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Przedmowa
Kolejny, czwarty ju tom „Zeszytów Korytnickich”, a zarazem drugi w tym
roku, móg! ujrze" #wiat!o dzienne dzi$ki funduszom z Unii Europejskiej
oraz niezwyk!emu zaanga owaniu i pracowito#ci kilku osób, których imiona
i nazwiska, wbrew wcze#niejszym zwyczajom, wymieni$ w kolejno#ci
alfabetycznej: Gra yna Chrupek, Izabella Derlatka, Leszek Kulik, Jolanta
Litka, Agnieszka Ka!uska, Miros!aw Z. Roguski, Iwona Salach, Agnieszka
Szwed, Ewa %elazowska.
Tytu! sygnalizuje zawarto#" tomu; nie chcia!bym wi$c streszcza"
poszczególnych artyku!ów, by nie pozbawi" Czytelników przyjemno#ci
lektury i odkrywania mniej znanych kart z dziejów ziemi korytnickiej. Nale y
jednakowo nadmieni", i WIELCY KORYTNICZANIE zaprezentowani
w „Zeszytach Korytnickich” to osoby, które zapisa!y si$ nie tylko w historii
naszej ma!ej ojczyzny, ale te , co z przyjemno#ci& podkre#lam, zaznaczy!y
swoj& obecno#" w szerszym wymiarze: w historii Polski. Sylwetki i dokonania
Wojciecha Wiel&dka, Ludwika Kami'skiego, ZoÞi W$gierskiej czy Adama
Ma!kowskiego s& warte przypomnienia. My#l$, e ka dy, kto zapozna
si$ z artyku!ami im po#wi$conymi, zgodzi si$, e to osoby nieprzeci$tne,
a ich losy i koleje ycia mog!yby pos!u y" jako podstawa scenariusza do
niejednego Þlmu lub kanwa przygodowej powie#ci. Chcia!bym zwróci"
uwag$ na najbli sze mi, jako poloni#cie, postaci Ludwika Kami'skiego i ZoÞi
z Kami'skich W$gierskiej. Ojciec i córka z Górek Borzych. On – o!nierz,
patriota, poeta, t!umacz, ziemianin. Ona – Entuzjastka, wspania!a felietonistka
i prekursorka literatury dla m!odzie y, znajoma S!owackiego i Norwida
(autor W Weronie prawdopodobnie by! w ziemi korytnickiej). Pozosta!e dwie
sylwetki: Wojciecha Wiel&dka – heraldyka, t!umacza i wydawcy Kucharza
doskona ego i dr. Adama Ma!kowskiego – lekarza, spo!ecznika, dzia!acza
politycznego z Woli Korytnickiej, te s& godne uwagi. Rozprawy T. Jaszczo!ta
(o osadnictwie rycerskim w ziemi korytnickiej w XV w.) oraz A. Rogalskiego
(o mieszka'cach Korytnicy w czasach napoleo'skich) prezentuj& ciekawe
i dotychczas ma!o znane aspekty korytnickich dziejów. Tytu!em uzupe!nienia
chcia!bym doda", i publikujemy w niniejszym numerze ,,Zeszytów
Korytnickich” dwa artyku!y (P. Prof. Arkadiusza Ko!odziejczyka, które
zosta!y napisane i z!o one do druku jeszcze przed Jego niespodziewanym
odej#ciem. Szkic po#wi$cony dr. Adamowi Ma!kowskiemu mia! zosta"
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rozszerzony, w zasadzie napisany od nowa – niestety, nie dosz!o to do
skutku. Doboru fotograÞi do obu tekstów dokonali Andrzej Kruszewski
i Leszek Kulik.
Ponadto polecam wspomnienia Ireny Stankiewicz – to dla tych
z Czytelników, którzy chc& si$ dowiedzie" wielu szczegó!ów o Korytnicy z lat
mi$dzywojnia oraz wojny i okupacji niemieckiej. Poetycki tekst H. Kalaty
o modrzewiowym dworku w Paplinie, trudach jego renowacji i aktualnym
pi$knie – ucieszy nie tylko mi!o#ników zabytków.
Dope!nieniem tego tomu „Zeszytów Korytnickich” s& sprawozdania
z realizowanego od lutego do ko'ca czerwca przez Towarzystwo Przyjació!
Ziemi Korytnickiej projektu pt. „Mnie ta ziemia od innych dro sza” w ramach
Europejskiego Funduszu Spo!ecznego PO KL.07.03.00-14-220/10-00
oraz informacje na temat projektów z Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich, które w latach 2008-2010 mia!y miejsce na terenie
naszej gminy.
Jest te co# dla mi!o#ników poezji – tym razem to utwory uczniów Szko!y
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy z lat 1991-2011. Mo e
kto# odnajdzie tu swój wiersz?
W ka dym razie – w imieniu ca!ej Redakcji – ycz$ mi!ej lektury.
Andrzej Kruszewski
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„Zeszyty Korytnickie”
t. 4, 2011

Miros!aw Z. Roguski

Wojciech Wincenty Wiel"dko vel
Wiel"dek (ok. 1744-1822) - heraldyk,
wydawca i t!umacz Kucharza
doskona ego
W niektórych publikacjach na temat spo!ecze'stwa oraz ycia
politycznego i literackiego w czasach panowania Stanis!awa Augusta
Poniatowskiego podkre#lane s& ró nice mi$dzy sytuacj& w Warszawie
a na szlacheckiej prowincji. Stolica, a szczególnie dwór królewski,
skupiaj&cy liczn& grup$ polityków, publicystów i artystów oraz kilka
dworów #wiat!ych magnatów prezentowane s& jako o#rodki odgrywaj&ce kluczow& rol$ w kreowaniu zmian politycznych, spo!ecznych i obyczajowych w kraju. W ich przyspieszaniu coraz wi$kszego znaczenia
nabiera tak e grupa zamo nych mieszczan i bankierów warszawskich.
W wielu pracach aktywno#" i post$powo#" tych kr$gów przeciwstawiana jest pasywnym i na ogó! konserwatywnym elitom prowincjonalnym.
Podkre#la si$ ich podatno#" na wp!ywy i manipulacje stronnictwa
dworskiego lub magnackiej opozycji. Niezwykle barwny i interesuj&cy
obraz ycia politycznego, w tym walki o poparcie szlacheckiej prowincji
przed sejmem 1788-1792 roku, przedstawi! J. Michalski1.
Zgadzaj&c si$ z opini& o szczególnej roli elit politycznych i intelektualnych dzia!aj&cych w stolicy, nale y podkre#li", e tak e liczna
grupa szlachty zwi&zanej z ziemi& liwsk& #wiadomie i bardzo aktywnie
uczestniczy!a w kreowaniu zachodz&cych wówczas zmian politycznych,
spo!ecznych i obyczajowych. Wielu z jej reprezentantów odgrywa wa n& rol$ polityczn& oraz wspiera skutecznie plany króla i reformatorów.
Zdobywaj& oni uznanie i popularno#" nie tylko na terenie ziemi liwskiej.
Dzi$ki swoim mowom politycznym, utworom literackim i drukowanym
1

J. Michalski, Sejmiki poselskie 1788 roku, „Przegl&d Historyczny”, Warszawa 1960, z. 1, 2, 3.
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tekstom wyst&pie' na forum Sejmu Czteroletniego s& uczestnikami
ówczesnych przemian i walk politycznych.
Szczególny rozg!os poza granicami Rzeczypospolitej zdoby! Tadeusz Grabianka herbu Leszczyc, starosta liwski (1740-1807). W 1770
roku, za zgod& króla, odkupi! on starostwo liwskie od swego krewnego
Józefa Karczewskiego.
Dzi$ki bogatemu ma! e'stwu z Teres& Stadnick&, córk& starosty
boli'skiego Stanis!awa Stadnickiego i Marty Lanckoro'skiej oraz w!asnym #rodkom Tadeusz Grabianka móg! po#wi$ci" si$ mistyce i tworzeniu ró nych „sekt” i tajnych stowarzysze'. Dzia!alno#" t$ prowadzi!
w Berlinie oraz w Anglii i Francji. W 1786 roku w Awinionie za!o y! sekt$
o nazwie Naród Bo y lub Nowy Izrael. Starosta liwski, jako jej twórca
i przywódca, og!osi! si$ tak e królem. Jego wyznawcy, w#ród których
by!a liczna grupa arystokratów i bogatych mieszczan ze Szwecji, Rosji,
Francji i Anglii, rozpowszechniali przepowiednie, e «„król Narodu Bo ego zostanie królem polskim, cesarstwo rosyjskie i Turcja upadn& dzi$ki
akcji sfanatyzowanych cz!onków sekty, a wówczas opanowawszy Syri$,
Palestyn$ i cz$#" Afryki, „zakon” przeniesie stolic$ swoj& i wyzwolonej
z racjonalizmu ludzko#ci do Jerozolimy”»2. Pomimo e T. Grabianka
cz$sto wyst$powa! z tytu!em starosty liwskiego, to podczas kilku pobytów w kraju, nie zajmowa! si$ sprawami starostwa. O dochody z jego
posiadania dba!a ona. Aktywnie uczestnicz&c w yciu politycznym,
popiera!a wrogów króla podczas wyborów pos!ów na sejmy w 1782
i 1784 roku. Od 1786 roku zmieni!a orientacj$ i odt&d nale a!a do jego
stronników. Uwa ano j& za zwolenniczk$ Konstytucji 3 Maja 1791 roku.
Prawdopodobnie to jej zas!ug& jest sÞnansowanie przez Grabianków
budowy dworku murowanego na terenie zamkowym, w którym znalaz!a
schronienie kancelaria ziemska i grodzka liwska3.
Pozostali urz$dnicy ziemscy i grodzcy liwscy brali aktywny udzia!
w yciu politycznym kraju. Du a ich grupa nale a!a do bliskich wspó!pracowników króla. Na terenie ziemi mia!a ona wsparcie szlachty powi&zanej z ni& koligacjami rodzinnymi oraz korzystaj&cej z jej protekcji
i poparcia. Trzon stronnictwa dworskiego w ziemi liwskiej stanowili
cz!onkowie kilku rodzin, które w XVII i XVIII wieku zdoby!y dominuj&c& pozycj$ ekonomiczn& oraz kontrol$ nad czo!owymi urz$dnikami
ziemskimi.
Szczególn& rol$ odgrywali bracia Cieciszewscy herbu Kolumna,
synowie Dominika, podczaszego liwskiego i Maryanny Sufczy'skiej.
2

3

K. Rolle, Grabianka Tadeusz h. Leszczyc (1740-1807) starosta liwski, mistyk, (w:) Polski S ownik
BiograÞczny, Wroc!aw - Kraków - Warszawa, t. VIII/3, z. 38, s. 462.
Budow$ kancelarii nadzorowa! A. Jaczewski, pisarz ziemski i grodzki liwski. O Þnansowaniu jej
przez T. Grabiank$ mówi uchwa!a sejmiku liwskiego z 21.08.1780 r. Zob. Teki A. Powi!skiego,
akta sejmikowe ziemi liwskiej, Archiwum PAN – PAU w Krakowie, k. 584-585.
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Najwy sze godno#ci i wp!ywy na dworze zdoby! Adam, wojski liwski
w 1768 roku oraz !owczy w 1773 roku. Rozpocz&! on karier$ urz$dnicz&
od wspó!pracy z kanclerzem Andrzejem Zamoyskim. Przez d!ugie lata
by! jednym z bliskich wspó!pracowników króla. Pe!ni! kolejno urz$dy:
sekretarza piecz$ci wielkiej koronnej (1766 r.), regenta kancelarii i pisarza skarbowego koronnego (1780). W 1782 roku by! konsyliarzem Rady
Nieustaj&cej. Wcze#niej, w 1777 roku powierzono mu urz&d kasjera
generalnego Komisji Edukacji Narodowej. Jego brat, Kasper po#wi$ci! si$ karierze ko#cielnej, zostaj&c kanonikiem warszawskim w 1768
roku, proboszczem w Zbuczynie w 1770 roku, koadiutorem biskupa
kijowskiego i czernichowskiego, biskupem tebaste'skim i oÞcja!em
warszawskim. W 1781 roku otrzyma! opactwo miechowskie, a w 1784
roku obj&! biskupstwo kijowskie. Udziela! wsparcia królowi w senacie.
W 1782 roku zosta! kawalerem Orderu #w. Stanis!awa, a w 1786 roku
- Orderu Or!a Bia!ego4. Udziela! wsparcia i wspó!pracowa! z Janem
Paw!em Woroniczem w okresie pe!nienia przez niego godno#ci proboszcza infu!ata w Liwie. Trzeci z braci, Ignacy Cieciszowski, pe!ni! szereg
urz$dów ziemskich, zostaj&c w 1788 roku podkomorzym liwskim. By!
wybierany pos!em w 1764 i 1782 roku oraz s$dzi& s&dów marsza!kowskich. W 1766 roku by! pisarzem dekretowym Komisji Edukacji Narodowej. Jego córki wysz!y za m& za bliskich wspó!pracowników króla.
Franciszka zosta!a on& Piusa Kici'skiego, sekretarza króla, który po
#mierci Adama Cieciszowskiego przej&! kierownictwo gabinetu politycznego Stanis!awa Augusta Poniatowskiego. Druga córka, Maryanna zosta!a on& Józefa Deszerta, sekretarza królewskiego. Osoby zwi&zane
z rodzin& Cieciszowskich dzi$ki ich wp!ywom na terenie ziemi liwskiej
oraz powi&zaniom z osobami wp!ywowymi na królewskim dworze, zyskiwa!y mandaty pos!ów ziemi liwskiej i urz$dy ziemskie. Szef gabinetu
królewskiego Jacek Ogrodzki, otaczaj&cy opiek& i wsparciem Adama
Cieciszowskiego, zosta! wybrany pos!em liwskim na sejm 1778 roku5.
Mandat poselski zyska! tak e Pius Kici'ski, faworyt królewski i bardzo
aktywny pose! liwski podczas sejmu 1788-1792. Jego przemówienia
sejmowe odgrywa!y wa n& rol$ w forsowaniu pogl&dów stronnictwa
dworskiego. Jako szef gabinetu króla wspiera! skutecznie starania
przedstawicieli liwskiej szlachty o awanse, urz$dy i ordery. %on& Adama
Cieciszowskiego by!a Teresa Lelewelówna. Wspó!pracuj&cy z Adamem
Cieciszewskim w Komisji Edukacji Narodowej jej brat, Karol Lelewel,
zosta! !owczym, a nast$pnie cze#nikiem liwskim. W latach 1791 – 1792
wybra!a go szlachta liwska do sk!adu komisji cywilno – wojskowej.
4

5

Po upadku Rzeczypospolitej w 1798 roku zosta! biskupem !ucko – ytomierskim, a w 1827 roku
metropolit& i arcybiskupem mohilewskim.
J. Michalski, Ogrodzki Jacek, Bart omiej Józef h. Rogala, Polski S ownik BiograÞczny, Wroc!aw,
Kraków, Warszawa 1978, t. XXIII/4, z. 99, s. 648-650.
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Inn& wp!ywow& rodzin& w ziemi liwskiej od po!owy XVII wieku byli
Oborscy. Przez prawie sto lat w r$kach tego rodu by!o starostwo liwskie.
Józef Oborski h. Roch, syn Baltazara, podkomorzego liwskiego i Teresy
Szyd!owskiej (1737–1797), pu!kownik gwardii koronnej, pose! ziemi liwskiej na sejm 1767 roku, od 1779 roku kasztelan ciechanowski, by! blisko zwi&zany z bratem króla, prymasem Micha!em Poniatowskim, który
powo!a! go w 1785 roku na marsza!ka swojego dworu oraz komendanta
milicji nadwornej i starost$ generalnego miast arcybiskupich. W latach
1780-1786 Józef Oborski bra! udzia! w pracach Rady Nieustaj&cej.
W 1786 roku otrzyma! Order Or!a Bia!ego. Jego brat Onufry, s$dzia
ziemski liwski, za wspieranie stronnictwa dworskiego, otrzyma! w 1772
roku rang$ genera!a – adiutanta bu!awy wojsk litewskich, a w 1785
roku tytu! szambelana. Rekomendowany przez prymasa, zosta! pos!em
liwskim na Sejm Czteroletni. Popiera! Konstytucj$ 3 Maja i nale a! do
Zgromadzenia Przyjació! Konstytucji Rz&dowej. Jako cz!owiek s!abego
charakteru, ze wzgl$du na gro)by stacjonuj&cego w W$growie, gen.
P. Kretecznikowa, zgodzi! si$ zosta" marsza!kiem konfederacji targowickiej w ziemi liwskiej oraz w 1793 roku pos!em na sejm grodzie'ski.
Podczas tego sejmu nale a! do tzw. milczków sejmowych, którzy nie
mieli odwagi przeciwstawi" si$ rozbiorowi kraju6. Drugi pose! liwski
Jan Stanis!aw Krasnod$bski, !owczy podlaski, aktywnie wyst$powa!
przeciw planom rozbiorowym.
Do grona post$powych i aktywnych politycznie posesjonatów liwskich nale a! Józef Grzybowski, podstoli i pose! liwski na Sejm Czteroletni. W czasie powstania ko#ciuszkowskiego zosta! on pe!nomocnikiem
Rady Najwy szej Narodowej na terenie ziemi. W latach 1810-1815
odegra! wa n& rol$ jako prefekt siedlecki7. Wymienione osoby to nie
jedyni aktywni uczestnicy ówczesnych wydarze' politycznych.
W#ród szlachty liwskiej stronnikami króla byli m.in. Ignacy Hryniewicz, pu!kownik i bu'czuczny królewski, Kajetan Kara#, Tadeusz Tomasiewicz i Mateusz Roguski - szambelanowie. Aktywn& rol$ w yciu
politycznym stolicy odgrywa! Micha! (winiarski, sekretarz królewski,
posiadacz 59 dymów po!o onych na terenie paraÞi w Wi#niewie. Inny
sekretarz królewski, Micha! Czerkiewicz herbu Pi$ciopiór by! dzier awc&
wsi Radoszyna8.

6

7

8

W. Szczygielski, Oborski Onufry h. Oierzcha a wel. Roch (ur. ok. 1743) (w:) Polski S ownik
BiograÞczny, Wroc!aw – Kraków – Warszawa 1978, t. XXIII/3 z. 98, s. 450-451, oraz ibidem,
biogram Józefa Oborskiego, s. 438-439.
Zob. A. Chojnacki, Wojna i "o nierze departamentu siedleckiego w czasach Ksi#stwa Warszawskiego oraz A. Rogalski, W adze i mieszka!cy Siedlec w latach 1809-1815, (w:) Siedlce w dobie
napoleo!skiej 1809-1815. Red. A. Rogalski, Siedlce 2009.
Zob. M. Roguski, Spo eczno$% szlachecka ziemi liwskiej u schy ku Rzeczypospolitej. W a$ciciele
ziemscy w 1790 roku, (w:) „Rocznik Liwski”, Liw - Siedlce 2010, s. 33-40.
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Obok wymienionych osób, które swoj& pozycj$ i uznanie zdoby!y
dzi$ki aktywno#ci politycznej, na uwag$ zas!uguj& dwie, zyskuj&ce
tak e miejsce w historii dzi$ki swojej dzia!alno#ci literackiej i publicystycznej. Obie nie unika!y dzia!alno#ci politycznej.
Pierwsz& by! Jan Pawe! Woronicz, proboszcz liwski w latach 1784-1791. Jednym z protektorów tego proboszcza i infu!ata liwskiego by!
Kasper Kazimierz Cieciszowski, biskup kijowski9 (prepozyt, infu!at liwski
od 27 sierpnia 1769 roku do 26 kwietnia 1770 roku). Biskup Kasper
K. Cieciszowski oraz Maciej G. Garnysz, biskup che!msko – lubelski,
wykorzystywali talent i wiedz$ J. P. Woronicza. Jako ich sekretarz
przygotowa! patronom szereg listów pasterskich i mów publikowanych
drukiem.
Okres pobytu w Liwie pó)niejszego prymasa Królestwa Polskiego
to pocz&tek jego dzia!alno#ci duszpasterskiej, literackiej i politycznej.
Z tego czasu zachowa!o si$ 31 kaza' wyg!oszonych w liwskim ko#ciele.
J. P. Woronicz !&czy! dzia!alno#" duszpastersk& i publiczn& na terenie
paraÞi i ziemi liwskiej z udzia!em w yciu politycznym w Warszawie.
Jak podkre#la to R. Dmowski „…by! jedn& z najwybitniejszych postaci
Polski prze!omu XVIII i XIX w. Zas!yn&! jako poeta, homiletyk, m& stanu
i polityk. Jego dorobek twórczy obejmuje sielanki, wiersze, kazania,
listy pasterskie oraz kilka d!u szych poematów”10.
W tym samym okresie uznanie i popularno#" zdoby! pochodz&cy
z ziemi liwskiej „chudy literat”, historyk i heraldyk Wojciech Wincenty
na Wiel"dkach Wiel"dko. Jego twórczo#" i talent nie dorównywa!y
prymasowi, ale d!ugoletnia praca literacka i wydawnicza przynios!a mu
rozg!os i da!a mo liwo#ci utrzymania rodziny w Warszawie. *ród!em
jego dochodów by!y m.in. t!umaczenia sztuk teatralnych i poradnika
kucharskiego oraz w!asne utwory, takie jak: komedie, dramaty i wiersze
okoliczno#ciowe. Z czasów Sejmu Czteroletniego zachowa!y si$ liczne
zagadki polityczne pisane „r$k& W. Wiel&dki”. W tym okresie «Wiel&dko
para! si$ tak e redagowaniem i rozsy!aniem gazetek pisanych za
3 dukaty kwartalnie. Zachowa! si$ ich komplet z drugiej po!owy 1789
roku adresowany do +opaci'skich (Biblioteka Akademii Nauk w Wilnie,
F. 148, nr 292). Dodawa! do „listów” wiersze i inne materia!y sejmowe»11.
Jak podkre#li! to Z. Pentek: „Od schy!ku lat 80. XVIII w. Wiel&dko
9

10
11

Dzia!alno#" J. P. Woronicza proboszcza liwskiego przedstawi! R. Dmowski w artykule pt. Jan
Pawe Woronicz jako proboszcz liwski, (w:) „Rocznik Liwski”, Liw-Siedlce 2010, t. IV, s. 17-31.
Autor przytacza opini$, e probostwo w Liwie otrzyma! Woronicz „dzi$ki znajomo#ci i kuzynostwu
z Cieciszowskim, który wprowadzi! go na pokoje ksi$cia Czartoryskiego (Adama – przyp. R. D.)
i króla. Od tego ostatniego otrzyma! probostwo z godno#ci& infu!ata w Liwie” s. 22.
Ibidem, s. 20.

Zob. Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebra! i ustali! E. Rabowicz, Warszawa 1990,
s. 16-17.
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rozpocz&! badania genealogiczno – heraldyczne, które kontynuowa! a
do #mierci 30 XI 1822 r. w Warszawie”12. One to, zdaniem tego autora,
zdecydowa!y, e Wojciech Wincenty na Wiel&dkach Wiel&dko „…cieszy!
si$ takim rozg!osem, e sta! si$ on na pocz&tku XIX wieku osob&
o uznanym autorytecie heraldycznym, po#wiadczaj&cym dawniejsze
nobilitacje i gromadz&cym wiadomo#ci genealogiczne z okresu utraty
niepodleg!o#ci”13.
Opini$ t$ potwierdza zamieszczona w „Kurierze Warszawskim”
z dnia 8 kwietnia 1823 roku nast$puj&ca informacja: „Gdy bardzo wiele
osób w interesach heraldycznych mia!y korespondencje z W. Wincentym Wiel&dko, donosimy, i wszystkie jego papiery, staro ytne akta,
interesuj&ce wypisy najdawniejszych przywilejów itp. znajduj& si$ teraz
u W. Miklaszewskiego Radcy Del. Adminis: równie pozosta!e i w r$ku
d!u ników b$d&ce, s& przez niego wykupione i nabyte”14.
Zainteresowanie us!ugami z zakresu genealogii i heraldyki wzros!o po upadku Rzeczypospolitej. Wtedy to w!adze zaborcze zacz$!y
wymaga" od osób potwierdzaj&cych swoj& przynale no#" do stanu
szlacheckiego dokumentów, a nie tylko zezna' #wiadków. Ich wyszukiwanie oraz sporz&dzanie opartych o nie wywodów szlachectwa sta!o
si$ dochodowym zaj$ciem. Jak zauwa a M. Wa#niewski «…podj$cie
prac z dziedziny heraldyki i i genealogii wyrobi!o z czasem Wiel&dce
pewn& klientel$, o co zabiega! og!aszaj&c si$ w „Gazecie Warszawskiej”, a tak e rozsy!aj&c prospekty i werbuj&c prenumeratorów, których
list$ nast$pnie og!asza w kolejnych tomach Heraldyki»15. Na prze!omie
XVIII i XIX wieku podobn& pomoc w przygotowaniu dokumentów prezentowanych nast$pnie w!adzom #wiadczy!o szlachcie wielu dawnych
pracowników kancelarii ziemskich i grodzkich. Spo#ród osób prowadz&cych zarobkowo tak& dzia!alno#", to w!a#nie Wojciech Wiel&dko
sta! si$ „… autorytetem w sprawach genealogicznych i cho" nie mia!
jakich# oÞcjalnych uprawnie', zajmowa! si$ weryÞkowaniem autentyczno#ci dokumentów, udziela! wskazówek w sprawie okre#lania herbów
i pisowni nazwisk”16.
Jego pozycj$ w dziedzinie genealogii i heraldyki umacnia!o wydanie
w latach 1792-1798 pi$ciu tomów dzie!a zatytu!owanego: Heraldyka
Czyli Opisanie Herbów, W Jakim Który Jest Kszta cie. Oraz Familie
rodowitey Szlachty Polskiej, i W. X. Litewskiego, z ich herbami. Przytym: Ws awieni m#stwem i odwag&, wytworn& nauk&, cnot&, gorliwo12
13
14
15

16

Z. Pentek, Prace genealogiczne Wojciecha Wiel&dka (1744-1822), s. 106.
Ibidem.
„Kurier Warszawski”, 8. 04. 1823, nr 83.
M. Wa#niewski, Kulisy szlachectwa. Wojciech Wincenty Wiel&dko genealog warszawski
(1795-1822), (w:) „Mówi& Wieki” 1978, nr 12, s. 23.
Ibidem.
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$ci& i innemi zas ugami w Ojczy'nie, dawniejszego i teraznieyszego
wieku Polacy. Przez Wojciecha Wincentego na Wiel&dkach Wiel&dka
Wydane.
Druk tego herbarza odby! si$ za zgod& i „Za Przywileiem J. K. Mci”.
Wydawnictwo to nie zosta!o doko'czone i zdaniem wielu specjalistów
by!o w du ym stopniu oparte o „dowodne kopiowanie przeze' tekstu
herbarza K. Niesieckiego…”, ale przynios!o autorowi uznanie wspó!czesnych i niezb$dne dochody.
Pomimo e W. W. Wiel&dko zostawi! wiele drukowanych i r$kopi#miennych materia!ów genealogicznych i heraldycznych, to niewiele zachowa!o
si$ informacji o nim i jego rodzie. Nekrolog zamieszczony w „Kurierze
Warszawskim” z 8 kwietnia 1823 roku informuje, e: „Urodzi! si$ r. 1744
z Józefa Stolnika Kiiowskiego. M!odo#" przep$dzi! przy Kanclerzu M!odziejowskim, posiad! j$zyk !aci'ski, Niem: Fra: i W!oski, i wiele innych
wiadomo#ci. Od natury by! udarzony dowcipem, przyiemny w towarzystwach, dobroczynny a do zapominania o w!asnych potrzebach”.
Inaczej prezentuje jego sylwetk$ Ks. F. K. Kurowski w Pami&tkach
miasta Warszawy. Da! on nast$puj&c& charakterystyk$ W. W. Wiel&dka: „By! to uczony wzrostu #redniego, ubiera! si$ po polsku, kontusz
czerwony, pas z!ocisty na bia!ym upanie i tak e czapka, buty czerwone
i karabella przy boku”17. M. Wa#niowski uwa a, e by! on „…cz!owiekiem
raczej ponurym, stroni&cym od ludzi”. Ks. F. K. Kurowski tak opisywa!
ycie i dzia!alno#" heraldyka: „Tu w dworku przy ogrodzie w ustroniu
i oddaleniu od zgie!ku przetrz&sa! znoszone mu papiery od szlachty
pragn&cej przy uporz&dkowaniu przekaza" swój klejnot nast$pcom.
Siadywa! po ca!ych nocach, a e do swojego archiwum nie wpuszcza!
nikogo, nawet i s!u &cych, przeto lud prosty widz&c go ci&gle zamkni$tym, ró ne o nim robi! wnioski i rozgadywa! wie#ci. Dodajmy do tego,
e zwykle raz tylko na rok chodzi! do ko#cio!a, a w miejsce obrazów
mia! porozwieszane herby na #cianach, uprzedzenie i fantazja wiele
wie#ci w obieg pu#ci!o”18. W. Wiel&dko wed!ug Kurowskiego mieszka!
w dworku przy ulicy Nowolipie nr 2423. W okresie Sejmu Czteroletniego jako w!a#ciciel tego dworku wymieniany jest Franciszek Wiel&dek,
!owczy liwski. Zamieszkuj& go liczni najemcy. W!asno#ci& Wojciecha
Wincentego sta! si$ w pó)niejszych latach.
Sk&pe i niepotwierdzone s& informacje o dacie i miejscu urodzenia
W. W. Wiel&dka. Cytowany nekrolog wymienia jako dat$ jego urodzenia
rok 1744. Wspomina równie , e by! synem Józefa Wiel&dka, stolni17

18

Ks. F. K. Kurowski (1796-1856) Pami&tki miasta Warszawy. Z r#kopisu wyda E. Szwankowski, Warszawa 1949, s. 103-104.
W#ród przyczyn tych ludowych opowie#ci o W. Wiel&dku, wymienia autor to, e „dla t$pego
s!uchu… nie zawsze ludowi prostemu odpowiada!”. M. Wa#niewski, op. cit., s.22.
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ka kijowskiego. Autorzy wielu publikacji twierdz&, e W. W. Wiel&dko
urodzi! si$ na Ukrainie. Wymieniany jest tak e jako data urodzin 1749
rok. W archiwum w Kijowie w#ród wielu dokumentów sk!adanych przez
polsk& szlacht$ na terenie Podola i Wo!ynia w celu potwierdzenia
szlachectwa zachowa!y si$ tak e dotycz&ce „de Po!azie Wiel&dków”
o przydomku Podolak. Wiele jednak danych wskazuje, e najbli sza
rodzina Wojciecha Wincentego Wiel&dka przebywa!a w Warszawie lub
na terenie ziemi liwskiej. W aktach sejmikowych ziemi warszawskiej
oraz aktach skarbowych dotycz&cych Warszawy mi$dzy 1756 a 1795
rokiem odnotowano Adama, Józefa i Franciszka Wiel&dków, jako posiadaj&cych posesje w Warszawie.
W pierwszej po!owie XVIII wieku Wiel&dkowie maj& odr$bn& jurydyk$ w Warszawie19. Józef Wiel&dek, prawdopodobnie ojciec Wojciecha
Wincentego, wyst$puje w aktach sejmiku warszawskiego w 1763 i 1775
roku. Wed!ug +ojki, przed awansem na urz&d stolnika kijowskiego, by!
skarbnikiem liwskim. Po nim urz&d ten pe!ni! Franciszek Wiel&dek, który
obj&! go 10 lutego 1760 roku, a 22 kwietnia 1765 roku awansowa! na
wojskiego mniejszego liwskiego.
Franciszek Salezy Wiel&dek cieszy! si$ poparciem miejscowej
szlachty i dworu, o czym mog& #wiadczy" jego kolejne awanse oraz
otrzymywane dochody z królewszczyzn. W latach 1768–1778 jest
miecznikiem liwskim, pó)niej !owczym, a od 1789 roku wojskim wi$kszym. W 1789 roku zostaje powo!any do sk!adu komisji zbieraj&cej
oÞary na wojsko. Podczas powstania ko#ciuszkowskiego 15 maja 1794
by! dokooptowany do Deputacji Komisji Porz&dkowej Ziemi Liwskiej.
Jest prenumeratorem „Pami$tnika Historyczno-Politycznego” oraz
Heraldyki, wydawanej przez Wojciecha Wincentego Wiel&dka.
Zachowa! si$ opis dworku przy ulicy Nowolipie 2423, który posiada!, b$d&c !owczym liwskim. W czasie Sejmu Czteroletniego mia!a si$
w nim mie#ci" „ku)nia” pism politycznych i zagadek rozpowszechnianych przez stronnictwo sprzyjaj&ce reformom. Jednym z ich kopistów
i „wydawców” mia! by" W. Wincenty Wiel&dko. Franciszek Salezy
Wiel&dko, oprócz dworku w Warszawie, by! posesorem królewszczyzn
w s&siaduj&cym z ziemi& liwsk& powiecie kamie'czykowskim20.
19

20

Zob. Encyklopedia Warszawy, Warszawa 1994, s.31. Za!o ycielem jurydyki mia! by"
Adam Wiel&dko. W uchwa!ach sejmiku ziemi warszawskiej s& wymieniani Józef, Adam
i Franciszek na Wiel&dkach Wiel&dko skarbnik liwski. W lipcu 1764 roku podpisa! on akt
konfederacji ziemi warszawskiej. Teki A. Pawi!skiego. Akta sejmikowe ziemi warszawskiej,
Biblioteka PAN w Krakowie, k. 315. W 1775 roku powo!ano i wpisano do uchwa! sejmowych sk!ad komisji, która mia!a zadanie „rozs&dzenia sprawy …ur. Józefa Wiel&dka z ur.
Józefem Jaskulskim”. Jej cz!onkami byli m.in. Cieciszewski, s$dzia ziemski liwski i Jasi'ski,
podstarosta grodzki liwski. Zob. Volumina Legum… Petersburg 1860, t. VIII, s. 359.
F. Wiel&dko, by! posesorem wsi Wuiówka, wójtostwa i karczmy we wsi Wygl&da!y i karczmy
„Sza!kuwka”. Regestr Diecezjów czyli w a$ciciele ziemscy w Koronie Franciszka Czaykowskiego, do druku poda S. Górzy!ski, Warszawa 2006, s. 487.
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Jako posiadacz dworku oraz browaru na ulicy Wójtowskiej wyst$puje
w 1756 i 1765 roku Adam Wiel&dek, u ywaj&cy tytu!u stolnika kijowskiego. Uzyska! on wtedy uchwa!y sejmiku ziemi warszawskiej uznaj&ce, e
dworek i browar nie podlegaj& prawu miejskiemu a prawu ziemskiemu.
Obok Adama, tak e Józef Wiel&dek, wymieniony jest w uchwa!ach
tego sejmiku w 1763 i 1775 roku. W czerwcu 1763r. sejmik uchwala, e
„…JMCi P. Józefa Wiel&dka z retentów wszelkich przez komor$ nasz&
podanych a z browaru iego w Warszawie b$d&cego przychodz&cych
zupe!nie kwitujemy”21. Nie wiemy, czy Adam i Józef Wiel&dek to jedna
i ta sama osoba. Mo e to ojciec i syn. W #wietle dost$pnych zapisek
archiwalnych mo emy stwierdzi", e rodzina Wiel&dków od pierwszej
po!owy XVIII wieku mia!a w Warszawie w!asne siedziby i browary.
Jedna z ich posiad!o#ci mia!a status odr$bnej jurydyki niepodlegaj&cej
prawu miejskiemu22.
Je eli Józef Wiel&dek by! ojcem Wojciecha Wincentego Wiel&dka,
to przed awansem na stolnika kijowskiego pe!ni! urz&d skarbnika liwskiego. Sam heraldyk w li#cie z 22 sierpnia 1814 roku do Antoniego
Zawadzkiego, zamo nego mieszczanina z +owicza, pragn&cego dzi$ki
W. Wiel&dkowi uzyska" potwierdzenie nienale nego mu szlachectwa,
potwierdza posiadanie w Wiel&dkach cz$#ci szlacheckiej. Pisze on
tak e o swojej przyja)ni z Piotrem %aboklickim „notariuszem i archiwariuszem Aktów Liwskiech, jako moim wspó!ziomkiem” i blisko „bo
tylko o mile ode mnie z Wiel&dek mieszkaj&cym”. P. %aboklicki pochodzi! z za#cianka %abokliki, odleg!ego o kilka kilometrów od Wiel&dk.
Zamieszkiwa! za# w dworku na zamku liwskim, gdzie przechowywano
wówczas akta ziemskie i grodzkie23. Nale y tak e podkre#li", e heraldyk podpisuje si$ cz$sto jako Wojciech Wincenty na Wiel&dkach
Wiel&dko. Spis w!a#cicieli wsi ziemi liwskiej z 1790 roku nie wymienia
go w#ród osób w!adaj&cych cz$#ciami tego za#cianka. S& za to trzej
Wiel&dkowie o imieniu Józef i jeden Adam. By" mo e heraldyk dziedziczy! po jednym z nich cz$#" szlacheck& w tej wsi.
W#ród szlachty liwskiej bior&cej udzia! w elekcji Stanis!awa Augusta Poniatowskiego w 1764 roku by!o trzech Wiel&dków. Suffragia
województw i ziem podpisali: „Fabian na Wiel&dkach Wiel&dko B. P.,
Tadeusz Wiel&dko S. Z. L. i Wincenty Wiel&dko”24. Ten ostatni to praw21

22

23

24

Teki A. Powi!skiego, Akta sejmikowe ziemi warszawskiej… k. 297 i 371, Zob. tak e AGAD,
Warszawskie Ekonomiczne, sygn. 1, k. 199-205.
W drugiej po!owie XVIII wieku obok Wiel&dków dworki w Warszawie mieli: Oborscy, Noyszewscy i Roguscy.
A. Rogalski, Szkice z dziejów W#growa i powiatu w#growskiego w czasach napoleo!skich,
W$grów 2010, s. 141.
Volumina Legum, wyd. J. Ohryzko, Peterburg 1860, t. VII, s. 127. W 1792 roku Tadeusz Wiel&dek z on& zamieszkuje w dworku nale &cym do Fabiana (winiarskiego, po!o onym przy
ulicy Leszno nr 607. Zob. AGAD, Zbiór Warszawskie Ekonomiczne Nr 15, k. 378, mkf. 4191.
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dopodobnie pó)niejszy heraldyk. W aktach sejmikowych ziemi liwskiej
nie mamy #wiadectwa jego udzia!u w tych zgromadzeniach miejscowej
szlachty. Nale y tak e zauwa y", e nie wyst$powa! on z tytu!em stolnikowicza kijowskiego. Uwzgl$dniaj&c sk!onno#" ówczesnej szlachty do
u ywania takich tytu!ów, trzeba ten fakt odnotowa". Zachowane do naszych czasów dokumenty i relacje wskazuj&, e osob$ W.W. Wiel&dka
nale y wi&za" z ziemi& liwsk&. Do grona jego bliskich krewnych mo na
zaliczy" wymienionych w )ród!ach Adama, Franciszka i Józefa Wiel&dka. Wszystkie te osoby zwi&zane by!y z ziemi& liwsk& i Warszaw&.
Podobnie jak rodzina Wiel&dków, tak e inne rodziny liwskiej szlachty,
mia!y swoje dworki w Warszawie oraz szuka!y w stolicy mo liwo#ci poprawy swojej pozycji materialnej i spo!ecznej.
Bardzo sk&pe s& informacje, jakie o najbli szych krewnych i rodzie
Wiel&dków zawar! Wojciech Wincenty Wiel&dko w swojej Heraldyce.
W#ród subskrybentów
tego dzie!a oraz w spisie
urz$dników ziemi liwskiej wymienia Franciszka Wiel&dka, !owczego
liwskiego. Przedstawiaj&c genealogi$ rodu
Kor' herbu W!asnego
pisze: „Ignacy, drugi
syn Andrzeja stra nika Inßantskiego, o eni!
si$ z Johann& Rodziewiczówn& stolnikówn&
Inßanck&, z niey mia!
syna Jana s$dziego
Rzeczyckiego, i córek
trzy: Katarzyn$ In voto
Katlerow&, ZoÞ$ In voto
Marynowsk& herbu Rola
i Petronell$ Alexandr$
Korniown$ Woyciecha
Kucharz doskona y…, W. W. Wiel"dka, wyd. Wincentego na Wiel&dz 1786r.
25

W. W. Wiel&dko, Heraldyka…t. II. s. 105-106.
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kach Wiel&dka, herbu Na!$cz ma! onk$, z któr& potomstwo, syn ieden,
Franciszek Borgiasz Wiel&dko, i córek dwie Maryanna Ludwika i Józefa
Anna”25. Genealogi$ rodu Kor' ko'czy autor prezentacj& rodów skoligaconych z nimi, w#ród których wymieniono Wiel&dków.
Wed!ug A. Bonieckiego, opiek$ nad przysz!& ma! onk& heraldyka
sprawowa! J. J. Borch podkanclerzy koronny, który w 1770 roku mia! zawrze" z W. Wiel&dkiem „umow$ przed#lubn&”26. Podkanclerzy, a po #mierci biskupa A. S. M!odziejowskiego, kanclerz koronny J. J. Borch nale a!,
podobnie jak Korniowie,
do rodzin wywodz&cych
si$ z Inßant. Prawdopodobnie dzi$ki jego poparciu, W. Wiel&dko jeszcze
po #mierci kanclerza A. S.
M!odziejowskiego pracowa! w kancelarii koronnej.
Wi$kszo#" zachowanych
jego utworów powstaje
po 1786 roku. W 1783
roku ukaza!o si$ w Warszawie pierwsze wydanie
t!umaczenia pt. Kucharz
doskona y, po"yteczny dla
zatrudniaj&cych si# gospodarstwem… z francuskiego przet umaczony i Wiel&
przydatkami pomno"ony27.
Dat$ 1785 roku nosi r$kopis pt. Dzie o, czyli rymopis s awnego w tym wieku
poety J. W. Tr#beckiego…
zebrany….
Niewiele mamy informacji o rodze'stwie
oraz losach dzieci W. W.
Wiel&dka. Przypuszcza"
mo na, e to jego córka
Maryanna z Wiel&dków
Kucharz doskona y…, W. W. Wiel"dka, wyd.
zosta!a w 1793 roku on& z 1786r.
26
27

