… ptaki… dzwoneczki…
I zamykam te g%osy w chu$cie ró!owego nieba,
co do snu uk%ada wszystkie cienie.
Jestem cz%owiekiem wielu ma%ych ojczyzn, bo Korytnica jest kolejnym miejscem, które na mapie mego !ycia pozostawia wyra"ny $lad
- to moja doros%o$& – praca, która sta%a si pasj# i ludzie, których nie
obawiam si nazwa& przyjació%mi.
W mojej pracy w szkole wykorzystuj swoje umiej tno$ci, prowadz#c zaj cia tak, by w dzieciach wyzwoli& potrzeb pisania, tworzenia.
Szko%a w Korytnicy mo!e poszczyci& si kilkoma tomikami wierszy
uczniów: Matkom w podzi!ce, Sienkiewicz – hetman dusz naszych,
Z g$!bi dzieci!cego serca, Ziemia – nasza planeta, Cztery pory roku,
wieloma nagrodami w konkursach literackich dla dzieci, publikacjami
w prasie. Jak wida&, poezj# mo!na zarazi&. Ciesz si , !e moi uczniowie cho& na chwil staj# si poetami, a mo!e na ca%e !ycie pozostanie
im umiej tno$& dostrzegania uroku !ycia.
Wracaj#c do poezji – dla mnie jest ona tym, co pozwala mi by$
sob#. Ka&dy potrzebuje zatrzyma$ si , by w gonitwie spraw, codzienno!ci nie pogubi$ tego, co czyni go cz%owiekiem godnym,
nie pogubi$ wra&liwo!ci, wzrusze", reßeksji… Ka&dy czyni to na
swój sposób – ja mam poezj .
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Konkurs plastyczny „Moja wie! – moja
ma%a ojczyzna” – sprawozdanie
Z racji 590 – lecia pierwszej wzmianki o Korytnicy Towarzystwo Przyjació% Ziemi Korytnickiej zorganizowa%o w 2009 r. konkurs plastyczny
pt. „Moja wie$ – moja ma%a ojczyzna”.
Prace - oceniane w czterech kategoriach wiekowych – mog%y przedstawia& krajobraz, zabytki, zwyczaje i obrz dy.
Do jury zaproszono Edyt Wysoki'sk#-Kulik, artystk – malark , absolwentk Instytutu Wychowania Artystycznego Uniwersytetu im. Marii
Curie Sk%odowskiej w Lublinie, obecnie – nauczycielk Publicznego
Gimnazjum im. Jana Paw%a II w Korytnicy; Romana Postka, historyka
sztuki, dyrektora Muzeum Zbrojowni na Zamku w Liwie; Agnieszk
Skibi'sk#, dyrektora Szko%y Podstawowej w Sewerynowie.
Spo$ród 58 nades%anych prac nagrodzono i wyró!niono 21.
W kategorii klas I – III:
Miejsce

Imi nazwisko autora

Szko%a
Szko%a Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza
w Korytnicy
Szko%a Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza
w Korytnicy

Tytu% pracy

I

Klaudia
Skibi'ska

II

Patrycja
Jaczewska

II

Karolina
Szpakowska

Szko%a Podstawowa
w Pniewniku

„Po%azie )wi tochowskie – krajobraz”

III

Anna
*elazowska

Szko%a Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza
w Korytnicy

„Sadzawka
w Wiel#dkach”

Karolina
Nojszewska

Szko%a Podstawowa
w Sewerynowie

„Kapliczka w Rabianach”

wyró!nienie

„Pomnik przy ko$ciele
w Korytnicy”
„Ko$ció% w Korytnicy”
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W kategorii klas IV - VI:
Miejsce

Imi i nazwisko autora

Szko%a

Tytu% pracy

I

Katarzyna
Rowicka

Szko%a Podstawowa
w Sewerynowie

„Nabo!e'stwo majowe
na posesji Jana Buchmana”

II

Kinga
Abramowska

Szko%a Podstawowa
w Pniewniku

„Ko$ció% w Pniewniku”

II

Katarzyna
Gajewska

Szko%a Podstawowa
w Maksymilianowie

„Dolina Liwca”

II

Rafa% Krynicki

Szko%a Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy

„Aleja lipowa w Woli Korytnickiej”

III

Natalia
Batorowicz

III

Ilona
Witkowska

Szko%a Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy
Szko%a Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy

„Krzy! na skraju Woli Korytnickiej”
„Kapliczka przy drodze
z Korytnicy do Komór”

wyró!nienie

Anna Bieniek

Szko%a Podstawowa im.
Henryka Sienkiewicza
w Korytnicy

„Kapliczka – Jezus
Mi%osierny na Kietlance”

wyró!nienie

Marta
Herman

Szko%a Podstawowa
im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy

„Krzy! na ulicy Zastru!nej w Korytnicy”

wyró!nienie

Bartosz
Kielan

Szko%a Podstawowa
w Sewerynowie

„Kapliczka w Trawach na
posesji p. Kruszewskich”

wyró!nienie

Klaudia
Oljasz

Szko%a Podstawowa
w Maksymilianowie

„Ko$ció% w K#tach”

W kategorii gimnazjum i szkól ponadgimnazjalnych:
Miejsce

Imi i nazwiska autora

Szko%a

Tytu% pracy

wyró!nienie

Anna
Górska

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Paw%a II
w Korytnicy

„Anio% )mierci”

wyró!nienie

Joanna
Trojanowska

Publiczne Gimnazjum
im. Jana Paw%a II
w Korytnicy

„Dwór w Paplinie”
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W kategorii doros%ych:
Miejsce

Imi i nazwisko
autora

Tytu% pracy

I

Piotr Gajewski

„Anio% )mierci”

II

Jolanta Litka

„Dwór w Korytnicy”, „Krzy! na nagrobku Ronikierów”

III

Dorota Kielan

„Ko$ció% w Trawach”

Nagrodzone prace do$& d%ugo mo!na by%o podziwia& na wystawie
zorganizowanej w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Korytnicy.
Konkurs cieszy% si du!ym zainteresowaniem, zw%aszcza w$ród
uczniów szkó% podstawowych, dzi ki czemu upowszechniono dziedzictwo kulturowe gminy Korytnica, ukazano walory ziemi korytnickiej, umo!liwiono rozwijanie wra!liwo$ci spo%ecznej i patriotyzmu
lokalnego.
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