A. Boniecki, Herbarz Polski, Warszawa 1907, t. XI, s. 160-161.
Zob. BibliograÞa Polska Karola Estraichera, Kraków, 1938, t. XXXII s. 449. Jako w&tpliwa
wskazana jest edycja Kucharza doskona ego…, datowana na 1778 rok.
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Micha!a Grota herbu Prus, komisarza nadwornego królewskiego28.
Herbarz A. Bonieckiego zawiera tak e informacj$, e w 1785 roku
Kunegunda Lasocka, córka Józefa i Petronelli P!ochockiej, wysz!a za
m& za Tadeusza Wiel&dka stolnikowicza kijowskiego29. Wymieniony
w herbarzu tytu! stolnikowicza kijowskiego mo e wskazywa", e by!
to brat naszego heraldyka.
W#ród osób, które uzyska!y potwierdzenie szlachectwa w Królestwie
Polskim, nie ma jego syna, Franciszka Borgiasza. Spo#ród Wiel&dków
w 1843 roku wylegitymowa! si$ Mateusz Maurycy, syn Fabiana i Ró y
Skrzy'skiej. W 1858 roku potwierdzono szlachectwo: Marcelego Adama, Marcelego Micha!a i Maksyma, synów Leopolda i Marianny Szwareckiej30. Wszystkie te osoby wskaza!y Na!$cz jako herb Wiel&dków.
Herb ten wymieni! Wincenty Wojciech Wiel&dek jako w!asny, w tomie
drugim Heraldyki, pisz&c o swoim ma! e'stwie z Petronell& Kor'.
W najstarszych herbarzach brak jest informacji o rodzie Wiel&dków. Nie wymienia ich B. Paprocki, ani nie prezentuje K. Niesiecki.
W opracowanym przez Jana W. Bobrowicza dodatku do Herbarza
Polskiego Niesieckiego, zamieszczony jest tekst: „Wiel&dko herbu
Na!$cz. Pisz& si$ na Wielamowicach – Ma!achowski – Kuropatnicki.
– Z tych, w ostatnich czasach y! Wojciech Wincenty, autor cz$sto tu
wspominanej Heraldyki, ten z Petronell& Alexandr& Korniówn& mia!
syna Franciszka Borgiasza i córki dwie: Maryann$ Ludwik$ i Józef$
Ann$”31. Jest to powtórzenie informacji z Heraldyki uzupe!nionej o mylnie
odczytany przez N. Bobrowicza tekst, który by! zamieszczony w spisie
nazwisk szlacheckich autorstwa Ma!achowskiego. W Zbiorze nazwisk
szlachty Piotra Na!$cz-Ma!achowskiego, wydanym w Lublinie w 1805
roku, zawarta jest informacja: „Wiel&dko herbu Na!$cz, pisz& si$ na
Wiel&dkach”32. Wiel&dkowie, a w#ród nich Wojciech Wincenty, pisali
si$ „z Wiel&dk” lub „na Wiel&dkach Wiel&dko”.
Wiel&dkowie prawdopodobnie dopiero w XVIII wieku zacz$li wskazywa" Na!$cz jako herb w!asny. Wywód z XVII wieku szlacheckiego
pochodzenia Zawadzkich z ziemi liwskiej mo e #wiadczy", e wcze#niej Wiel&dkowie u ywali herbu Jastrz$biec lub Ostoja. Opublikowane
w „Zeszytach Korytnickich” wyniki bada' )róde! dotycz&cych osadnictwa rycerskiego w okolicach Korytnicy, jakie prowadzili T. Jaszczo!t
28
29
30

31

32

Ibidem, t. VII, s. 117.
Ibidem, t. XIV, s. 9.
Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836 – 1861, oprac. E. S$czys, Warszawa 2000, s. 754.
Herbarz Polski ks. Kaspra Niesieckiego S. J. Powi#kszony dodatkami z pó'niejszych autorów,
r#kopismów, dowodów urz#dowych i wydany przez Jana Nep. Bobrowicza, Lipsk 1845, t. X,
s. 474.
P. Na!$cz-Ma!achowski, Zbiór nazwisk szlachty, Lublin, 1805 s. 505.
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i A. Nowik, potwierdzi!y moj& wcze#niejsz& opini$, e Wiel&dkowie s&
rodem herbu Ostoja33. Obaj autorzy jako przodka tego rodu wskazuj&
Piotra z Komór herbu Ostoja, który od Macieja, syna Jana z Osieka,
naby! siedem i pó! w!óki lasu le &cego w dobrach nazywanych Po!azie,
niedaleko Korytnicy. Piotr Komor pochodzi! z rodziny, która przyby!a
do ziemi liwskiej z Komór w ziemi zakroczymskiej. Pierwszym wymienianym w )ród!ach przedstawicielem tego rodu, który osiedli! si$ na
terenie paraÞi korytnickiej, by! Pawe! Komor herbu Ostoja. W 1435 roku
otrzyma! nadanie 10 w!ók ziemi nazwanej Olchówka. By! on tak e posiadaczem ziemi w Rowiskach. To prawdopodobnie on „przeniós! na
Olchówk$ nazw$ gniazda rodowego Komorowo, jako gniazda Komorowskich. Cz$#" tych dóbr by!a pó)niej w!asno#ci& jego bratanka Miko!aja Wiel&dka, który by! równie w!a#cicielem cz$#ci Po!azia.” W oparciu
o ustalenia T. Jaszczo!ta i A. Nowika mo emy ustali" wa niejsze daty
dotycz&ce historii pocz&tków rodu i za#cianka Wiel&dki34.
Przodek tego rodu, Pawe! Komor pojawi! si$ w ziemi liwskiej
w 1435 roku. Ksi& $ mazowiecki Boles!aw IV, nada! wówczas 10 w!ók
nazwanych Komorowo, le &cych przy granicy Paw!a K$sa (Kanscha)
w ziemi czerskiej pod Liwem, Maciejowi Za!usce (Zaluska) i Paw!owi
Komorowi (Comor) z Komorów (Comori). Pawe! Komor by! osob&
energiczn&, d& &c& do powi$kszania stanu swojego posiadania. Jedna z zachowanych zapisek mówi, e w 1448 roku M#cis!aw, Andrzej
i Marcin, synowie zmar!ego (wi$tos!awa (Swanthoslai) z Olszewnicy,
sprzedali Paw!owi Komorowi (Comor) z Rowisk (Rovyssko) 1 i ½ w!óki
w dobrach dziedzicznych Olszewnica (Olschewnycza) w ziemi warszawskiej pod Liwem za 11 kop groszy. Kolejnym nabytkiem Paw!a by!o
7 i ½ w!óki lasu, zakupionych od Macieja z Osieka, a le &cych w okolicy
Korytnicy. W procesie o dziesi$ciny mi$dzy proboszczami z Korytnicy
i Pniewnika w 1518 roku szlachcic Roguski jako #wiadek o#wiadczy!,
e w lesie „przynale &cym do wsi Korytnica (Corithnycza)”, który Piotr
z Komór (Comori) naby! (7 i ½ w!óki) i w „#rodku pustego lasu wybudowa! sobie dom i cz$#ciowo wykarczowa! las pod pole, p!ac&c dziesi$cin$
ko#cio!owi paraÞalnemu w Korytnicy, a po jego #mierci spadkobiercy
nazwali wie# Wiel"dki i dokupili od szlachty z Roguszyna (Roguszyno)
3 i ½ w!óki, z której by!a p!acona dziesi$cina do ko#cio!a paraÞalnego
w Pniewniku (Pnyewnyk)”. Jego bratanek, nazywany Miko!aj Komorowski Wiel"dko (Comorowsky Wyelathko) dziedziczy w 1479 roku cz$#"
„…jego w dobrach dziedzicznych Komory (Comori) wymienione razem
33

34

M. Roguski, Rody szlachty liwskiej. Wiel&dkowie z Wiel&dk herbu Na #cz. Liw – Korytnica
2008, s. 6-9.
W oparciu o ustalenia A. Nowika. Zob. A. Nowik, Osadnictwo rycerskie w paraÞi Korytnica
w $redniowieczu, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3, Korytnica 2011. Zobacz tak e tekst T. Jaszczo!ta „Zeszyty Korytnickie”, t. 4., Korytnica 2011.
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z %elazowem, oraz w osobno wymienionej Olszówce (vide: Olszówka
Komory, %elazowo)”. Dzi$ki temu, e powstanie nowej wsi w okolicach
Korytnicy wywo!a!o spór o dziesi$ciny mi$dzy plebanami z Korytnicy
i Pniewnika, mamy informacj$ o pocz&tkach rodu i wsi Wiel&dki. Podobne spory dotyczy!y dziesi$cin z okolic Roguszyna.
Wiel&dki powsta!y przed 1480 rokiem. W 1487 roku Wielebny Andrzej, proboszcz w Korytnicy (Corythnycza), przed!o y! spraw$ dziesi$cin z pól szlachty w Wiel"dkach (Vyelathky) w tej paraÞi. W odpowiedzi
na ten pozew Piotr, proboszcz w Pniewniku (Pnyewnyk), odpowiedzia!,
e dziesi$cina ta nale a!a si$ jemu, jak nale a!a si$ jego poprzednikom.
A. Nowik wymienia tak e szereg kolejnych dat z historii tego rodu i za#cianka. Nazwa wsi Wiel&dki utrwala si$ i jest wymieniana w )ród!ach,
m.in.: w 1504, 1514 i 1518 roku.
Zapiska z 1518 roku potwierdza, e wie# Wiel"dki (Vyelanthki),
„po!o ona mniej wi$cej 12 staj od Korytnicy (Corithnycza)”, za!o ona
by!a przez Piotra Komorskiego (Komorski) z Komór (Comory) w lesie
na surowym korzeniu. Cia!o za!o yciela Wiel&dk zosta!o pochowane
w ko#ciele paraÞalnym w Korytnicy. Zapiska z roku 1519 mówi, e
„dziesi$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.” W roku 1524 Jan, syn zmar!ego
Jakuba z Po!azia Wiel&dek sprzedaje ½ w!óki w dobrach Po!azie Wiel"dki (Polazye Wyeliathki). Ziemi$ t$ jego ojciec, Jakub kupi! od Macieja
Polub (Polub) z Roguszyna (Roguschyno). Jan Wiel&dek sprzeda! j&
Janowi i Jakubowi, synom Macieja Polub z Roguszyna.
W zwi&zku z przy!&czeniem ziemi liwskiej w 1536 roku do Korony,
miejscowa szlachta wyst$powa!a do króla o potwierdzenie swoich praw
do posiadanej ziemi, któr& wcze#niej naby!a lub otrzyma!a od ksi& &t
mazowieckich. Z 1539 roku zachowa!y si$ zapiski, e król potwierdzi!
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$cia w 1475r. 1 i ½ w!óki ziemi oraz na pro#b$ Marcina, syna zmar!ego Jana i Andrzeja, syna Jakuba, z Komór
Olchówki (Comory Olchowka) potwierdzi! kupno 1 w!óki i 3 morgów
ziemi od ksi$cia w 1477r.
W 1563 roku Wiel&dki wymienione s& w rejestrze podatkowym
jako wie# nale &ca do szlachty zagrodowej. Liczy" maj& wówczas
3 i 3/8 w!óki35. W zachowanych w Archiwum G!ównym Akt Dawnych
35

A. Pawi'ski, Polska XVI wieku pod wzgl#dem geograÞczno-statystycznym opisana przez Adolfa
Pawi!skiego, t. V Mazowsze,(w:) (ród a dziejowe, t. XVI, Warszawa 1892, s. 419-420.
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w Warszawie materia!ach genealogicznych Wojciecha Wincentego
Wiel&dka, znajduje si$ dokument zatytu!owany Genealogia MagniÞcum
In Wiel&dki, Roguszyno et Le$niki Podolak Wiel&dko ex documenti
authentici Auscripta36. Interesuj&ce jest porównanie zawartych w tej
tablicy genealogicznej informacji na temat Wiel&dków o przydomku
Podolak z ustaleniami T. Jaszczo!ta i A. Nowika.
Do naszych czasów nie zachowa!a si$ kompletna dokumentacja
genealogiczna a jedynie dwie karty. Pierwsza nazwana „Tabella” przedstawia lini$ „Macieja de Po!azie Wiel&dki od roku 1445”, a druga linia
„Stanis!awa de Po!azie Wiel&dko S$dziego Grodzkiego Liwskiego syna
Jakuba”. Na tym ostatnim dokumencie widnieje z boku napis „Genealogia JW. Drya Ch!apowskich do Heraldyki”. Prawdopodobnie dokumenty
te by!y brudnopisami zapisek W. Wiel&dka. O przedstawicielach rodu
Wiel&dków spokrewnionych z Roguskimi o przydomku Rogalik, kilka
informacji mamy w zachowanej genealogii tej rodziny, w materia!ach
archiwalnych heraldyka przechowywanych w AGAD37.
W pierwszej tablicy genealogicznej Wiel&dków jako przodek linii
„Macieja de Po!azie Wiel&dki od Roku 1445”, wskazywany jest wspomniany Maciej, przy którym zapisano dat$ 1459 rok. Jego synami
byli Jakub i Miko!aj de Po!azie. Prawdopodobnie ten ostatni, to osoba
identyczna z Miko!ajem wymienionym w liwskiej zapisce herbowej
z 1470 roku i przywileju dla szlachty liwskiej i czerskiej z 1476 roku.
W przeciwie'stwie do ojca Macieja, on i jego dzieci nie wyst$puj& jako
Wiel&dkowie z Wiel&dk. Synem Miko!aja de Po!azie jest Jakub, który
z Ann& Polyobin de Po!azie ma kilkoro dzieci. W zachowanej tablicy
genealogicznej obok jego osoby zapisane s& daty 1485-1500. Dzieci
Jakuba to: Miko!aj, Pawe!, Andrzej, Jan ksi&dz, Stanis!aw oraz Ma!gorzata i Anna Ka!uska.
Potomkowie Miko!aja i Stanis!awa zostali uj$ci w odr$bnych tablicach, z których zachowa!a si$ jedynie dotycz&ca „Stanis!awa de
Po!azie Wiel&dko s$dziego grodzkiego liwskiego, syna Jakuba”. Przy
nim jest data 1522 rok, a przy jego dzieciach zapisano lata 1546-1549,
Stanis!aw mia! synów: Franciszka, Filipa, Jakuba ksi$dza (1557r.) oraz
Wojciecha, który z Ann& z Roguszyna Rogusk& (1546-1549) mia! syna
Stanis!awa Podolak Wiel&dko (1602-1614). Syn Stanis!awa, na którym
urywa si$ tablica genealogiczna, to Pawe! Podolak Wiel&dko o eniony
z Dorot& Rowick& (1616-1617). Potomkowie drugiego syna Macieja de
Po!azie Wiel&dki, Jakuba de Po!azie to: Micha!, Wawrzyniec, Mateusz,
Grzegorz, Marcin i Miko!aj ksi&dz.

36

AGAD, Zbiory genealogiczne W. Wiel&dka, sygn. 13.

37

Ibidem, sygn. 50.
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Zachowane spisy szlachty liwskiej, która stawi!a si$ w 1621 i 1622 roku na popis w zwi&zku z og!oszonym po kl$sce pod Cecor& pospolitym
ruszeniem, wymienia Wiel&dków jedynie zamieszka!ych w Wiel&dkach
i Roguszynie Starym. Z Roguszyna w 1621 roku stawili si$ Pawe!
oraz Jan Wiel&dko, syn Wojciecha. Tylko kilku Wiel&dków przyby!o na
popis z rodowego za#cianka. Liczniej (w kilkadziesi&t osób) zjawili si$
Wiel&dkowie na popisie w 1622 roku. Spo#ród nich Marcin Wiel&dko
stawaj&cy konno, odnotowany zosta! jako posiadacz cz$#ci wsi Wiel&dki i Rabiany. W#ród przyby!ej w 1622 roku do Liwa szlachty nie ma
Wiel&dków z Roguszyna Starego i Po!azia. Wojny i epidemie, które
dotkn$!y Rzeczpospolit& w drugiej po!owie XVII wieku, wp!yn$!y na
zubo enie tego rodu. Regestry pog!ównego prowincji wielkopolskiej
z roku 1676 odnotowa!y pi$tnastu w!a#cicieli cz$#ci szlacheckich
w Wiel&dkach. W za#cianku mieszkaj& obok Wiel&dków jedynie dwaj
Roguscy i Jan Rowicki. Wiel&dkowie maj& ziemi$ we wsiach Komory,
Roguszyn Stary i Roguszyn Le#niki.
W sejmiku liwskim z 1672 roku wzi$!o udzia! 9 przedstawicieli rodu
Wiekl&dków.
Pod koniec XVIII wieku za#cianek liczy 21 w!a#cicieli. Kilku z nich to
szlachta pochodz&ca z okolicznych wiosek. S& to: Wojciech Rabi'ski,
Jacek Strupiechowski, Tomasz i Bart!omiej Zalescy, Piotr %aboklicki
oraz Jan %elazowski. W wi$kszo#ci s& to posiadacze ma!ych „fortun”.
Tylko Maciej i Antoni Wiel&dek zaliczeni zostali w 1790 roku do grupy
szlachty wysiewaj&cej „10 i wi$cej korców zbo a”.
Spisy uczniów szko!y ksi$ y komunistów w W$growie, która w czasach Komisji Edukacji Narodowej mia!a status szko!y #redniej, wymieniaj& w latach 1775-1776 jedynie Wojciecha Wiel&dka. W tym samym
okresie liczniej odnotowywani s& jako uczniowie dzieci innych rodzin
szlachty liwskiej i drohickiej. Mamy w#ród nich 4 Rabi'skich, 5 W&sowskich, po 6 Jaczewskich i Rowickich, 11 Toczyskich, po 12 Polkowskich
i Zawadzkich, 19 Wojewódzkich i 25 Roguskich38.
W czasach panowania Stanis!awa Augusta spo#ród licznego grona
w wi$kszo#ci niezamo nych Wiel&dków, podobnie jak w przypadku
innych miejscowych rodów, wybija si$ kilku, którzy gromadz& wi$ksze
„fortuny” lub piastuj& urz$dy ziemskie. Taryfa podymnego z 1790 roku
oraz Regest diecezjów wymienia Wiel&dków, którzy przekroczyli granice
za#cianka i posiadali ziemi$ w Kruszewie, Rabianach, (wi$tochowie
Trawach oraz Roguszynie Deciach i Roguszynie Le#nikach. Jeden
z Wiel&dków tytu!owany komornikiem to posesor wsi Ostoja w paraÞi
+abudzie w powiecie piotrkowskim w województwie sieradzkim. W rejestrze wyst$puje jako Wiel&tek.
38

W#grów – dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944. Red. A. Kolodziejczyk, T. Swat, W$grów
1991, s. 65.

Wojciech Wincenty Wiel&dko vel Wiel&dek (ok. 1744-1822)...

21

Heraldyka..., Jaczewscy z Jaczewa herbu Leliwa.
Fot. do tekstu Leszek Kulik

Znacz c pozycj! w ziemi liwskiej zdoby" miecznik, a pó#niej "owczy
liwski, Franciszek Wiel dek, posiadacz królewszczyzn w s siednim
powiecie kamie$czykowskim: wsi Wuiówka, wójtostwa i karczmy we wsi
Wygl da"y i karczmy Sza"kuwka. By" on tak%e w"a&cicielem dworku wraz
z zabudowaniami gospodarczymi na ulicy Nowolipie 2423 w Warszawie. Sejmik liwski w dniu 16.02.1787 roku wybra" go jednym z czterech
kandydatów na wakuj cy urz d pisarza ziemskiego39. Franciszek Salezy
Wiel dek jest kolejno skarbnikiem (1765 r.), wojskim mniejszym, a nast!pnie miecznikiem liwskim (lata 1768-1778), "owczym w 1788 roku,
a od 1789 roku wojskim wi!kszym. Z tym tytu"em zostaje w 1789 roku
cz"onkiem komisji do zbierania w ziemi liwskiej oÞar na wojsko. W 1792
39

W 1775 roku miecznik liwski, Franciszek na Wiel dkach Wiel dko jest plenipotentem Mniszka,
kasztelana krakowskiego. Zob. Akta grodzkie i ziemskie>Kalisz<inskrypcje> XVII/XVIII, Nr 7247/
Nr 214/216/1775, http:teki.b.kpan.poznan.pl
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podpisuje akces do Konfederacji Targowickiej40. W czasie powstania
ko&ciuszkowskiego 15 maja 1794 roku zostaje dokooptowany do
sk"adu Deputacji Komisyjnej Porz dkowej Ziemi Liwskiej. Z prac w jej
gronie rezygnuje w lipcu. Wraz z Grzybowskim podkomorzym liwskim
nale%a" do prenumeratorów „Pami!tnika Historyczno-Politycznego”.
W jego dworku mia"a mie&ci' si! „ku#nia” pism politycznych stronnictwa patriotycznego. Krewniak Franciszka, Wojciech Wincenty mia" by'
autorem cz!&ci zagadek i tekstów skierowanych przeciw stronnikom
obozu konserwatywnego. Nie uda"o si! ustali', w jakiej ziemi by" komornikiem wspomniany w Regestrze diecezjów, Wiel tko, posesor
wsi Ostoia. Na podstawie zachowanych #róde" i nielicznych publikacji,
po&wi!conych ziemi liwskiej, mo%emy stwierdzi', %e w Rzeczpospolitej,
obok Franciszka Wiel dka, urz!dy ziemskie i grodzkie pe"nili nast!puj cy Wiel dkowie: Stanis"aw z Po"azia Wiel dko - s!dzia grodzki liwski
(1522), Józef Wiel dek – skarbnik liwski w 1746 roku pó#niejszy stolnik
kijowski. Z tytu"em stolnika kijowskiego wymienieni s Józef i Adam
Wiel dek (mi!dzy 1744 a 1765 rokiem).
Podpisy Wiel dków widniej pod licznymi uchwa"ami konfederacji
i sejmików liwskich. Cz!sto obok imion wymieniane s przydomki takie
jak: Chaber, Chabrzyk, Chamulczyk, Ciuziel, Ciu%lik, G"uch, Jadyn,
Oprz dek, Paluszek, Patroszyk, Podolak, Szac(z)yk, Sak, Szcz!sny,
Szcze&nik. Niektóre z nich, np. Ciuziel czy Podolak dotrwa"y do czasów
wspó"czesnych. Cz!&' wsi Wiel dki nazywana by"a tak%e Ciu#lami41.
W za&cianku tym najd"u%ej przetrwa"y wspomnienia o szlacheckim
pochodzeniu oraz charakterystyczne dla drobnej szlachty zwroty
i obyczaje. Powodowa"o to, %e jeszcze niedawno o jego mieszka$cach
mówiono „wiel!dzcy bracia”. Mog"o to by' echem tytu"owania s siadów
powszechnym dawniej zwrotem „panie bracie”.
Wiel dki nie nale%a"y do grupy du%ych wsi w ziemi liwskiej. W 1827
roku we wsi by"o 22 domy i 109 mieszka$ców. W wydanej w 1892 roku
przez Tymoteusza (uniewskiego, w"a&ciciela pobliskiej Korytnicy pracy
pt. Drobna Szlachta. Przyczynek do pogl du na stan ekonomiczny
i potrzeby ma!ej w!asno"ci ziemskiej w Królestwie Polskim, Warszawa
1892, zaprezentowane s opisy i bud%ety kilku gospodarstw drobnej
szlachty powiatu w!growskiego. S to gospodarstwa: Jaczewskiego
o przydomku Podpisek po"o%one w Jaczewie oraz Roguskiego, o przydomku Papie%, który naby" 40 mórg ziemi w Czerwonce, w ramach
parcelacji folwarku, jak przeprowadzi"a grupa zagonowej szlachty
40

L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki. Urz#dy. Herbarz. Warszawa 2005, s. 174-175.

41

Do czasów wspó"czesnych u%ywany by" przydomek Jadyn w zmienionej formie Tadyn. Osoby o tym przydomku mieszka"y w Wiel dkach i Nojszewie. M. Roguski, Herby i przydomki
rodów szlacheckich z okolic Korytnicy w dawnej ziemi liwskiej (XVII-XXI wiek), „Zeszyty
Korytnickie”, Korytnica 2011, t. 3, s. 118.
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z powiatów w!growskiego i soko"owskiego. T. (uniewski przedstawia
tak%e dok"adn charakterystyk! gospodarstwa W. Wiel dka o przydomku Poluszek we wsi Wiel dki. T. (uniewski prezentuje nast!puj ce informacje: „Rodzina sk"ada si! z 5-u osób (jest wdowcem),
ojciec, 2 córek, 2-ch synów, jeden z nich %onaty. Wie& W [Wiel dki]
odwiecznie jest w r!kach drobnej szlachty; nadania si!gaj czasów
Ziemowita Starszego, ksi!cia mazowieckiego. Grunta w drobnej prawie
zagonowej szachownicy. Ziemia dobra II; III klasy, " k przy wsi nie ma.
Osada ma gruntu ornego 12 morgów, lasu 2, razem 14. Ziemia ta jest
w 37 kawa"kach, rozrzuconych po ca"ej przestrzeni wsi. Dom z drzewa
pod s"om , dwie izby i spi%arnia. Stodo"a o jednym s sieku, razem ze
stajni z drzewa, pod s"om . Obora z chlewem z drzewa, kryta s"om .
Inwentarz %ywy: wo"ów 2, krów 3, owiec 3, trzody chlewnej 4, kur 5,
g!si 3. Wysiew: %yta 3 korce, pszenicy 1 korzec, owsa 5 korców, kartoßi
20 korców oraz len i proso.” T. (uniewski ocenia dochody tego gospodarstwa na 165 rubli, a wydatki na 129. O wspomnianej rodzinie pisze,
%e jest pracowita i pilna, a jednocze&nie niezaradna. O mieszka$cach
za& wsi, %e „s to ludzie g"!boko religijni, skromni, uczciwi i przywi zani
42
szczerze do karmicielki ziemi” .
Wiele krytycznych uwag i ocen, g"ównie heraldyków, genealogów
oraz osób badaj cych twórczo&' o tre&ciach politycznych z prze"omu XVIII i XIX wieku, budz niektóre utwory Wojciecha Wincentego
Wiel dka. Wypominane s autorowi Heraldyki liczne „zapo%yczenia”
z dzie"a K. Niesieckiego oraz uleganie sugestiom i oczekiwaniom osób
zlecaj cym badania genealogiczne. Szczególnie krytycznie ocenione
zosta"y pisane w 1794 roku utwory wychwalaj ce Katarzyn! II i A. W.
Suworowa43. Podzielaj c wiele z tych opinii, nale%y jednak wskaza'
na szereg okoliczno&ci, które nie tyle t"umacz dzia"ania Wiel dka, co
pozwalaj dokona' ich oceny w oparciu o wiedz! o akceptowanych
w tamtych czasach zachowaniach i motywach.
Po pierwsze uwzgl!dni' nale%y prezentowany w wi!kszo&ci opracowa$ fakt, %e po utracie mo%nego protektora, jakim by" kanclerz
A. S. M"odziejowski, dochody z wierszowanych panegiryków, komedii,
t"umacze$, kopiowania i rozpowszechniania wierszy politycznych,
a w pó#niejszych latach z prac genealogiczno – heraldycznych sta"y
si! podstaw utrzymania autora i jego rodziny. To decydowa"o o jego
42

T. (uniewski, Drobna szlachta. Przyczynek do pogl du na stan ekonomiczny i potrzeby ma!ej
w!asno"ci ziemskiej. Warszawa 1892, s. 31-33.

43

Dotyczy to utworów: W dzie$ imienin Najja"niejszej Najpot#%niejszej Monarchini Katarzyny
II… przez… dnia 24 Novembris/5 Decembris 1794, Warszawa 1794; Wieniec heliko$ski…
Aleksandrowi Wasilewiczowi … Suworowowi, genera!owi en chef wojsk wszystkich Najja"niejszej Imperatorowej …oÞarowany d. 24 Novwmbris/5 grudnia r. 1794, Warszawa
1794, oraz Radosny odg!os s!awy w dzie$ urodzenia … Monarchini Wielkiej KatarzynyII
… wydany d. 1 maja/21 kwietnia r. 1795, Warszawa 1795.
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zabiegach o zleceniodawców us"ug genealogicznych i staraniach o zdobycie %yczliwo&ci i wsparcia mo%nych i bogatych protektorów. W tek&cie
opublikowanym przez „Kurier Warszawski” w dniu 8 kwietnia 1823 roku,
poprzedzaj cym nekrolog heraldyka jest o tym wyra#nie mowa, %e
„…bardzo wiele osób w interesach Heraldycznych mia"y korespondencje z W. Wincentym Wiel dko”44. Finansowanie druku kolejnych tomów
Heraldyki mia"o oparcie w &rodkach prenumeratorów, a zleceniodawców
us"ug poszukiwa" Wiel dek zamieszczaj c p"atne og"oszenia. Osoby,
szczególnie po upadku Rzeczpospolitej, które zleca"y takie prace genealogiczne, oczekiwa"y od Wiel dka przygotowania dokumentacji umo%liwiaj cej potwierdzenie przez w"adze zaborcze praw do szlachectwa
lub tytu"u arystokratycznego. W&ród zleceniodawców znajdowa"y si!
tak%e te, których prawa budzi"y w tpliwo&ci i one najprawdopodobniej
stanowi"y najbardziej hojn grup! klientów heraldyka. Przyk"adem
takich stara$ jest historia mieszcza$skiej rodziny Zawadzkich, której
W. W. Wiel dko pomóg" uzyska' szlachectwo, wykorzystuj c swoj
wiedz! o rodzie Zawadzkich z Zawad w ziemi liwskiej i znajomo&'
z urz!duj cym w Liwie notariuszem, Piotrem )aboklickim45.
Korespondencja W. W. Wiel dka z 1814 roku z zamo%nym mieszczaninem z (owicza, Antonim Zawadzkim dowodzi, %e klejnot szlachecki by" po% danym dobrem równie% po upadku Rzeczypospolitej.
Problemy z potwierdzeniem praw do niego mieli nie tylko ci, którzy nie
byli szlacht . Równie% wiele osób stanu szlacheckiego napotyka"o na
trudno&ci ze zgromadzeniem niezb!dnych dokumentów. Zwi!ksza"o to
zapotrzebowanie na us"ugi i pomoc ludzi o podobnej wiedzy i przygotowaniu jak W. W. Wiel dek. Podj!cie dzia"alno&ci heraldyczno-genealogicznej mo%e by' oceniane jako charakterystyczna dla zmieniaj cej
si! rzeczywisto&ci reakcja osób poszukuj cych nowych mo%liwo&ci
zarobkowania. Jej rozwój nast pi" po roku 1794, kiedy to autor wyda"
dwa pierwsze tomy Heraldyki i trwa" nieprzerwanie do 1822 roku.
Równie% wypominane W. Wiel dkowi dzia"ania i utwory maj ce na
celu pozyskanie dochodów i protektorów z grona osób posiadaj cych
wp"ywy polityczne, winno by' oceniane jako charakterystyczne
zachowania dla osób walcz cych wówczas o swoj pozycj! materialn
i spo"eczn . Zaprezentowana w tek&cie elita polityczna i maj tkowa
ziemi liwskiej to tak%e osoby, które swoj pozycj! zawdzi!czaj protekcji
i bliskim kontaktom z królem i prymasem oraz jego wspó"pracownikami.
Kariery Cieciszowskich, Cieszkowskich, Oborskich, podobnie jak
szybkie awanse proboszcza infu"ata liwskiego J. P. Woronicza, to
44
45

„Kurier Warszawski” , 1823, nr 83.
M. Wa&niewski, Kulisy szlachectwa. Wojciech Wiel dek genealog warszawski (1745 –
– 1822), „Mówi Wieki” 1978, nr 12, s. 22-25.
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w du%ym stopniu efekt ich zabiegów o „%yczliwo&'” i „pami!'” mo%nych
protektorów. Ubo%szy od nich, a po &mierci kanclerza pozbawiony
protektora W.W. Wiel dek, aby zapewni' sobie #ród"o dochodów
i utrzyma' zdobyt pozycj! spo"eczn , musia" tak%e zabiega'
o podobn %yczliwo&' ludzi mo%nych i wp"ywowych, np. du%y wp"yw
na karier! dworsk Piusa Kici$skiego (1752-1828), pos"a liwskiego na
Sejm Czteroletni, mia" „zwi zek ma"%e$ski z bratanic szefa Gabinetu
A. Cieciszowskiego, zawarty z jego aprobat i pomoc przed drugim
stryjem Kacprem, biskupem kijowskim”. Jego wybór na pos"a liwskiego
nast pi" dzi!ki poparciu króla i jego brata prymasa oraz wp"ywom
Cieciszowskich w ziemi liwskiej. Mówi o tym zagadka: „Wzgardzasz
szlacht ambitem g"upim omamiony, /Losem fortuny w stopie$ szcz!&cia
wyniesiony./I gdyby nie intryga tobie pomaga"a, /Nigdy by ci! szlachta
za pos"a obra"a”46. Do oceny dzia"a$ i zachowa$ obu grup szlachty
musimy stosowa' te same kryteria. Je%eli pierwsi z wymienionych
mogli w zamian za dowody monarszej "aski zaoÞarowa' swoje wp"ywy
polityczne na prowincji, tak potrzebne dworowi przy wyborze pos"ów
i deputatów, to nasz autor dysponowa" „kapita"em” w postaci zdolno&ci
do „w"a&ciwego” prezentowania zas"ug i zalet mo%nych protektorów.
Taki cel zaskarbienia sobie "aski króla i jego otoczenia prawdopodobnie przy&wieca" naszemu heraldykowi, kiedy podczas pracy
w kancelarii koronnej rozpocz " pisanie historii panowania Stanis"awa
Augusta Poniatowskiego i jego poprzedników z dynastii saskiej. To zdecydowa"o o uzyskanej zgodzie na jego dost!p do zasobów archiwum
koronnego. Efektem kilkuletniej pracy by"y dwa wielotomowe dzie"a.
Pierwsze, licz ce 7 tomów, zatytu"owane: Zbiór historii polskiej, czyli
znakomite przypadki za panowania Augusta II, Augusta III i Stanis!awa Augusta… doprowadzi" autor do 1792 roku. Zachowa"o si! ono
w kilku niewydanych r!kopisach. Drugie, przechowywane w Bibliotece
Krasi$skich, uleg"o zniszczeniu w 1944 roku. Liczy"o 25 tomów i zawiera"o: listy, manifesty, dokumenty oÞcjalne zestawione „w porz dku
chronologicznym, dotycz ce lat 1764-1772”. Nosi"o ono tytu": Wybór
pism ciekawych za panowania Stanis!awa Augusta… wydanych, dla
ciekawo"ci potomnym czasom zebrany47. Nie znamy przyczyn, dla
których oba dzie"a nie zosta"y wydane drukiem. By' mo%e osob inspiruj c ich wydanie by" kanclerz A. S. M"odziejowski, a po jego &mierci
nie znalaz"y uznania u innych protektorów W. W. Wiel dka. Praca
nad nimi prowadzona w archiwum koronnym mia"a na pewno du%y
wp"yw na pó#niejsz twórczo&' i dzia"alno&' zarobkow stolnikowicza
kijowskiego. Nie mo%na wykluczy', %e wiersz Powinszowanie w dniu
46

47

Zob. Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebra" i ustali" E. Rabowicz, Warszawa 1966,
s. 149.
BibliograÞa literatury polskiej. „Nowy Korbut”, t. 6, cz. 1, O"wiecenie, s. 418.
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imienin Wielmo%nej Imci Pani Ludwiki Ryxowej staro"ciny piaseczy$skiej, przez W. W. Wiel dko oÞarowane dn. 25 sierpnia 1786 by" jedn
z prób zbli%enia z jej m!%em, zaufanym kamerdynerem króla i osobami
wp"ywowymi na dworze Stanis"awa Augusta. Ich protekcja mog"a by'
szans na druk i zyski z wykonanych prac historycznych. Z tego samego okresu pochodz r!kopi&mienne prace edytorskie po&wi!cone
twórczo&ci „J. W. Tr!beckiego” i „Kajetana W!gierskiego, s"awnego
w tym wieku poety”48.
Lata Sejmu Czteroletniego to okres szczególnej aktywno&ci W. W.
Wiel dka. Nadal niedoceniona jest jego rola jako popularyzatora pogl dów i utworów powsta"ych z inspiracji stronnictwa patriotycznego
i zwolenników reform. K. Maksymowicz, oceniaj c jako „ciekawe
kompozycyjnie … wierszowane powinszowanie imieninowe”… dla
Ignacego Potockiego, które „wysz"o spod pióra Wincentego Wojciecha
Wiel dki”, prezentuje go jako „niestrudzonego w owym czasie edytora
„wyda$” r!kopi&miennych paszkwili politycznych i zagadek sejmowych,
których wi!kszo&' w du%ej mierze przypisuje si! jego autorstwu. Wiel dko w swym %yciu wi za" si! z ró%nymi osobami. W czasach Sejmu
Wielkiego, po za"amaniu si! planów królewskich, usi"owa" wkra&' si!
w "aski Ignacego Potockiego”49. OÞarowany Potockiemu przez W. W.
Wiel dka panegiryk nosi" tytu": Powinszowanie w dzie$ imienin Ja"nie
Wielmo%nego Jm& Pana Ignacego Potockiego, marsza!ka nadwornego
litewskiego, orderów Or!a Bia!ego i '. Stanis!awa Kawalera, oÞarowane
31 lipca roku 1789 w Warszawie. Po licznych pochwa"ach solenizanta,
W. W. Wiel dek utwór ko$czy %yczeniami:
„Oby nam tyle losy szcz!sne da"y,/ Cieszy' si! z tob w jak najd"u%sze wieki,/ )ywiej by &lady cnót twych w my&li sta"y,/ Bawi c swym
blaskiem uprzejmych powieki./ Niech wi!c twe %ycie bez przykro&ci
b!dzie,/ Te s %yczenia serc tobie %yczliwych,/ Gdy jeste& mi"ym i kochanym wsz!dzie,/ B d#%e przyk"adem dla wszystkich cnotliwych./
Przyjmij cny Panie, wyrazy tej r!ki,/ Która pochlebnej gardzi zwrotem
my&li,/ Niech sama prawda to-' odda przez dzi!ki,/ Co szczero&' %yczy,
a pióro je kre&li”50.
Dzia"alno&' edytorska W. W. Wiel dka w okresie Sejmu Wielkiego,
a szczególnie jego rola w rozpowszechnianiu zagadek politycznych,
48

49
50

W Archiwum Jab"onny, nr 1600 AGAD, zachowa"a si! korespondencja W. W. Wiel dka
z F. Ryxem. W. Wiel dek rozpowszechnia" kopie „pism Trembeckiego i W!gierskiego,
a w czasie Sejmu Czteroletniego przestawi" si! g"ównie na kopiariusze o tre&ci politycznej
udost!pniaj c m.in. pamßety zwi zane z Zab"ockim”. Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. II 1790-1792, Warszawa 2000, s. 240.
K. Maksymowicz, Poezja polityczna a Sejm Czteroletni, Gda$sk 2000, s. 132.
Zob. AGAD, Arch. Pub. Potockich, W. 204, s. 297-307. Tam%e wiersz datowany 31VII 1790
W. Wiel dka pt. Mie& przyzwoite urodzenia cnoty.
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zosta"a zaprezentowana w pracy E. Rabowicza. Badaj c narodziny
i rozwój zagadek, zauwa%y" on, %e zagadki te od 1788 roku «…traÞ"y
do r k zawodowych kopistów, którzy powielali je masowo. Zapewne
mo%na te% mówi' o ich wspó"autorstwie. Równocze&nie bowiem dokonywano „kodyÞkowania”, dope"niania i przestylizowa$»51. Wyodr!bni"
on dwie fazy powstawania zagadek: „pierwsza, przypadaj ca na drug
po"ow! roku 1790”. Jego zdaniem pisany r!k W. W. Wiel dka jest
cykl pierwszy, zatytu"owany Zagadki na ró%ne osoby charakter onych
okazuj ce. Obejmuje on 50 zagadek52.
Drugi cykl zagadek, którego „Tytu" zosta" skontaminowany z brzmie$
dwu poprzedzaj cych go zbiorów: Zagadki i odpowiedzi na nie, zamykaj ce w sobie charaktery lub intrygi biskupów, wojewodów, kasztelanów,
ministrów, pos"ów i niektórych kobiet roku 1790 in publicum wydane”,
tak%e zdaniem E. Rabowicza, by" dzie"em Wiel dka. Prezentuje on
opini!: „Nale%y wi!c przypuszcza', %e to on (W. W. Wiel dek), w"a&nie dokona" zarówno kodyÞkacji zagadek, jak te% w pewnym stopniu
dope"nienia z seriesem w r!ku”53.
Podkre&li' nale%y fakt, %e zagadki by"y skuteczn broni w r!ku zwolenników reform oraz, %e „…uderza brak zagadek, które by pochodzi"y
z obozu przeciwnego, antypatriotycznego. To milczenie Hetma$czyków,
na co ju% zwróci" uwag! w swej pracy J. Nowak, w zakresie zagadek
t"umaczy si! specjalnym charakterem zagadki jako gatunku literackiego, swoj istot przekre&laj cego mo%liwo&' u%ycia go przez si"y nie
maj ce za sob szerszego zaplecza politycznego.”
Je%eli uwzgl!dnimy to, %e rozpowszechniane przez W. W. Wiel dka
zagadki i utwory polityczne odwo"ywa"y si! «…do opinii publicznej, do
upowszechnianej w narodzie ideologii politycznej i moralnej, dawa"a
analiz! konkretnej rzeczywisto&ci „charakteru i intryg”» to nale%y uzna',
%e odegra" on wa%n rol! w upowszechnianiu tych idei i czynnie wspiera"
toczon wówczas walk! kr!gów post!powych i patriotycznych. By"a
ona wa%na i znacz ca nawet przy za"o%eniu, %e jednym z motywów
tej dzia"alno&ci by"a ch!' zarobkowania. Zdaniem E. Rabowicza cykl
zagadek W. Wiel dka by" „najkonsekwentniej uporz dkowany” i najszerzej rozpowszechniany54.

51
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53
54

Zagadki Sejmu Czteroletniego. Teksty zebra" i ustali" Edmund Rabowicz, Warszawa 1996,
s. 15.
Ibidem, s. 16. Zachowa" si! jeden r!kopis datowany na 1789 rok. Jest on przechowywany
w Bibliotece Uniwersytetu Lwowskiego, nr 1498.
Ibidem, s. 17.
Ibidem, s. 20. Zdaniem E. Rabowicza niektóre zagadki mia"y tak%e na celu przypodobanie si!
wp"ywowym osobom. Tak ocenia on dopisane w 1791 roku do powielonego wówczas cyklu
zagadki na Ann! Mniewsk , kasztelanow brzesko-kujawsk . Ibidem, s. 17-18.
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Bohaterami zagadek by"o grono czo"owych polityków. Nie oszcz!dzano
w nich przeciwnych zmianom politycznym biskupów, senatorów &wieckich,
ministrów i pos"ów i niektórych kobiet. Kobiety i ich intrygi s te% cz!sto
omawiane w pami!tnikach i tekstach politycznych z tamtego okresu.
W&ród bohaterów zagadek nie zabrak"o znanych W. Wiel dkowi
polityków i dygnitarzy zwi zanych z ziemi liwsk . Biskup Kacper Kazimierz Cieciszowski (1745-1831), który podczas obrad sejmowych
w 1788 roku nie zabiera" g"osu, a w latach 1789-1792 wyst!powa"
g"ównie w sprawach Ko&cio"a, religii i duchowie$stwa, zosta" scharakteryzowany jako ten senator, który: „Wi!cej czyta w ko&ciele, ni% mówi
w senacie./ Raz si! tylko odezwa": przy duchownych stracie”. Przypomnijmy, %e autorem niektórych mów wyg"aszanych przez biskupa
w tym czasie by" proboszcz infu"at liwski J. P. Woronicz. Inny senator
korzystaj cy z jego tekstów, biskup che"mski, Maciej Grzegorz Garnysz
(1740- 1790), zas"u%y" na zagadk!:
„Wysuszony jak stokÞsz, a jak zmora blady,/ Za to, %e na zniszczenie Warszawy da" rady,/ By j ci!%kim na"o%y' koszarnym podatkiem,/
Udarowan trzydziesto tysi cami datkiem”55.
Jednym z bohaterów zagadek politycznych zosta" Krzysztof Cieszkowski (zm. 1796r.) mianowany w 1778 roku kasztelanem liwskim.
Nieuczestnicz cy w obradach Sejmu Wielkiego, podobnie jak inni
kasztelanowie z terenu Mazowsza, zaprezentowany zosta" jako jeden
z dziewi!ciu stronników królewskich, szczodrze nagradzanych przez
Stanis"awa Augusta. Kasztelanów tych tak prezentuje zagadka:
„Wizna, Raci %, Sierpck, Rypin z Wyszogrodem,/ Zakroczym, Liw,
S"o$sk z sieradzkim grodem,/ Waszych kastellów wodze jak si! mieni ?/ Królewsk piecze$ zjada' si! nie leni ”56.
Wp"ywowi w ziemi liwskiej bracia Józef i Onufry Oborscy tak%e zostali
zaprezentowani w politycznych zagadkach. Zaufany wspó"pracownik
prymasa Micha"a Poniatowskiego, marsza"ek jego dworu, kasztelan
ciechanowski Józef Oborski (ok. 1737 – po 1797) by" ulubionym ich
bohaterem. Jedna z nich tak go prezentuje:
„Czasem z lask przed tym chodzi,/ Co %onki jego dobrodziej./ Cho'
rogaczem, mniej dba o to,/Byle mia" dostatkiem z"oto”.
Inna zagadka, jeszcze bardziej dotkn ' musia"a kasztelana. Nie
pozostawia ona %adnych w tpliwo&ci, komu zawdzi!cza swoj pozycj!
i otrzymywane godno&ci:
„Brzuch t"usty/ (eb pusty./ Marsza"ek laskowy,/ Senator dr %kowy,/
Jejmo&' k… zawo"ana/ Prymasa, Lentulusa, Blanka i hetmana”57.
55
56
57

Ibidem, s. 32-33.
Ibidem, s. 90.

Ibidem, s. 91. Obie zagadki nawi zuj do tego, %e %ona kasztelana Petronela z Ossowskich
by"a metres prymasa Micha"a Poniatowskiego, a wcze&niej wymienianych w wierszu
osób.
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Nie lepiej potraktowany zosta" przez autora zagadek brat kasztelana, Onufry Oborski, s!dzia ziemski i pose" liwski na Sejm Wielki.
O mandat poselski dla niego osobi&cie zabiega" prymas, pisz c listy
do wp"ywowych urz!dników ziemi liwskiej. Zgodnie z jego sugestiami
wybrano pos"ami Oborskiego i Piusa Kici$skiego, szefa Gabinetu Stanis"awa Augusta. Obaj pos"owie zaprezentowani zostali w zagadkach
kr % cych wówczas w Warszawie. O Onufrym Oborskim tak mówi
autor zagadki:
„Pró%no swej ziemi wzi "e& pos"a zaszczyty:/ Rozum pasz, lecz
Wenus, karty – faworyty.”
W cytowanej wcze&niej zagadce o Piusie Kici$skim jest mowa o dzia"aniach stronnictwa dworskiego jako wp"ywie zewn!trznej „intrygi” na
pozyskanie przez niego mandatu poselskiego58. Autorzy zagadek nie
oszcz!dzili tak%e Jana Krasnod!bskiego, "owczego i pos"a podlaskiego, który uzyska" w 1793 roku mandat poselski ziemi liwskiej na sejm
rozbiorowy. Podkre&laj c jego patriotyzm, jednocze&nie w zagadce
przypomina si! s"abo&ci:
„Patriota jest niez"y, strojni& zawsze modny,/ Nisko si! wszystkim
k"ania, a w przyja#ni zgodny./ Najwi!ksz jednak przyja#$ o&wiadcza
dziewczynom,/ Przypisuj c t! sk"onno&' natury przyczynom”59.
Wspieraj ce stronnictwo patriotyczne zagadki nie oszcz!dza"y
osób zwi zanych z królem i prymasem. Krytyka wielu wp"ywowych
na dworze i w ziemi liwskiej osób t"umaczy, dlaczego W. W. Wiel dek, jako osoba identyÞkowana z kr!giem autorów i popularyzatorów
zagadek, nie móg" liczy' na poparcie i mecenat ze strony czo"owych
reprezentantów ziemi liwskiej. Ci lokalni przywódcy byli dosy' skuteczni w pozyskiwaniu ró%nych urz!dów, orderów i tytu"ów dla siebie
i zwi zanych z nimi osób. Wiele przyk"adów takich stara$ dostarcza
korespondencja Piusa Kici$skiego z królem. Wielokrotnie okazywa" on
wsparcie dla stara$ liwskiej szlachty o dowody królewskiej „"aski”. Tak
wi!c walka mi!dzy stronnictwami w okresie Sejmu Wielkiego by"a dla
Wojciecha W. Wiel dka okazj do dochodowej dzia"alno&ci, jak by"o
sporz dzanie r!kopi&miennych wyda$ utworów i zagadek politycznych,
ale jednocze&nie mno%y"a mu wrogów w kr!gach osób wp"ywowych.
Wa%nym #ród"em dochodów by"y dla W. W. Wiel dka t"umaczenia sztuk
teatralnych, wierszy a tak%e w"asne utwory, g"ównie komedie. Zachowa"y si! informacje lub teksty nast!puj cych jego sztuk teatralnych,
które odnotowano w BibliograÞi literatury polskiej:
58

Ibidem, s. 148-149.

59

J. Krasnod!bski jako rotmistrz kawalerii narodowej i pose" podczas Sejmu Wielkiego zabiega"
o awans na wicebrygadiera kawalerii. Starania te nie zyska"y poparcia króla. Jako pose" liwski
J. Krasnod!bski nale%a" do grupy pos"ów, którzy w 1793 roku protestowali przeciwko rozbiorowi
kraju.
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1. Duch przeciwie$stwa, czyli %ona sprzeczna. Komedia w trzech
aktach, przez p. Frenois w francuskim j#zyku napisana, a przez… przet!umaczona w r. 1786. Rkpsy – zniszczone w 1944 roku by"y w Bibl.
Krasi$. Sygn. 3312 i Bibl. Teatrów Warsz. Sygn. 125.
2. Abszytowani oÞcyjerowie (lub: OÞcjerowie abszytowani.) Komedia w 5 aktach. Powst. 1788. Wyst. W-wa 6 listopada 1790. Rkps by"
w Bibl. Teatrów Warsz. Sygn. 317 i Bibl. Uniw. Warsz. Sygn. 4.5.37,
3. Figlarna dziewczyna, czyli dowcip w kochaniu. Komedia oryginalna w 3 aktach. W-wa 1796. Wyd. nast. W-wa (ok.1808).
4. Pustelnik (lub: Lichwiarz z rozpaczy). Komedia oryginalna. Wyst.
W-wa 17 kwietnia 1796.
5. ParaÞanka. Utwór dramatyczny. Powsta"a przed 1798. Nie wydana.
6. Gustaw Adolf król szwedzki. Komedia. Powsta"a w 1805 roku.
Nie wydana.
W bibliograÞi K. Estraichera zawarta jest nast!puj ca informacja
o bohaterach i tre&ci komedii pt. Figlarna dziewczyna czyli Dowcip
w kochaniu: „Wyst!puj : Budzis"aw pu"kownik i jego %ona, Obrotnicki
patron, Receptowicz doktor, Zwawecki oÞcer, Umizgalski kawaler.
Wszyscy czterej zalecaj si! do pani pu"kownikowej s dz c, %e m %
nie %yje. Pu"kownikowa podstawia zamiast siebie s"u% c sw Felusi!,
a nieporozumienie wyja&nia si! w ostatnim akcie. Figlarna dziewczyna – to bohaterka sztuki, Felusia”60.
Do udanych ekonomicznie przedsi!wzi!' W. W. Wiel dka prawdopodobnie mo%na zaliczy' przet"umaczenie z j!zyka francuskiego
i wydanie drukiem ksi %ki kucharskiej. Zdoby"a ona uznanie wspó"czesnych, czego dowodem s kolejne wznowienia.
BibliograÞa polska… wymienia jej wydania z 1783 i 1786 roku oraz
pó#niejsze wznowienia z 1800, 1808 i 1812 roku wskazuj c, %e „St d
Mickiewicz wzi " tytu" owego dzie"a, jakim pos"ugiwa" si! Wojski”. Podstaw! wznowie$ stanowi"o wydanie z 1786 roku pt. Kucharz Doskona!y
Po%yteczny Dla Zatrudniaj cych si# Gospodarstwem. Okazuj c sposób
poznawania, rozbierania i sporz dzania ró%nego rodzaju mi#siwa, ryb,
&c. przytym nauk# dai c przezorn o mocy, czyli wy"mienito"ci warzywa i zió!, oraz o wyborze i onych%e u%ywaniu. Tudzie% robienia Wódek,
Likworów, Syropów, Ciast i Cukrów. Z Francuskiego przet!umaczony
i Wiel przyk!adami pomno%ony przez Woyciecha Wiel dka. Edycya
druga poprawiona. Za przywilejem. W Warszawie 1786 Nak!adem
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Figlarna dziewczyna, czyli Dowcip w kochaniu, Komedya oryginalna w 3 aktach przez
Woyciecha Wiel dka u!o%ona, 1796 w 8ce. Zob. BibliograÞa Polska Karola Estreichera
…s. 447-449, oraz BibliograÞa literatury polskiej… s.416-417. Przedruku sztuki miano
dokona' w 1808 roku.
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i Drukiem Micha!a Grolla, Ksi#garza Nadwornego J. K. Mci. W 8ce,
k. tyt. Str. 422 i k. 13 nlb.61.
Wydanie to zawiera na pocz tku przywilej Stanis"awa Augusta,
z r. 1782 dla Grölla na dzie"a Weicharda, Tyssota, Wiel dka. Jak zaprezentowano w BibliograÞi polskiej… dzie"o W. W. Wiel dka „Omawia po kolei: Rozporz dzenie ka%dej cz!&ci roku. O potasiach (zupy).
O wo"owinie, skopowinie, ciel!cinie, wieprzowinie, baranku. O ptactwie
(kury, indyki, pulardy, kaczki, ptactwo dzikie). O zwierzynie (zaj ce,
sarny). – Od str. 188 cz!&' druga: O rybach morskich i rzecznych,
o jarzynach, o jajach, ma&le, &mietanie, o pasztetach, zaprawach,
grzankach, sosach. – O &pi%arni, kompotach, konÞturach, syropach.
– Sposób robienia wódki i rataÞi. O biszkoptach, marcypanach, cukrowych ciastach”62.

61
62

BibliograÞa polska…s.449.
Ibidem. Autorzy cytowanego tekstu stwierdzaj , %e W. W. Wiel dek „Widocznie korzysta" z
ksi %ki kucharskiej francuskiej, bo nie tylko nazwy potraw s cz!sto francuskie (skop á la
Menchoult, sos Robert, jaja on soutout), ale i rodzimych potraw nie uwzgl!dnia. Na str.
396-422 podaje obszerny „s"ownik kuchenny”, czyli wyk"ad s"ów do kuchni u%ywanych. Tu
t"umaczy wyra%enia obce, którymi Kucharz jest przepe"niony, ale przytacza tak%e i obja&nia
du%o czysto polskich.”
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Kucharz doskona y…, W. W. Wiel dka, wyd. z 1786r.

W miar! stabilne dochody i sta"e zaj!cie przynios"o W. W. Wiel dkowi wydanie drukiem pracy genealogiczno-heraldycznej Heraldyka
Czyli Opisanie Herbów… To niesko$czone dzie"o formatu in quarto liczy
5 tomów. Tom pierwszy i drugi ma 819 stron, tom trzeci liczy 448 stron,
czwarty – 150 i pi ty – 194 strony. Kolejne tomy ukaza"y si! w Warszawie, tom 1. i 2. w 1794 roku, tom 3. w 1795, tom 4. w 1796, oraz tom
5. w 1798 roku. Ca"o&' dzie"a licz ca 12 tomów „przesz"a w rkpsie ze
zbiorów W. Platera do Bibl. Pozn. Tow. Przyj. Nauk”63. Sporz dzane
przez W. W. Wiel dka wypisy, drzewa genealogiczne i korespondencja
z zainteresowanymi rodzinami, które mia"y by' wykorzystane przy pisaniu tomów od 6 do 8 Heraldyki „a tak%e uzupe"nienia wcze&niejszych
posz"y w zapomnienie”.
Z bogatej spu&cizny rewindykowano w 1958 roku z by"ego ZSRR
zachowane materia"y genealogiczne W. W. Wiel dka. Po zako$czeniu
prowadzonych przez M. Wa&niewskiego prac porz dkowych i opracowaniu informacji o zbiorze udost!pniono je badaczom w 1975 roku.
Liczy on 74 jednostki archiwalne, spakowane w kopertach. W materiale
o d"ugo&ci 1,80 mb. akt s listy, przywileje, po&wiadczenia szlachectwa,
dokumenty dotycz ce przebiegu s"u%by, drzewa genealogiczne, opisy
oraz rysunki herbów, itp. zebrane przez W. Wiel dka. R!kopisy te bada" Z. Pentek. Jego zdaniem „z zachowanych materia"ów wynika, %e
63

Zob. BibliograÞa literatury polskiej…s.417.
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Wiel dko pragn " utworzy' dla ka%dej rodziny drzewo genealogiczne,
opieraj c si! na wiadomo&ciach z Niesieckiego i tych nades"anych od
przedstawicieli danego rodu %yj cych wspó"cze&nie”64.
Zgromadzony materia" ma dla wi!kszo&ci rodzin uj!tych w Materia!ach genealogicznych… obj!to&' 1-3 kart papieru wraz z odpowiednimi
tablicami. Obok tego s równie% rodziny, które zosta"y do&' gruntownie
„zbadane”, a liczba kart zgromadzonego materia"u przekracza 30 i wi!cej.” Wi!kszo&' dokumentów jest pisana w j!zyku polskim. Wiele np.
listów, wypisów, pisanych jest tak%e w j!zykach: "aci$skim, francuskim,
niemieckim i rosyjskim. S one pisane „na lu#nych arkuszach papieru
ró%nego formatu (od in folio do papierowych skrawków.”) Zdaniem
Z. Pentka wiele z nich zawieraj cych „wiadomo&ci genealogiczne
z okresu utraty niepodleg"o&ci” ma „pewn chyba nie do ko$ca docenion warto&'”65. Wskazuje on tak%e na fakt, %e „ca"o&ciowej weryÞkacji
materia"u Wiel dka jak dot d nie przeprowadzono. Heraldyk bowiem
utkn " podczas przygotowa$ kolejnych tomów swego dzie"a.” W tym
celu prowadzi" przez lata korespondencj! z zainteresowanymi rodzinami, gromadzi" dokumenty, w tym wypisy z akt grodzkich i ziemskich.
W „Materia"ach genealogicznych” przechowywanych w Archiwum
G"ównym Akt Dawnych w Warszawie s dokumenty dotycz ce nast!puj cych rodzin liwskiej szlachty:
Cieciszewscy vel Cieciszowscy herbu Kolumna, sygn. 14, tablica
genealogiczna, inne dokumenty;
Cieszkowscy herbu Do"!ga, sygn. 15, tablica genealogiczna, notatki
do genealogii;
Kara& herbu D browa, sygn. 24, tablica genealogiczna,
Klicki herbu Prus, sygn. 27, tabl. genealogiczna;
Oborski herbu Kolumna, sygn. 41, tabl. genealogiczna, inne dokumenty;
Roguski herbu Ostoja, sygn. 50, tabl. genealogiczna, notatki do
genealogii inne;
Rowicki herbu Jelita, sygn.51, tabl. genealogiczna;
Wiel dko herbu Na"!cz, sygn.13, tabl. genealogiczna;
)aboklicki herbu Roch, sygn.72, notatki genealogiczne.
Materia"y dotycz ce poszczególnych rodzin maj ró%n obj!to&'66.
Np. dotycz ce Wiel dków, to jedynie dwie niekompletne tablice genealogiczne, b!d ce cz!&ci wi!kszej ca"o&ci. Podobnie sk pe s
64

65
66

Zob. Z. Pentek, Prace genealogiczne…s. 106-107. Zbiór przechowywany w AGAD ma nazw!:
Materia"y genealogiczne Wojciecha Wiel dka z lat XVII – XIX w.
Ibidem, s. 106-107.

Ibidem, s. 107.
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notatki genealogiczne dotycz ce )aboklickich z )aboklik w paraÞi
czerwonkowskiej ziemi liwskiej. Jest to o tyle dziwne, %e mówi one
o pochodzeniu Piotra )aboklickiego zaprzyja#nionego z W. W. Wiel dkiem, notariusza i opiekuna akt ziemskich i grodzkich liwskich. Z jego
pomocy korzysta" autor Heraldyki, m.in. tworz c nieprawdziwy wywód
szlacheckich przodków mieszczan Zawadzkich. )abokliccy pochodz cy z ziemi liwskiej zostali pomini!ci w wydanej drukiem Heraldyce…
Uwzgl!dnia ona jedynie rodzin! o tym nazwisku, która sta"a si! znana
dzi!ki wojskowym zas"ugom Nikodema )aboklickiego, kolejno porucznika, rotmistrza i pu"kownika jazdy. W XVII wieku ten przedstawiciel
niezamo%nej rodziny z ziemi warszawskiej zgromadzi" licz cy kilka
wiosek maj tek. Popierany przez hetmanów St. Potockiego, D. Wi&niowieckiego, M. Sieniawskiego i J. Sobieskiego zosta" kasztelanem
kamienieckim, a nast!pnie wojewod podolskim. Rodzina ta u%ywa"a
herbów Roch i Kolumna. Od niej prawdopodobnie przyj!li herb Kolumn! jako w"asny )abokliccy z ziemi liwskiej. W za&cianku )abokliki
mieszka"y w XV i XVI wieku rodziny )aboklickich herbu Jastrz!biec
oraz Pobóg.

Heraldyka…, !abokliccy herbu Roch

W Materia!ach genealogicznych… jest rozbudowana tablica genealogiczna Klickich herbu Prus, która prezentuje rodzin! Stanis"awa
Klickiego, cze&nika ró%a$skiego i komisarza cywilno-wojskowego ziemi
warszawskiej. Na prze"omie XVIII i XIX wieku szybko powi!ksza" on
swoje dobra na terenie ziemi warszawskiej i liwskiej. W 1777 roku naby"
Okuniew od Stanis"awa Grzybowskiego, a w 1780 roku od Potockich
wsie Turna i Chmielew w paraÞi korytnickiej. W 1808 roku odkupi" od
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w"adz dzier%awion przez wiele lat wie& Popów. W 1812 roku sta" si!
w"a&cicielem W!growa67.
Najbardziej obszerna z wymienionych dokumentacji dotyczy Roguskich herbu Ostoja z Roguszyna Starego. Zawiera ona dwie tablice
genealogiczne, pi!' stron wywodu genealogicznego od XV wieku
oraz dwie strony dokumentu – wypisu z akt grodzkich liwskich. Wypis
– potwierdzenie darowizny z 1729 r., dokonanej przez Mateusza Szczurowskiego, syna Franciszka o przydomku Biernat, na rzecz Józefa
Roguskiego, syna Wojciecha o przydomku Pazda, zosta" sporz dzony
przez notariusza Piotra )aboklickiego. Potwierdza to przypuszczenie,
%e zosta" on sporz dzony i dostarczony W. W. Wiel dkowi przez zainteresowan rodzin! wraz z pozosta"ymi dokumentami. Prawdopodobnie
mia"y one s"u%y' do urz!dowego uzyskania potwierdzenia szlachectwa.
Wypis darowizny cz!&ci Szczurowa, zgodnie
z obowi zuj cym prawem, mia" potwierdza'
posiadanie wsi w dawnej
Rzeczypospolitej. Zgromadzona przez zainteresowanych dokumentacja
dotyczy innej linii Roguskich ni% przedstawieni
w Heraldyce. Herbarz
K. Niesieckiego i Heraldyka W. W. Wiel dka
prezentuj g"ównie informacje o rodzinie u%ywaj cej przydomków Samuel
i Samuelik. Dokumentacja ich wywodu szlachectwa wraz z odpisami z akt
ziemskich i grodzkich liwskich zachowa"a si! w archiwum w Petersburgu.
Zachowana w Materia!ach genealogicznych…
dokumentacja nosi tytu"
„Genealogia W. W. Rogalik na Roguszynie Ostoja
Heraldyka…, Roguscy herbu Ostoja
67

M. Roguski, Drobna szlachta paraÞi korytnickiej ziemi liwskiej w ko$cu XVIII wieku, „Zeszyty
Korytnickie”, t. 2, s. 32.
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Roguskich z dokumentów do Heraldyki t. 6 podana 1809”. Materia",
prezentuj cy wywód przodków do ko$ca XVIII wieku, odwo"uje si! do
wypisów dokumentów z akt liwskich sporz dzonych przez notariusza
Piotra )aboklickiego68.
Pierwsza strona zapisek W. W. Wiel dka zawiera g"ównie informacje
o herbie Ostoja i zas"u%onych reprezentantach rodów u%ywaj cych
tego herbu. Wyeksponowane s okoliczno&ci nadania herbu przez
Boles"awa *mia"ego i czyny wojenne rycerzy z tego rodu. Rodzina
Roguskich jest zaprezentowana jako jedna z ga"!zi tego starego i zas"u%onego rodu herbowego. Wywód ten mo%na uzna' jako kontynuacj!
przez Wiel dka metody historyczno-genealogicznej przyj!tej przez
B. Paprockiego, który „doprowadzi" do zdecydowanego i ostatecznego
uto%samienia szlachectwa z herbem”. Jak podkre&li" to S. Baczewski,
to „u Paprockiego nowe obja&nienie poj!cia szlachectwa, ufundowanego w"a&ciwie wy" cznie na dawno&ci uprawnie$ do noszenia herbu”
jest „podstawowym wyrazem ideologii, w której szlachectwo otoczone
zosta"o rzeczywistym kultem”69. W przeciwie$stwie do B. Paprockiego,
wed"ug którego szlachectwo polega"o na „…przechodzeniu z ojca
na syna krwi nie ska%onej plebejskimi przymieszkami” W. Wiel dko
uznawa", %e „co do matki, nic nie szkodzi szlachectwu dzieci, chocia%
matka nie szlacheckiego urodzenia…”
Podobnie jak B. Paprocki, W. Wiel dko w Heraldyce i analizowanej
genealogii Roguskich eksponuje ich zas"ugi wojenne. Staro%ytno&'
i zas"ugi wojenne przodków herbowych opisywanej rodziny prezentowane s w zdaniu rozpoczynaj cym tekst genealogiczny. Wywód
zaczyna W. W. Wiel dek od stwierdzenia: „Dom Staro%ytny na Roguszynie Starym Rogalik Roguskich herbu Ostoja naprzód w Ksi!stwie
Mazowieckim Ziemi Liwskiej ParaÞi Korytnickiey od pocz tku XIV
wieku na Roguszynie Starym siedlisko swoje dziedziczne ziemskie
maj cych, bierze swuy pocz tek od Ostoia Rycerza Pu"kownika, który
za otrzymane zwyci!stwo nad nieprzyjacielem…” mia" otrzyma' herb
od Boles"awa *mia"ego70. Stanowi to wprowadzenie do w"a&ciwej genealogii, któr rozpoczyna inny rycerz – rotmistrz królewski z czasów
Kazimierza Jagiello$czyka. W. Wiel dko w pewnym stopniu, podobnie jak B. Paprocki, eksponuj c zas"ugi wojenne przodków „…widzia"
w nich rodzaj odnowienia szlachectwa, widoczny dowód na to, %e krew
szlachecka nie uleg"a zepsuciu”71.
68
69

70
71

Materia!y genealogiczne… sygn. 50, k. 42-49.
S. Baczewski, Szlachectwo. Studium z dziejów idei w pi"miennictwie polskim. Druga po!owa
XVII wieku. Lublin 2009, s. 150-151.
Materia!y genealogiczne…k. 149.
S. Baczewski, op. cit.…s. 43.
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W"a&ciwy wywód genealogiczny rozpoczyna si! na kolejnej karcie
od stwierdzenia: „O tym domu wzmiankowany herbarz Niesieckiego
w tomie trzecim folio 822 krótko i nie dok"adnie w te s"owa wyra%a
Roguskich herbu Ostoja w mazowieckim województwie.” Dalej autor
planowa" w tek&cie do druku zamie&ci' cytat z Niesieckiego. Od siebie
stwierdza: „Teraz maj c autentyczne transakcje tej familii rozrodzonej
która przydomkami odmiennemi w wsiach pokolenia swego ró%ni si!,
tu tylko umieszcza si! Rogalików na Roguszynie Starym Roguskich
i innych dziedzicznych siedliskach w ksi!stwie, a to od wieku jeszcze
14 a% do teraz %yj cych osób”72. Jako przodek tej linii wymieniony jest
„Najprzód Wojciech na Roguszynie Starym Rogalik Ostoja Roguski
o którym pisze Niesiecki i% by" rotmistrzem królewskim za panowania
Kazimierza syna W"adys"awa Jagie""y w wielu z nieprzyjació"mi potyczkach da" dowód m!stwa swego, osobliwie w czasie wojny z Krzy%akami
i pod Janem Obniskim z Sienna, który prowadzi" wojsko wys"ane do
Multan w r. 1450 przeciw Bogdanowi kraj ten sobie przyw"aszczaj cemu stawa"”73.
Synami Wojciecha mieli by' Donat i Jakub. Dali oni pocz tek dwu
liniom rodziny. Syn Donata, Jakub, jak ma dowodzi' wymieniony w tek&cie dokument z akt liwskich datowany na 1541 r. , pozostawi" trzech
synów: Mateusza, Wawrzy$ca kanonika pozna$skiego, proboszcza
w!growskiego i gr!bkowskiego oraz Feliksa Roguskiego, podkomorzego liwskiego. Podkomorzym liwskim mia" by' tak%e Piotr Roguski,
wnuk wspomnianego Mateusza, syna Jakuba. Wszystkie te wywody
odwo"uj si! do dokumentów z akt liwskich. Ich odpisy nie zosta"y
jednak zachowane w tych aktach genealogicznych. Nie dysponujemy
spisami urz!dników liwskich, które pomog"yby zweryÞkowa' informacje
o pe"nieniu przez Feliksa i Piotra urz!du podkomorzego. Wiele podanych w wywodzie faktów ma potwierdzenie w innych #ród"ach. Wed"ug
zachowanych zapisek, do których odwo"uje si! m.in. Leszek Zalewski,
w 1551 roku odnotowano Jakuba, syna zmar"ego Donata Roguskiego
jako przekazuj cego darowizn! dla ko&cio"a w Liwie. Wawrzyniec Roguski by" kanonikiem pozna$skim i proboszczem w Gr!bkowie.
W aktach sejmikowych odnotowany zosta" w 1580 roku Feliks Roguski o przydomku Perku"a, pe"ni cy urz d podwojewodziego, a w 1570
s!dziego grodzkiego liwskiego. On i Piotr Roguski s cz!sto wymieniani w zapiskach s dowych liwskich cytowanych przez ksi!dza Sapek
– *wi!tochowskiego, autora historii tej rodziny z ziemi liwskiej74.
72
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Materia"y genealogiczne… k. 44.
Ibidem.
Zob. L. Zalewski, Szlachta ziemi liwskiej. Sejmiki. Urz#dy. Herbarz. Warszawa 2005, s. 157,
oraz idem, Ziemia liwska. Ludzie. Miejscowo"ci. Wydarzenia, Warszawa 2002, s. 77-78
i 136.
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Zaufaniem Doroty Barzyny, wojewodziny krakowskiej, cieszy" si!
w tym okresie Piotr Roguski, który jako dzier%awca jej 6 wsi w paraÞi
Ojrzanowo, móg" by' tak%e podkomorzym liwskim. Prawdopodobnie
z jej wsparcia, w tym samym okresie, korzysta pochodz cy z diecezji
pozna$skiej jezuita Jan Roguski, syn Walentego. Urodzony w 1576 roku, do zakonu wst pi" 11 grudnia 1596 roku w Krakowie. Ksi!dzem
zosta" w Krakowie 15 lipca 1606 roku, a zmar" 20 sierpnia 1647 roku
w Kaliszu. Jako profesor teologii polemicznej i moralnej by" prefektem
szkó" jezuitów w Kaliszu, Krakowie, Poznaniu i Lwowie75. Nale%y zauwa%y', %e z Roguszyna pochodzi"a tak%e rodzina Roguskich herbu
Awdaniec. Ród ten pochodzi" z Roguszyna w ziemi zakroczymskiej.
Do ziemi liwskiej przeniós" nazw! pierwotnego gniazda. W 1460 roku
kanonikiem by" Maciej Roguski wskazuj cy Awdaniec jako herb rodowy. W ko$cu XVI wieku kanonikiem pozna$skim by" tak%e: Samuel
Rogulski, syn Stanis"awa herbu Awdaniec.
Natomiast W. W. Wiel dek mylnie uto%samia wymienianego jako
przodka Roguskich o przydomku Rogalik, Wojciecha rotmistrza królewskiego wspomnianym przez Niesieckiego z innym Wojciechem
Roguskim, rotmistrzem królewskim i wojskim latyczowskim. )y" on
w pierwszej po"owie XVII wieku. Wed"ug Niesieckiego by" on o%eniony
z Katarzyn Kar&nick . Wraz z t ma"%onk posiada" w 1631 roku cz!&'
Bohuryna, który to maj tek nabyli Roguscy przed 1600 rokiem. W 1606
roku Jerzy Roguski naby" kolejn cz!&' tych dóbr. W po"owie XVII wieku
nale%a"y one w cz!&ci do Chreptowiczów, a w cz!&ci do Roguskich76.
Prawdopodobnie wspomniany rotmistrz królewski Wojciech Roguski
na czele licz cej 100 koni chor gwi kozackiej bra" udzia" w manifestacyjnym zgromadzeniu wojska pod Czerwonym Dworem 15 wrze&nia
1635 roku w zwi zku z planowan wojn ze Szwecj .
W pierwszej po"owie XVII wieku na Kresach dzia"a" jeszcze jeden znany %o"nierz, Wojciech Roguski, „który zgin " na Cecorze we
Wo"oszech, b!d c porucznikiem u ksi!cia Samuela Koreckiego”77.
Jego %on by"a Barbara Liszczanka, a córka Maryanna zosta"a %on
%o"nierza i znanego autora pami!tników, Joachima Jerlicza. Pisze on
w swoim pami!tniku: „Dnia 24 Novembris t.r. (1635 p. M. R.), w sobot!
na mi!sopusty przed Bo%ym Narodzeniem P. Joachim Jerlicz poj "
w ma"%e$stwo Pann! Maryann! z domu Ich M' Panów Roguzkich,
córk! Wojciecha Roguzkiego, który zgin " na Cecorze Porucznikiem
b!d c, pod chor gwi ksi!cia Samuela Koreckiego od Turków zabi-
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Zob. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995. Oprac.
L. Grzebie$ SJ, Kraków 1996, s. 573.
G. Ry%ewski, Ród Chreptowiczów herbu Odrow %, Kraków 2006,s. 32 i 35.
J. Jerlicz, Latopisiec albo kroniczka. Warszawa 1853, t. I, s. 42 i 83.
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ty, któr wydawa" i wesele sprawowa" P. Podkomorzy W"odzimierski
jako opiekun w maj!tno&ci swej Dobrzynie”78. Nie wiemy, o którym
z tych Wojciechów pisa" T. *wi!cicki: „Roguski Wojciech z Roguszyna
w ziemi liwskiej rotmistrz królewski, s"awny wojennymi dzia"ami pod
Chmielnickim przeciw Tatarom”79. Prezentowane materia"y dotycz ce
Roguskich potwierdzaj opini! Z. Pentka, %e wiele cennych informacji,
wymagaj cych dalszych bada$, zawieraj zachowane r!kopisy W. W.
Wiel dka.
Analiza tre&ci zawartych w tek&cie opracowanym przez zainteresowan rodzin! dla potrzeb wydawniczych W. Wiel dka wskazuje,
%e obok ewidentnych pomy"ek zawiera on informacje potwierdzone
w innych #ród"ach, w tym w aktach paraÞi w Czerwonce i w Pniewniku. Wykorzystany przez heraldyka materia" zosta" oparty o odpisy
dokumentów sporz dzone przez notariusza Piotra )aboklickiego,
sprawuj cego opiek! i maj cego dost!p do akt grodzkich i ziemskich
liwskich. Dokumenty te w 1809 roku dostarczy"a rodzina zainteresowana ich publikacj w tomie szóstym Heraldyki. Prawdopodobnie wiedza
i autorytet W. W. Wiel dka mia"y by' tak%e wykorzystane przy potwierdzaniu szlachectwa. Od czasu wydania pierwszych tomów Heraldyki,
sta" si! on cennym pomocnikiem w takich staraniach. Jego dzia"alno&'
odpowiada"a zapotrzebowaniu wspó"czesnych na ten rodzaj „us"ug”,
za& uznanie i rozg"os przynios"y W. W. Wiel dkowi wydania kolejnych
tomów Heraldyki. Z. Pentek podkre&la, %e rozpocz " on badania heraldyczno-genealogiczne od ko$ca lat 80. XVIII w. Kontynuowa" je do
&mierci 1822 roku. W&ród prenumeratorów Heraldyki jest liczne grono
prominentnych osób z ziemi liwskiej i drohickiej, m.in. ksi dz Jakub
Bia"obrzeski, prefekt szkó" w!growskich. List! dygnitarzy i urz!dników
liwskich otwieraj : Krzysztof Cieszkowski - kasztelan i Ignacy Cieciszowski, podkomorzy. Dzie"a zamówili tak%e: Micha" Cieszkowski - chor %y, Stefan Zambrzycki - stolnik, Józef Grzybowski - podstoli, Karol
Lelewel - cze&nik, Franciszek Wiel dko - "owczy, Adam Noyszewski
- skarbnik oraz Florian Cieszkowski - starosta kleszczowski. Dowodzi
to du%ego ich zainteresowania kolejnymi tomami Heraldyki.
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Ibidem, s. 42. Opiekunem panny m"odej by" knia# Jerzy Puzyna, podkomorzy w"odzimierski.
Tomasza 'wi#cickiego Historyczne pami tki znamienitych rodzin i osób dawnej Polski.
Przejrza" w r!kopisie, obja&ni" i uzupe"ni" przypisami Julian Bartoszewicz. Warszawa 1859,
t. II, s. 27. Z Mazowsza do innych ziem przenosili si! Roguscy ju% od pocz tków XVI wieku,
m.in. ks. W. W. Koja"owicz S. J. autor Herbarza Rycerstwa W. X. Litewskiego… z 1648
roku, stwierdza: „Roguskich dom koronny, w wojew. Po"ockiem osiad"”. By"a to rodzina
herbu Awdaniec. Zob. Ks. W. W. Koja"owicz S. J. , Herbarz Rycerstwa W. X. Litewskiego…,
Kraków 1897, s. 18.
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Heraldyka…, Nojszewscy herbu Brodzic

Wymienione osoby to elita maj tkowa i polityczna tej ziemi, osoby
aktywnie uczestnicz ce w sejmikach, wybierane pos"ami, komisarzami
cywilno-wojskowymi i s!dziami ziemia$skimi80. Spo&ród rodzin szlachty
80

Adam Noyszewski wymieniany jest w Heraldyce jako skarbnik liwski. Natomiast jako
w"a&ciciel dworku w Warszawie przy ulicy Nowolipie 2472 wyst!puje z tytu"em skarbnika
horodelskiego. Ksi dz Jakub Bia"obrzeski, rektor i regens seminarium w!growskiego, kanonik brzeski (1759-6.02.1831). Zob. R. Postek, Kolekcja portretu sarmackiego w zakrystii
Bazyliki Mniejszej w W#growie, W!grów 2011, s. 8-9.
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liwskiej z okolic Korytnicy w tomie II prezentowane s informacje o D browskich herbu Na"!cz, Garczy$skich herbu W"asnego, Jaczewskich
herbu Leliwa, Noyszewskich herbu Brodzic, Roguskich herbu Ostoja.
W tomie III omówieni s Cieciszewscy herbu Roch. Wiel dkowie s
wspominani w tek&cie po&wi!conym rodowi Kor$ herbu W"asnego.
W Heraldyce zaprezentowana jest tak%e rodzina Lelewelów, z której
Karol pe"ni" urz d cze&nika liwskiego. Dzie"o zawiera nazwiska urz!dników ziemskich i grodzkich liwskich. Otwiera j podkomorzy Ignacy
Cieciszewski, a zamykaj susceptanci: Franciszek Roguski i Wojciech
Skar%y$ski. Heraldyka nie zawiera informacji o wielu rodach liwskiej
szlachty. Wymienione w dziele oraz opisane w materia"ach przygotowanych do umieszczenia kolejnych tomów, to g"ównie rodziny zamieszka"e w s siedztwie Wiel dk, rodowego za&cianka autora oraz cz!sto
zawieraj ce ma"%e$stwa z Wiel dkami. S to Jaczewscy, Noyszewscy,
Roguscy i )abokliccy81..

Heraldyka…, Spis urz"dników ziemskich i grodzkich liwskich

81

W dokumentach dotycz cych Roguskich i Wiel dków wielokrotnie odnotowane s ma"%e$stwa mi!dzy przedstawicielami obu rodzin. Kolejna grupa to rodziny, których przedstawiciele nale% do elity politycznej i maj tkowej ziemi liwskiej, jak Cieciszowscy herbu
Roch, Bujnowie herbu *lepowron, Lelewelowie czy Garczy$scy, w"a&ciciele Paplina oraz
cz!&ci w okolicznych za&ciankach.
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Podczas prezentacji takich rodzin jak D browscy herbu Na"!cz czy
Roguscy herbu Ostoja, W. W. Wiel dek pos"uguje si! tekstami K. Niesieckiego, wzbogacaj c je g"ównie o informacje o osobach mu wspó"czesnych. Z kolei one zosta"y wykorzystane przez J. W. Bobrowicza,
wydawc! dzie"a K. Niesieckiego, do uzupe"nienia tekstu oryginalnego
Herbarza Polskiego. J. N. Bobrowicz wykorzysta" tak%e wiele informacji
W. W. Wiel dka w opracowanym przez siebie Dodatku do Herbarza
Polskiego… wydanym w Lipsku w 1844 roku. Zadba" on o wskazanie
#ród"a ich pochodzenia, ponadto pisane s inn czcionk . Z rodów
szlachty liwskiej opublikowa" za Wiel dkiem teksty o Jaczewskich
i Noyszewskich, które by"y pomini!te przez K. Niesieckiego.

Heraldyka…, D browscy herbu Na#"cz

W. W. Wiel dkowi nie uda"o si! zrealizowa' swoich ambitnych
planów i wyda' drukiem wszystkich zgromadzonych materia"ów genealogicznych i heraldycznych. Dzie"o mia"o dorównywa' herbarzowi
K. Niesieckiego. By"o ono na nim wzorowane, co jest przez niektórych
wytykane autorowi. Zbli%ony do herbarza K. Niesieckiego jest sposób prezentacji wiedzy i informacji historyczno-heraldycznej. Cz!&'
pierwsza tomu pierwszego to licz cy 246 stron „wyk"ad o cz!&ciach
sk"adowych herbu, o herbie pa$stwa, o herbach biskupstw, kapitu" i województw. Dalej o marsza"kach, hetmanach, kanclerzach, podskarbich,
o pocz tkach stanu szlach., o baronach, hrabiach, o prerogatywach
szlachty.” Podobny uk"ad mia"o dzie"o K. Niesieckiego, które tym problemom po&wi!ca"o a% 577 stron82.
Obaj autorzy s wierni sposobowi prezentacji materia"u genealogiczno-heraldycznego, który zastosowa" B. Paprocki w Herbarzu Rycerstwa
Polskiego… wydanym w Krakowie w 1584r. Dzie"o to rozpoczyna si!
82

Zob. BibliograÞa polska…, s. 448, oraz „Herbarz Polski” K. Niesieckiego S. J. …” wydany
przez J. N. Bobrowicza, t. I, Lipsk 1839-1846.
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od dedykacji, któr oÞarowa" Stefanowi Batoremu „…wierny poddany
Bartosz Paprocki szlachcic polski” wraz z pro&b do „…Pana Boga
o to, aby w. k. m. d"ugo w dobrem zdrowiu i w pociechach pod"ug my&li,
ku d"ugiej s"awie i ozdobie królestwa fortunnego panowania u%yczy'
raczy"”. Potem nast!puje tekst zatytu"owany: „O orle klejnocie, którym
tylko samym Królom Polskim nale%y.”
W dziele B. Paprockiego wa%n rol! odgrywaj te cz!&ci, które
prezentuj jego wiedz! o historii Polski i Litwy, dokonaniach kolejnych
w"adców, których list! rozpoczyna legendarny Lech „najpierwszy monarcha” oraz informacje i herby o „pa$stwach albo województwach…
Królestwu Polskiemu i Wielkiemu Ksi!stwu Litewskiemu nale% cych”.
B. Paprocki, a za nim K. Niesiecki i W. Wiel dek, du%e znaczenie przywi zuj do opisu historii i praw stanu szlacheckiego. Nosi on w Herbach
Rycerstwa Polskiego… tytu" Ksi#gi wtóre. O narodzie szlacheckim. Jak
dawno jest, a sk d ma pocz tek, tak%e o klejnociech, które pospolicie
herby zowiemy, sk d, dla czego, i jako dawny pocz tek maj .
Tworz c swoje dzie"o W. W. Wiel dek skorzysta" z akceptowanego
i sprawdzonego wzoru dzie"a heraldyczno-genealogicznego. Krytyk!
budzi to, %e „Ca"ymi stronicami wypisuje Niesieckiego, którego jednak
nie cytuje. Gdzie poza Niesieckiego wychodzi, jest powierzchowny
i nie #ród"owy”83. Opinia ta jest nie do ko$ca sprawiedliwa. Dla osób
badaj cych okres, w którym powstawa" pierwszy tom, wa%ne znaczenie
ma dokonane przez W. W. Wiel dka imienne zestawienie urz!dników
ziemskich i grodzkich. Autor prezentuje wiele informacji o osobach mu
wspó"czesnych, aktywnych politycznie w czasach panowania Stanis"awa Augusta Poniatowskiego. To decyduje, %e jego dzie"o jest wa%nym
#ród"em dla osób badaj cych ten okres. W tym czasie nast!powa"y
zmiany w wyobra%eniach o idei szlachectwa. Coraz cz!&ciej zaczyna
torowa' sobie drog! poj!cie nowoczesnego obywatela i obywatelstwa.
Niew tpliwie dzie"o W. W. Wiel dka jest w du%ym stopniu kontynuacj
starych wzorów i idei. Daje on temu wyraz, prezentuj c w tomie pierwszym tekst o prawach i prerogatywach stanu szlacheckiego84. Akceptuj c np. to, %e „nic nie szkodzi szlachectwu dzieci, chocia% matka nie
szlacheckiego stanu” jednocze&nie stwierdza, %e „nie jest szlachcicem,
który szlacheckich rodziców maj c, przyj " prawa miejskie, i tym si!
bawi rzemios"em lub sposobem %ycia, który miejskim tylko jest przyzwoity”. Musi to budzi' zdziwienie, gdy% pogl dy te publikuje w 1792 roku,
a wi!c po licznych i demonstracyjnie podejmowanych przez przywódców post!powej szlachty decyzjach o przyjmowaniu praw miejskich.
Autor mieszka i pracuje w Warszawie, które to miasto zaczyna by'
83
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BibliograÞa polska…s. 448.
Opinie na temat praw i prerogatyw stanu szlacheckiego przedstawi" W. W. Wiel dek w tomie
pierwszym Heraldyki, s. 212-223.
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miejscem osiedlania si! wielu reprezentantów drobnej szlachty z ziemi
liwskiej. Cz!&' z nich wykonuje ró%ne zaj!cia nie zawsze uwa%ane za
godne osób szlacheckiego pochodzenia. Przyjmuj c prawa miejskie
zdobywaj oni cz!sto znaczny maj tek. Np. Sebastian Roguski, w"a&ciciel cegielni, jest posiadaczem kamienicy murowanej przy ul. Freta
270 oraz dworku przy ulicy K"opot 2133. Kamienice wynajmuje kilku
rzemie&lnikom, a w dworku mieszka z rodzin , s"ug i parobkami85.
Rodzin! Roguskich, jedn z najbardziej licznych w ziemi liwskiej
reprezentuj wi!c zarówno Mateusz Roguski, szambelan królewski,
w"a&ciciel posesji przy ulicy Inßanckiej 2098, Ignacy Roguski, burgrabia grodzki liwski, zamieszka"y w kamienicy murowanej Rostworowskiego kasztelana zakroczymskiego przy ulicy Maryensztad nr 2659,
jak i wspomniany Sebastian Roguski, w"a&ciciel kamienicy i dworku,
czerpi cy zyski z wynajmu lokali w tych posesjach i z wytwarzania
cegie". Mieszka$cem Warszawy jest tak%e Wincenty Roguski, który
„robi w Ludwisarni”. Osoby nosz ce nazwisko Wiel dek s wymieniane w spisach mieszka$ców Warszawy w tych latach, zarówno
w gronie w"a&cicieli dworków i kamienic, jak np. Franciszek Wiel dek,
jak i szlachty nie maj cej sprecyzowanego #ród"a utrzymania, jak np.
wspomniany Tadeusz Wiel dko z %on , wynajmuj cy mieszkanie. Jest
tak%e „Wielontkowa %o"nierka z córk ”, mieszkaj ca w domu Klimkiewicza, kapitana gwardii pieszej.
Warszawa staje si! wówczas miejscem, w którym swoje plany %yciowe chc realizowa' zarówno reprezentanci prowincjonalnych elit
jak i osoby ubogie, nie maj ce mo%liwo&ci utrzymania w rodzinnych
stronach. Te materialne motywy gra"y tak%e wa%n rol! w sytuacji W. W.
Wiel dka. Pomimo %e dzia"alno&' oraz dzie"o heraldyczne, jakim ws"awi" si! W. W. Wiel dko, budzi"o wiele krytycznych uwag, to nie mo%na
pomin ' tego, %e autor d %y" do gromadzenia jak najwi!kszej ilo&ci
wiarygodnych #róde" i informacji. M.in. w tomie pi tym, w przedmowie
zawar" apel o „nadsy"anie autentycznych dokumentów i genealogii”.
Tom ten uwa%any jest za „stosunkowo najcenniejszy”…bo od „Niesieckiego jest mniej zale%ny”. S tu liczne wiadomo&ci o rodzinach
szlacheckich, których Niesiecki nie uwzgl!dni", b d# o osobisto&ciach
%yj cych w drugiej po"owie XVIII wieku. Jest te% nieco informacji o rodzinach nobilitowanych lub obdarzonych indygenatem za Stanis"awa
Augusta86.
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AGAD, Warszawskie – Ekonomiczne, sygn. 15, k. 116 i sygn. 17, k. 63.
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W BibliograÞi polskiej…(s. 448.),autorzy jako szczególnie cenne wskazuj informacje: O familii
i herbie Lelewelów, wywodz cych si# z Austrii (LoelhoeÞel de Loewenasprung), a indygenów
w Polsce 1768; Obszerna genealogia Pi"sudskich (od r. 1413 si!gaj ca), która ko$czy si! na
Janie Pi"sudskim, O herbie Pióros!aw nadanym Ad. M#drzeckiemu., O Puszetach wywodz cych
si# od hrabiów Prowancji, O Eysymontach (Marcinie poecie)., O Kad!ubowskich (przytacza
przywileje król. do nich si! odnosz ce z w. XVI).
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Przy ocenie Heraldyki… nale%y uwzgl!dni' tak%e to, %e powsta"a
ona i by"a wydawana w latach 1792-1798. Pe"ni"a wa%n funkcj! w podtrzymaniu &wiadomo&ci wielu rodzin o roli, jak odgrywa"y w dawnej
Rzeczypospolitej, oraz popularyzowaniu wiedzy o utraconych prawach
i wolno&ciach. Ta rola dzie"a heraldycznego W. W. Wiel dka oraz literatury genealogicznej i heraldycznej XIX i XX wieku wymaga dalszych
bada$.
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„Ojciec”, ilustracja do Sklepów cynamonowych B. SchulzagraÞka Ireny Stankiewicz

ARTYKU$Y
I ROZPRAWY
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Pu#kownik Ludwik Kami%ski (1786-1867) –
– oÞcer, poeta t#umacz, ziemianin
„Kraj kocha" wi!cej zaiste g"!bokiej czci wspomnieniem i nieokre&lon jak & nadziej ni% prac i stale wytkni!tym zamiarem, wi!cej
krytyk
na ciemi!%ców ni% skuteczn
rad dla ciemi!%onych, ale
kocha" go szczerze, po dawnemu, po %o"niersku. Je&li nie podziela"
demokratycznych ówczesnej m"odzie%y przekona$ i d %no&ci, to
przynajmniej nie szydzi" z nich, umia" je pojmowa', szanowa", gdy by"y
szczere i sumienne” – zapisa"a na kartach wspomnie$ Narcyza )michowska, nazywaj c pu"kownika Ludwika Kami$skiego „wyj tkowym
na sw epok! obywatelem”1. „W po%yciu towarzyskim by" to cz"owiek
mi"y, naturalny, "atwo udzielaj cy si!. Dowcip i weso"o&' jego tyle mia"y
wdzi!ku, %e w ka%dem kó"ku towarzyskim by" po% dany, przez wszystkich kochany i wielbiony; wewn trz za& domu w"asnego, rzec mo%na
by" patryarch ...” – napisa" z kolei we wspomnieniu po&miertnym na
"amach „Tygodnika Ilustrowanego” F. Chmieli$ski2. )o"nierz, patriota,
uczestnik wojen napoleo$skich, by" L. Kami$ski postaci niezwyk" .
Porzuciwszy s"u%b! wojskow po upadku Ksi!stwa Warszawskiego,
zaj " si! gospodarowaniem na roli, równocze&nie dokonuj c przek"adów literatury pi!knej z j!zyka w"oskiego, angielskiego i niemieckiego.
Zajmowa" si! te% poezj , hodowa" rzadkie okazy kwiatów. Niezw"ocznie po wybuchu powstania listopadowego przy" czy" si! do szeregów
powsta$czych, pe"ni c odpowiedzialne funkcje dowódcy województwa mazowieckiego i wicegubernatora Warszawy, w schy"kowej fazie
dzia"a$ wojennych – podszefa sztabu g"ównego wojsk polskich. Nie
godzi" si! na kapitulacj!. Przez ponad rok przebywa" na zes"aniu w g"!bi
Rosji. Po powrocie zaj " si! ponownie literatur i poezj .
1

2

N. )michowska, J. Baranowska, 'cie%ki przez %ycie. Wspomnienia,oprac. M Romankówna,
Wroc"aw 1961, s. 99.
F. Ch. [Chmieli$ski], Ludwik Kami$ski, „Tygodnik Ilustrowany”, nr 9 z 29 II 1868, s. 108.
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Urodzi" si! prawdopodobnie w Bostyniu
na Litwie, wed"ug przekazu N. )michowskiej
jako nie&lubny syn gen.
Micha"a Kazimierza
Paca (1754-1800) 3 ,
a przyrodni brat Ludwika Micha"a Paca
(1780-1835), herbu
Gozdawa. W"a&nie
w tym czasie M. Pac
rozwiód" si! z %on .
Ojciec interesowa" si!
bardzo losem syna,
zapewniaj c mu staranne wykszta"cenie
na pensji Francuza
Rosseau w Warszawie. Od 14 roku %ycia
przebywa" przez dwa
lata w Pary%u, sk d
wraz z przyrodnim bratem uda" si! na studia
Ludwik Kami%ski. Fot. L. Kulika do artyku#u z:
do Londynu. W trakcie
G. M. Lewandowska, E. Tomczak, A. Babula [red.],
Z dorzecza Bugu i Liwca. Prasowe peregrynacje po studiów opanowa" biepowiecie w!growskim (1810-1939). Katalog z wy- gle j!zyki: francuski,
stawy zorganizowanej z okazji 200-lecia powiatu angielski, w"oski i niew"growskiego, Warszawa 2010, s. 9, 22-23
miecki, pozna" tak%e
literatur! zachodniej
Europy. „Pac nadzwyczajnie by" do niego przywi zany i zapisa" mu ogromny swój maj tek.
Kiedy p. Ludwik mia" sukcesj! w posiad"o&' obejmowa', rodzina nieboszczyka jako& tak spraw! nakierowa"a, %e dla prawnych formalno&ci
za% dano pierwej od niego, aby metryk! swoj koniecznie w urz!dzie
z"o%y" – wspomina"a N. )michowska. - Na tej metryce by"o imi! jego
matki tylko – nie narusza"oby to prawomocno&ci zapisu, lecz wyci gn!"o na jaw dawne, zapomniane ju% prawie zgorszenia. Pan Ludwik
wola" si! spadku wyrzec, za co zosta"a mu tylko p"onna wdzi!czno&'
3

N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 95; E. Rabowicz, Kami$ski Ludwik, (w:) Polski
S!ownik BiograÞczny, t. XI, Wroc"aw 1964-1965, s. 574. R. Bielecki, S!ownik biograÞczny
oÞcerów powstania listopadowego, t. II, Warszawa 1996, s. 247 pisze: „by' mo%e guwernantki we dworze Niemirowicza – Szczyta, w"a&ciciela Bostynia”.
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(...), do &mierci wierna przyja#$ ksi!cia i 300 000 z"p na mocy jakiego&
prawa dawniej mu zabezpieczonych”4. Do ko$ca %ycia Ludwik Kami$ski
piecz!towa" si! herbem Topór5.
Po powrocie do kraju zadebiutowa" przek"adem poematu Olivera
Goldsmitha (1728-1774)Wie" opuszczona (Warszawa 1806). „By"
jednym z pierwszych Polaków, którzy t"umaczenia z angielskiego dokonywali wprost z orygina"u” – podkre&li" Edmund Rabowicz. Z pierwszych wersów poematu bije uwielbienie dla sielskiego %ycia wiejskiego,
któremu Kami$ski mia" si! ju% niebawem po&wi!ci':
„Wsi rozkoszna! nie mia"y równej nasze niwy,
Gdzie by" pasterz przy zdrowiu w dostatku szcz!&liwy,
Któr! Wiosna naypierwszym ozdabia"a kwiatem,
Gdzie zielono&' niech!tnie uchodzi"a z latem;
Wy s"odkiey niewinno&ci przyjemne murawy!
Gdzie jeszcze dziecko, wszystkie lubi"em zabawy.
Jak%em cz!sto kwieciste " ki te przebiega",
Gdziem w mierno&ci naytrwalsz szcz!&liwo&' postrzega";
Nieraz mnie rzecz najmniejsza z osobna bawi"a:
Rola dobrze uprawna, lub chatka pochy"a,
Ów m"yn, którego strumyk ten obraca" ko"a,
Na bliskim wzgórku wie%a skromnego ko&cio"a (...)”6.
Po wkroczeniu wojsk francuskich na ziemie polskie porzuci" jednak
literatur! i 12 stycznia 1806 r. zaci gn " si! w Poznaniu do 11 pu"ku
piechoty jako podporucznik, nast!pnie porucznik. 5 marca 1807 r. otrzyma" awans na kapitana7. Wiosn tego roku wzi " udzia" w obl!%eniu
Gda$ska. 14 maja 1808 r. poda" si! do dymisji. W 1809 r. powróci" do
s"u%by jako kapitan Sztabu G"ównego ksi!cia Józefa Poniatowskiego.
5 sierpnia 1809 r. zosta" szefem batalionu 5 p.p., dowodzonego przez
Micha"a Radziwi""a. W marcu tego roku otrzyma" Krzy% Kawalerski.
Po reorganizacji armii Ksi!stwa Warszawskiego dosta" przydzia" do
15 p.p. Kampani! 1812 r. odby" ponownie w szeregach 5 p.p. jako
szef batalionu. Odznaczy" si! w czasie odwrotu X korpusu marsza"ka
Jacquesa Macdonalda, zw"aszcza w kontruderzeniu pod Ryg , zapocz tkowanym w nocy 15 listopada. W walce z oddzia"ami rosyjskimi,
4
5

6

7

N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 96.
S. Uruski, Rodzina, herbarz szlachty polskiej, t. VI, Warszawa 1909, s. 179; J. A. Kami$ski, Materia!y do monograÞi i historii rodzin Kamie$skich i Kami$skich, t. I, Lwów 1854,
s. 65, 282.
E. Rabowicz, op. cit., s. 575. Wie" opuszczona. Poema z angielskiego prze!o%one przez
L.K., Warszawa 1806, s. 7.
R. Bielecki, op. cit., s. 247; B. Gembarzewski, Wojsko Polskie. Ksi#stwo Warszawskie
1807-1814, Warszawa 1912, s. 86.
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które przesz"y D#win! odznaczy" si! szczególnie 5 p.p. – bataliony
Kami$skiego i F. Stokowskiego, walcz ce w sk"adzie 7 Dywizji Piechoty gen. Charlesa Louisa Grandjeana. W czterodniowych walkach
Polacy i Prusacy rozbili 6-7 batalionów rosyjskich, wzi!to 1400 je$ców.
„*wietnie odznaczy" si! tutaj 5 pu"k piechoty” – podkre&li" Marian Kukiel.
21 listopada Macdonald wyró%ni" Kami$skiego w swym raporcie8.
Kami$ski walczy" dalej w trakcie odwrotu X Korpusu przez Litw!
i Prusy. Wzi " udzia" w obronie Gda$ska, obleganego od 18 stycznia
1813 r. przez gen. rosyjskiego Stengela, pod bezpo&rednimi rozkazami gen. brygady M. Radziwi""a. Pod komend francuskiego gen.
Jeana Rappa pozostawa"o w Gda$sku oko"o 35 tys. %o"nierzy, w tym
5844 Polaków, z których w chwili kapitulacji na pocz tku stycznia
1814 r. zosta"o 3626 ludzi. Duch w oddzia"ach polskich do ko$ca by"
„niez"omny” i nie opu&ci"a ich wola walki nawet po podpisaniu pierwszej
kapitulacji 28 listopada 1813 r., mimo, %e zacz!"o brakowa' %ywno&ci i zacz!to „zjada' psy i koty”. 1 grudnia oÞcerowie polscy – w tym
Kami$ski – wystosowali do gen. Rappa zbiorowy list z zapewnieniem
o pos"usze$stwie i przywi zaniu, jednocze&nie o&wiadczaj c: „(...) pod
Twoim dowództwem przedsi!wzi ' mo%emy rzeczy najtrudniejsze, ale
nie pozwalaj, Jenerale a%eby&my bro$ z"o%yli przed nieprzyjacielem,
który nas nigdy nie zwyci!%y", a je%eli taki nasz los by' musi, wolimy
w g" b Rosji pój&' w niewol! wojenn ”9. Polacy okryli si! chwa" szczególnie w dniach: 29 stycznia, 7 lutego, 5 i 24 marca, 15 i 27 kwietnia,
29 sierpnia i 1 listopada. Za walki w obronie Gda$ska Kami$ski otrzyma" Order Legii Honorowej10. Dowodz cy 7 Dywizj Piechoty gen.
Grandjean wyda" 28 grudnia 1813 r. rozkaz dzienny s"awi cy odwag!
oddzia"ów polskich11.
Po krótkim pobycie w niewoli, 2 lutego 1814 r. pp"k L. Kami$ski zosta"
przeniesiony do 4 pu"ku liniowego, sk d wzi " dymisj!12. Po zwolnieniu
z wojska, zapewne z pieni!dzy pochodz cych z dzia"ów rodzinnych,
zakupi" w dniu 1 sierpnia 1815 r. od Antoniego Wierusz Kowalskiego za
kwot! 126 tys. 800 z"otych polskich wie& Górki Borze pod W!growem,
wraz z przyleg"o&ciami we wsiach Górkach Grubakach, Górkach *red8
9
10
11

12

M. Kukiel, Wojna 1812 roku, t. II, Kraków 1937, s. 384.
M. (ukasiewicz, Armia ksi#cia Józefa 1813, Warszawa 1986, s. 329.
S. (oza, Legia Honorowa w Polsce 1803-1923, Zamo&' 1923, s. 47 (poz. 666).
„Przewiduj c moment, w którym b!dzie musia" z"o%y' dowodzenie, chcia" przed rozstaniem
da' wyraz swojej wdzi!czno&ci <<za satysfakcj!, jakiej doznawa"em przez ca"y czas, kiedy
mia"em zaszczyt odbywa' s"u%b! z oddzia"ami tak zdecydowanymi i tak cennymi, jakimi
s w"a&nie oddzia"y wchodz ce w sk"ad 7 dywizji... Historia powinna zachowa' wszystko,
o czym mieli&my okazj! pozytywnie pisa', i przekaza' potomno&ci wiele pi!knych cech,
którymi szczyc si! dowódcy i %o"nierze>>”. M. (ukasiewicz, op. cit., s. 329.
B. Gembarzewski, op. cit., s. 72, 95.
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nich i Jaczewie, oraz w dniu 8 pa#dziernika tego roku folwark P!kule
z cz!&ciami we wsiach Komorach, Rowiskach i K!sach Kownatach
od Wojciecha Chmieli$skiego, za 24 tys. 500 z"otych. Oba kontrakty
wpisano do akt odpowiednio 8 sierpnia i 19 pa#dziernika, a wci gni!to
do ksi!gi wieczystej 18 lutego 1822 roku13. Nie jest zatem wiarygodny
przekaz Narcyzy )michowskiej, %e Górki kupiono mu za 300 tys. z"otych, w zamian za rezygnacj! do praw spadkowych, któr to wiadomo&' powtórzyli m.in.: Edmund Rabowicz, Robert Bielecki i Stanis"aw
Szenic14. Kami$ski zap"aci" za dobra ziemskie w sumie 151 tys. 300 z".
W tym%e roku o%eni" si! z pochodz c z Wielkopolski Barbar Walknowsk , córk Felicjana15. N. )michowska w 1842 r. zanotowa"a, %e
Górki by"y „ma" wioszczyn , która obecnie nawet, cho' ziemia w cenie
post pi"a, niewarta nawet i po"owy tej sumy”16. Folwark Górki – Borze,
le% cy w powiecie w!growskim, obwodzie siedleckim, województwa
podlaskiego, w paraÞi Korytnica w 1827 r. sk"ada" si! z 22 domów i liczy" 132 mieszka$ców, a folwark P!kule-3 domy i 34 mieszka$ców17.
W 1846 r. warto&' Górek L. Kami$skiego oszacowano na 22 695 rubli
srebrem, co stawia"o te dobra ziemskie dopiero na pograniczu trzeciej
i czwartej dziesi tki maj tków ówczesnego powiatu w!growskiego
wed"ug ich warto&ci18. Nie móg" si! zatem równa' z posiad"o&ciami
Hirschmanów (Soko"ów, Z bków, Prze#dziatka – 205 500 rs), Zamoyskich (Ko"odzi % – 150 000 rs), Krasi$skich (Sterdy$ – 137 625 rs) czy
(ubie$skich (W!grów – 120 000 rs)19. Dodatkowy zysk czerpa" jednak
Kami$ski z karczm w Górkach Grubakach, Jaczewie, Górkach Borzych
„z prawem propinowania trunków krajowych”, oraz wiatraka w Górkach
Borzych, o czym &wiadcz zapisy w ksi!dze wieczystej dóbr20.

13

14

15
16
17

18

19
20

AP w Siedlcach, Hipoteka W!grów, sygn. 89. Ksi!ga wieczystwa – Górki Borze (nr 69),
k. 3, 3 v, 151, 300.
N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 96, 98;R. Bielecki, op. cit., s. 248; E. Rabowicz,
op. cit., s. 575; S. Szenic, Cmentarz Pow zkowski 1851-1890. Zmarli i ich rodziny, Warszawa 1982, s. 173; A. Ko"odziejczyk, W latach Królestwa Kongresowego, (w:) W#grów
– dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944. Pr. zb. pod red. A. Ko"odziejczyka i T. Swata,
W!grów 1991, s. 92.
A. Boniecki, Herbarz Polski, t. IX, Warszawa 1906, s. 210.
N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 98.
Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego z wyró%nieniem ich po!o%enia i ludno"ci...,
t. I, Warszawa 1827, s. 38 i 82.
Archiwum G"ówne Akt Dawnych: Komisja Rz dowa Spraw Wewn!trznych, sygn. 6559.
Wykaz wszelkich dóbr z hypoteki jawnych z wymienieniem w!a"ciciela i szacunku w dawnej
Guberni Podlaskiej; A. Ko"odziejczyk, op. cit., s. 128. W S!owniku geograÞcznym Królestwa
Polskiego i innych krajów s!owia$skich, t. II, Warszawa 1881, s. 715 znalaz" si! mylny
zapis: „folwark (...) od wieków nale% cy do rodziny Kami$skich”.
Wykaz wszelkich dóbr..., k. 269-283; A. Ko"odziejczyk, op. cit., s. 129.
AP Siedlce, Hipoteka W!grów, sygn. 89, k. 5. 5v, 6.
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Ziemia w Górkach po"o%onych na lewym brzegu rzeki Liwiec, by"a
dobra, %ytnia, obÞtowa"a w " ki i pastwiska. Kami$ski okaza" si! równie
dobrym gospodarzem, jak %o"nierzem; powróci" te% do literatury i poezji.
N. )michowska, która pozna"a Kami$skiego w 1842 r. i zaprzyja#ni"a
si! z ekspu"kownikiem, zanotowa"a na kartach wspomnie$: „Trzeba
mu jednak odda' t! sprawiedliwo&', %e si! umia" wybornie do swego
po"o%enia zastosowa'. Gospodarstwa nie podniós", ale te% d"ugów
nie pozaci ga". Domek drewniany, pokoiki male$kie, sprz!ty bardzo
skromne, bez obi', bez mahoniów, w bawialni tylko ma"y szpinecik,
dobrze nastrojony pod oknem, kilka pi!knych rycin na &cianach
i marmurowy pos %ek J!drzeja Kochanowskiego [winno by' Piotra
– dop. A. K.], t"umacz pierwszy Jerozolimy wyzwolonej ostatniemu
jej t"umaczowi podarowany przez ks. Micha"a Radziwi""a. Zreszt
prócz sofy, w"óczkowym dywanikiem okrytej, prócz dwóch ma"ych
fotelików wszystko proste jak u zagrodowego szlachcica, lecz na
tych prostych, drewnianych sto"ach pe"no ksi %ek, na oknach pe"no
kwiatów, przybory biurkowe eleganckie, albumy w"asn i córek prac
zarysowane (...)”21.
Z wielk estym wypowiada" si! o Kami$skim równie% Prot Adam
Jacek Lelewel (1790-1884), m"odszy o cztery lata brat wybitnego
historyka Joachima.
Pozna" on Kami$skiego
w 1809 r. i by" pó#niej,
jako w"a&ciciel Woli Cygowskiej w powiecie
stanis"awowskim, s siadem Kami$skich. Lelewel podnosi" jego gospodarno&' i patriotyzm.
„Kami$scy prawdziwym
byli wzorem rz dno&ci.
Oszcz!dno&' ich nie
u wszystkich znajdowa"a aprobat!, uwa%ano
Prot Lelewel (1790-1884),
przyjaciel i s siad L. Kami%skiego
21

N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 98.
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to za przesad!, ale co wi!cej czyni' mogli na jednym folwarku, jakim
by"y Górki? Nie rolnik, nie spekulant, ale spokojny, ci gle literatur!
uprawiaj cy t"umacz z angielskiego Popa, z w"oskiego Tassa i Danta,
a wielu innych drobnych prac autor. Jedyn jego od pracy odrywk
by" ogród i towarzystwo, którym si! szczerze oddawa", st d te% cz!ste
odwiedzanie domu naszego”22.
„Przyj!cie go&ci odpowiada"o charakterowi ca"ego urz dzenia.
Skromne by"o a dostatnie jednak – wspomina"a dalej )michowska.
- Bracia moi wydziwi' si! nie mogli, jak tam zawsze mi!dzy po"udniem
a pi t godzin ka%dy zawsze na obiad traÞa". Przybywa kto, wita si!,
zaczyna rozmawia', najdalej w kwadrans s"u% ca zaprasza do sto"u
i jest wyborna jaka& zupa, jest pieczyste, jarzyna lub legumina doskona"a, a zdawa"o si!, %e nikt z pokoju nie wychodzi", nikt si! nie kr!ci",
nie dysponowa", wszystko zjawia"o si! jak za poruszeniem cudownej
spr!%yny.
Liczniejsze zebrania przyjmowano suciej daleko, zawsze przecie%
z domowych zapasów. Bywa"o wi!cej t"ustego drobiu, przypraw z jaj,
owoców i &mietany, nic wyszukanego, lecz wszystko smaczne, wszystkiego dla wszystkich. Jedyny produkt zagraniczny, który si! wtedy ukazywa" na stole, to by" w!grzyn wytrawny. Pan Pu"kownik lubi" dobrym
w!grzynem cz!stowa', lubi" sam jeden i drugi wychyli' kieliszeczek,
ale nigdy tak jego, jak te% %adnego z go&ci nikt w jego domu pijanym
nie widzia", ledwo czasem po kres dobrego humoru troch! wi!cej o%ywionym. Karty do gry na lekarstwo pró%no by szuka" w ca"ym dworze,
sam nie cierpia" tego rodzaju zabawy i stanowczo usun " j ze swego
otoczenia. (...) O ile wiem, ani g"upcy, ani rozumni ludzie nigdy si!
w Górkach nie nudzili. W"a&ciciel ich nigdy si! nie nudzi" tak%e. Uk"ada" zielniki, czytywa" nowo wychodz ce dzie"a, rysowa", pisa" (...) - no,
pewnie te% i troch! gospodarzy"”23.
Obok domu Kami$ski zbudowa" niewielk oran%eri!, gdzie uprawia"
rzadkie i pi!kne ro&liny. Ozdob! jego hodowli stanowi"a „purpurowa euforbia” z rodziny wilczomleczowatych i gdy Eugeniusz Sue do niej „ludzi
zaciekawi"”, wielu mi"o&ników kwiatów przyje%d%a"o do Górek ogl da' t!
ro&lin!. „S siedzi nieraz %artowali, %e za ksi %ki i oran%eri Pan Pu"kownik
by"by móg" dawno drugie Górki przykupi'” – zanotowa"a )michowska24.
Patriotyzm w"a&ciciela Górek wielce ceni" P. Lelewel. „Kami$ski ze
s"u%by wojskowej wyniós" wielki szacunek kolegów i dowódcy, ksi %!cia
Micha"a Radziwi""a” – pisa". W 1821 r. powierzono Lelewelowi utworze-

22

23
24

P. Lelewel, Pami#tniki i diariusz domu naszego. Przygot. do druku i opatrzy"a przypisami
I. Lelewel-Friemannowa, Wroc"aw 1966, s. 371.
N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 98-99.
Ibidem, s. 98.
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nie Gminy Zawi&la$skiej Towarzystwa Patriotycznego. „Wnet przyj "em
cz"onków: Kiedrzy$skich braci, dzier%awców Kußewa, Dembowskiego
Jana ze Stojade", Sobieskiego Jana z Korytnicy, Czarnockiego Ksawera z Klembowa, Kami$skiego Ludwika z Górek, Kuszla Antoniego
z )eliszewa, Szymanowskiego Feliksa z Cygowa, wszystkich by"ych
w wy%szych stopniach wojskowych. Kiedy w dniu 6 listopada wysz"o
postanowienie namiestnika Królewskiego, moc którego wszelkie
towarzystwa tajne zakazane, sprawi"o zachwianie i konsternacj!,
a ostro%niejsze post!powanie” – relacjonowa" P. Lelewel25.
Kami$ski przewodzi" szlachcie w!growskiej z okolic Górek, Korytnicy, Liwa. Obok niego wybijali si!: Adam Jaczewski, w"a&ciciel Pniewnika, Wincenty Pawe" Cieszkowski z Suchej, J!drzej Jakub Rybi$ski
z Rabian, Antoni Noiszewski z Noiszewa, Piotr Roguski z Roguszyna,
Kazimierz Oborski z Ossówna, Szczepan Swinarski, w"a&ciciel Wierzbna i Czarnog"owia, bracia Jan i Ignacy Sobiescy, dzier%awcy Korytnicy.
W ich dworach i dworkach koncentrowa"o si! %ycie spo"eczno-patriotyczne powiatu26.
W 1822 r. na wyra#ne polecenie Towarzystwa Patriotycznego o godno&' pos"a na Sejm Królestwa Polskiego z powiatu w!growskiego stara"
si! P. Lelewel, dotychczas marsza"ek sejmiku stanis"awowskiego. Móg"
liczy' – jak sam pisa" – na poparcie Kami$skiego i Sobieskich. Jego
przeciwnik – pose" od 1818 r. Józef Grabowski, dziedzic )arnówki cieszy" si! pocz tkowo poparciem wi!kszo&ci szlachty w!growskiej. „Na
kilka dni przed sejmikiem osiad"em ju% w Górkach i Korytnicy, stamt d
do zacniejszych g"osuj cych osobi&cie lub listownie niep"onne kroki
robi"o si! – relacjonowa" swoje zabiegi kandydat na pos"a – Szlacht!
drobniejsz kaptowa"o si! przez zwolenników, a przy pierwszym zapoznaniu i weselszym humorze w dniu niedzielnym po nabo%e$stwie
z ko&cio"a w Korytnicy liczna szlachta, zaproszona na dziedziniec braci
Sobieskich, przy kilku rozstawionych stolikach naje%onych lampkami
i trunkiem – traktowana”27. Lelewel i popieraj ca go partia wykorzystywali przy tym popularno&' ojca Prota – Karola Lelewela, by"ego
cze&nika liwskiego, komisarza Sejmu Konstytucyjnego oraz powa%anie
u szlachty pu"kownika Kami$skiego.
„Usi"owania przyjació" przewa%y"y na stron! moj – czytamy dalej
w opisie tej przedwyborczej kampanii – i znaczn wi!kszo&ci wybrany zosta"em. Ko&ció" ksi!%y komunistów [w W!growie – dop. A. K.]
stanowi" sal! elekcji, w celach roz"o%yli&my si!, a wielki refektarz by"
sal jadaln , gdzie ci g"e jedzenie by' musia"o dla znakomitszych,
25
26
27

P. Lelewel, op. cit., s. 256, 371.
A. Ko"odziejczyk, op. cit., s. 92.
P. Lelewel, op. cit., s. 258.
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a po dope"nieniu elekcji obiad poselski, liczny, bo z gór osób sto
do sto"u zasiad"o. Trzeba te% by"o pami!ta' o szlachcie mniejszej.
Traktament dla niej czas wielkiego postu regulowa" do &ledzi i bu"ek,
i wódki ad libidum ["ac. do woli – dop. A. K.]. Ta te% wódka rozgrzawszy
umys"y (!) – przysz"o do przymówek i walki czynnej stronnictw; w tym
zamieszaniu w nocy odbity i zrabowany sklep %ydowski Szulkowej.
Nazajutrz likwidacje pretensji do elekta, boniÞkacje przyjacio"om za potracone w zamieszaniu czapki, kapoty, p"aszcze. Szulkowej likwidacj!
polubownym sposobem i s dem zmodyÞkowa" Dybowski [stronnik Lelewela – ziemianin z Dembinek – dop. A. K.], a pomimo czynnej pomocy
protektorów moich koszta sejmiku wynios"y do par! (!) tysi!cy z"otych.
Tryumfuj cy powróci"em do Warszawy, a rodzic rado&nie do wydatków
przy"o%y" si!”28. Opis %ywcem wyj!ty jakby z epoki saskiej, a przecie%
wszystko to dzia"o si! w 1822 r. w czasach Królestwa Kongresowego,
po reformach Sejmu Wielkiego i trzech kolejnych konstytucjach, po tylu
wreszcie gorzkich do&wiadczeniach politycznych.
W 1828 r. Lelewel ponownie kandydowa" z powiatu w!growskiego,
ale przegra" z Ludwikiem Bienieckiem, popieranym przez komisarza
obwodu siedleckiego Kazimierza Lechowicza. Dosz"o do fa"szerstw
wyborczych i tumultu. Wybory zaskar%ono do Senatu pod zarzutem
nadu%y' i malwersacji, a petycj! do Senatu z"o%y"a tak%e szlachta
w!growska z podpisem L. Kami$skiego na czele. W obu przypadkach
Senat nie chcia" si! nara%a' po niedawnym wyroku S du Sejmowego
i oba protesty upad"y29.
Jak wspomniano, po debiucie w 1806 r., L. Kami$ski w latach Ksi!stwa Warszawskiego zdo"a" og"osi' tylko Elegi# na "mier& nieszcz#"liwej niewiasty Alexandra Pope’a (1688-1744) – angielskiego poety
(„Pami!tnik Warszawski”, 1809, t. I, s. 155-158). Nast!pnie zbli%y" si!
do obozu warszawskich klasyków i z inspiracji Ludwika Osi$skiego
przet"umaczy" z w"oskiego tragedi! w 5 aktach Vittorio AlÞeriego (1749-1803) – Filip. T"umaczenie sztuki wystawionej w Teatrze Narodowym
w Warszawie 29 listopada 1816 r. spotka"o si! z krytyk recenzenta
Towarzystwa Iksów. Sztuka „sprawi"aby by"a i u nas wi!ksze wra%enie,
otrzyma"a g"o&niejsze oklaski, gdyby talent t"umacza i gra aktorów
dzielniej by j wspiera"y. S"abo&' rymowania, a nawet w wielu miejscach uderzaj ca niew"a&ciwo&' wyrazów wynios"emu stylowi tragedii
widocznie dostrzec nam nie da"a” – czytamy w recenzji30. Króla Hiszpanii – Filipa gra" sam Wojciech Bogus"awski. Krytyka recenzenta „zdaje

28
29
30

Ibidem, s. 258-259.
A. Ko"odziejczyk, op. cit., s. 91.
„Gazeta Warszawska”, nr 98 z 7 XII 1816; cyt. za: Recenzje teatralne Towarzystwa Iksów
1815-1816. Oprac. i wst!pem opatrzy" J. Lipi$ski, Wroc"aw 1956, s. 206-207.
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si! zadecydowa"a o naginaniu si! Kami$skiego w dalszej twórczo&ci do
gustów pseudoklasycznych” – zauwa%y" E. Rabowicz31. Kolejny przek"ad – Wiersz o cz!owieku A. Pope’a (Warszawa 1816) poprzedzony
zosta" panegiryczn dedykacj skierowan do L. Osi$skiego (1775-1838), krytyka, poety i t"umacza, zi!cia W. Bogus"awskiego, jednego
z „najwybitniejszych i najbardziej ortodoksyjnych przedstawicieli obozu
klasyków”32. Kami$ski, zwracj c si! do Osi$skiego, podkre&li": „który
pierwszym krokom moim do Parnasu przewodniczy"”.
W 1822 r. ukaza" si! w Warszawie Wybór poezji A. Pope’a: „najlepszy i najbogatszy zbiór t"umacze$ popowskich (...). Kami$ski t"umaczy z orygina"u. Jego parzyste trzynastozg"oskowce, poprawne,
&ci&le odmierzone, g"adkie, a bez %ywszych rumie$ców %ycia, stoj
na wysokim poziomie, je&li je s dzi' wedle kategorii pseudoklasycznych” – stwierdzi" Stanis"aw Helszty$ski. Jego zdaniem Kami$ski „fal!
popizmu w Polsce doprowadzi" do najwi!kszego napi!cia i za"amania
si! (...)”. Z przedmowy o %yciu i pismach Pope’a „bije uwielbienie «dla
najlepszego poety wszystkich krajów, rzadkiego nad wiek geniuszu,
nieporównanego t"umacza prawd przedwiecznych». Tylko Byron
w zacietrzewieniu polemiki, posuwa" si! tak daleko w pochwa"ach
dla Pope’a”33.
Zbiór zawiera przek"ady: Wiersz o cz!owieku, Wiersz o krytyce,
Pukiel porwany, List Heloizy do Abelarda, Las Windsorski, Elegi# na
"mier& nieszcz#"liwej niewiasty, Mesjasza, Modlitw# powszechn , ody
– Konaj cy chrze"cijanin do swej duszy, Moc muzyki, O samotno"ci.
Do zbioru jego t"umacz doda" Wiadomo"& o %yciu i pismach Aleksandra
Popa. E. Rabowicz podkre&li", %e Wybór poezji „prze"o%onej g"adkim
wierszem i z du% trosk o wierno&' orygina"owi, by" do najnowszych
czasów niezast pionym dla polskiego czytelnika #ród"em poznania
twórczo&ci angielskiego poety”34. Pope’a Kami$ski uwa%a" za „najlepszego poet! wszystkich krajów”, pisz c we wst!pie do tomiku:
„Wiek ca"y zostaj pisma Pope’a pod s dem &wiata, a nic nie straci"y
z zaszczytów, które im w chwilach ich nowo&ci przyznano (...). S"awa
przenios"a od Tamizy do Wis"y poezje jego (...)”35. Wraca" do jego twór31
32

33

34
35

E. Rabowicz, op. cit., s. 575.
Z. Libera, Osi$ski Ludwik, (w:) Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II Warszawa 1985, s. 115; R. Plenkiewicz, Ludwik Osi$ski 1757-1838, (w:) Albumy biograÞczne
zas!u%onych Polaków i Polek wieku XIX, t. I, Warszawa 1901, s. 360-366.
S. Helszty$ski, Polskie przek!ady Miltona i Pope’a, „Pami!tnik Literacki”, 1928 z. 3, s. 485.
Zenon Przesmycki skonstatowa": „Przek"ady jego nale% do najlepszych w literaturze
naszej”. M. Dadlez, Pope w Polsce XVIII wieku, Warszawa 1923, s. 1.
E. Rabowicz, op. cit., s. 575.
A. Pope, Wybór poezji... wierszem z angielskiego prze!o%onych przez..., Warszawa 1822,
Wst#p, s. I; M. Dadlez, op. cit., s. 1, 4.
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czo&ci jeszcze wielokrotnie. W 1821 r. opublikowa" w „Rozmaito&ciach”
– dodatku do „Gazety Lwowskiej” nr 40 i 41 z 5 i 7 IV 1821 r. fragmenty
Wiersza o cz!owieku; w 1848 r. publikowa" poezje Pope’a w „Przegl dzie
Naukowym” (z. 1-2, s. 38-44); w 1866 r. w „Bibliotece Warszawskiej”
ukaza"o si! jego t"umaczenie Listów o znajomo"ci ludzi tego% autora
(t. 4, s. 207 – 219)36. Ulegaj c koncepcjom wersyÞkacyjnym Józefa
Franciszka Królikowskiego (1781-1839) o zgodno&ci poezji z zasadami
muzyki, przet"umaczy" od! Safony Do Faona wed"ug angielskiego przek"adu J. Addisona, w &lad
za Królikowskim &wiadomie operuj c sylabotonizmem („Pami!tnik
Warszawski”, 1818, t. 10,
s. 339-340)37.
Zajmuj c si! Pope’m
i „wielbi c tego, «który
posun " harmoni! rytmu
i poprawno&ci j!zyka do
stopnia nieznanego swoim poprzednikom» nie
wiedzia" zapewne, %e (...)
przemówi m"ody wielbiciel
nie Pope’a, lecz Byrona,
ten który do szczytu, nieznanego poprzednikom,
doprowadzi" ca" poezj!
polsk ” – podsumowa"
swoje rozwa%ania nad
twórczo&ci Pope’a M.
Dadlez, wskazuj c na
Adama Mickiewicza 38 .
Twórczo&' angielskiego
klasyka za spraw Mickiewicza i innych romanA. Pope, Wybór poezji, przek#ad L. Kami%ski, Warszawa
1822
36

37
38

S. Helszty$ski, op. cit., s. 489; K. Estreicher, Zestawienie przedmiotów zawartych w 136
tomach „Biblioteki Warszawskiej” z lat 1841- 1874, Kraków 1875. M. Dadlez op. cit., s. 58
podaje, %e prze"o%y" równie% Duncjad# Pope’a, czego S. Helszty$ski, op. cit., s. 489 nie
potwierdza.
E. Rabowicz, op. cit., s. 575.
M. Dadlez, op. cit., s. 78.
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tyków – wed"ug s"ów Stanis"awa Helszty$skiego – za'mi"y gwiazdy
Byrona, Waltera Scotta, Szekspira39. Mickiewicz zna" twórczo&' Kami$skiego. „Napomkn!"em o Kami$skim, którego przek"ady z niemieckiego
chwali" poeta, z angielskiego jednak bardzo gani". Wydaje mu si!, %e
poemat Pope’a pt. Pukiel w!osów uci#ty gorzej jest prze"o%ony przez
Kami$skiego ni% przez Niemcewicza” – zanotowa" po spotkaniu z Mickiewiczem w Petersburgu 11 stycznia 1828 r. Miko"aj Malinowski40. Pogl d ten jest niew tpliwie odbiciem sporu romantyków z klasykami.
W latach dwudziestych Kami$ski przyst pi" do t"umaczenia z w"oskiego Jerozolimy wyzwolonej Torquatta Tassa (1544-1595), poematu
epickiego w 20 pie&niach, po raz pierwszy prze"o%onego przez Piotra
Kochanowskiego w 1618 r. (Gofred albo Jeruzalem wyzwolona). Stara"
si! zachowa' &ci&le rytmik! orygina"u tak, by mo%na by"o pod tekst
pod"o%y' równie% autentyczn melodi!. O pomoc w wyszukaniu tej
melodii prosi" listownie 25 grudnia 1827 r. Antoniego Edwarda Ody$ca.
„Ju% od dawna umy&li"em za" czy' do przek"adu mego Jerozolimy wyzwolonej, muzyk!, wed"ug której strofy jej &piewane by"y na gondolach
w Wenecji. Nie dla tego, a%ebym pochlebnie marzy" sobie obróci'
tym sposobem poema moje w &piew, ale dla usprawiedliwienia niejako przek"adu mego, uskutecznionego w strofach poprzez okazanie
ich zgodno&ci z muzyk , t dusz wszelkiej poezji (...). Chodzi teraz
o to, czyli w. pan. dobr. maj c przyst!p do g"ówniejszych bibliotek
naszej stolicy, nie raczy"by& po&wi!ci' chwil kilka dla poszperania (...),
w celu odkrycia upragnionego dla mnie skarbu. Zniesienie si! w tym
wzgl!dzie z kapelmistrzem Kurpi$skim mog"oby wiele pos"u%y' do wyja&nienia rzeczy, gdy% m % ten nie tylko w muzyce &wiat"y, troskliwy jest
o wszystko co dotycze narodowo&ci naszej i pewnie na nowy przek"ad
Jerozolimy oboj!tnym nie b!dzie. S dz! nawet, i% gdyby tego &piewu
nie znaleziono w Warszawie, on przez zwi zki swoje muzyczne potraÞ
go otrzyma' z zagranicy.
Przepraszam za napa&' niniejsz , wszak%e mówi' o pie&niach godzi si! do tego, który je sam tak wdzi!cznie na lutni Apollina oddaje,
a którego mi"e obcowanie do przyja#ni i zaufania przyn!ca. Nie &mia"em
zatrudnia' mniej mo%e stosownemi fraszkami czcigodnego Lelewela,
lubo pewien jestem, %e i on mi swej pomocy nie odmówi. Racz przeto
o&wiadczy' jemu wyrazy mego powa%ania i przyj ' dla siebie zapewnienie szacunku, z którym mam honor zosta'” – pisa" Kami$ski41.
39
40
41

S. Helszty$ski, op. cit., s. 78.
Dziennik Miko!aja Malinowskiego, wyd. M. Kridl, Wilno 1914, s. 82.
Dawna korespondencja. Wyd. J. Humnicki, „Kronika Rodzinna”, 1883 nr 10, s. 301-302;
A. E. Odyniec (1804-1885), poeta, t"umacz,, pami!tnikarz, autor pie&ni Þlaretów Precz,
przecz od nas smutek wszelki... Karol Kurpi$ski (1785-1857), kompozytor, dyrygent, pedagog; 1824-1840 dyrektor opery w Warszawie.
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List Ludwika Kami%skiego z 25 XII 1827 r. do A. E. Ody%ca

Fragment pie&ni XII – 'mier& Kloryndy czyta" Kami$ski 30 kwietnia
1830 r. na posiedzeniu Królewskiego Towarzystwa Przyjació" Nauk
w Warszawie, na którym zosta" wybrany na cz"onka – korespondenta
Towarzystwa (za cz"onków czynnych uznano wówczas w"a&nie Karola
Kurpi$skiego i matematyka Abrahama Sterna, cz"onkami korespondentami zostali Wincenty Hipolit Gawarecki i Boles"aw Podczaszy$ski)42.
Przek"ad opublikowa" w „Pami!tniku Umiej!tno&ci Moralnych i Literatury” w 1830 r.43

42
43

„Pami!tnik Umiej!tno&ci Moralnych i Literatury”, 1830, t. I, s. 433.
Ibidem, 1830, t. II, s. 78.
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Prace literackie Kami$skiego przerwa" wybuch powstania listopadowego: Mars ponownie zast pi" Apollina. Powróci" do s"u%by 27 stycznia
1831 r. w randze pu"kownika Sztabu G"ównego. Przez kilka tygodni
pe"ni" funkcj! szefa kancelarii przybocznej Wodza Naczelnego – ksi!cia
Micha"a Radziwi""a44. 2 marca 1831 r. zosta" mianowany przez Stanis"awa
Barzykowskiego w zast!pstwie Prezesa Rz du Narodowego dowódc
województwa mazowieckiego. Barzykowski poleca" „przytem Komisji
Rz dowej [Spraw Wewn!trznych i Policji – dop. A. K.], aby zamianowanym udzieli"a wszelkich wiadomo&ci i instrukcji, któreby nie kr!puj c
czynno&' stawia"y ich w mo%no&ci dzia"ania spr!%ystego w tak wa%nej
kraju potrzebie. Zaleci' wreszcie urz!dnikom podw"adnym, aby wszelkich dok"adali stara$ dla zado&' uczynienia % daniom dowódców”45.
Równocze&nie Kami$ski obj " kolejne stanowisko. 28 lutego Wódz
Naczelny Jan Skrzynecki postanowi" przenie&' gen. Jana Krukowieckiego na stanowisko gubernatora Warszawy, jednocze&nie na
wicegubernatora zaproponowa" p"k. Ludwika Kami$skiego46. 2 marca
1831 r. Rz d Narodowy mianowa" Krukowieckiego gubernatorem stolicy i genera"em piechoty (broni), w tym dniu mianowany zosta" tak%e
wicegubernator47. W zast!pstwie Krukowieckiego Kami$ski sporz dza"
raporty, wydawa" rozkazy, wystawia" przepustki48. Po zatargu Krukowieckiego ze Skrzyneckim, Rz d Narodowy udzieli" gubernatorowi
dymisji pismem z dnia 29 maja 1831 r.: „Powodowany przedstawieniem
wodza naczelnego pod dniem dzisiejszym Rz d N[arodowy] widzi si!
w potrzebie uwolnienia J. W. G[enera"a] od urz!du gubernatora m. st.
W[arszawy]. Zechce Pan G[enera"] tymczasowo zda' powierzone mu
obowi zki na r!ce wicegubernatora p[an]a p"ka Kami$skiego. [podpisano] Prezes (-) ks. A. Czartoryski, Sekretarz (-) A. Plichta”49.
29 czerwca Kami$ski zosta" mianowany cz"onkiem komisji &ledczej
do przejrzenia papierów uwi!zionych genera"ów i zbadania rozruchów
ulicznych. Aresztowanego gen. Józefa Hurtiga t"um o ma"o nie zamor44
45
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Pami#tnik Genera!a Pr dzy$skiego. Oprac. B. Gembarzewski, t. I, Kraków s. 278.
(ród!a do dziejów wojny polsko-rosyjskiej, 1830-1831 r. Wyda" B. Paw"owski, t. I, Warszawa
1931, s. 453.
M. Tarczy$ski, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1980, s. 148; AGAD,
W"adze Centralne Powstania Listopadowego, sygn. 236, k. 115. Walenty Zwierkowski
pisa": „Trudno poj ', co spowodowa"o rz d do starania si! aby koniecznie Krukowieckiego
w s"u%bie zatrzyma'”. W. Zwierkowski, Rys powstania, walki i dzia!a$ Polaków 1830-1831.
Oprac. W. Lewandowski, Warszawa 1973, s. 199.
R. Bielecki, op. cit., s. 248.
Pami#tniki Genera!a Pr dzy$skiego..., t. IV, s. 234-237. Raport ogólny garnizonu Warszawy
z dnia 11 czerwca 1831; 17 maja 1831 r. wystawi" np. przepustk! do kwatery g"ównej Aleksandrowi Wielopolskiemu. A. M. Ska"kowski, Aleksander Wielopolski w "wietle archiwów
rodzinnych, t. II (29 XI 1830-1860), Pozna$ 1947, s. 22.
W. Zwierkowski, op. cit., s. 297.
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dowa" , „gdy go bowiem wieziono w dzie$, oburzone pospólstwo rzuci"o
si! na niego, zacz!"o go bi', w"osy mu wyrywa' i ju% porwa"o do góry,
i by"oby go powiesi"o na latarni, gdyby ks. Czartoryski nie przemówi"
do pospólstwa i nie zar!czy", %e b!dzie Hurtig s dzony i surowo skazanym, je&li si! winnym oka%e...”50. W jej sk"ad weszli: s!dzia apelacyjny
(anowski, mjr gwardii, deputowany W. Zwierkowski, dyrektor generalny
policji, deputowany Ksawery Czarnocki, prezes rady municypialnej,
prof. Kajetan Garbi$ski, adwokat Ksawery Bronikowski, deputowani
Józef Ziemi!cki i Józef Wiszniewski51. „By"o to zr!cznie dobrane grono
i wszyscy ci ludzie cieszyli si! du% popularno&ci ” – podkre&li" Stanis"aw Szenic52.
Nale%y wspomnie', %e gdy udowodniono czynne wspó"dzia"anie
z nieprzyjacielem s siadowi Kami$skiego, dzier%awcy Korytnicy Ignacemu Sobieskiemu, aresztowanemu z rozkazu gen. Jana Umi$skiego
i przewiezionemu do Warszawy, wicegubernator ocali" mu g"ow!. Tak
przynajmniej wersj! przekaza" nam P. Lelewel53.
13 wrze&nia 1831 r. Kami$ski zosta" mianowany podszefem Sztabu G"ównego. Do ko$ca wyst!powa" jako przeciwnik kapitulacji. Na
naradzie wojennej w P"ocku po upadku Warszawy opowiedzia" si! za
dalszym prowadzeniem walki. Lecz nowy Wódz Naczelny gen. Maciej
Rybi$ski, „dobry dowódca brygady, nie posiada" «ani mocy duszy, ani
charakteru», ani potrzebnych zdolno&ci, jakich wymaga"o tak trudne
po"o%enie. Przepe"nia"y go zniech!cenie i apatia. Podobnie wi!kszo&' otaczaj cych go genera"ów mia"a do&' wojny, w której widoki
nie wierzy"a, a morale %o"nierzy, po oddaniu Warszawy i odwrocie
z Pragi do Modlina, przedstawia"o si! fatalnie. Tej sytuacji nie potraÞ"
przeciwdzia"a' ani rz d, ani Sejm” – podkre&li" Witold D bkowski54.
Kami$ski usi"owa" jeszcze reorganizowa' oddzia"y ulegaj cej demoralizacji i stoj cej w bezczynno&ci armii. 26 wrze&nia 1831 r. pisa"
z kwatery g"ównej w P"ocku do dowódcy pu"ku warszawskiego pospolitego ruszenia, majora Leona Drewnickiego: „Uwiadamiam pana
majora, i% z rozkazu naczelnego wodza przechodzisz z ca"ym swym
Cyt. za S. Szenic, Ani triumf ani zgon, Warszawa 1981, s. 304. Aresztowani wówczas
genera"owie: Hurtig, Antoni Sa"acki, Antoni Jankowski, Ludwik Bukowski nie unikn!li kary.
Zostali powieszeni w trakcie wypadków 15 sierpnia 1831 r.
51
R. Durand, Depesze z powsta$czej Warszawy 1830-1831. Raporty konsula francuskiego
w Królestwie Polskim. Przek"ad, wst!p i przypisy R. Bielecki, Warszawa 1980, s. 292;
A. Kraushar, )ycie potoczne Warszawy w czasach listopadowych 1830-1831, Warszawa
1910, s. 85; W. Zwierkowski, op. cit., s. 322
52
. S. Szenic, Ani triumf..., s.305.
53
P. Lelewel, op. cit. s., 318-319, 420.
54
W. D bkowski, Zmierzch i agonia powstania listopadowego (17 sierpnia – 21 pa*dziernika
1831 r.), (w:) Powstanie listopadowe 1830-1831. Dzieje wewn#trzne. Militaria. Europa
wobec powstania, pod red. W. Zajewskiego, Warszawa 1980, s. 321.
50
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oddzia"em tego% powstania oraz gwardi narodow warszawsk
pod rozkazy J. W. genera"a brygady Andrychiewicza, jako dowódcy 1 dywizji piechoty, do której przydzielonym zostajesz. Udaj si!
przeto pan major do rzeczonego genera"a, dla odebrania dalszych
rozkazów”. 1132 %o"nierzy Drewnickiego mia"o zosta' wcielonych do
2 pu"ku liniowego55.
Wszystkie decyzje i posuni!cia by"y ju% jednak spó#nione. Szerzy"o
si! rozpr!%enie, zanika"a dyscyplina, oÞcerowie z Wielkopolski i Galicji
zacz!li zastanawia' si! nad opuszczeniem armii. T"umnie zbiegali szeregowi, obawiaj cy si! wcielenia do armii rosyjskiej. OÞcerowie pisali
sobie sami dymisje i podszefowi sztabu Kami$skiemu „pogrozili utrat
%ycia (...) gdyby takowych nie podpisywa"”56. Szef sztabu gen. Jakub
Lewi$ski pisa", %e zasypywano go pro&bami o nagrody, podwy%szenie
rangi, najwi!cej by"o poda$ o krzy% wojskowy na pami tk!57. S"aby
Rybi$ski rozda" 1361 krzy%y Virtuti Militari, co stanowi 35 % odznacze$
za wojn! 1831 r.58
4 pa#dziernika 1831 r. w Kwaterze G"ównej w Szczutowie Wódz
Naczelny wyda" rozkaz dzienny: „Dnia jutrzejszego opuszczamy
ziemi! ojczyst , wchodzimy do kraju pruskiego, który nam przyjazne
nastr!cza schronienie. W tej wa%nej okoliczno&ci odzywam si! do was,
towarzysze broni, a%eby&my godni samych sobie, wytrwali do mety.
Niechaj s siednich siedzib mieszka$cy, którzy sko"atanym burz rycerzom go&cinne gotuj przyj!cie, ujrz was takimi, jakimi was s"awa
im odmalowa"a. Niech ile mo%no&ci och!do%ne odzienie, porz dna
postawa, szyk utrzymany, czysta bro$, milczenie, karno&' w szeregach, chlubne u obcych daj wyobra%enie o %o"nierzach wolno&ci.
Pochlebiam sobie, %e panowie dowódcy wszelkiego do"o% starania,
a%eby wszystko odpowiada"o chwale imienia polskiego, %e wszelkiego
stopnia oÞcerowie, na w"a&ciwych znajduj c si! miejscach, nale%ytego
porz dku przestrzega' b!d .
Pomni, %e &wiat ma na nas zwrócone oczy, %e ka%dy nasz krok
nale%y do historii, winni&my w tej stanowczej, w tej uroczystej chwili
wznosi' si! nad losy i szlachetnem post!powaniem ca" ich wy&wieci'
niesprawiedliwo&'. Tym jedynie sposobem mo%emy wp"ywa' jeszcze
na przysz"e ojczyzny naszej koleje i przekaza' potomno&ci szacunek
dla %o"nierza polskiego. Naczelny Wódz Si"y Zbrojnej Narodowej (-)

55
56

57
58

L. Drewnicki, Za moich czasów. Wst!p i przypisy J. Dutkiewicz, Warszawa 1971, s. 222.
N. Kasparek, Powsta$czy epilog. )o!nierze listopadowi w dniach kl#ski i internowania
1831-1832, Olsztyn 2001, s. 205.
J. Lewi$ski, Pami#tniki z 1831 roku, Pozna$ 1895, s. 130.
N. Kasparek, op. cit., s. 205.
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Rybi$ski”. Rozkaz ten sygnowa" równie% „za zgodno&'” i rozes"a" do
oddzia"ów L. Kami$ski59.
5 pa#dziernika wraz z Wodzem Naczelnym i ca"ym wojskiem Kami$ski pomaszerowa" do Prus, gdzie Polacy przeszli okres internowania,
w trakcie którego okazywano im du%o go&cinno&ci. W czasie pobytu
w Elbl gu Kami$ski dokona" przek"adu ody Aleksandra Manzoniego
Pi ty maja, któr
mimo sprzeciwu policji wyda" w"a&ciciel drukarni
Fryderyk Traugutt Hartmann, prze"o%y" te% wiersz barona Maltiza,
gor cego obro$cy sprawy polskiej w Niemczech, pt. Pi#tno60.
Cz!&' internowanych dowódców i oÞcerów nie zdecydowa"a si!
na powrót do Królestwa. Emigrowali na zachód Europy p"k Feliks
Brea$ski i gen. Józef Bem, a tak%e gen. M. Rybi$ski, który opu&ci"
Elbl g 10 lutego 1832 r. Ze Sztabu G"ównego powróci" do Warszawy
jego szef, gen. J. Lewi$ski, naczelny kwatermistrz p"k Maciej Klemensowski, dowódca korpusu in%ynierów, p"k Józef Wilson (Willson).
Emigrowa" naczelny ordynator p"k Wojciech Dobiecki. Z genera"ów
powrócili: Franciszek Rohland, Pawe" Muchowski i Wincenty Dobiecki
– dyrektor generalny poczt. Do rodzinnej Wielkopolski wróci" gen.
Dezydery Ch"apowski. Na emigracj! udali si! genera"owie: Ludwik
Pac, Henryk Dembi$ski, Emilian W!gierski, Józef Szymanowski,
59

60

(ród!a do dziejów wojny..., t. IV, s. 267; J. Lewi$ski, op. cit., s. 140-141. Kapitan Józef
Puzyna przekazuje tekst drugiego rozkazu dziennego Rybi$skiego, sygnowanego równie%
przez Kami$skiego, wystawionego w *wiedziebnie 4 pa#dziernika: „Nadesz"a stanowcza
chwila. Nieprzyjaciel poda" nam tak upokarzaj ce warunki, uw"aczaj ce godno&ci Narodowej, %e nam nic nie pozosta"o wi!cej dla ocalenia honoru, jak tylko odrzuci' je i przej&'
granice pa$stwa Króla JM&ci Pruskiego dla szukania w nich schronienia, gdy% przed"u%anie
walki nie mog"oby w obecnem po"o%eniu innego sprawdzi' skutku, jak tylko bole&niejsze
jeszcze kl!ski na kraj nasz &ci gn '. Bro$ nasz , któr podnie&li&my w naj&wi!tszej sprawie wywalczenia swobód i ca"o&ci Ojczyzny, z"o%ymy, póki o naszym kraju i o losie nie
wyrzeknie ostatecznie Europa, której opiece si! poruczamy, protestuj c przeciwko gwa"tom
i krzywdom nam wyrz dzonym. Je%eli % dania nasze nie b!d wys"uchanemi – je%eli nam
wymiar sprawiedliwo&ci b!dzie odmówiony i Mocarze &wiata tego odepchn nas od siebie
– Bóg si! pom&ci krzywd naszych, a kamie$ grobowy Polski przywali nast!pne i inne
Narody oboj!tne na nasze nieszcz!&cia – krew nasza w tych bitwach przelana, sta"o&'
umys"u, po&wi!cenie si!, wytrwa"o&' i mi"o&' Ojczyzny przeka% dzieje potomno&ci do
podziwu i na&ladowania.
)o"nierze! Idziemy, gdzie nam obowi zek i&' ka%e, po&wi!cimy wszystko oprócz poczciwej
s"awy, któr nam nikt nigdy wydrze' nie zdo"a", a ze spokojnym umys"em i sumieniem
b!dziemy umiera' w przekonaniu, %e&my si! zas"u%yli dobrze Ojczy#nie. Za zgodno&'
Podszef Sztabu G"ównego (-) Ludwik Kami$ski. Naczelny Wódz Si"y Zbrojnej Narodowej
(-) Rybi$ski”. Cyt. za: Z pami#tnika Józefa kniazia z Kozielska Puzyny, kapitana artylerii
wojska polskiego w powstaniu 1831 r. (22 VIII- 14 X 1831 r.). Wyboru dokona" i wst!pem
poprzedzi" J. Kazimierski, „Rocznik Mazowiecki”, t. X, 1998, s. 164-165.
N. Kasparek, op. cit., s. 251; E. Rabowicz, op. cit., s. 575; Pi ty maja, Oda Alexandra
Manzoniego z w!oskiego prze!o%ona przez Ludwika Kami$skiego, cz!onka Królewskiego
Warszawskiego Towarzystwa Przyjació! Nauk, pu!kownika, pod szefa Sztabu G!ównego
Wojsk Polskich podczas ich pobytu w Elbl gu, Elbl g 1831.
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Antoni Wroniecki, Mamert D"uski, Stanis"aw Woyczy$ski, Tadeusz
Suchorzewski, Tadeusz Tyszkiewicz i Kazimierz Ma"achowski61.
Opuszczaj c Królestwo p"k Kami$ski zabra" ze sob cz!&' dokumentów Wodza Naczelnego, przede wszystkim „tylko takie papiery,
których interes zgas" wraz z chwil za"atwienia rzeczy” oraz wysy"ane
w wielu egzemplarzach rozkazy. Nie wiadomo, gdzie z"o%y" te archiwum62. Kami$ski uda" si! do Wielkopolski i zamieszka" w Poznaniu.
24 czerwca 1832 r. bawi" w Mi"os"awiu u „&wie%o przyby"ych” z Pary%a Miel%y$skich, którzy informowali go o sprawach politycznych.
Wpisa" wówczas do sztambuchu Anieli Miel%y$skiej dwa rokokowe
epigramaty. Dzi!ki koneksjom rodzinnym %ony nawi za" w tych miesi cach liczne kontakty towarzyskie i z polskim &wiatem literackim
zaboru pruskiego. W 1834 r. og"osi" we wroc"awskim noworoczniku
„Marzanna” swoje wiersze: Wi#zienie i na&ladowany z w"oskiego
sonet 'mier&63.
Najpewniej w 1834 r., korzystaj c z og"oszonej przez cara Miko"aja
I amnestii, Kami$ski postanowi" wróci' do Królestwa. Po przekroczeniu granicy zosta" aresztowany i osadzony w wi!zieniu w Kaliszu,
nast!pnie wywieziono go do Wiatki. W Kaliszu mia"a go odwiedza'
dwunastoletnia córka ZoÞa, której dawa" w celi „pierwsze nauk pocz tki” i „dla niej uk"ada" lub t"umaczy" z francuskiego bajeczki i uczy"
geograÞi kre&l c na pod"odze i &cianach geograÞczne karty”64. W my&l
reskryptu Komisji Rz dowej Przychodów i Skarbu z dnia 30 czerwca
1834 r. skonÞskowano jego dobra ziemskie, okre&laj c ich warto&' na
151 tys. 300 z".65 Starania wp"ywowych przyjació" i znajomych da"y
jednak pozytywne skutki. Na mocy „Najmi"o&ciwszego przebaczenia
Najja&niejszego Pana” i postanowienia „J.O. Xi!cia Namiestnika Królewskiego” Iwana Paskiewicza-Erywa$skiego z 30 wrze&nia 1834 r.,
zwrócono mu reskryptem rz dowym 24 pa#dziernika dobra66. W grudniu
1834 r. on sam osobi&cie powróci" do Królestwa. „Kami$ski Ludwik,
który po powrocie do kraju zes"any do Wiatki, za staraniami niesionymi
powrócony; wywioz"em go z Warszawy. *wi!ta Bo%ego Narodzenia
sp!dzili&my w domu i w Cygowie” – zanotowa" jego s siad i przyjaciel
Prot Lelewel67. Przez nast!pne lata nast!powa"y corocznie kilkakrotne
odwiedziny wzajemne obu rodzin.
61
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64
65
66

Ibidem, s. 284-285; Listopadowi %o!nierze w Prusach Wschodnich i Zachodnich. Wspomnienia i relacje. Wyda", wst!pem i przypisami opatrzy" N. Kasparek, Olsztyn 1992, s. 29.
N. Kasparek, Powsta$czy epilog..., s. 11.
E. Rabowicz, op. cit., s. 575.
Ibidem, s. 575-576.
AP w Siedlcach, Hipoteka W!grów, sygn. 89, k. 3v.
Ibidem, k. 4.
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W pracy literackiej po&wi!ci" si! teraz przek"adom z literatury romantycznej. W 1839 r. w pozna$skim „Tygodniku Literackim” opublikowa"
przek"ad wiersza francuskiego romantyka Alphonse Lamartin’a (1780-1869) – Poeta umieraj cy.
„P!k"a dni moich jeszcze pe"na czasza;
Ka%de westchnienie dech %ycia rozprasza;
Pró%no narzeka', pró%no "zy wylewa'!
Z %a"obnym brz!kiem, co zwolna przemija,
*mier' mi ostatni godzin! wybija:
Mamli j!cze'? Mamli &piewa'?
*piewajmy, póki d"o$ na lutni go&ci;
Póki &mier' jeszcze na progu wieczno&ci,
Jak "ab!dziowi g"os udziela mi!kki.
Szcz!sna zt d wró%ba serce wieszcza wzrusza;
A jego tkliwa, harmonijna dusza,
*wiat mi"emi %egna d#wi!ki (...)
Wnet – ale &mierci d"o$ zbrojna %elazem,
Ju% w stron! moj ci!%kim godzi razem;
Ta p!ka t!tni c %a"o&nie w przestrzeni.
Zamilk"a lutnia – Ty nu' przyjacielu,
By w wy%szych sferach duch mój do&cig" celu,
Przy g"osie twych &wi!tych pieni!”68.
Do przek"adu wiersza Kami$ski za" czy" list, który tak%e wydrukowano: „Lubo nie nad brzegami Warty zrodzony, wszak%e przez d"ugi
nad niemi pobyt, a zw"aszcza przez stosunki familijne Wielkopolanin;
cz!sto my&l moj! zwracam w owe strony, z któremi tyle mi"ych wi %e
mnie wspomnie$. Pocieszam si! wprawdzie nadziej , %e nie zupe"nie
przesta"em %y' dot d w sercach drogich mi tamtego kraju mieszka$ców,
przecie% dla od&wie%enia mnie w ich pami!ci, mam honor uprasza'
Pana o zamieszczenie w szacownem pi&mie Swojem za" czonych tu
wierszy, je&li takowe uznasz godnemi zape"nienia kilku stronic jego”69.
W 1850 r. w tym%e pi&mie opublikowa" przek"ad wiersza Lamartine’a
Podarek dla P!ci Pi#knej (t. 4, s. 80 – 89). W „Muzeum Domowym”
wydrukowa" wiersz Kobieta (1839, s. 80 – 89). Sporo publikowa" na
"amach ukazuj cej si! od 1841 r. „Biblioteki Warszawskiej”: wiersz
Dzieciobójczyni Friedricha Schillera (1759 – 1805), (1841, t. 1, s. 520),
67
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P.Lelewel, op. cit., s. 359. E. Rabowicz, op. cit., s. 576, a za nim S. Szenic, Cmentarz
Pow zkowski..., s. 174, pisz nies"usznie o powrocie z zes"ania w 1839 r. W dniu 10
stycznia 1835 r. Kami$ski osobi&cie dogl da" wpisu tytu"u w"asno&ci do ksi!gi wieczystej
w hipotece w!growskiej. AP w Siedlcach, Hipoteka W!grów, sygn. 89, k. 4v.
„Tygodnik Literacki”, nr 23 z 2 IX 1839, s. 177; nr 24 z 9 IX 1839, s. 185.
Ibidem, nr 23, s. 177.
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przek"ad Wiersza wyrytego na puharze (sic!) z czaszki ludzkiej George Gordona Byrona (1788-1824) – (1841, t. II, s. 166). Og"osi" tak%e
dwie oryginalne ballady w „Dniestrzance” (Lwów 1841, s. 139, 167
– 169). Jak pisze E. Rabowicz – „stylu pseudoklasycystycznego jednak
nie wyzby" si!”70. W latach czterdziestych i pi!'dziesi tych t"umaczy"
g"ównie z literatury w"oskiej. Doko$czy" t"umaczenie Jerozolimy wyzwolonej, publikuj c ca"o&' w dwóch tomach w Warszawie w 1846 r.
(ss. 306 i 301), zaopatruj c utwór w nuty, informacje o %yciu T. Tassa
i pierwszej krucjacie oraz w )ale Tassa autorstwa G. Byrona. Wed"ug
Romana Pollaka, „parafraza jego jest g"adka, wcale wiernie dzier%y
si! pierwowzoru, rymy czyste, a nieraz nawet niezwyk"e, ale wyra%enia md"e, pretensjonalne, zbyt wyszukane”71. By" to pierwszy pe"ny

Ballada L. Kami%skiego, Dniestrzanka, Lwów 1841
70
71

E. Rabowicz, op. cit., s. 576.
Ibidem.

Pu"kownik Ludwik Kami$ski (1786-1867)

67

przek"ad od czasów P. Kochanowskiego, a jego fragmenty zamie&ci"o
wcze&niej kilka pism72.
Równocze&nie rozpocz " prac! nad przek"adem Boskiej Komedii
Dantego. Opublikowa" Piek!a – Pie&ni I – V („Biblioteka Warszawska”,
1853, t. I, s. 343-369), oraz fragmenty Pie&ni XXXII i XXXIII („Biblioteka
Warszawska”, 1867, t. I, s. 284-287), inne pie&ni prze"o%one w r!kopisach nie zachowa"y si!, a ca"o&ci utworu Dantego najprawdopodobniej
nie przet"umaczy".
Wielokrotnie przywo"ywana Narcyza )michowska (1819-1876),
u%ywaj ca pseudonimu „Gabryella”, pozna"a L. Kami$skiego w 1842 r.
przez swego brata Janusza. W Górkach bywa"a cz!stym go&ciem
i zaprzyja#ni"a si! nie tylko z pisarzem, któremu dedykowa"a pierwszy
zbiór swoich poezji i prozy – Wolne chwile Gabryelli (Pozna$ 1845),
ale i ca" rodzin , a zw"aszcza ze wspomnian ju% m"odsz jego córk
ZoÞ (1822-1869). Kami$ski by" jednym z pierwszych czytelników
m"odzie$czych utworów )michowskiej. Pono' zaproponowa" subsydiowanie druku jej poezji – Mainy, z czego nie skorzysta"a73. „Pan
Ludwik Kami$ski (...), dla mieszka$ców spod rawskiego, a nawet
"om%y$skiego po"udnika stanowi" jak & zdumiewaj c , ol&niewaj c
osobliwo&'” – pisa"a )michowska na kartach wspomnie$74, a przytaczaj c s"owa brata Janusza doda"a: „(...) cz"owiek stary, z siwym
w"osem i wcale nie szydzi z tego gdy si! mówi, %e trzeba %y' dla
jakiego& wznio&lejszego celu ni% smaczny rosó" ze sztuk mi!sa,
ni% wybornie upieczona pol!dwica nawet, a cho'by i skórki baranie
w szkatu"ce %elazem okowanej”75.
W li&cie do przebywaj cego we Francji brata Erazma pisanym
z (om%y 12-16 lutego 1842 r. Narcyza donosi"a: „Co do Mainy, musz!
si! te% przed tob pochwali', %e podobno nie#le mi si! uda" poemacik,
a chocia%by mu w druku nie bardzo szcz!&cie sprzyja"o, ju% nam z tego
taki zysk, je&li tylko sercu najdro%szym by' mo%e, prawdziw przyja#$
godnego cz"owieka. Ludwik Kami$ski s siaduje z bra'mi, t"umacz
Poppego i Wyzwolonej Jerozolimy, w wyobra%eniach niedzisiejszy, ale
szlachetn sympati odpowiadaj cy ka%dej nowej my&li, prawdziwy
reprezentant czystych pierwiastków przesz"o&ci, z których si! tera#niejszo&' wyrodzi"a; pokocha" on szczerze Hiacynta i Janusza, ci dali
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„Bibiloteka Warszawska”, 1841, t. III, s. 674-682; Zgon Kloryndy. Ust#p z XII pie"ni, ibidem,
1846, t. I, s. 118-122; „Pielgrzym”, 1842, t. I, s. 57-65; t. III, s. 80-86.
N. )michowska, Listy. T. I, W kr#gu najbli%szych. Do druku przygotowa"a i komentarzem
opatrzy"a M. Romankówna, Wroc"aw 1957, s. 133.
N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 65.
Ibidem. Janusz )michowski (1814-1843), najm"odszy brat Narcyzy, zmar" na gru#lic!
w Ossównie i zosta" pochowany w Czerwonce.

68

Arkadiusz Ko"odziejczyk

mu do przeczytania mój manuskrypt, a od tego czasu mog! si! pochwali', %e nie mam gorliwszego zwolennika, szczerszego przyjaciela.
I %ona jego i córka, w moim wieku b!d ca, bardzo mi"e osoby, jak si!
zdaje polubi"y mnie serdecznie. By"am w ich domu i przez dzie$ ca"y
mog"am wyobra%a' sobie, %e jestem w owym b"ogos"awionym czasie
przysz"ego wieku, kiedy wszyscy ludzie prawd i dobrem %y' b!d .
Przez dzie$ ca"y nie s"ysza"am %adnego soÞzmu, %adnego wyrazu, pod
którym by si! odbija" chocia% najdalszym echem chrapliwy ton egoizmu,
wszystko by"o harmonijne, czyste, &wi!te jak – przysz"o&'. Erazmie,
jak%eby takim ludziom, z takimi lud#mi mog"o by' dobrze na &wiecie”76.
W innym li&cie do Erazma w po"owie 1843 r. Narcyza pisa"a: „Drug
z tamtych stron znajomo&ci s Kami$scy. On sam t"umacz Poppego
i Tassa, ona przyk"adna matka i Polka, sami bez %adnej obcej pomocy
&licznie wychowali dwie córek (...). Bardzo wiele od nich dozna"am
grzeczno&ci. On sam szczególniej &wiat"y, przyjemny, a pomimo wieku
sympatyzuj cy z m"odych serc my&lami i nad moj Main uwagi czyni",
i gdyby by"a posz"a do druku, jemu j chcia"am przypisa'”77.
)ona Kami$skiego – Barbara z Walknowskich (a nie Walchnowskich
jak podaj ró%ni autorzy)78, „malutka, okr glutka staruszeczka zrobi"a
na mnie wra%enie nadzwyczaj sympatycznej kumoszki” – zapisa"a
N. )michowska79. Prot Lelewel za& wspomina": „Odleg"o&' nie stanowi"a
przeszkody nieustannym mi!dzy nami przyjaznym stosunkom. O%eniony z zacn a nader wykszta"con osob – Walchnowsk [winno by'
Walknowsk – dop. A. K], spowinowacon z domami wielkopolskimi
Miel%y$skich, Potulickich. Odda"a si! ona zupe"nie %yciu prywatnemu,
wzorowemu po%yciu ma"%e$skiemu, wychowaniu córek dwóch. Nie
przybieraj c innych instruktorek, rodzice sami je wykszta"cili”80.
L. Kami$ski zadedykowa" t"umaczenie Jerozolimy wyzwolonej swej
ma"%once pisz c:
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N. )michowska, Listy..., t. I, s. 131.
Ibidem, s. 150. Na kartach wspomnie$ N. )michowska zapisa"a: „Kiedy przes"a"em Jankowi [bratu Januszowi – dop. A. K.] dla jego rozrywki napisan , on j do przejrzenia panu
Kami$skiemu po%yczy" i odebra" nie tylko z bardzo pochlebnym dla autorki panagirykiem,
ale , co wi!cej znaczy, ze wskazaniem wszystkich b"!dów i uchybie$ j!zykowych, co mi si!
na ca"e %ycie przyda"o. Z jego porady nigdy ju% potem np. dla rymu nie po"o%y"am pie"nie
zamiast pie"ni, b#d# widzie& zamiast b#d# widzia! itp. Mimo tak surowego puryzmu, ci gle
przecie% gaw!dzili&my po francusku /.../”. N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 85.
P. Lelewel, op. cit., passim; Cmentarz polski w Montmorency. Oprac. J. Skowronek i in.,
Warszawa 1986, s. 230; poprawnie: E. Rabowicz, op. cit., s. 576; R. Bielecki, op. cit.,
s. 248.
N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 85.
P. Lelewel, op. cit., s. 370.
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„Tobie winienem, towarzyszko droga,
Szcz!&cie na &wiecie nieuleg"e zmianie.
Smutku i trudów Ty& pociecha b"oga,
Ty spó"udzia"em s czysz balsam na nie.
W tej pracy mojej twa &wiat"a przestroga
I trafne twoje wspiera"o mnie zdanie.
Ty koisz serce, kszta"cisz dzie"o moje,
Tobie z wdzi!czno&ci po&wi!cam oboje”81.
Na pewno z du% doz przesady N. )michowska zauwa%y"a, %e „(...)
ten na wszystkie czasy i wieki rycerskiej skrupulatno&ci syn i przyjaciel
by" najt!%szym despot jako m % i ojciec. )on! wzi " sobie z Pozna$skiego i tak j ow"adn ", %e bez jego wiedzy nie &mia"a listu do krewnych napisa', bez jego pozwolenia nie &mia"a sobie pary trzewików
sprawi'. Czyta"a to, co on jej da" do czytania, ubiera"a si! tak, jak on
jej kaza" si! ubiera', leczy"a si! nawet, jak on chcia". Najosobliwsza
by"a nie jej &lepa uleg"o&', ale raczej sztuka z jak t! niewol! swoj
przed innymi ukrywa"a (...). Ma"a kobietka, przekona"am si! pó#niej,
by"a najni%sz s"u%k swego pana i najnieszcz!&liwsz m!czennic
swoich w"asnych o pos"usze$stwie %ony – wyobra%e$. Kto wie zreszt ,
czy m!czennic ? Mo%e w"a&nie w tych zasadach bezwarunkowego
podda$stwa si"! i pociech! czerpa"a”82. Z uwag tej przebijaj wyra#nie
pogl dy kobiety wyzwolonej, feministki, jak by"a )michowska.
Starsza córka – Ludwika – zdaniem P. Lelewela „zawsze powa%niejsza, szczerze przyk"adaj ca si! do nauki”83, nie by"a faworytk
ojca, nie przypad"a te% zupe"nie do gustu )michowskiej. „(...) Cho'
wcale niesympatycznie brzydka, zachwyci"a mnie na wiar! s"awionych
jej cnót domowych. Oczytana we francuskiej i angielskiej literaturze,
pi!knie graj ca na fortepianie, maluj ca wodnymi farbami kwiatki
i pejza%e, rysuj ca piórkiem i o"ówkiem ze wszystkich rycin i wzorów,
idea" wykszta"cenia na miar! panny Ta$skiej przepisów [Klementyny Hoffmanowej – dop. A. K.], by"a te% na miar! ogólnej moralno&ci
niezaprzeczonym idea"em. Skromna, "agodna jak trusia, pos"uszna
rodzicom, z ca"ym po&wi!ceniem dla "adniejszej, od dzieci$stwa wi!cej
kochanej i pieszczonej m"odszej siostry, pomaga"a matce we wszystkich pracach domowego gospodarstwa, pomaga"a ojcu we wszystkich
mechanicznych szczegó"ach jego literackiego zawodu, piel!gnowa"a
z nim wspólnie przepyszn oran%eri!, zbytkowy ci!%ar na jedn podlask wioseczk!; rozdawa"a chorym lekarstwa, uczy"a dziatw! wiejsk
81
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Tasso Torquato, Jerozolima Wyzwolona..., przek"ad Ludwika Kami$skiego, t. I, Warszawa
1846, „Tygodnik Ilustrowany”, 1868 nr 9, s. 107.
N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 99-100.
P. Lelewel, op. cit., s. 370-371.
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– s"owem najbli%sza doskona"o&ci istota. Wstydzi"abym si! w"asnego
sumienia, gdyby mi by"o szepn!"o, %e mi si! podoba, dlatego bo jest
wysoka, chuda, sztywna, bo ma p"e' popielato%ó"t , twarz nad miar!
przeci g" , nos szablasty, oczy przygas"e, usta bez koloru i moderowan z bare%u sukienk! bardzo niezgrabnie zrobion ”84. Có%, najwi!kszym
wrogiem kobiety, jest... kobieta.
Ludwika w 1846 r. wysz"a za m % za Gustawa Szejbe. Za&lubiny
odby"y si! w Korytnicy 22 listopada, wesele w Górkach. Rych"o Szejbowie stali si! cz!stymi go&'mi u Prota Lelewela w Woli Cygowskiej, a on
sam pisa": „Zacny ten i z charakterem cz"owiek, by" ju% naszym, a jako
towarzysz Rawicza zaledwo umkn " przed szubienic , na której tamten
zawis"”85. Szejbowie zamieszkali w Górkach przy rodzicach Ludwiki.
Ulubienic pu"kownika by"a wspomniana m"odsza córka – ZoÞa.
Niezbyt przypad"a do gustu P. Lelewelowi, który nie omieszka" zanotowa': „M"odsza Zosia, zepsute dziecko, faworytka ojca, zawsze weso"a, trzpiotka, nie my&la"a nawet przyk"ada' si! do nauk, po&piewa',
poskaka' lubi"a”86. W 1840 r. wysz"a za m % za zamo%nego ziemianina
z Wielkopolski Edmunda Miel!ckiego. „Miel!cki, m"ody, przystojny,
przez jak & korelacj! do rodziny zbli%ony, zamys" mia" na Ludwik!,
ale poznawszy Zosi!, o ni si! o&wiadczy" i r!k! jej pozyska"” – pisa"
Lelewel87. Do o"tarza w Korytnicy m"od par! prowadzi" syn Prota
– Hugon W"adys"aw, od o"tarza sam Prot. Ma"%e$stwo trwa"o tylko kilka
lat, gdy% ZoÞa porzuci"a m!%a. „Obdarzona du%ym wdzi!kiem osobistym i b"yskotliw inteligencj , gorszy"a opini! swobod obyczajów”,
zw"aszcza, %e od oko"o 1843 r. %y"a pi!' lat bez &lubu z dzia"aczem
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N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 85. W innym miejscu Narcyza z du% doz
subiektywizmu zanotowa"a: „Wspólniczk jej [matki – dop. A. K.] losu, chocia% wcale nie
wyznawczyni jej zasad, by"a starsza jej córka Ludwika. Brzydka, niezgrabna, powolna,
dra%ni"a i upokarza"a mi"o&' w"asn swojego ojca. Jakkolwiek prac i pilno&ci przyswoi"a
sobie to, czego j uczono, sama z siebie do niczego nie mia"a talentu; estetyczne jej braki
i grzechy na ka%dym kroku razi' go musia"y. Ca"a foremkowo&' nienagannej obowi zkowo&ci nie mog"a wykwintnemu panu Ludwikowi z"ego jej gustu w ubiorze, bezd#wi!czno&ci
w g"osie wynagrodzi'. Surowe zawsze, gwa"towne bardzo cz!sto post!powanie z ni ojca
nie z"ama"o jej tak, jak z"ama"o matk!, ale wyrobi"o w niej cierpk jak & automatyczno&',
utajon zaci!to&', która pó#niej dopiero na jaw wysz"a. Wtenczas, gdy j pozna"am,
prawdopodobnie sama jeszcze o tej w"adzy w sobie nie wiedzia"a. Wszelkie %ywio"y
niezgody, goryczy, zmartwienia, doskonale pokrywa"a zewn!trzna forma towarzyskiej
grzeczno&ci”. Ibidem, s. 100. Chocia% mi"o&' do m"odszej córki ZoÞi wyra#nie przewa%a"a,
to jednak Ludwice Kami$ski przepisa" ca"y maj tek.
P. Lelewel, op. cit., s. 371. W"adys"aw Rawicz (1832-1863), by" naczelnikiem cywilnym
województwa podlaskiego w powstaniu styczniowym, w"a&cicielem maj tku Grochów
w pow. soko"owskim. Powieszony 21 listopada 1863 r. w Siedlcach. Por. A. Ko"odziejczyk,
Bohater Podlasia – W!adys!aw Rawicz (1832-1863), „Niepodleg"o&' i Pami!'”, nr 2, 1995,
s. 51-63.
P. Lelewel, op. cit., s. 371.
Ibidem.
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konspiracyjnym Feliksem W!gierskim (1819-1849), zwi zanym m.in.
z ksi!dzem Piotrem *ciegiennym. Od 1843 r. W!gierski przebywa" na
emigracji w Galicji i Pary%u, gdzie kontynuowa" dzia"alno&' spiskow .
Z. Miel!cka pod %y"a za nim do Galicji. Od 1847 r. zamieszkali w Krakowie88. Dopiero w 1848 r., po rozwodzie z Miel!ckim, wzi!li &lub. Po
kl!sce Wiosny Ludów, w 1849 r. W!gierski zmar".
ZoÞa spodoba"a si! N. )michowskiej, chocia% ta wyrzuca"a jej
zaszkodzenie sprawie o&wiaty, kobiet w ogóle i sprawie wychowania
polskiego po&ród Niemców, a zw"aszcza splagiatowanie swoich dziwactw z pani Sand. „Dzi& jeszcze poj ' mi trudno, jakim sposobem
taka rozumna kobieta mog"a takich g"upstw si! dopu&ci'. )e nie dba"a
ani o prawa spo"eczne, ani o towarzyskie gadaniny, %e wola"a mie'
kochanka jako m!%a, %e g"o&no wyst!powa"a z dowodzeniami popieraj cymi jej zdanie – to si! wi!kszej cz!&ci rozumnych kobiet zdarza"o
(...). Pe"no jest ludzi rozumnych zdolno&ciami, a g"upich sk"onno&ciami
- lecz %e nie wymy&li"a sobie w"asnej przynajmniej formy na swoje
&mia"e dziwactwa, %e tak %ywcem zapo%yczy"a si! u s"awnej pani Sand
w rozpuszczone w"osy, sztylet za pasem i wszelk liberi skandalu.
Taki plagiat, m ci prost moj psychologiczn logik!. Nie rozumiem.
Nie mog! si! pogodzi' z rzeczywist warto&ci wszystkiego, co ta
kobieta napisa"a, z przewag jej wp"ywu na bardzo zacnych i tak%e
rozumnych ludzi, z czym& poczciwym wreszcie, co w niej by' musia"o
(...)” – zapisa"a )michowska89.
ZoÞa ju% w Warszawie skupia"a wokó" siebie &wiat literacko-artystyczny, nale% c do kr!gu „Przegl du Naukowego”. )michowska
pozna"a j w 1843 r. ulegaj c – mimo pocz tkowej niech!ci – ca"kowicie jej urokowi. „Tak, bez w tpienia, by"o to &liczne, fenomenalne
stworzenie. – Niczego si! nie uczy"a, a wszystko umia"a – wed"ug s"ów
w"asnego jej ojca. Umia"a &piewa', malowa', mówi' biegle wszystkimi
prawie j!zykami europejskimi, umia"a pisa', jak nikt inny ju% potem
w jej rodzaju pisa' nie potraÞ". Rozmowa jej skrzy"a si! dowcipem,
z"o&liwo&ci , entuzjazmem, rozrzewnieniem, nami!tno&ci , wszystkim,
co jej w danej chwili przygodnym by' mog"o. Genialna improwizatorka
na wszelki temat, szczególniej na temat uczucia, zdawa"a si! idealnie
pi!kn , cho' rzeczywi&cie by"a raczej zaciekawiaj co ni% rysunkowo
powabna” - wspomina"a pisarka90.
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Uczestnicy ruchów wolno"ciowych w latach 1832-1855. Przewodnik biograÞczny, Wroc"aw
1990, s. 478.
N. )michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 86.
Ibidem, s. 95.
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)michowska stan!"a wyra#nie w obronie ZoÞi Miel!ckiej. „U nas
wszyscy kamieniem na t! kobiet! ciskaj , a ja nie znam czystszego,
&wi!tszego dzieci!cia na &wiecie, jej grzechem, %e chce ziemi! w idea"
przeci gn ', jej nieszcz!&ciem m %. Ten cz"owiek potraÞ" ci! rozrzewni', lecz spróbuj tylko jednym wyrazem stan ' w obronie Z[oÞi], zobaczysz jak ci to odwdzi!czy. Wszystkich jej %yczliwych oczerni" przed
rodzicami” – pisa"a Narcyza w li&cie do Bibianny Moraczewskiej dnia
3 wrze&nia 1845 r.91 Bardzo wysoko ceni"a jej wyj tkowe zdolno&ci
i talenty.
ZoÞa wywar"a tak%e olbrzymie wra%enie na Juliuszu S"owackim,
spotkanym we Wroc"awiu w 1848 r., który uwieczni" j jako Sofos
w poemacie Dzieje Sofos i Heliona, oÞarowanym F. W!gierskiemu na
„dzie$ &lubny”. Po &mierci m!%a, w 1851 r. zmuszono j do opuszczenia
Krakowa. Wyjecha"a wówczas do Pary%a. W jej skromnym saloniku,
tzw. SoÞówce przy rue Laval zgromadzi"a w skie grono przyjació", do
których nale%eli m.in.: Seweryn Goszczy$ski, Józef Bohdan Zaleski,
Feliks Wrotnowski, Walerian Kalinka, Cyprian Kamil Norwid, Zygmunt
Feli$ski, Stefan Buszczy$ski. Wielu si! w niej kocha"o. Z Norwidem
" czy"a j w ostatnim okresie %ycia intymna przyja#$, która znalaz"a
odbicie m.in. w elegii Na zgon Poezji, oraz w felietonach W!gierskiej,
przekazuj cych pogl dy, opinie a nawet ca"e wypowiedzi poety. Od
1853 r. zajmowa"a si! pisaniem felietonów i korespondencji z Pary%a do
„Biblioteki Warszawskiej” – (Kronika zagraniczna, Kronika zagraniczna,
literacka, naukowa i artystyczna), artyku"ów do „Bluszczu”, „Gazety
Polskiej”, „Czasu”, „Gazety Codziennej”, „Kuriera Wile$skiego”, „Dodatku do Czasu”. Pod pseudonimem Bronis"awa Kami$ska opublikowa"a
kilka ksi %ek dla dzieci i m"odzie%y, m.in. Legendy historyczne z 22
rycinami (Pozna$ 1852, ss. 323); Podró% malownicza po najciekawszych okolicach ziemi naszej pod!ug Hamboldta i innych znakomitych
podró%nych i badaczy natury, dla m!odzie%y p!ci obojej (Wroc"aw 1853)
oraz Marynka czarownica, opowiadanie mojej piastunki (Warszawa
1852, ss. 224). Zmar"a po krótkiej chorobie 8 listopada 1869 r. i zosta"a
pochowana 11 listopada na polskim cmentarzu w Montmorency92.
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N. )michowska, Listy, t. II. Rozdro%a. Do druku przygotowa"a i komentarzem opatrzy"a
M. Romankówna, Wroc"aw 1960, s. 25.
Cmentarz Polski w Montmorency..., s. 230-231; Literatura polska..., t. II, s. 575 (has"o W. Z.
oprac. Redakcja); A. K"oskowska, Francja i Pary% II Cesarstwa na !amach „Biblioteki Warszawskiej” (Kronika paryska ZoÞi W#gierskiej), (w:) Z historii i socjologii kultury, Warszawa
1969; W. Koroty$ski, ZoÞa W#gierska, „Tygodnik Ilustrowany”, 1869 t. IV, s. 273-274; L.
Kapli$ski, ZoÞa W#gierska, studium literackie, „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego”, 1869, Pary% 1870, s. 228-236; F. Hoesick, Pary%, Warszawa 1923, s. 195-197;
B. Zakrzewski, Wroc!awska Sofos, „Pami!tnik Literacki”, 1972 z. 1; K. Kami$ska, ZoÞa
W#gierska – przyjació!ka poetów i paryska korespondentka „Bluszczu”, ‚Prace Polonistyczne”, nr 33, 1977; S. Szenic, Cmentarz Pow zkowski..., s. 174.
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Pu"kownik Kami$ski nadal prowadzi" aktywne %ycie towarzyskie;
cz!ste by"y szczególnie jego wizyty wraz z rodzin u Prota Lelewela
w Woli Cygowskiej. Bywa" te% u ksi!cia Sergiusza Golicyna, który po
po&lubieniu Marii z Jezierskich, osiad" w poradziwi""owskim pa"acu
w Starejwsi pod W!growem. „(...) Przej wszy si! narodowo&ci nasz ,
sprzecznie z ukazami carskimi córek wychowanie zostawi" %onie, która
w religii katolickiej w Pary%u je wychowa"a, tote% by"o mu powodem,
%e córki za Polaków wyda (...) - komentowa" Lelewel. – Golicyn, maj c
go&cia w domu, dla uprzyjemnienia mu chwil, przyzywa" do towarzystwa
Kami$skiego. Tak by"o, gdy przyby" z Petersburga krewniak jego Golicyn. By" on pierwszy raz w Polsce. Konwersacja sz"a polska. Kami$ski
zauwa%y" %e: «ksi %e pierwszy raz b!d c w kraju naszym mówisz tak
dobrze po polsku». A on na to: «A có% by wart by" ten w Petersburgu,
coby po polsku nie umia"»”93.
Z innych prac literackich Kami$skiego nale%y wymieni' recenzje
drukowane na "amach „Biblioteki Warszawskiej”. Z w"asnych poezji
opublikowa" tylko wiersz Czym nadzieja dla cz!owieka? Czym cz!owiek
bez nadziei? („Radegast”, Wilno 1843, t. I, s. 26-28). W egzemplarzu
Pism Jakuba Jasi$skiego, pochodz cym z biblioteki Jana Michalskiego,
znalaz" si! wiersz Kami$skiego – Pod portretem Jasi$skiego:
„On pierwszy na Moskali doby" or!% w Litwie,
On ostatni w ostatniej leg" pod Prag bitwie,
On to, lecz nie on, my&l mnie tylko marzy,
On by" istot cnoty, tu tylko cie$ twarzy”94.
Wi!kszo&' jego licznych wierszy kr %y"a jednak tylko w odpisach95.
Dopiero w 1917 r. zosta" opublikowany chyba najbardziej znany utwór
Kami$skiego Wspomnienia weterana:
„Pami!tasz? – mówi" rotmistrz do %o"nierza,
Którego rany zmieni"y w %ebraka Pami!tasz, jake& w szturmie Sandomierza
Zwróci" ode mnie bagnet austryjaka?
Pami!tasz, gdy sz"o o Gda$ska zdobycie,
Jak pierzcha" huzar przed Polaka grotem?...
Ja to pami!tam, bom ci winien %ycie,
Lecz ty, %o"nierzu, czy pami!tasz o tem?
Pami!tasz czasy, zbyt krótkie, niestety!
Kiedy tak polska s"yn!"a kraina?
Pami!tasz, gdy&my krzywd nios c odwety,
93
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P. Lelewel, op. cit., s. 436.
H. Mo&cicki, Genera! Jasi$ski i powstanie ko"ciuszkowskie, Warszawa 1917, s. 414.
Literatura polska..., t. I, s. 416 (has"o K. L. oprac. Redakcja).

Pu"kownik Ludwik Kami$ski (1786-1867)

Ostrzyli miecze na murach Kremlina.
Mimo fal, w których grozi"a zatrata,
Wszak or"y nasze zwyci!skim przelotem
Wyspy nowego odwiedzi"y &wiata...
Powiedz, %o"nierzu, czy pami!tasz o tem?
Pami!tasz przestrze$ lodowatych szlaków,
W których nasz or!% nieprzyjació" gn!bi",
Gdy &nieg, na czo"ach osiad"szy Polaków,
Zmrozi" ich cia"a, lecz serc nie ozi!bi".
Wtenczas , cho' smutek &lad wyry" na skroni,
Sta"o&' walecznych zosta"a przymiotem;
Powraca" zapa" na odg"os: „Do broni”!
Powiedz, %o"nierzu czy pami!tasz o tem?
Pami!tasz, %e&my dzieci bohatera,
Co zdziwi" W"ochy m!stwem legijonów,
I %e dzi& jeszcze brzmi pod Samo-Sierra
Góry hiszpa$skie czci polskich szwadronów?
Pami!tasz Lipska zdradny zamach wroga,
Kiedy si! ziemia pod dzia" wstrz s"a grzmotem,
A honor ziomków wódz poniós" do Boga?...
Powiedz, %o"nierzu, czy pami!tasz o tem?
Pami!tasz chwile %a"osnej ró%nicy,
Gdy nam los %ywcem w grób ojczyzn! wt"oczy",
A do zha$bionej Jagie""ów stolicy,
Pych nad!ty nieprzyjaciel wkroczy"?
Nie przesta$ nigdy dnia tego przeklina',
Aby za szcz!snym Bellony powrotem
Nie potrzebowa" Naczelnik wspomina'...
Powiedz %o"nierzu, czy pami!tasz o tem?
Pami!tasz!... G"os mój z tym ga&nie wyrazem.
Nie mam ju% wi!cej zaszczytnych pami tek...
Pójd#, przyjacielu! B!dziem p"aka' razem,
Póki dni naszych nie urwie si! w tek.
Je&li &mier' pierwej w mej zawita chacie,
)eby mnie z %ycia roz" czy' k"opotem,
Ty me powieki zlekka zamknij, bracie!
Mówi c z westchnieniem: Czy pami!tasz o tem?”96

96

W. K., Poeta wojownik, „Kurier Warszawski”, nr 224 z 15 VIII 1917, s. 3.
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Poeta-wojownik (krótka biograÞa L. Kami%skiego) oraz pierwodruk Wspomnie" weterana, „Kurier Warszawski”, 1917,

Starzej cy si! i coraz cz!&ciej choruj cy p"k L. Kami$ski w dniu
9 marca (25 lutego wed"ug kalendarza rosyjskiego) 1866 r. zapisa"
ca"o&' swych dóbr – córce Ludwice. W ksi!dze wieczystej stwierdzono
ich warto&' szacunkow w wysoko&ci 151 tys. 300 z".97, ale w rzeczywisto&ci obszar dóbr by" mniejszy, ni% w 1815 r., gdy Kami$ski je naby".
97

AP w Siedlcach. Hipoteka W!grów, sygn. 89, k. 4v. Jeszcze w 1853 r. Kami$ski za"o%y"
osobn ksi!g! wieczyst na dobra P!kule z przyleg"o&ciami. Ibidem, k. 4.
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Na mocy carskiego ukazu uw"aszczeniowego z 19 lutego 1864 r. w r!ce
25 w"o&cian przesz"o 345 mórg i 264 pr!tów gruntu, w tym 5 mórg i 279
pr!tów nieu%ytków. W Górkach Borzych 21 rodzin ch"opskich otrzyma"o
prawo w"asno&ci na 284 morgi 220 pr!tów, a w Górkach Grubakach
4 rodziny – 61 morgów 44 pr!tów98.
Kami$ski przeniós" si! wraz z %on do Warszawy. „Id cego drog
pracy i cnoty, wiek ci!%arem swoim pochwali", i w tl c coraz wi!cej si"y
Þzyczne, przerwa" dni jego 7 sierpnia 1867 roku w Warszawie. Zostawi"
po sobie pami!' przychyln tych, co umiej oceni' po%yteczne %ycie
cz"owieka i z %alem spogl daj na ubytek znakomitych i zas"u%onych
postaci” – donosi" „Tygodnik Ilustrowany”99.
Pogrzeb na Cmentarzu Pow zkowskim odby" si! 9 sierpnia. Na grobie
%ona kaza"a wyry' napis: „)ona m!%owi /Ludwikowi/ KAMI+SKIEMU / b.
pu"kownikowi Wojsk /Polskich/ zmar" d. 7 sierpnia 1867 r./ w 82 r. %ycia”100
(kwatera 3, rz d 2, grób 19). W „Gazecie Warszawskiej” ukaza" si! nekrolog, z którego dowiadujemy si!, i% przed &mierci d"ugo chorowa"101.
17 czerwca (5 czerwca) 1868 r. Ludwika z Kami$skich Szejbe
rozsprzeda"a dobra Górki Borze 61 nabywcom – przewa%nie okolicznej drobnej szlachcie, ch"opom i )ydom. Berek Fiszer naby" ogród
z domem, ku#ni i placem pod ku#ni oraz " czk! za 215 rubli sr.,
Icko Rowi$ski dwie " ki w Górkach Grubakach oraz karczm! z prawem propinacji i placem za 150 rsr.; Herman Marten „m"yn wietrzny”
z domem mieszkalnym w Górkach Borzych, " czk! i dwa ogrody, Jan
Kruszewski karczm! w Jaczewie z prawem propinacji trunków krajowych. Za rsr. 950 zosta" sprzedany las „ Olszyn zwany” w Górkach
*rednich102. Dobra nie by"y obci %one d"ugami, gdy% jakkolwiek Ludwik
Kami$ski po%ycza" na hipotek! kilkakrotnie powa%ne kwoty w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, to zawsze je regulowa". Wywi za" si!
równie% z zapisów dla ko&cio"a w Korytnicy – 100 z" polskich jeszcze
z 1679 r. – Miko"aja (azowskiego oraz 300 z". pol. z 1693 r. Maryanny
Skolimowskiej103.
W 1881 r. w Górkach Borzych mieszka"o w 23 domach 192 osoby,
a do wsi nale%a"o 581 mórg gruntu104. Po ich by"ym w"a&cicielu pozosta"y
98
99
100

101
102

103
104

Ibidem. k. 3.
F. Ch, Ludwik Kami$ski, „Tygodnik Ilustrowany”, 1868 nr 9, s. 108.
Cmentarz Pow zkowski w Warszawie. Materia!y inwentaryzacyjne t. I, kwatery 1-14. Oprac.
A. i B. Biernatowie, Warszawa 1980, s. 102.
„Gazeta Warszawska”, nr 177 z 10 VIII 1867, s. 1.
AP w Siedlcach, Hipoteka W!grów, sygn. 89, k. 5, 5v, 6. T. Krawczak, W szlacheckim
za"cianku, Warszawa – Siedlce 1993, s. 49 nieprecyzyjnie pisze o sprzeda%y folwarku
w Górkach Borzych przez rodzin! Kami$skich przed 1881 r.
AP w Siedlcach, Hipoteka w W!growie, sygn. 89, k. 23v, 24, 24v, 25.
S!ownik geograÞczny..., t. II, s. 715.
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drukowane przek"ady utworów poetyckich, jego publikacje, wzmianki
w #ród"ach, pami!tnikach i wspomnieniach jako wielkim patriocie,
g"!boko zaanga%owanym w sprawy Polski i narodu, walecznym oÞcerze Ksi!stwa Warszawskiego i powstania listopadowego, ojcu ZoÞi
W!gierskiej. Folwarki Górki Borze i P!kule przesta"y jednak istnie' ju%
rok po jego &mierci.

Szabla oÞcerska z odznaczeniami wojennymi L. Kami%skiego.
Fot. Leszek Kulik

Plyta nagrobna L. Kami%skiego na Pow zkach. Fot. Leszek Kulik
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„Zeszyty Korytnickie”
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Andrzej Kruszewski

ZoÞa z Kami!skich W"gierska
(1822-1869) – lwica salonowa
i sawantka, prekursorka literatury dla
m#odzie$y i felietonistka, muza
J. S#owackiego i C. Norwida.
Z Górek Borzych na literackie salony
Warszawy, Krakowa i Pary$a
ZoÞa z Kami skich W!gierska jest na pewno nieznan" lub znan"
wy#"cznie polonistom czy tym badaczom, którzy zajmuj" si! do$% w"skimi dziedzinami literackich poszukiwa : geograÞ" literack", socjologi"
literatury, &yciem literackim, dziejami prasy w XIX w., pocz"tkami ruchu
feministycznego na ziemiach polskich lub polskiej emigracji w Pary&u
w drugiej po#owie XIX w.1
1

BibliograÞa dotycz"ca ZoÞi W!gierskiej jest do$% obszerna, ale s" to prace o charakterze
przyczynkarskim albo traktuj"ce o wybranym aspekcie &ycia lub twórczo$ci autorki Legend
historycznych; na dodatek pochodz" g#ównie z ko ca XIX i pocz"tków XX w. W ostatnich
latach ukaza#y si! dwie prace Anny Siemi skiej, które ca#o$ciowo prezentuj" posta% ZoÞi
W!gierskiej. Zaprezentowano Z. W!giersk" na wystawie zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w W!growie 7 XI 2010 r., tak&e w katalogu wystawy. M. Buczkówna,
Z przeciw – uczucia do przeciw – rozumu, „Poezja” 1967 z. 5, s. 21-30; S. Fiszman, Kartka
z albumu ZoÞi W gierskiej, „Slavia Orientalia” 1960 nr 1, s. 3-7; M. Ilnicka, ZoÞa W gierska, „Bluszcz” 1869 nr 50; K. Kami ska, ZoÞa W gierska – przyjació!ka poetów i paryska
korespondentka „Bluszczu”, „Prace Polonistyczne” 1997 nr 33; L. Kapli ski, ZoÞa W gierska. Studium literackie, „Rocznik Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Pary&u”, 1870,
s. 228-236. ; A. Karr, [Recenzja „Legend historycznych”], „Gazeta Polska”, 1863 nr 108; I.
Kleszczowa [opr.], Listy ZoÞi W gierskiej do Cypriana Norwida, „Pami!tnik Literacki”, 1976
z. 3, s. 189-207; A. Ko#odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007,
s. 95-98; Idem, Pu!kownik Ludwik Kami"ski 1786-1967 – oÞcer, poeta, t!umacz, ziemianin,
„Zeszyty Korytnickie” t. 4, s. 47-78; W. Koroty ski, ZoÞa W gierska, „Tygodnik Ilustrowany”,

80

Andrzej Kruszewski

Na pocz"tku tego szkicu, który na pewno nie ro$ci sobie pretensji do
wyczerpuj"cego przedstawienia sylwetki i dokona ZoÞi W!gierskiej,
chcia#bym uczyni% kilka uwag, które, mam tak" nadziej!, wyja$ni" powody zainteresowania, by nie powiedzie% fascynacji, t" niezwyk#" osob".
Po raz pierwszy us#ysza#em o ZoÞi W!gierskiej od niezapomnianego mego Mistrza prof. Zdzis#awa Libery2 na seminarium magisterskim
z o$wiecenia w Uniwersytecie Warszawskim w 1978 roku. Profesor,
wspania#y cz#owiek i wielki uczony, mia# zwyczaj, &e ka&dego studenta,
którego spotyka# na swych seminaryjnych zaj!ciach, dok#adnie rozpytywa# o ró&ne, zdawa#oby si! zupe#nie z polonistyk" niezwi"zane sprawy,
jak np. miejsce pochodzenia. Gdy próbowa#em kluczy%, bo chyba nie
chcia#em si! przyzna%, &e pochodz! z ma#ej, nieznanej wioski, gdzie$
z dala od Warszawy, Profesor zr!cznymi pytaniami przypar# mnie do
muru tak, &e w ko cu wyduka#em, i& pochodz! z Górek 'rednich.
Mistrz zareagowa# niespodziewanie, bo zapyta# o Górki Borze. Odpowiedzia#em, &e to wioska obok i wówczas us#ysza#em do$% d#ug",
ciekaw" opowie$% o ZoÞi W!gierskiej, jej ojcu Ludwiku Kami skim,
atmosferze tamtych lat; pojawi#o si! pytanie: czy co$ pozosta#o po
posiad#o$ci Kami skich. I tak potoczy#a si! d#uga rozmowa i na tematy pozornie niezwi"zane z o$wieceniem (a czasu mieli$my dosy%, bo
przez pewien czas, chyba ca#y semestr, by#em jedynym s#uchaczem
seminaryjnym spotka . Nigdy nie zapomn! ich wspania#ej atmosfery
i tego, ile im zawdzi!czam – to one mnie ukszta#towa#y). By#o to moje
pierwsze spotkanie z ZoÞ" W!giersk".
Spotkanie drugie mia#o miejsce w po#owie lat osiemdziesi"tych
ubieg#ego wieku, gdy podj"#em prac! w Szkole Podstawowej im.
H. Sienkiewicza w Korytnicy. Pewnego dnia przyjecha#a do Korytnicy

2

1869, t. IV, s. 273-274; „Legendy historyczne” przez Bronis!aw Kami"sk#, z 22 rycinami,
[recenzja], „Przegl"d Pozna ski”, 1852, t. 15, s. 184-189; G. M. Lewandowska, E. Tomczak,
E. Babula [red.], Z dorzecza Bugu i Liwca. Peregrynacje prasowe po powiecie w growskim. Katalog wystawy zorganizowanej z okazji 200-lecia istnienia powiatu w growskiego,
Warszawa 2010, s. 24; Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. II, Warszawa
1985, s. 575. [has#o: W gierska ZoÞa opr. Redakcja]; Z. Przesmycki, Sofos – Dziewica
– Atessa – Helios i nieznany list J. S!owackiego, „Chimera” 1907, t. 10, s. 524-573; A.J.S.
[A. Szabra ski] „Legendy historyczne” przez Bronis!aw Kami"sk#, „Biblioteka Warszawska” 1863, t. 3, s. 521-526; A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich W gierskiej, (w:)
Z. Trojanowiczowa [red.], BiograÞe s!awnych romantyków, Pozna 2007, s. 297-303; Idem,
BiograÞa ZoÞi W gierskiej, (w:) Z. W!gierska, Legendy historyczne, Toru 2003, s. 7-45.; A.
Wyle&y ska, W paryskiej SoÞówce. Za kratami i w$ród kwiatów…, „Bluszcz” 1931, nr 5, s. 7
– 8; Idem, W paryskiej SoÞówce. Sofos Jasna, „Bluszcz” 1931 nr 9, s. 7 – 8; B. Zakrzewski,
Wroc!awska Sofos, „Pami!tnik Literacki” 1972, z. 1, s. 183-199; J. Z. [J. Za#!ski], „Legendy
historyczne” przez Bronis!aw Kami"sk#, „Dziennik Warszawski” 1853 nr 181.
Zdzis#aw Libera (1913-1998) – historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego,
znakomity znawca literatury o$wiecenia, tak&e literatury wspó#czesnej; uczestnik powstania
warszawskiego.
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nauczycielka z pó#nocnego
Mazowsza (chyba, nie pami!tam dok#adnie), która obroni#a
prac! magistersk" na UW
po$wi!con" ZoÞi W!gierskiej.
Zaskoczona, &e s#ysza#em
i wiem co$ nieco$ o tej osobie,
próbowa#a wp#yn"% na ówczesne w#adze szkolne czy gminne, aby nada% której$ szkole,
przedszkolu lub bibliotece
gminnej imi! bohaterki swej
rozprawy magisterskiej. Pani
ta, z zawodu chyba bibliotekarka, poinformowa#a mnie,
&e w ksi!gach korytnickiej paraÞi znajduje si! metryka ZoÞi
Kami skiej. Niestety, wkrótce
straci#em z ni" kontakt, co nie
mo&e dziwi% bior"c pod uwag!
ówczesne mo&liwo$ci porozu- ZoÞa W"gierska (1822-1869), z: ,,Tygodnik
miewania si! (brak telefonów Ilustrowany”, 1869r. FotograÞe do artykukomórkowych, a i o stacjonar- #u Leszek Kulik
nych mo&na by#o pomarzy%).
Powróci#a do mnie W!gierska wraz z przyjazdem do Korytnicy dwóch
pracownic naukowych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu,
które rozpocz!#y zbieranie materia#ów do kalendarza &ycia i twórczo$ci Cypriana Norwida (jedn" z nich, pami!tam imi! i nazwisko, by#a
dr ZoÞa Dambek, nazwiska drugiej nie zapami!ta#em; podczas zbierania materia#ów i pisania tego artyku#u, coraz bardziej nabiera#em
przekonania, &e mo&e to Anna Siemi ska). Szuka#y one jaki$ $ladów
Norwida na ziemi korytnickiej, w Górkach Borzych - W!gierskiej oraz
w Korytnicy - Ignacego i Jana Sobieskich, odleg#ych krewnych wielkiego
poety. Pojechali$my do Górek Borzych, pokaza#em miejsce po dworze
Kami skich, zwiedzili$my ruiny (ju& wtedy) dworku w Korytnicy (w tym
miejscu mieszkali wspomniany Jan i Ignacy Sobiescy), zobaczyli$my
te& &eliwny pomnik Sobieskich na korytnickim cmentarzu3.
3

Powsta#a w 1987 r. pod kierunkiem prof. ZoÞi Trojanowiczowej na Uniwersytecie Adama
Mickiewicza w Poznaniu Pracownia Kalendarza (ycia i Twórczo$ci C. Norwida w chwili
obecnej chyba nie istnieje – strona internetowa jest nieaktywna, a telefony milcz". Dr ZoÞa
Dambek jeszcze w kwietniu 2003 r. by#a w Korytnicy i na konferencji „Obywatel Norwid”
w Liceum Ogólnokszta#c"cym im. M. Sadzewiczowej w )ochowie 25 IV 2003 r. wyg#osi#a
referat pt. „Norwid mazowiecki”.
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ZoÞa z Kami skich, primo voto Miel!cka, secundo voto W"gierska
(pseudonim i kryptonimy: Bronis#awa Kami ska; *; Z.W;), przysz#a na
$wiat 16 wrze$nia 1822 r. we wsi Górki Borze na Mazowszu, paraÞa
korytnicka, obecnie gmina Korytnica jako druga córka ówczesnych
w#a$cicieli maj"tku Górki Borze i P!kule, Ludwika i Barbary z Walknowskich ma#&e stwa Kami skich. 28 wrze$nia zosta#a ochrzczona
w paraÞalnym ko$ciele ($wiadkami chrztu byli: Jan Sobieski4 i Ksawery
Czarnocki5). Zachowany do dzi$ akt chrztu, warto przytoczy% in extenso ju& to ze wzgl!du na specyÞczny j!zyk sporz"dzania ówczesnych
dokumentów stanu cywilnego (b!d"cych równocze$nie ko$cielnymi),
ju& to dlatego, aby raz na zawsze ustali% ponad wszelk" w"tpliwo$%
podstawowe dane o bohaterce niniejszego artyku#u i sprostowa% naros#e w ci"gu lat nieprawid#owe, b#!dne informacje na ten temat6: „Górki
4

5

6

Jan Sobieski herbu Janina (1790- po 1860), b. kapitan wojsk polskich (do 1815r.), wraz
z bratem Ignacym sprzedali odziedziczone po matce dobra Strachówka i do 1836 r. dzier&awili Korytnic!; o&eniony z wdow" Czarnowsk", w#a$cicielk" dóbr Koz#y i Wola Koz#owska.
Po ich sprzedaniu (1837r.) p. Sobiescy osiedlili si! w Woli Korytnickiej. (Por: P. Lelewel,
Pami tniki i diariusz domu naszego, Wroc#aw – Warszawa - Kraków 1966, s. 256, 392,
408, 420). Na stronie internetowej Sobieskich znajduje si! te& informacja, &e J. Sobieski
by# w#a$cicielem Niegowa i Wólki Czarnowskiej.
Ksawery (Ksawer) Czarnocki – oÞcer z czasów Ksi!stwa Warszawskiego, w#a$ciciel maj"tku
Mi"sse i wielu innych folwarków (Jasienica, Klembów, Krusze) w powiecie radzymi skim
(obecnie wo#omi skim). Znany z licznych przygód mi#osnych, rozwodów, trzech ma#&e stw
(w tym z kobietami z ni&szych stanów) i licznego potomstwa – to wszystko, po#"czone
z nieumiej!tno$ci" gospodarowania, doprowadzi#o go do ruiny i utraty maj"tku. Zrobi# jednak
swego czasu karier!: by# deputowanym z powiatu stanis#awowskiego na sejm w 1829 r.,
zosta# nawet sekretarzem sejmowym, a w 1831 r. – dyrektorem policji. By% mo&e rzekome
lub rzeczywiste podboje mi#osne odziedziczy#a Z. W!gierska po chrzestnym.
Sprawa dotyczy fundamentalnych faktów zwi"zanych z biograÞ" ZoÞi W!gierskiej: nazwiska, imienia (ewentualnych imion), daty urodzenia, miejsca urodzenia (wskazania nazwy
krainy historycznej), nazwiska rodowego matki, daty $mierci. Oto prawid#owe dane wraz
z niepe#nym katalogiem b#!dów. Imi!: ZoÞa (jedno!), b#!dnie podawane: ZoÞa Maria (np.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi W gierskiej, s. 7; idem, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich W gierskiej, s. 298 – tu z informacj", &e drugim imieniem Maria, z bierzmowania, ZoÞa W!gierska
równie& si! pos#ugiwa#a); ZoÞa Bronis#awa, (W. Koroty ski, op. cit., s. 273). Nazwisko:
Kami ska, b#!dnie: Kamie ska (np. Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny; w Wikipedii; tak równie& zapisano w akcie $lubu ZoÞi z Edmundem Miel!ckim – ale podpisy
rodziców wyra+nie: Ludwik Kami ski, Barbara Kami ska). Data urodzenia 16 XI 1822
r., b#!dnie: ok. 1820 (W. Koroty ski, op. cit., s. 275).; podobnie Z. Przesmycki, op. cit.,
s. 531, które podaje rok1825 lub 1820; I. Kleszczowa, op.cit., s. 183, twierdzi, i& W!gierska urodzi#a si! w1825r. Miejsce ur.: Górki Borze na Mazowszu, b#!dnie: na Podlasiu (tak
u Koroty skiego, op. cit.; w Wikipedii; równie& w Nowym Korbucie; spraw! usytuowania
ziemi korytnickiej i miejscowo$ci w niej po#o&onych podnosi#em ju& w „Zeszytach Korytnickich”, t. 3, s. 44, przypis 14. Mo&na tu jedynie doda%, i& w XIX w. Górki Borze nale&a#y
administracyjnie do woj. podlaskiego – st"d niektórzy badacze wyci"gn!li prosty wniosek,
i& by#o to Podlasie). Data $mierci: 8 XI 1869r., b#!dnie: 8 X 1869r. (w Wikipedii). Nazwisko
rodowe matki: Barbara z Walknowskich, b#!dnie: z Walchnowskich Prot Lelewel, op. cit.;
zapis w akcie chrztu Z. Kami skiej).
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Borze [na marginesie]. Roku tysi"cznego o$msetnego dwudziestego
drugiego, dnia dwudziestego ósmego wrze$nia o godzinie jedenastej
z rana. Przed Nami Proboszczem Korytnickim, Urz!dnikiem Stanu
Cywilnego Gminy Korytnickiej, stawi# si! Wielmo&ny Ludwik Kami ski,
lat trzydzie$ci siedem maj"cy jako ociec, Dziedzic Górek Borz[ych]
w Górkach Borze (!) mieszkaj"cy i okaza# Nam dziecie p#ci &e skiej,
które si! urodzi#o w domu jego pod numerem pierwszym, miesi"ca
wrze$nia, dnia szesnastego o godzinie czwartej [z] po#udnia [roku
bie&"cego – dopisek na marginesie], o$wiadczaj"c, i& jest sp#odzone
z jego i jego ma#&onki Barbary z Walchnowskich (!) lat trzydzie$ci sze$%
licz"cej, i &e &yczeniem jego jest nada% mu imi! ZoÞa.
Po uczynieniu powy&szego o$wiadczenia i okazania Nam dzieci!cia w przytomno$ci Wielmo&nego Jana Sobieskiego, lat trzydzie$ci
dwa maj"cego, kapitana Wojsk Polskich, w Korytnicy mieszkaj"cego,
tudzie& Wielmo&ny Ksawery Czarnocki, lat trzydzie$ci jeden, w Sulejowie mieszkaj"cy. Akt niniejszy po przeczytaniu onego&, przez nas
i stawaj"cych zosta# podpisany. Ksi"dz [Aleksander] Pietraszewski,
Proboszcz Korytnicki i Urz!dnik Stanu Cywilnego.
Ludwik Kami ski jako ojciec. Jan Sobieski. Xawery Czarnocki7.

Akt chrztu ZoÞi Kami!skiej z 28 IX 1822r.

Warto chyba w tym miejscu po$wi!ci% cho% kilka uwag na temat
pierwszego, górkowskiego, czy jak pisze ZoÞa W!gierska goreckiego, etapu jej &ycia (1822-1840), od urodzenia do $lubu z Edmundem
Miel!ckim i wyjazdu z rodzinnej wsi. Wiadomo bowiem powszechnie,
&e pierwsze lata &ycia (dzieci stwo i m#odo$%), $rodowisko, w którym
7

Archwium Diecezjalne w Drohiczynie, Zespó# Akt ParaÞi Korytnica W!growska (ZAPKWg),
I/BDM 13, Ksi ga urodze" zapowiedzi, ma!%e"stwa i zgonów paraÞi Korytnica W growska
z roku 1822, k. 25.
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cz#owiek wzrasta, atmosfera rodzinna, w której &yje, pierwsze nauki,
które pobiera, znajomo$ci i przyja+nie, które zawiera, osobisto$ci, które
spotyka, warto$ci, normy i tradycje, z którymi na co dzie obcuje, wp#ywaj" na dalsze &ycie. Wtedy kszta#tuj" si! postawy i pogl"dy cz#owieka,
wzorce zachowa , system warto$ci, charakter i emocje, a tak&e kultura
i inteligencja, jak mówi" bowiem przys#owia: „Czego Ja$ si! nie nauczy,
tego Jan nie b!dzie wiedzia#”, a tak&e inne, niemniej wa&ne: „Czym
skorupka za m#odu nasi"knie, tym na staro$% tr"ci”. Dla zrozumienia
cz#owieka, dla zrozumienia dziejów jego &ycia i motywów post!powania, nale&y si! wi!c zapozna% z dziejami jego rodziny i z pierwszymi,
pierwiastkowymi latami jego &ycia.
Dwoje pami!tnikarzy z po#owy i ko ca XIX w. Prot Lelewel8 i Narcyza (michowska9, dobrych znajomych, mo&na powiedzie%: przyjació#
domu, którzy do$% cz!sto bywali w Górkach, pozostawi#o w swych
wspomnieniach wiele fragmentów dotycz"cych górkowskiego dworu
tak, &e mo&na do$% dok#adnie zrekonstruowa% i wygl"d siedziby Kami skich, i charakterystyk! cz#onków rodziny (Ludwika Kami skiego, jego
&ony Barbary oraz ich dwóch córek: Ludwiki i ZoÞi) i stosunki panuj"ce
mi!dzy nimi. Nie jeste$my wi!c na szcz!$cie skazani na domys#y w tej
kwestii; dochowane przekazy s" poza tym bardzo ciekawe, oryginalne,
miejscami pasjonuj"ce nawet, co najwa&niejsze, do$% wiarygodne, bo
pochodz" od osób, które doskonale, bo z autopsji, zna#y ówczesne
$rodowisko ziemia skie. Prot Lelewel (1790-1884) – m#odszy brat Joachima, &o#nierz Ksi!stwa Warszawskiego, uczestnik wojen napoleo skich (1809-1813), w czasach Królestwa Kongresowego osiad# na roli
i gospodarowa# w Woli Cygowskiej, pozna# si! z Ludwikiem Kami skim
w 1809 r. w Krakowie10, pó+niej wielokrotnie bywa# w Górkach (jak wynika z jego do$% dok#adnych zapisków niekiedy kilka razy w miesi"cu;
cz!sto tak&e Kami scy z córkami lub pojedynczo odwiedzali Prota
Lelewela w Woli Cygowskiej – szczególnie intensywne kontakty obu
rodzin mia#y miejsce w latach 1837-1850, pó+niej chyba ze wzgl!du
na wiek przyjació#, obustronne odwiedziny sta#y si! rzadsze)11. Charak8
9

10

11

P. Lelewel, op. cit.
N. (michowska, J. Baranowska, &cie%ki przez %ycie. Wspomnienia. Opr. M. Romankówna,
Wroc#aw 1861.
P. Lelewel, op. cit., s. 127-128, tak pisze: „Tu [w Krakowie] pozna#em Kami skiego Ludwika,
z którym mia#em tyle lat w niezachwianej prze&y% przyja+ni”.
Ibidem, passim. W 1836 r. Kami scy (pu#kownik sam, z &on", z córk" lub córkami) i Lelewelowie (Prot sam, lub z synem) bywali u siebie, wed#ug zapisów Prota Lelewela, 3 razy,
w 1837 - 8 odwiedzin, w 1838 - 8, w 1839-9, w 1840-13 (w tym 7 XI na $lubie ZoÞi z Edmundem Miel!ckim), w 1841-11, w 1842-11, w 1843-7, 1844-9, w 1845 - 4, w 1846 - 6,
w 1847 - 6, w 1848 - 8 ( w tym 23 XI na $lubie Ludwiki Kami skiej z Gustawem Szeibe),
w 1849 - 7, w 1850 - 8. Warto odnotowa%, i& cz!ste by#y wizyty Prota Lelewela w dniu imienin
Ludwika (25 sierpnia) czy Barbary (4 grudnia). Tu& po $lubie, 13 listopada 1840 r., ZoÞa
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teryzuj"c jego styl mo&na powiedzie%, &e pisze po &o#niersku (jakby
sk#ada# raport: rzeczowo, krótko, lapidarnie, na temat); nie mo&na
jednak odmówi% mu daru obserwacji i umiej!tno$ci wnioskowania.
Narcyza (michowska (1819-1876), czo#owa posta% polskiego ruchu
feministycznego, znana Entuzjastka pozna#a rodzin! Kami skich
w 1842 r.12 (a wi!c znacznie pó+niej ni& P. Lelewel) za spraw" swego
brata Jana (Janusza), mieszkaj"cego w nieodleg#ym Ossównie; pisze
nieco obszerniej, szerzej, bardziej wyczerpuj"co i obrazowo. Relacje
Lelewela i (michowskiej pochodz" z tego samego okresu i cho% nieco
(lub miejscami bardzo) ró&ni" si!, nic to nie umniejsza ich warto$ci;
wprost przeciwnie: na$wietlaj" spraw! z dwóch ró&nych punktów
widzenia (on - m!&czyzna o do$% konserwatywnych pogl"dach na
rodzin! i rol! kobiety, ona – kobieta o nowoczesnym, post!powym
spojrzeniu na t! kwesti!). To te& stanowi o ich warto$ci, gdy& dzi!ki odmiennej optyce obie relacje
dope#niaj" si! i uzupe#niaj",
daj" pe#niejszy obraz, staj"
si! bardziej wiarygodne
i prawdziwe.
Oba teksty, nie tylko
w partiach dotycz"cych Kami skich, czyta si! z olbrzymim zainteresowaniem,
a zdolno$% obserwacji pami!tnikarzy, umiej!tno$%
dostrzegania i zapami!tywania wielu szczegó#ów
po#"czona z darem &ywej narracji powoduje, &e
s" jak najlepsza powie$%;
poza tym to niewyczerpane
+ród#o informacji o stosunkach panuj"cych w XIX w.
na wschodnim Mazowszu
i Podlasiu. Wspomnienia
Lelewela i (michowskiej
by#y ju& wielokrotnie wykorzystywane i w niema#ych
Narcyza %michowska (1819-1876)
fragmentach (tych najcie-

12

wraz z m!&em go$ci#a u Lelewelów (P. Lelewel, op. cit., s. 370), a 17 lutego 1844 r. ZoÞa
Miel!cka z ojcem z#o&y#a wizyt! Lelewelom, co specjalnie, autor zapisków i gospodarz,
odnotowa#.
N. (michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 65.
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kawszych!) cytowane tak, &e sta#y si! prawie powszechnie znane13.
Niemniej jednak, nawet nara&aj"c si! na zarzut ich powtarzania,
warto je przywo#a%, bo nawet najlepsze omówienie nie zast"pi relacji
z pierwszej r!ki.
Rodzina Kami skich, do której w latach 1815-1866 nale&a#y Górki
Borze i nieodleg#y folwark P!kule, w paraÞi Korytnica W!growska, powiecie w!growskim, obwodzie siedleckim, województwie podlaskim14,
mieszka#a na pocz"tku wsi pod numerem 1 i sk#ada#a si! z 4 osób:
Ludwika Kami skiego (m!&a i ojca), Barbary Kami skiej (&ony i matki)
oraz dwóch córek: Ludwiki i ZoÞi.
Ojciec ZoÞi, Ludwik Kami ski (1786-1867), urodzony w Bostyniu na
Litwie „by# naturalnym synem Paca [Micha#a Kazimierza – dop. A. K.],
a przyrodnim ksi!cia Micha#a [Gedeona – dop. A. K.] Radziwi##a”15,
a matk" jego za$ prawdopodobnie Eleonora Kami ska, córka Józefa Kami skiego i ZoÞi Wolskiej16, cho% tak jak zawsze w przypadku
nie$lubnych dzieci, nie jest to do ko ca pewne17. Dzi!ki ojcu odebra#
bardzo staranne wykszta#cenie w kraju (Warszawa) i za granic" (Pary&, Londyn), pozna# doskonale j!zyki i literatur! francusk", angielsk",
w#osk" i niemieck". OÞcer wojsk Ksi!stwa Warszawskiego, &o#nierz
kampanii napoleo skiej, po dymisji z wojska w 1815 r. sta# si! w#a$cicielem wspomnianych Górek Borzych oraz folwarku P!kule; w tym&e
roku (lub rok, dwa pó+niej) o&eni# si! z Barbar" Walknowsk" i osiad#
na wsi, oddaj"c si! pracy na roli, &yciu rodzinnemu i pracom literackim. W randze pu#kownika Sztabu G#ównego wzi"# udzia# w powstaniu
listopadowym i pe#ni# szereg odpowiedzialnych funkcji (m. in. szefa
kancelarii przybocznej Naczelnego Wodza – ks. Micha#a Radziwi##a,
dowódcy województwa mazowieckiego, wicegubernatora Warszawy
i w ko cowej fazie walki – podszefa Sztabu G#ównego)18. Za udzia#
w powstaniu represjonowany przez w#adze rosyjskie (wi!zienie w Kaliszu, zes#anie do Wiatki, konÞskata maj"tku), pod koniec 1834 r. wróci# do Górek dzi!ki staraniom wp#ywowych przyjació#, odzyskawszy
13

14

15
16
17

18

A. Ko#odziejczyk, Pu!kownik Ludwik Kami"ski…, passim; Idem, Dzieje Korytnicy …, passim.
Zob. Tabella miast, wsi i osad Królestwa Polskiego z wyró%nieniem ich po!o%enia i ludno$ci…, t. I, Warszawa 1827, s. 28 i t. II, s. 82.
N. (michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 95-96.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich W gierskich…, s. 297.
A. Ko#odziejczk, Pu!kownik Ludwik Kami"ski…, s. 48 podaje za R. Bieleckim, S!ownik
biograÞczny oÞcerów powstania listopadowego, t. II, Warszawa 1996, s. 247, „by% mo&e
guwernantki we dworze Niemirowicza-Szczyta, w#a$ciciela Bostynia”, a wed#ug N. (michowskiej, J. Baranowskiej, &cie%ki przez %ycie, s. 264, przypis 96, matk" L. Kami skiego
by#a Helena z Prze+dzieckich Radziwi##owa.
A. Ko#odziejczyk, op. cit., s. 59-61.
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wcze$niej utracone dobra19 i po$wi!ci# si! znowu swym ulubionym
zaj!ciom – pracy na roli, &yciu rodzinnemu i literaturze. Dopiero pod
koniec &ycia przeniós# si! do Warszawy, gdzie zmar#. Pochowany zosta#
na Pow"zkach. W 50 lat po $mierci w#a$ciciela Górek napisano o nim:
„Na &ywot jego, jak to cz!sto u Polaków bywa#o, z#o&y#y si!: miecz,
lutnia i socha”20, a N. (michowska nazwa#a go pi!knie „…wyj"tkowym
na sw" epok! obywatelem”21. „W zaciszu wiejskim Kami ski pi!kn"
i g#adk" polszczyzn" t#umaczy# poetów angielskich, w#oskich, niemieckich, francuskich: Popego, Byrona, Macphersona, Schillera, Lamartina.
Prze#o&y# Jerozolim wyzwolon# Tassa (Warszawa 1846), oraz ca#"
Bosk# komedi Dantego (cz"stka tylko wydrukowana). Poezji oryginalnych pisywa# ma#o”22. Rzeczywi$cie, L. Kami ski zas#yn"# g#ównie
jako „t#umacz wierny (wy#"cznie z orygina#ów) i na ogó# fortunny”23,
a utwory w#asne (epigramaty, ballady, wiersze okoliczno$ciowe) kr"&y#y
w odpisach; najs#ynniejszy liryk Wspomnienia weterana opublikowano
drukiem dopiero w 1917 r. W historii zapisa# si! jako &o#nierz, patriota,
t#umacz, poeta, ziemianin i ... wychowawca córek, „…z których jedna
zdoby#a sobie pó+niej imi! w literaturze, jako ZoÞa W!gierska”24.
Zdecydowanie mniej szczegó#ów biograÞcznych znamy o matce ZoÞi, Barbarze z Walknowskich (ok. 1786- po 1867) herbu Wierusz, córce
Balbiny i Felicjana. Pochodzi#a z Wielkopolski, z rodziny o tradycjach
patriotycznych, spokrewnionej z Miel&y skimi, Potulickimi, Niemojowskimi (tzw. kaliszanie: Bonawentura i Wincenty to jej cioteczni bracia)
oraz Miel!ckimi25. Ok. 1815 r. zosta#a &on" L. Kami skiego, rodzice
ZoÞi poznali si! zapewne wtedy, gdy L. Kami ski w 1806 r. przebywa#
w Wielkopolsce, gdzie w Poznaniu wst"pi# do wojska26. Barbara Kami -

19

P. Lelewel, op. cit., s. 359 tak pisze m. in. o roku 1834 r.: „Kami ski Ludwik, który po powrocie do kraju zes#any do Wiatki, za staraniami niesionymi powrócono, wywioz#em go
z Warszawy. 'wi!ta Bo&ego Narodzenia sp!dzili$my w domu i w Cygowie, a na rok nowy
do Warszawy”.
20
Poeta – wojownik, „Kurier Warszawski” 1917 nr 224, z dn. 15 sierpnia 1917 r., cyt. za:
G. M. Lewandowska, E. Tomczak, A. Babula [red.], Z dorzecza Bugu i Liwca. Prasowe
peregrynacje po powiecie w growskim. Katalog wystawy zorganizowanej z okazji 200-lecia
istnienia powiatu w growskiego, Warszawa 2010, s. 23.
21
N. (michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 99.
22
Poeta – wojownik, op. cit.
23
Ludwik Kami"ski, [w:] Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1984,
t. I, s. 416, has#o sygnowane przez Redakcj!.
24
Poeta – wojownik, op. cit.
25
A. Siemi ska, BibliograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 297. Bonawentura i Wincenty Niemojewscy herbu Wierusz byli synami Feliksa i Amelii z Walknowskich.
26
A. Ko#odziejczyk, Pu!kownik Ludwik Kami"ski…, s. 49.
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ska urodzi#a si! w ok. 1786 r.27, by#a wi!c rówie$nic" m!&a. Prze&y#a
go i na Pow"zkach ufundowa#a pi!kny, do dzi$ istniej"cy pomnik28.
Mo&na jeszcze doda% tytu#em hipotezy, i& Barbara Kami ska to osoba wykszta#cona; taki wniosek mo&na wysnu%, patrz"c na jej pi!kny
charakter pisma, widniej"cy na akcie $lubnym jej córki, ZoÞi29.
Córki, Ludwika (ur. 20 IV 1818r.) i m#odsza o 4 lata, ZoÞa, ma#&onków
Ludwika i Barbary Kami skich przysz#y na $wiat w górkowskim dworku
i by#y naturalnym dope#nieniem oraz ozdob" rodziny. Im te& rodzice
po$wi!cili w du&ej mierze dalsze lata swego &ycia.
Dobra górkowskie (wraz z folwarkiem P!kule) nie by#y jak na ówczesne czasy maj"tkiem du&ym30, a ich warto$% (22 695 rubli srebrem
w 1846 r.31 i 151 tys. 300 z# w 1866r.32) stawia#a je dopiero na ok.
30 miejscu maj"tków ziemskich ówczesnego powiatu w!growskiego,
ale w#a$ciciele potraÞli dostosowa% si! do istniej"cej rzeczywisto$ci
i warunków, w jakich przysz#o im &y%. Przywo#ywany ju& wcze$niej P. Lelewel tak o nich pisze: „Kami scy prawdziwym byli wzorem rz"dno$ci.
Oszcz!dno$% ich nie u wszystkich znajdowa#a aprobat!, uwa&ano to
za przesad!, ale co wi!cej czyni% mogli na jednym folwarku, jakim by#y
Górki! Nie rolnik, nie spekulant, ale spokojny, ci"gle literatur! uprawiaj"cy t#omacz z angielskiego Popa, z w#oskiego – Tassa i Danta, a wielu
innych drobnych prac autor”33. Podobn" opini! o L. Kami skim wyra&a
N. (michowska, która jak to kobieta, dodaje znakomity opis wygl"du
wn!trza górkowskiego dworu. „Trzeba mu jednak odda% sprawiedliwo$%, &e umia# wybornie do swego po#o&enia zastosowa%. Gospodarstwa nie podniós#, ale te& d#ugów nie pozaci"ga#. Domek drewniany,
pokoiki male kie, sprz!ty bardzo skromne, bez obi%, bez mahoniów,
w bawialni tylko ma#y szpinecik, dobrze nastrojony, pod oknem, kilka
pi!knych rycin na $cianach i marmurowy pos"&ek J!drzeja (!) Kochanowskiego, t#omacz pierwszy Jerozolimy wyzwolonej ostatniemu jej
t#omaczowi podarowany przez ks. Micha#a Radziwi##a. Zreszt" prócz
27

28

29

30

31
32
33

Wed#ug aktu chrztu córki ZoÞi, w 1822 r. mia#a 36 lat, st"d rok urodzenia 1786, (jak L. Kami ski); ale z tego aktu wynika te&, i& Ludwik by# starszy od Barbary o rok, st"d lepiej
przyj"% dat! ur. Barbary Kami skiej jako ok. 1786 r. Nie uda#o si! ustali% daty jej $mierci,
ale na pewno po 1867 r.
A. Ko#odziejczyk, Pu!kownik Ludwik Kami"ski …, s. 76. Napis na p#ycie nagrobnej jest
nast!puj"cy: „(ona m!&owi/Ludwikowi/KAMI,SKIEMU/ b. pu#kownikowi Wojsk/Polskich/
zmar# d. 7 sierpnia 1867 r./w 82 r. &ycia”.
Zob. fotograÞa aktu $lubu ZoÞi Kami skiej i Edmunda Miel!ckiego, s. 98 niniejszego
artyku#u.
Wed#ug Tabelli miast, wsi i osad …, op. cit., t. I s. 28 i t. II s. 82, Górki Borze liczy#y w 1827 r.
22 domy i 132 mieszka ców, P!kule 3 domy i 34 ludno$ci.
A. Ko#odziejczyk, Pu!kownik Ludwik Kami"ski …, s. 51.
Ibidem, s. 76.
P. Lelewel, op. cit., s. 371.
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sofy, w#óczkowym dywanikiem okrytej, prócz dwóch ma#ych fotelików
wszystko proste jak u zagrodowego szlachcica, lecz na tych prostych
drewnianych sto#ach pe#no ksi"&ek, na oknach pe#no kwiatów, przybory biurkowe eleganckie, albumy w#asn" i córek prac" zamalowane
i tu& o $cian! male ka cieplarnia z kosztownym zbiorem najrzadszych
i najpi!kniejszych ro$lin. Kiedy Eugeniusz Sue do euforbii purpurowej
ludzi zaciekawi#, to byli tacy, którzy umy$lnie przyje&d&ali, &eby si! jej
w Górkach przypatrzy%, a by#y tam jeszcze ciekawsze zagranicznej
ßory okazy – tylko &e wtenczas bardzo na nie by#am oboj!tna, wi!c
cho%by najwspanialszych wyliczy% tu nie mog!. S"siedzi nieraz sobie
&artowali, &e za ksi"&ki i oran&eri" pan Pu#kownik by#by móg# dawno
drugie Górki przykupi%. Sami jednak, cho% nie tracili pieni!dzy ani na
ksi"&ki, ani na oran&eri", jako$ t a k i cz!$ciej w#asne sprzedawa% ni&
cudze kupowa% musieli.” – dodaje nie bez ironii autorka wspomnie 34.
Zainteresowania Kami skiego potwierdza Lelewel, pisz"c: „Jedyn"
jego od pracy odrywk" by# ogród i towarzystwo, którym si! szczerze
oddawa#, st"d te& cz!ste odwiedzanie domu naszego. A z jak" by#o
korzy$ci" dla m#odych moich: oni napawali si! s#uchaj"c tego, co si!
mówi#o!”35.
U Kami skich wszyscy okoliczni ziemianie cz!sto bywali, albowiem
pu#kownik wed#ug s#ów F. Chmieli skiego „…by# to cz#owiek mi#y, naturalny, #atwo udzielaj"cy si!. Dowcip i weso#o$% jego tyle mia#y wdzi!ku,
&e ka&demu kó#ku towarzyskiemu by# po&"dany, przez wszystkich kochany i wielbiony”36. By# wi!c L. Kami ski dusz" towarzystwa, a i jego
go$cie, wedle opinii N. (michowskiej, „nigdy si! w Górkach nie nudzili”,
oboj!tnie czy byli to „g#upcy”, czy „rozumni ludzie”37. Pami!tnikarka
odnotowuje równie& inn" cech! górkowskiego dworu i jego mieszka ców – staropolsk" go$cinno$%. Warto przytoczy% nieco d#ugi fragment
jej wspomnie , gdy& oddaje on równie& atmosfer! domu, #ad i porz"dek i$cie &o#nierski, w nim panuj"cy: „Przyj!cie go$ci odpowiada#o
charakterowi ca#ego urz"dzenia. Skromne by#o a dostatnie jednak.
Bracia moi wydziwi% si! nie mogli, jak tam zawsze mi!dzy po#udniem
a pi"t" godzin" ka&dy zawsze na obiad traÞa#. Przybywa kto, wita si!,
zaczyna rozmawia%, najdalej w kwadrans s#u&"ca zaprasza do sto#u
i jest wyborna jaka$ zupa, jest pieczyste, jarzyna lub legumina doskona#a, a zdawa#o si!, &e nikt z pokoju nie wychodzi#, nikt si! nie kr!ci#,
nie dysponowa#, wszystko zjawia#o si! jak za poruszeniem cudownej
spr!&yny.
34
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N. (michowska, J. Baranowska, op. cit., s. 98.
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Liczniejsze zebrania przyjmowano suciej daleko, zawsze przeci!&
z domowych zapasów. Bywa#o wi!cej t#ustego drobiu, przypraw z jaj,
owoców i $mietany, nic wyszukanego, lecz wszystko smaczne, wszystkiego dla wszystkich. Jedyny produkt zagraniczny, który si! wtedy ukazywa# na stole, to by# w!grzyn wytrawny. Pan Pu#kownik lubi# dobrym
w!grzynem cz!stowa%, lubi# sam jeden i drugi wychyli% kieliszeczek,
ale nigdy tak jego, jak te& &adnego z go$ci nikt w jego domu pijanym
nie widzia#, ledwo czasem po kres dobrego humoru troch! wi!cej
o&ywionym. Karty do gry na lekarstwo pró&no by kto szuka# w ca#ym
dworze, sam nie cierpia# tego rodzaju zabawy i stanowczo usun"# j"
ze swego otoczenia”38.
I Lelewel, i (michowska potwierdzaj" &arliwy patriotyzm L. Kami skiego (nale&a# do Towarzystwa Patriotycznego39), umi#owanie wolno$ci i wol! po$wi!cenia si! ojczystej sprawie (elementem postawy
patriotycznej w#a$ciciela Górek, oprócz walki o niepodleg#o$% ojczyzny
z broni" w r!ku, by# stosunek do polskich obyczajów i tradycji, w tym
do j!zyka polskiego – pu#kownik s#yn"# jako purysta j!zykowy40, zbli&y#
si! do pseudoklasyków warszawskich)41. Autorzy wspomnie podkre$laj" jego wszechstronne wykszta#cenie i zainteresowanie nie tylko
literatur" (zosta# cz#onkiem korespondentem Towarzystwa Przyjació#
Nauk w Warszawie42), ale i nauk", i sztuk" w ogólno$ci oraz zami#owaniem do pi!kna (przyk#adem wygl"d pokoju, ogrodu i oran&erii).
Ten kulturalny, towarzyski i uroczy cz#owiek by# wzorem pracowito$ci
oraz umiej!tnie zarz"dza# swym maj"tkiem. Przymioty jego mo&na
by mno&y%, ale i tak nie przys#oni to pewnej rysy, no, mo&e kilku rys,
na jego charakterze i sposobie post!powania wobec najbli&szych:
&ony i córek, a w zasadzie córki. F. Chmieli ski we wspomnieniu po$miertnym pisze o L. Kami skim, i& „…wewn"trz za$ domu w#asnego,
rzec mo&na by# patryarch"…”43. Z natury i powo#ania &o#nierz oraz
dowódca przeniós# L. Kami ski wzorce z wojska na zarz"dzanie nie
tylko maj"tkiem i dworem (pami!tamy opis (michowskiej – #ad, porz"dek, wzorowe pos#usze stwo s#u&by), ale te& i na stosunki domowe.
(ona Kami skiego, Barbara, „ma#a kobietka”44, „malutka, okr"glutka
staruszeczka, zrobi#a na mnie [tj. na N. (michowskiej – dop. A. K.]
wra&enie nadzwyczaj sympatycznej kumoszki”45; odczu#a na w#asnej
38
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skórze wr!cz despotyzm m!&a. Pu#kownik „…tak j" ow#adn"#, &e bez
jego wiedzy nie $mia#a listu do krewnych napisa%, bez jego pozwolenia nie $mia#a sobie pary trzewików sprawi%. Czyta#a to, co on jej da#
do czytania, ubiera#a si! tak, jak on jej kaza# si! ubiera%, leczy#a si!
nawet tak, jak on chcia# i wtedy, kiedy on chcia#. Najosobliwsz" by#a
nie jej $lepa uleg#o$%, ale raczej sztuka, z jak" t! niewol! swoj" przed
innymi ukrywa#a”46, bo okaza#o si! – co nie bez pewnej dozy satysfakcji
notuje (michowska – &e pani Barbara „…by#a najni&sz" s#u&k" swego
pana i najnieszcz!$liwsz" swoich w#asnych o pos#usze stwie &ony
wyobra&e . Kto wie zreszt", czy m!czennic"? Mo&e w#a$nie w tych
zasadach bezwarunkowego podda stwa si#! i pociech! czerpa#a”47.
O przewrotno$ci kobieca! Któ& ci! pokona! Zrozum&e tu, cz#owieku,
kobiet! – chcia#oby si! rzec, czytaj"c dok#adnie te fragmenty.
Owe prawie tyra skie praktyki, doskonale pokrywa#a zewn!trzna
forma towarzyskiej grzeczno$ci. Jak zauwa&a dalej (michowska, mo&na by#o podziwia% jak „…pan Kami ski salonowo dla swoich dam[by#]
uprzejmy”48. Co gorsza, ten sposób traktowania pu#kownik odnosi# nie
tylko dla &ony: „Wspólniczk" jej losu, chocia& wcale nie wyznawczyni"
jej zasad, by#a starsza jej córka Ludwika. Brzydka, niezgrabna, powolna, dra&ni#a i upokarza#a mi#o$% w#asn" swojego ojca. Jakkolwiek
prac" i pilno$ci" przyswoi#a sobie to, czego j" uczono, sama z siebie
do niczego nie mia#a talentu; estetyczne jej braki i grzechy na ka&dym
kroku razi% go musia#y”49.
Starsza córka, na cz!$% ojca nosz"ca imi! Ludwiki, jak j" zwi!+le
i z sympati" przedstawia Lelewel „…zawsze powa&niejsza, szczerze
przyk#adaj"ca si! do nauki”50, mia#a wiele zalet: inteligentna, wykszta#cona, utalentowana, skromna, grzeczna…, ale brakowa#o jej urody (to te&
zale&y: „De gustibus non est disputandum”51, jak mówi #aci ska sentencja) i owej „iskry Bo&ej”. Ale oddajmy g#os nieocenionej (michowskiej,
która tak widzi oczyma kobiety inn" kobiet!: „…córka Ludwika, cho%
wcale niesympatycznie brzydka, zachwyci#a mnie na wiar! s#awionych
jej cnót domowych. Oczytana we francuskiej, w#oskiej i angielskiej literaturze, pi!knie graj"ca na fortepianie, maluj"ca wodnymi farbami kwiatki
i pejza&e, rysuj"ca piórem i o#ówkiem ze wszelkich rycin i wzorów, idea#
wykszta#cenia na miar! panny Ta skiej przepisów, by#a te& na miar!
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ogólnej moralno$ci niezaprzeczonym idea#em. Skromna, #agodna jak
trusia, pos#uszna rodzicom, z ca#ym po$wi!ceniem dla #adniejszej, od
dzieci stwa wi!cej kochanej i pieszczonej m#odszej siostry, pomaga#a
matce we wszystkich pracach domowego gospodarstwa, pomaga#a
ojcu we wszystkich mechanicznych szczegó#ach jego literackiego zawodu, piel!gnowa#a z nim wspólnie przepyszn" oran&eri", zbytkowy
ci!&ar na jedn" podlask" wioseczk!; rozdawa#a chorym lekarstwa,
uczy#a dziatw! wiejsk" – s#owem, najbli&sza wymarzonej doskona#o$ci
istota. Wstydzi#abym si! w#asnego sumienia, gdyby mi by#o szepn!#o,
&e mi si! nie podoba, dlatego bo jest wysoka, chuda, sztywna, bo ma
p#e% popielato&ó#t", twarz nad miar! przeci"g#", nos szablasty, oczy
przygas#e, usta bez koloru i morderow" z bare&u sukienk! bardzo
niezgrabnie zrobion"”52.
Faworytk" ojca okaza#a si! ZoÞa, a „…mi#o$% do m#odszej córki by#a
dopiero rzeczywist" prawd" w jego &yciu”53, a to dlatego, &e „…twarz"
i wieku sk#onno$ciami do niego podobna, od urodzenia zaraz, instynktownie rzec mo&na, ca#" jego ojcowsk" mi#o$% ku sobie przyci"gn!#a”54.
Gdy (michowska j" pozna#a w 1843 r.55, pod wp#ywem opowiada ukochanego brata swego (autorka wspomnie sugeruje, &e Zosia i Janek
„bardzo, ale to bardzo” si! sobie podobali), bez reszty da#a si! oczarowa%
urokowi Zosi, mimo niezbyt dobrego tzw. pierwszego wra&enia: „Chocia&
mam wrodzon" nieufno$% do wszystkich cienkich i szablastych nosów,
zdaje mi si!, &e w pierwszej chwili nie spostrzeg#am nawet, jak gro+nym
by# ten, który na twarzy Zosinej si! wznosi#, pó+niej spostrzeg#szy nie
chcia#am uzna% tego kszta#tu, zaliczy#am go do zupe#nie innej kategorii.
Widzia#am tylko nad nim to czo#o silnie rozwini!te, g#adkie, bia#e, otwarte,
widzia#am ten wdzi!k ruchów gibkich jak ruchy w!&a z litewskiej $wi"tyni – i wszystko by#o pi!kne w mych oczach, wszystko by#am gotowa
tak – szczerze i poczciwie ukocha%”56 – relacjonuje pierwsze spotkanie
(michowska, by za chwil! wychwala% jej b#yskotliw" inteligencj!, urok
i czar osobisty oraz niew"tpliw" urod!. „Tak, bez w"tpienia, by#o to
$liczne, fenomenalne stworzenie. – Niczego si! nie uczy#a, a wszystko
umia#a – wed#ug s#ów w#asnego jej ojca.
Umia#a $piewa%, malowa%, mówi% biegle wszystkimi prawie j!zykami europejskimi, umia#a pisa%, jak nikt ju& potem w jej rodzaju pisa%
nie potraÞ#. Rozmowa jej skrzy#a si! dowcipem, z#o$liwo$ci", entuzjazmem, rozrzewnieniem, nami!tno$ci", wszystkim, co jej w danej chwili
52
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przygodnym by% mog#o. Genialna improwizatorka na wszelki temat,
szczególniej na temat uczucia, zdawa#a si! idealnie pi!kn", cho% rzeczywi$cie by#a raczej zaciekawiaj"co ni& rysunkowo powabn"”57.
Zdawa#oby si!, i& mamy do czynienia z idea#em kobiety, gdyby nie
P. Lelewel, który z wrodzon" sobie bystro$ci" umys#u i umiej!tno$ci"
rzeczowej oceny ludzi tak pisze o m#odszej Kami skiej: „M#odsza Zosia,
zepsute dziecko, faworytka ojca, zawsze weso#a, trzpiotka, nie my$la#a
nawet przyk#ada% si! do nauk, po$piewa%, poskaka% lubi#a”58.
Najpro$ciej by#oby zestawi% na zasadzie kontrastu obie siostry.
Wydaje si! to jednak nie do ko ca prawdziwe, bo mia#y one wiele
cech wspólnych, mo&e wi!cej ni& tych, które je ró&ni#y. Niew"tpliwie
utalentowane i dobrze wykszta#cone, inteligentne, wra&liwe na pi!kno
i sztuk!… (omijam z oczywistych wzgl!dów urod!; z zastrze&eniem,
&e przy pierwszym kontakcie niestety liczy si! ona i wp#ywa na ocen!
cz#owieka - wszak „Jak ci! widz", tak ci! pisz"”). Ró&ni" si! jednak
niektórymi (ale istotnymi) rysami charakteru, usposobieniem i temperamentem. Ludwika – cicha, skromna, pracowita, pos#uszna, wra&liwa;
Zosia – rezolutna, rozkrzyczana, dowcipna, radosna, wszystko przychodzi#o jej bez trudu. Ludwika – cho% nosi#a imi! po ojcu – bardziej
przypomina#a matk! i z ni" uczuciowo si! zwi"za#a. Zosi! – nazwano
j" tak na &yczenie ojca na cze$% babci, ZoÞi Wolskiej lub/i przyrodniej
siostry pu#kownika, ZoÞi Aleksandry Pacówny59 (podobno zjawiskowo
pi!knej) – #"czy#o duchowe i Þzyczne podobie stwo do ojca i z nim
sp!dza#a jako dziecko oraz dorastaj"ca panna, wi!cej czasu. Pewnym
paradoksem pozostaje fakt, &e pod koniec swego &ycia L. Kami ski
przepisa# ca#o$% swojego maj"tku… Ludwice60.
W uzupe#nieniu informacji z pierwszego okresu &ycia ZoÞi W!gierskiej wypada doda%, i& edukacj" obu panien Kami skich zajmowali
si! wy#"cznie rodzice, z wyj"tkiem muzyki, której uczy#a je Ludwika
Ubrych, guwernantka61. Cho% A. Wyle&y ska informuje, i& przez pewien
czas umieszczono obie panny Kami skie na pensji Z. Wilczy skiej
w Warszawie, nie wydaje si! to prawdziwe62. Ojciec uczy# ma#" Zosi!
w celi kaliskiego wi!zienia, gdzie ,,…dla niej uk#ada# lub t#umaczy#
z francuskiego bajeczki; uczy# geograÞi (…); cytowa# ust!py z historii
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powszechnej i narodowe opowiada# dzieje”63. Te nieformalne lekcje
kontynuowali pa stwo Kami scy w Górkach ,,…pod drzewami w$ród
kwiatów i zielono$ci (…). To upodobanie do przyrody, do kwiatów
i ro$lin zachowa#a ZoÞa przez ca#e swe &ycie, a mo&na by nawet
zauwa&y%, &e znajomo$% naukowa i j!zykowa ßory polskiej przebi#a
si! pó+niej pod piórem pisz"cej, w niektórych opisach, wyra&eniach,
a nawet w ca#ym stylu, który na kszta#t grz"d ogrodowych mieni# si!
nieraz barwami najrzadszych i najpowabniejszych kwiatów”64. Nauczycielami p. Kami scy byli zaiste wspania#ymi, skoro ZoÞi ,,…nauki, które
wszczepione w dusz!, zosta#y na ca#e &ycie”65, a ka&dy, kto zetkn"# si!
z ZoÞ" i Ludwik" Kami sk" potwierdza ich wszechstronne, rozleg#e
wykszta#cenie, w tym znajomo$% wielu j!zyków obcych. Wed#ug ostatnich ustale Anny Siemi skiej, zaprezentowanych w dwóch artyku#ach66
(doskona#e, oparte na bogatym materiale +ród#owym biograÞe ZoÞi
W!gierskiej; jedyne do tej pory tak obszerne, ca#o$ciowe, traktuj"ce autork! Kronik paryskich jako wa&n", pe#noprawn", jedn" z ciekawszych
postaci polskiego romantyzmu) ok. 1830r. o$mioletnia wówczas ZoÞa
W!gierska spotka#a po raz pierwszy C. Norwida, licz"cego wtedy lat 9.
Kami scy bowiem, podobnie jak wszyscy ówcze$ni w#a$ciciele ziemscy,
utrzymywali do$% za&y#e kontakty towarzyskie z okolicznymi s"siadami,
odwiedzaj"c si! do$% cz!sto, np. z racji imienin ($wiadcz" o tym zapiski P. Lelevela). Jednym z ich przyjació# by# Jan Sobieski – chrzestny
ojciec ZoÞi oraz stryjeczny dziad i opiekun Norwida (,,dziad mój j" do
chrztu trzyma#” – napisze pó+niej o W!gierskiej poeta)67. Odwiedziny
doros#ych sta#y si! okazj" do beztroskich zabaw dzieci, których echo
powróci#o po latach w jak&e sentymentalnej formie w Pary&u, w li$cie
Z. W!gierskiej do C. Norwida. Oto interesuj"cy nas fragment: ,,Mój
drogi Panie. Dzi$ imieniny twojego brata i mojego Ojca. Kiedy ca#a
rozrzewniona wspomnieniami przywi"zanymi do dnia tego, powstawszy ze snu siedzia#am na pó# w $wiat inny zapatrzona, w którym si!
przesuwa#y i nasze mazowieckie brzozy, i& szpalery goreckie, i altany
Wulki (!) – i my, gromada dzieci igraj"cych pod okiem Ojców i Dziadów – kiedy tak by#am, mówi! – oddano mi Twoje pismo… Dzi!ki, &e$
spojrza# w moj" stron! wtedy w#a$nie, kiedy ja skubi"c roztargnionymi
63
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palcami ró&e, w twoj" patrzy#am. W Twoj", to jest nasz"”68. W"tpliwo$ci, co do spotkania ZoÞi W!gierskiej z Norwidem nie ma Izabela
J. Kleszczowa, a Siemi ska wysuwa wniosek (owe ,,szpalery goreckie
i altany Wulki”), i& spotkanie to mia#o miejsce w Górkach Borzych lub
w Wólce (Koz#owskiej)69, bo Wólka Koz#owska i Koz#y nale&a#y do &ony
Jana Sobieskiego, Teresy z Czarnowskich70. Nic nie ujmuj"c tym ustaleniom mo&na jednak postawi% hipotez!, i& owo spotkanie (to lub inne)
mog#o mie% miejsce w Korytnicy, któr" wówczas Jan i Ignacy Sobiescy
dzier&awili czy te& w nieodleg#ej Strachówce, u Hilarii Sobieskiej, babki,
która wychowywa#a Norwida. Teza, &e Norwid bywa# w Korytnicy lub w
Górkach Borzych wydaje si! frapuj"ca i prawdopodobna, aczkolwiek
niezbitych dowodów na jej potwierdzenie nie ma.
W 1840r. mia#o miejsce w biograÞi ZoÞi Kami skiej niezwykle wa&ne wydarzenie, które bardzo zaci"&y#o na jej dalszym &yciu i zmieni#o
jego bieg. ,,Na baliku pozna#a pana Edwarda (!) Miel!ckiego, rodem
z Wielkopolski. Pan Edward (!) Miel!cki w#asnego herbu Aulok, dziedzic
'ciborza pod Inowroc#awiem, by#y oÞcer wojsk polskich, kawaler Krzy&a
Virtutti Militari, dwana$cie pokole szlacheckich mia# za sob". Ale ani
m#odym, ani pi!knym, ani mi#ym nie by#.” – tak pisze A. Wyle&y ska,
daj"c przy okazji, niejako od niechcenia, z#o$liw" jego charakterystyk!71. P. Lelewel (wiadomo, m!&czyzna!) pisze o nim „m#ody, przystojny”
i zdradza do$% ciekawe szczegó#y zam"&pój$cia m#odej Kami skiej:
,,Przez jak"$ korelacj! do rodziny zbli&ony, zamys# mia# na Ludwik!
[starsz" córk! Kami skich – dop. A. K.], ale poznawszy Zosi! o ni"
si! o$wiadczy# i r!k! jej pozyska#”72. Wyle&y ska winne za wyswatanie
ZoÞi czyni ciotki z Wielkopolski, które uwa&a#y narzeczonego za doskona#" parti! ze wzgl!du na maj"tek. Lelewel dodaje, &e nie oby#o si!
bez udzia#u Barbary Kami skiej73, oraz (to ju& Wyle&y ska) milcz"cej
zgody ojca: ,,…nikt Zosi nie zapyta#, czy kocha tego, n i e z n a n eg o [podkre$lenie moje – A.K ] m!&czyzn!. Nawet dobry ojciec o to
si! nie zatroszczy#”74. ZoÞa – bardzo m#oda („w m#odocianym, prawie
dziecinnym wieku wydan" zosta#a za m"&”75), Edmund – starszy od
68

69
70
71
72
73
74
75

Ibidem, s. 200. 25 sierpnia imieniny obchodzi# Ludwik Kami ski, a tak&e brat C. Norwida,
Ludwik. Szpalery goreckie – aleje w Górkach Borzych, rodzinnej wsi ZoÞi; altany Wulki
[raczej Wólki – dop. A. K.] – chodzi by% mo&e o Wólk! Koz#owsk" – maj"tek J. Sobieskiego,
chrzestnego ZoÞi.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi W gierskiej…, s. 9.
P. Lelewel, op. cit., s. 420.
A. Wyle&y ska, W paryskiej SoÞówce. Za kratami…, s.7.
P. Lelewel, op. cit., s. 371.
Ibidem, s. 373.
A. Wyle&y ska, W paryskiej SoÞówce. Za kratami…, s. 7.
L. Kapli ski, op. cit., s. 229.
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niej o ponad 20 lat. Ró&nica wieku to nie jedyny i pewnie wcale nie
najwa&niejszy szkopu#, który zawa&y# na dalszym po&yciu pa stwa
Miel!ckich. Gdy po tylu latach czyta si! te stare wspomnienia, trudno
oprze% si! wra&eniu, granicz"cym z pewno$ci", &e Zosia nie kocha#a
swego przysz#ego m!&a, &e go dobrze (prawie w ogóle) nie pozna#a,
a do zam"&pój$cia zosta#a w pewnym sensie zmuszona. (Obietnic"
maj"tku? Presj" rodziców? Ch!ci" ,,wyrwania si!” z domu?). Poniewa& narzeczeni byli kuzynami (pokrewie stwo trzeciego stopnia),
uzyskano dyspens!, szybko wysz#y zapowiedzi i 7 listopada 1840 r.
mia# miejsce w ko$ciele w Korytnicy $lub, którego pami"tk" pozosta#
akt sporz"dzony przez ówczesnego proboszcza korytnickiego nast!puj"cej tre$ci: „Dzia#o si! we wsi Korytnicy dnia siódmego listopada
tysi"c o$mset czterdziestego roku o godzinie czwartej po po#udniu.
Wiadomym czynimy, &e w przytomno$ci $wiadków Wielmo&nego Prota
Lelewel[a] licz"cego lat pi!%dziesi"t, tudzie& Franciszka Ksawerego
Czarnockiego, licz"cego lat czterdzie$ci dziewi!%, pierwszego we wsi
Woli Cugowskiej, drugiego we wsi )ochowie zamieszka#ych, obywateli
Królestwa Polskiego, we dniu dzisiejszym zawarte zosta#o religijne
ma#&e stwo mi!dzy Wielmo&nym Edmundem Janem Henrykiem trzech
imion Miel!ckim, synem niegdy Walentego i Tekli z Kaczorowskich
ma#&onków Miel!ckich w Poznaniu urodzonym, a w Gogolewie paraÞi
tego& nazwiska zamieszka#ym, obywatelem Ksi!stwa Pozna skiego,
m#odzie cem lat trzydzie$ci dziewi!% maj"cym, a Wielmo&n" ZoÞ"
Kamie sk" (!), pann", córk" Ludwika i Barbary ma#&onków Kami skich w Górkach Bo&ych (!) urodzon" i zamieszka#" przy rodzicach
lat o$mna$cie licz"c". Ma#&e stwo to poprzedzi#y trzy zapowiedzi
w dniach trzynastym, dwudziestym i dwudziestym siódmym wrze$nia
roku bie&"cego w ko$cio#ach paraÞalnych w Korytnicy i w Gogolewie
og#oszone oraz ze strony nowo za$lubionej zezwolenie ustne od Obojga
Rodziców jej obecnych niniejszym o$wiadczone. Na ostatek dyspensa
od trzeciego stopnia pokrewie stwa mi!dzy nowo&e cami zachodz"c",
od Ja$nie Wielmo&nego X Arcybiskupa Marcina Dunin Arcybiskupa
Gnie+nie sko-Pozna skiego, pod dat" dwudziestego pierwszego sierpnia roku bie&"cego pod numerem czterysta trzydzie$ci jeden wydana.
Tamowanie ma#&e stwa nie zasz#o. Ma#&onkowie nowi o$wiadczaj",
i& umowy przed$lubnej nie zawarli &adnej. 'lub im dawa# podpisany
Proboszcz Korytnicki. Akt ten przeczytany stawaj"cym i $wiadkom przez
nas i przez nich podpisany zosta#. Ksi"dz Ignacy Jemelitty. Proboszcz
Korytnicki
X wyraz przekre$lony
[Podpisy]
K[si"dz] I[gnacy] J[emelitty]
Edward Miel!cki
P[proboszcz] K[orytnicki]
ZoÞa Miel!cka
Barbara Kami ska
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Prot Lelewel
Ludwik Kami ski
Ksawery Czarnocki
[Dopisek na marginesie]:
Ma#&e stwo mi!dzy Edmundem Janem Henrykiem Miel!ckim a ZoÞ"
Kami sk" zawarte, którego akt niniejszy spisany moc" wyroku S"du
Archidiecezjalnego Warszawskiego z dnia dziewi!tnastego lutego
tysi"c o$mset czterdziestego ósmego roku w Warszawie zapad#ego
jako uniewa&nionem zosta#o; w my$l artyku#u 237 prawa o ma#&e stwie
z roku 1836 wskutek odezwy Prokuratora Królewskiego przy Trybunale
Cywilnym Guberni Lubelskiej w Siedlcach z dnia 14/ 25[6] maja 1849 r.
Ksi"dz Ignacy Jemielitty76.
Przyjaciele rodziny oraz s"siedzi P. Lelewel i K. Czarnocki podpisali
akt $lubu jako $wiadkowie; ten pierwszy odnotowuje, &e pann! m#od"
do o#tarza prowadzi# jego syn, Hugon W#adys#aw, a od o#tarza – on
sam77. Po $lubie w rodzinnym domu w Górkach mia#o miejsce huczne
wesele, tak opisane przez N. (michowsk": ,,…na uczczenie m#odej
pani Miel!ckiej pa stwo Kami scy ca#" okolic! sprosili, wydali, co
si! w owej epoce balem zwa#o i co rzeczywi$cie by#o najmilsz", bez
pretensji, w szczup#ych pokoikach, ale go$cinno$ci" i swobod" okraszon" zabaw". Hiacynt z Zaleskim pojechali na ni", ja z Lili" w domu
zosta#am. Zaleski wróci# zachwycony, nie móg# si! odchwali% nowego
zjawiska. – Co za gracja – powtarza# ci"gle – co to za szlachetne rysy,
jaki dowcip, jaka pe#nia &ycia i m#odo$ci”78. Có&, ka&dy, kto spotka#
ZoÞ!, podziwia# jej zjawiskow" urod!, niezaprzeczalne wdzi!ki i inteligencj! - szwagier (michowskiej nie by# wyj"tkiem. Po weselu mia#y
miejsce odwiedziny pa stwa Miel!ckich w okolicznych dworach, np.
13 listopada 1840 r. go$cili w Woli Cygowskiej, co skrupulatnie odnotowa# Lelewel79. Pó+niej wyjechali do maj"tku Miel!ckiego, w 'ciborze
ko#o Inowroc#awia w Wielkopolsce.
Wed#ug A. Siemi skiej lata 1840-1845 ZoÞa sp!dzi#a w maj"tku
m!&a80, z rzadka tylko odwiedzaj"c rodzinne strony (Lelewel odnotowuje w latach 1840-1843 tylko jedne jej odwiedziny u siebie)81. W tym
czasie zawar#a kilka znajomo$ci, które znacz"co wp#yn!#y na jej
76

77
78

79
80
81

Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie, Zespó# Akt ParaÞi Korytnica W!growska (ZAPKWg
I/M4 – Ksi ga ma!%e"stw par. Korytnica W growska z lat 1826-1843, k. 292.
P. Lelewel, op. cit., s. 371.
N. (michowska, J. Baranowska, op. cit., s.95. Hiacynt (michowski (1801-1871) – brat
Narcyzy, Zaleski Jan – m"& Lilii ze (michowskich, szwagier Narcyzy.
P. Lelewel, op. cit., s. 383.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich …, s. 300-301.
P. Lelewel, op. cit., s. 375.
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Akt &lubu ZoÞi Kami!skiej i Edmunda Miel"ckiego z 7 XI 1840 oraz podpisy
rodziców ZoÞi: Ludwika i Barbary Kami!skich i &wiadków: Ksawerego Czarnockiego i Prota Lelewela
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dalsze losy. Zaprzyja+ni#a si! z Kazimier" z Jaczewskich Ziemi!ck"
(córk" Adama, w#a$ciciela Pniewnika, po#o&onego ok.12 km od Górek, dobrego znajomego L. Kami skiego82), a poprzez ni" z Narcyz"
(michowsk", która swój pierwszy kontakt ze s#awn" ju& wtedy ZoÞ"
dok#adnie opisa#a w swych wspomnieniach: „Siedzia#am wi!c u Lilii,
a& tu jednego wieczoru daj" zna% z zajezdnego domu, &e jaka$ pani,
co z Pozna skiego przyjecha#a, prosi mi!, abym tam przysz#a, bo si!
chce widzie% ze mn". W r. 1843 Pozna skie mia#o urok nie lada. Pobieg#am co pr!dzej i zasta#am we skazanym numerze istotnie pani"
z Pozna skiego. By#a to córka pa stwa Kami skich, Zosia Miel!cka
(pó+niejsza W!gierska), w towarzystwie pani Ziemi!ckiej. Có& to by#a
za rado$% dla mnie! Dosy% nawypytywa%, dosy% nas#ucha% si! nie
mog#am”83. N. (michowska lub K. Ziemi!cka zapozna#y Miel!ck" z W#adys#awem Dzwonkowskim - emisariuszem, konspiratorem i dzia#aczem
niepodleg#o$ciowym, który z kolei zaznajomi# ze sob" w 1843 r. ZoÞ!
Miel!ck" i Feliksa W!gierskiego, prowadz"cego wówczas dzia#alno$%
emisariusza w okolicach Inowroc#awia84. Po&ycie ZoÞi i Edmunda Miel!ckich nie uk#ada#o si! dobrze ze wzgl!du na brak uczucia mi!dzy
ma#&onkami, du&" ró&nic! wieku, niezgodno$% charakterów i niech!tny stosunek rodziny Edmunda do ZoÞi; nie bez znaczenia by#a du&a
odleg#o$% z Wielkopolski do kochanej rodziny i nie mniej kochanych
Górek. Te czynniki, wzmocnione dodatkowo i silnie mi#o$ci" do nowo
poznanego Feliksa W!gierskiego, spowodowa#y, &e ma#&e stwo Miel!ckich nie przetrwa#o próby czasu i w 1845r. deÞnitywnie si! rozpad#o,
a ma#&onkowie pozostawali w separacji85.
W biograÞi ZoÞi W!gierskiej lata 1844-1848 nie s" dobrze
udokumentowane. Nie brak luk i sprzecznych informacji. To sprawia, i&
badacze poruszaj" si! w kr!gu hipotez, z których jedna, do$% istotna,
dotyczy pierwszego spotkania (i nawi"zania przyja+ni) z Juliuszem
S#owackim. A. Wyle&y ska twierdzi, &e ,,…ZoÞa Miel!cka przyjecha#a
z Feliksem W!gierskim nad Oceanu wszystko przebaczaj"ce brzegi”86
do Pornic latem 1844r., gdzie dosz#o do spotkania ze S#owackim
i zawarcia przyja+ni: ,,U nóg poety, nad brzegiem Oceanu, na z#otym
mikowcem, usianych piaskach, na wietrznych polach, bladym okryta
kwiatem, siadywa#a kobieta m#oda pi!kna, jak anio#, z rozja$nionemi
oczami, jakoby owych rozja$nie chciwa. W r!ku jej wianek by#. (…)
82
83

84
85
86

A. Ko#odziejczyk, Pu!kownik Ludwik Kami"ski…, s. 53.
N. (michowska, J. Baranowska, op. cit., s.94. Lilia ze (michowskich Zaleska – siostra
Narcyzy.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich …, s. 300-301.
Ibidem, s. 301.
A. Wyle&y ska, W paryskiej SoÞówce. Sofos Jasna, „Bluszcz” 1931, nr 9, s.7.
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Obok niej siedzia# wybrany, dla którego w!z#y doczesne poszarpa#a,
któremu serce i dusz! sw" niewolnicz" odda#a, za którym posz#a, gdzie
chcia#, i zawsze ju& i$% b!dzie. Oboje ja$ni, sm!tni i rozmi#owani, dla
nauki ducha prawdy, gotowi opu$ci% $wiat uciech, ws#uchani w niebiosa.
S#owacki zdoby# ich duchy!”87.
Podobnie uwa&a Z. Przesmycki, który powo#uj"c si!
(jak i Wyle&y ska) na list
poety do Joanny Bobrowej
z 18 VII 1844 r. ze s#ynnym
zdaniem: ,,Czy to jest dzie#em farfadetów a s#ug Pani,
&e tu zjecha#a do Pornic
jedna osoba, troch! postaci"
i oczu b#!kitem i czarnym
ubraniem Pani" przypominaj"ca”88, stwierdza ponad
wszelk" w"tpliwo$%, i& ow"
osob" by#a ZoÞa W!gierska89. (e spotkanie to mia#o
miejsce, nie ma w"tpliwo$ci
S. Fiszman, który stwierdza wprost: ,,W!giersk"
pozna# S#owacki w Pornic
w 1844 r.”90 i dodaje: „…napisany w Pornic wiersz Do
Juliusz S#owacki (1809-1949), przyjaciel ZoÞi pastereczki, je$li nie swoj"
W"gierskiej
tre$ci", to jakimi$ wspólnymi
pornickimi wra&eniami wi"&e
si! z postaci" W!gierskiej”91. Oto tekst tego utworu (pe#ny tytu#: Do
pastereczki, siedz#cej na Druidów kamieniu w Pornic nad Oceanem),
który zosta# w cztery lata pó+niej zapisany przez ZoÞ! pod dyktando
poety podczas ich spotka we Wroc#awiu i okolicy:

87
88

89
90
91

Ibidem.
Cyt. za: Z. Przesmycki, Sofos – Dziewica – Atessa – Helios i nieznany list J. S!owackiego,
„Chimera” 1937, t. 10, s. 527. Farfadet (z fr.) – chochlik, skrzat, swawolnik, goblin.
Ibidem, s. 526.
S. Fiszman, Kartka z albumu ZoÞi W gierskiej, „Slavia Orientalis” 1960, nr 1, s. 4.
Ibidem.
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Jak ty mi jeste$ wdzi!czna,
Duszeczko moja ma#a,
S#oneczna, i miesi!czna,
Prawie bez krwi, i cia#a,
Gdyby$ wysoko siedzia#a,
W$ród jaworowych krzaków
To %wieki twych chodaków
B#yszcza#y mi na lica
Czerwon" zorz" rann"
W#a$nie jak od ksi!&yca.
Ty by#a$ mi zarazem
Ch#opeczk", i Dyann"
Zjawieniem, i obrazem,
Dziewczyn", i Dzieci!ciem,
Smutkiem, i wniebowzi!ciem.
W#oski twoje jak zorze
Z#ote i przezroczyste
Wiatr unosi# na morze,
A we w#oskach ogniste
Ranunku#y z doliny,
Jak maki Ukrainy,
Zdawa#y si! ogniami,
Które tobie do lica
Przypi!#a gu$larzyca
'pi"ca w grobie pod nami.
Po pas twój szaÞr mórz
Prze&yna# ci! na dwoje,
Nad g#ow" jak zawoje
Jutrzenki pe#na ró&,
I chwasty w dyamentach
Oko#o ciebie skrzy#y,
A ty na monumentach
Stró&ka i duch mogi#y
Z niewinno$ci" na licach,
Z nó&kami na ksi!&ycach92.

92

Cyt. za: ibidem, s. 5-6. Autograf Z. W!gierskiej tego wiersza J. S#owackiego zachowa# si!
w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie w teczce „ZoÞa z Kami skich W!gierska”.
Z. W!gierska opublikowa#a podyktowany i po$wi!cony sobie wiersz w 1858r. S. Fiszman
uwa&a te&, i& ten tekst nale&y uzna% za w#a$ciw", ostateczn" wersj! utworu S#owackiego.
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Autograf Z. W"gierskiej wiersza J. S#owackiego Do pastereczki
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Wed#ug A. Wyle&y skiej ZoÞa i Feliks odwiedzili jeszcze J. S#owackiego w Pary&u, byli w Teatrze W#oskim (w roli Normy wyst"pi#a Julia
Grissi – ,,para najpi!kniejszych czarnych oczu ca#ego Pary&a”) i w Luwrze (zachwycali si! obrazem Watteau pt. Podró% do Cytery”)93.
Po powrocie do kraju w 1845 r., ZoÞa zachorowa#a prawdopodobnie na tyfus i lato tego roku sp!dzi#a w Szczawnie na Dolnym 'l"sku;
po czym znalaz#a si! w Warszawie u Wincenty Zab#ockiej. St"d te&
jej zwi"zek z Entuzjastkami – pierwsz" polsk" grup" feministyczn",
dzia#aj"c" w Warszawie w latach 1840-1850. Celem skupionych
wokó# Narcyzy (michowskiej osób by#o zwi!kszenie aktywno$ci kobiet w &yciu publicznym, d"&enie do ich niezale&no$ci ekonomicznej
i zmiana sposobu edukacji, czyli zerwanie z ide" kszta#cenia panien
jako przysz#ych &on i pa domu. Entuzjastki (nale&a#y do tej grupy:
E. Gosselin, W. Lewi ska, Z. W!gierska, B. Moraczewska, F, Morzycka, K. Siewieli ska-Stelmowska, A. Skimbrowiczowa, W. Zab#ocka,
P. Zbyszewska, K. Ziemi!cka i inne) &"da#y dla kobiet pe#ni praw
spo#ecznych, politycznych i obyczajowych. Prowadzi#y tez o&ywion"
dzia#alno$% publicystyczn" (,,Przegl"d Naukowy”, „Pierwiosnek”, „Pielgrzym”). Nie wiadomo, czy ZoÞa (sportretowana przez N. (michowsk"
we Wst pnym obrazku do Poganki jako Augusta) zaanga&owa#a si!
(je&eli tak, to w jakim stopniu) w prowadzon" przez niektóre Entuzjastki
dzia#alno$% konspiracyjn". Sprawa pozostaje otwarta, cho% niektóre
poszlaki przemawiaj" za w#"czeniem si! ZoÞi w dzia#alno$% spiskow"
(np. jej wyjazd z Warszawy w 1846r.)94.
ZoÞa zamieszka#a we Wroc#awiu, (Tauentzienstrasse 69, obecnie
ulica Ko$ciuszki), Feliks przebywa# w Krakowie. Jak podaje A. Siemi ska wówczas to rozpocz!#a ona starania o uniewa&nienie swego
pierwszego ma#&e stwa, co sta#o si! faktem 19 II 1848 r., jak wynika
z cytowanej wcze$niej zapiski przechowywanej w Archiwum Diecezjalnym w Drohiczynie, moc" wyroku S"du Archidiecezjalnego Warszawskiego.
W maju 1848r. przyjecha# do Wroc#awia S#owacki, gdzie spotka# ZoÞ!
Miel!ck", a gdy w ko cu przyby#a do tego miasta Salomea Becu, matka i syn bywali zapewne u ZoÞi, bo uczynili z jej mieszkania skrzynk!
kontaktow" dla korespondencji swej rodziny, pisz"c do Januszewskich:
,,…do nas za$ piszcie pod adresem: à Madame Sophie Miel!cka,
Tauentzien Strasse nr 69, Breslau”95. Wcze$niej adres ten poda# matce
poeta. Teza B. Zakrzewskiego, jakoby mia#o by% to pierwsze spotka93
94
95

A. Wyle&y ska, W paryskiej SoÞówce. Sofos Jasna…, s. 8.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 302-303.
Korespondencja Juliusza S!owackiego. Opr. E. Sawrymowicz, t. 2, Wroc#aw 1963,
s. 192.
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nie naszego wieszcza ze $liczn" rozwódk", nie wytrzymuje chyba
krytyki, cho% podparta jest autorytetem prof. E. Sawrymowicza. Informacje o spotkaniu w Pornic w 1844 r. nazywa Zakrzewski ,,b#!dnymi”
i „ba#amutnymi”96. Czy&by wi!c S#owacki dopiero co poznanej osobie
powierzy# rodzinne sekrety? Chyba nie, nie nale&a# bowiem do osób
#atwo i szybko nawi"zuj"cych kontakty. Po prostu ZoÞ! Miel!ck" zna#
wcze$niej. Tym bardziej, &e, jak twierdzi B. Zakrzewski, jeszcze przed
przyjazdem matki, prawdopodobnie 17 VI 1848r., ZoÞa i Juliusz odbyli
wycieczk! w Karkonosze (Jelenia Góra lub Cieplice), podczas której
poeta podyktowa# swej przyjació#ce wiersz Do pastereczki. Niejedyny to
utwór S#owackiego kojarzony z osob" ZoÞi W!gierskiej. B. Zakrzewski
i Z. Przesmycki wymieniaj" równie& Samuela Zborowskiego i Dialogi
genezyjskie97 (Przesmycki dodaje jeszcze wiele innych) oraz list S#owackiego do ZoÞi z Pary&a z 28 IX 1848 r. zaczynaj"cy si! od s#ów:
„Bracie najmilszy Sofosie…”, a tak&e poemat Dzieje Sofos i Heliosa,
b!d"cy prezentem $lubnym dla Z. i F. W!gierskich. Warto przytoczy%
ten jego fragment, który zawiera poetyck" charakterystyk! pi!knej
cia#em i duchem Sofos - ZoÞi (zestawionej z ,,anio#em” i „bogini"”) oraz
Heliosa - Feliksa (,,wielkiego zamy$le ca” i ,,g#!bokiego smutnika”):
«Gdyby$cie mi zast"pili s#o ce po$ród drogi,
My$la#em, &e jeste$cie jakie greckie Bogi,
Tak wam dobrze – obojgu wyj$% z t!czowej bramy
Na $%mione oczy wieszcza… Ani mi! te plamy
Zastanowi#y – które ty, biedna dziewczyna,
Jakby jaka brzoskwini albo &urachwina
Masz od mrozu. W anio#ach nie trzeba budzi% sromu,
Nie spyta#em: „A na co$ na mróz wysz#a z domu?
Na co po cierniach bieg#a$ $wiec"ca owieczka?
Patrz -we#n!% oskuba#y”. – Nie - bo ty ch#opeczka,
Cho% niby pani stroisz w jedwab twoje cia#ko,
W szatach ci ciasno – w my$lach twych powietrznych mia#ko,
Ciebie $miech prosty, prosty kwiat i pi!kniejsz" czyni,
Pó#ch#opka, a na po#y ty &ytnia Bogini.
Co wi!cej mimo grzechy i cielesne ka#y
Dusza w tobie, muzykant niby doskona#y,
Jakiej$ cudownej pie$ni niebieskiej dogrywa;
S#yszy j" – kto przy tobie spocznie i spoczywa.
A kiedym patrza# w oczy, co$ w twojej +renicy
B#ysn!#o niby s#o ce w oczach go#!bicy,
Tak &e mimo $wiata rozbojów i z#o$ci
Stoisz dot"d – jak pos"g bia#y niewinno$ci.
96
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B. Zakrzewski, Wroc!awska Sofos, „Pami!tnik Literacki” LXIII, 1972, z. 1., s. 183.
Zob. B. Zakrzewski, op. cit., 184-185, 192-193; Z. Przesmycki, op. cit., s. 526, 529-530.
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Taka ty… a nie mniejsz"… pi!kno$ci"… przy tobie
'wieci twój brat… w piekielnej po s#o cach &a#obie,
G#!boki smutnik… wielki zamy$leniec – dumny,
Który chce po nauk! koniecznie do trumny;
Ani wie, &e si! schodz" dwóch &ywotów ko ce,
A czasem mi!dzy niemi jak grzmot, albo s#o ce.
Takich was dwoje – maj"c dorodnych – przed sob",
Pozwólcie, &e si! trzeci" sam wlicz! osob"
Mi!dzy was… […]»98
Jest te& wpisana przez J. S#owackiego w ksi"&ce oÞarowanej ZoÞi
dedykacja nast!puj"cej tre$ci:
,,Na ostatniej karcie ksi!gi znajd+ zawsze, Siostro moja, przypomnienie chwili Urzeczywistnienia Braterstwa na Ziemi!...
Aby$ smutek ukoi% mog#a – aby$ rado$ci twej $wi!tej kierunek znalaz#a – aby$ nareszcie $wiat#em Ducha '-tego o$wiecon" by#a – z pe#no$ci Braterstwa mego dla Ciebie, Ksi!g! Ci t! ku doczesnej zostawiam
pami"tce, a ku wiecznego po&ytkowi nie$miertelnego Ducha twego.
To ci daj! w Braterstwie moim.
Wroc#aw – dnia 28 czerwca 1848 r.”99
Wszystkie przytoczone utwory $wiadcz" o niew"tpliwym, nie do
ko ca zdeÞniowanym, bo trudnym do okre$lenia, zwi"zku uczuciowym
#"cz"cym poet! – wieszcza z t" zmys#ow" i atrakcyjn" kobiet" (B. Zakrzewski okre$la go jako ,,przyja+ – mi#o$%”100, Z. Przesmycki pisze,
&e W!gierska to dla S#owackiego ,,ducha kochanka”)101. Prof. Bili ski
stwierdza z kolei, &e S#owacki musia# by% zachwycony t" ,,polsk"
George Sand”, która „…nosi#a si! po m!sku, pali#a cygara. Musieli by%
blisko, bo po $mierci S#owackiego ona j e d n a d b a # a o j e g o
g r ó b [podkre$lenie – A.K. ], kiedy mogi#! zaniedbali inni”102.
Z jednego jeszcze wzgl!du Wroc#aw okaza# si! przyjazny dla ZoÞi.
W mie$cie nad Odr" po#"czy#a si! w!z#em ma#&e skim z urodzonym
ok. 1821 r. Feliksem Stanis#awem Józefem W!gierskim herbu Belina
z Owadowa ko#o Radomia, o którym L. Kapli ski pisze, &e to ,,…cz#owiek niepospolitych zdolno$ci, znany w owym czasie z patriotycznych
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Cyt. za: B. Zakrzewski, op. cit., s. 185.
Cyt. za: B. Zakrzewski, op. cit., s. 189.
B. Zakrzewski, op. cit., s. 192. Wed#ug autora J. S#owacki wyjecha# nagle, bez po&egnania
z ZoÞ" Miel!ck", bo ba# si!, &e ich uczucie przekszta#ci% si! mo&e niebawem w … mi#o$%: «Epizod przyja+ni zako czy# si! we Wroc#awiu konßiktem, gdy ZoÞa j!#a „próbowa%
si#” S#owackiego „ziemskich”, konßiktem uczu% mistycznych z ziemskimi, ducha i cia#a»
s. 189.
Z. Przesmycki, op. cit., s. 526.
M. Matuszewska, „Gazeta Wroc#awska” z 9 XI 2009 r.
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dzia#a , kochany i wielce ceniony w gronie tej gor"cej, a szlachetnej
m#odzie&y, jak" poch#on"# Sybir i cytadela”103. 'lub, po wcze$niejszym
potwierdzeniu przez miejscowego biskupa Melchiora uniewa&nienia
pierwszego ma#&e stwa ZoÞi, mia# miejsce 29 X 1848 r. w ko$ciele
$w. Maurycego we Wroc#awiu, a $wiadkami byli: Jan A. Jankowski
i Andrzej Fredro104. Pa stwo W!gierscy zamieszkali w Krakowie. ZoÞa wspomaga#a m!&a w jego pracy dziennikarskiej oraz prowadzi#a
salon literacki, który przyci"ga# ówczesn" elit! intelektualn" i $wiat
artystyczny Krakowa, o czym pisze M. Estreicherówna: «Ale jedynym
salonem literackim w prawdziwym tego s#owa znaczeniu by# wówczas
w Krakowie salon ZoÞi z Kami skich W!gierskiej. Bardzo niepospolicie inteligentna, nie licz"ca si! z opini", otoczona nimbem skandalu,
gorszy#a kobiety, przyci"ga#a m!&czyzn, i to tych o najwy&szej kulturze
intelektualnej. Wi!c byli u niej stale z redakcji ,,Czasu”: Szutkiewicz
i Sobolewski, a niekiedy Mann i Siemie ski, dalej Kaczkowski, a przede
wszystkim m#ody i $wiecki jeszcze Walerian Kalinka, który dopomaga#
jej i materialnie , gdy owdowia#a. Przebywa#a w Krakowie od r. 1848
i mieszka#a w Rynku nad sklepem Schulza ,,Pod Trzema Gwiazdami”
(l. 32, I p.). – uwa&ana by#a nie tylko za lwic", ale i za sawantk".
Nawet powierzchowno$ci" ur"ga#a opinii, maj"c krótkie w#osy, które
w dodatku przeczesywa#a w oczach wszystkich, np. w teatrze, nosz"c
okulary zielone lub niebieskie i pal"c publicznie cygara. Ubiera#a si!
zawsze czarno. Ojciec mój pisze, &e by#a nie#adna, chuda, nos mia#a
d#ugi i $piczasty, twarz ospowat", &ó#t" cer!, usta sine, zaci$ni!te. Jej
wybitna inteligencja i dowcip przywabia#y jednak do jej salonu elit!
umys#ow" miasta. W 1851r. nakaza#o jej starostwo grodzkie wyjecha%, podejrzewaj"c o knowania polityczne. Narazi#a sobie bardzo
opini! Krakowa tak&e wspó#prac" w os#awionych Listach z Krakowa
P!c#awskiego – Kalinki. ,,Czas” w ostrej recenzji w sierpniu 1850r. robi
wyra+ny do niej przytyk, pisz"c o pani Sand w kieszonkowym wydaniu
[…] Mimo niepopularno$ci wzbudza#a w mie$cie zaciekawienie i gdy po
jej wyje+dzie odbywa#a si! licytacja jej rzeczy, zbieg#o si! pe#no osób
i nawet drobiazgi przep#acano kilkadziesi"tkrotnie.
Ubytku jej salonu nie zast"pi#y herbatki literackie, o których wyra&a si!
Siemie ski, &e s#ucha si! na nich tego, czego by nikt nie czyta#”105.
Dwie kl!ski &yciowe dotkn!#y ZoÞ! w okresie krakowskim: najpierw
zgon nowo narodzonego, jedynego dziecka pa stwa W!gierskich
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L. Kapli ski, op. cit., s. 229.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich… ,s. 303.
M. Estreicherówna, 'ycie towarzyskie i obyczajowe Krakowa w latach 1848-1863, Kraków
1968. Cyt. za: B. Zakrzewski, op. cit., s. 193-194.
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(,,$mier% male kiej dzieciny” - L. Kapli ski) i wkrótce (16 II 1850 r.)
m!&a106.
ZoÞa wyjecha#a z Krakowa i osiad#a w Pary&u, najpierw w hotelu
przy Gare du Norde, pó+niej przy rue Lavale107. Czy wyemigrowa#a
w roku 1850 (A. Siemi ska) czy w 1851 (M. Estreicherówna i L. Kapli ski) – trudno orzec. Przychylam si! raczej do pierwszej tezy. Motywy wyjazdu te& nie s" do ko ca jasne: nakaz w#adz (Estreicherówna
– podejrzenia o „knowania polityczne”, Kapli ski - ,,zmuszona przez
w#adze austriackie do opuszczenia kraju i na wygnanie skazana”) czy
te& obawa przed aresztowaniem w zwi"zku z domnieman", wcze$niejsz" dzia#alno$ci" spiskow"108 (A. Siemi ska). A mo&e nie chcia#a ju&
mieszka% w miejscu, w którym spotka#y j" takie nieszcz!$cia?
Okres paryski to czas wyt!&onej pracy literackiej i felietonistycznej
W!gierskiej oraz – to w chwilach wytchnienia i dla odpr!&enia po
ci!&kiej i &mudnej pracy – prowadzenie salonu literackiego, poniek"d
ju& legendarnego. ,,Odt"d te& zacz"# si! dla niej prawdziwie zawód
literacki – konstatuje L. Kapli ski i dodaje – ilo$% i obszerno$% pism,
jakie spod pióra W!gierskiej w przeci"gu lat osiemnastu wyp#yn!#y, jest
istotnie zdumiewaj"ca”109. Pod pseudonimem Bronis#awy Kami skiej
opublikowa#a nast!puj"ce utwory: Obrazy wieku dziecinnego (Wroc#aw
1851, Berlin 1864), Marynka czarownica (Warszawa 1852), Legendy
historyczne (Pozna 1852,1863) ze znamienn" dedykacj": ,,Ludwikowi
Kami skiemu, Ojcu, Nauczycielowi, Przyjacielowi, po$wi!ca Autorka”),
Nowe wi#zanie Helenki (Wroc#aw 1853, Berlin 1866), Podró% malownicza po najciekawszych okolicach ziemi naszej pod!ug Humboldta
(Wroc#aw 1853, Berlin 1858), Sta$ i Jadwisia (Wroc#aw 1853, Berlin
1868), Nowa podró% malownicza (Berlin 1860, 1871)110.
Utworom literackim W!gierskiej warto by#oby po$wi!ci% oddzielne
studium, tym bardziej, &e s" ma#o znane, a ich autorka jest uwa&ana
za prekursork! polskiej literatury dla dzieci i m#odzie&y. Niew"tpliwie
najwi!kszym osi"gni!ciem w tej dziedzinie s" Legendy historyczne,
które w XIX w. mia#y dwa wydania, a i wspó#cze$nie doczeka#y si!
publikacji111. Dla jasno$ci obrazu chcia#bym jednak przytoczy% cho%by kilka s"dów o tym utworze krytyków wspó#czesnych W!gierskiej,
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A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 304. L. Kapli ski (s. 229) podaje, &e
F. W!gierski zmar# w 1851 r.
Ibidem, s. 304-305.
Ibidem, s. 304.
L. Kapli ski, op. cit., s. 229-230.
Spis utworów Z. W!gierskiej, daty i miejsce(-a) ich wydania podaj! za: Nowy Korbut, t. 9,
Warszawa 1972, s. 275-276.
Z. W!gierska, Legendy historyczne, Toru 2003.
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jak równie& jego fragment,
który obrazowa#by styl autorki i dydaktyczny charakter dzie#a. ,,Jest w niem [w
dziele W!gierskiej, w Legendach - dop. A.K] wy&sze
usposobienie i bystro$%, jest
zdolno$% postrzegawcza,
jest naturalno$% i prawda,
jest harmonia z poj!ciami
i uczuciami tchn"cemi ca#"
$wie&o$ci" i woni" dzieci!cego wieku, jest sztuka
po#"czona z wielk" prostot".
Znajdujemy tu po wi!kszej
cz!$ci doskonale znane
legendy z historii $wi!tej
i naszego narodu, ale te s"
opowiedziane tak zajmuj"cym sposobem, tak pi!knym
i szczeropolskim stylem,
i& si! je czyta jak gdyby
Pierwsza strona ok#adki Legend historycz- zupe#nie co$ nowego. Zabawi" one i naucz" równie
nych, Toru! 2003
starszych jak dzieci. Autorka
ma wci"& moralno$% na celu,
a przecie& nie przesadza z mora#ami. Rozsia#a wsz!dzie wo religijn",
a przecie& ani obci"&a swego stylu cytatami z Pisma $w., ani wpada
w czu#ostkow" pobo&no$%. Nauka u niej nie przyczaja si!, nie wbiega
znienacka, by porwa% sw" oÞar!, nie przerywa budz"cej si! w czytelniku sympatii dla charakterów i zdarze , nie psuje toku powie$ci,
ale je&eli gdzie jest, to wyst!puje #agodnie i naturalnie. Autorka pisze
jawnie dla dzieci, a raczej dla dziewczynek, wci"& odwo#uje si! do
nich, wszelako sposób i ton opowiadania tak podnosi, i& ma#oletnim
czytelnikom zdawa% si! mo&e, i& ju& dost"pili przywilejów wieku dojrzalszego, a starszym, i& przenosz"c ich w szcz!$liwe chwile m#odo$ci,
tem dobitniej zamierzy#a wrazi% w ich umys# potrzebne nauki” 112
Równie pochlebne s" oceny drugiego wydania utworu W!gierskiej:
,,W serca m#odych dziewcz"t, dla których $wiat jest zupe#n" tajemnic", legendy z niezwyk#" si#" rzucaj" niebieskie ziarna wiary, mi#o$ci,
112

„Legendy historyczne” przez Bronis!aw Kami"sk#, z 22 rycinami, [recenzja], „Przegl"d
Pozna ski” 1852, t. 15, s. 187-188.
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nadziei, przedstawiaj" wypadki przekonywaj"ce o pot!dze religii, przyk#ady dobroci nadzwyczajnej, mi#osiernej i ukaranej zbrodni.!”113 I nieco
dalej podsumowanie – apel: ,,Pomi!dzy znaczn" liczb" znakomitych
naszych literatek góruje p. Kami ska, trafnym na $wiat pogl"dem, zasadami wy&szemi i nadzwyczajnym urokiem stylu prostego, jasnego,
pe#nego s#odyczy i pieszczot. Chcieliby$my wszelkich u&y% bod+ców,
aby p. Kami sk" zniewoli% do tej tak wa&nej pracy dla naszego kraju.
Ta jednak jedna my$l powinnaby do tego celu wystarczy% dla niej, &e
zapewnienie kobietom naszym moralnego ukszta#cenia, silnego charakteru i uczu% narodowych stanowi szcz!$cie i b#ogos#awie stwo dla
przysz#ych naszych pokole ”114. A oto próbka, zaledwie fragment, jednej
z legend, z których ka&da jest w swej wymowie nauk", drogowskazem
post!powania, niemal&e kazaniem: «Nie masz innego skarbu dla cz#owieka jedno ten, który sobie cz#owiek w sercu gotuje i którego z#odzieje
nie wykradn" ani nie wykopi". Wszystko inne, cokolwiek zbieramy
nie dla duszy, drobnostk" jest i ani warte jednej cz!$ci tego starania,
które zwyczajnie ludzie #o&". Pojrzyjcie w noc pogodn" na niebo. Co
tam gwiazd, co tam $wiatów, co tam s#o c i ziem! Przymierzcie siebie
do tej niesko czono$ci stworze i porównajcie, czym jeste$cie. Nie
dostrze&onym py#kiem. A $wiaty te istniej" od niesko czono$ci lat
i sta% b!d", póki je wola Pana utrzymywa% b!dzie. I tocz" si! wielkimi
kr!gi, i posuwaj" ci"gle, tak &e ani ich biegu, ani czasu, którego one
do zawrotu potrzebuj", my$l ludzka nie dogoni. Wieki, tysi"ce, miliony lat gin", s" w wieczno$ci jako kropla, która wp#yn!#a do oceanu,
jako jedno ziarneczko „w klepsydrze”, jako ma#a chwilka w naszym
&ywocie. A teraz przyjrzyjcie si! waszym dniom i godzinom, i do tej
niesko czono$ci czasu przymierzcie wasze lata pracy lub cierpie ,
cho%by przeci"g ca#ego &ywota. Czym&e jest to &ycie? Niepostrze&onym mgnieniem oka»115.
Legendy, jako jedyny utwór Z. W!gierskiej, doczeka#y si! wspó#czesnego wydania. I chocia& razi troch! ich dydaktyzm i moralizatorskie
zaci!cie autorki, to czyta si! je dobrze, z zainteresowaniem, a j!zyk
i styl nie stanowi" przeszkody w lekturze. Na marginesie omawianego wydania warto doda%, &e zawiera ono 22 ilustracje autorstwa
Gumi skiego (z 1852 r.), fotograÞ! autorki oraz (na ok#adce) zdj!cie
domu z Górek Borzych - dok#adnie z miejsca, w którym urodzi#a si!
ZoÞa Kami ska. Brak opisu móg#by sugerowa%, &e to rodzinny dom
ZoÞi – nie jest to prawd".
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A. J. S. [A. Szabra ski], „Legendy historyczne” przez Bronis!aw Kami"sk#, „Biblioteka
Warszawska” 1863, t. 3, s. 521.
Ibidem, s. 256.
Z. W!gierska, Legendy historyczne, s. 186.
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Ilustracje Gumi!skiego do pierwszego wydania Legend historycznych
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Inna sfera dzia#alno$ci W!gierskiej w Pary&u, jej felietony, zosta#y
przez wspó#czesnych krytyków tak&e docenione i wysoko ocenione,
a przez czytelników – ch!tnie czytane. L. Kapli ski uznaje dokonania
na tym polu „…miar" prawdziw" i najokazalszym $wiadectwem jej
[W!gierskiej – dop. A.K.] pisarskiego talentu”116 i stwierdza „…&e na
tem polu nikt u nas ZoÞi W!gierskiej talentem nie prze$cign"#; króluje
ona jako wirtuozka pierwszego rz"du, jako prawdziwa mistrzyni
felietonu” [podkr. A.K.]117.

Winieta ,,Bluszczu”, w którym ZoÞa W"gierska zamieszcza#a felietony
pt. Paryskie nowiny

Kroniki paryskie, bo tak nazwano w skrócie ukazuj"ce si! w latach
1853-1869 w „Bibliotece Warszawskiej”, „Gazecie Codziennej”, „Gazecie Polskiej”, „Kurierze Wile skim”, „Czasie” i „Bluszczu” (pt. Nowiny
paryskie), korespondencje ZoÞi W!gierskiej z miasta nad Sekwan"
„…by#y – wed#ug opinii W. Koroty skiego – omal nie najwi!ksz" tych
pism ozdob"”118. Obaj krytycy nie szcz!dz" wi!c pochwa# ZoÞi W!gierskiej jako felietonistce; zwracaj" uwag! na doskona#o$% formy
artystycznej i pi!kno stylu, podkre$laj" j!zyk wznosz"cy si! na wy&yny
mistrzostwa, zauwa&aj" ich ró&norodno$% tematyczn" oraz zamys#
116
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L. Kapli ski, op. cit., s. 231.
Ibidem.
W. Koroty ski, ZoÞa W gierska, „Tygodnik Ilustrowany”, t. IV, nr 101 z 4 XII 1869r.
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autorki, aby w my$l o$wieceniowego has#a, „bawi%, uczy% i wychowywa%”. Koroty ski tak wi!c pisze: „)"cz"c w nich obszerne wiadomo$ci, trafno$% w wyborze przedmiotów, pogl"d na fakta nieuprzedzony,
czasem tylko za $mia#y w krytycyzmie, jasno$% i dost!pno$% wyk#adu,
pi!kno$% i obrazowo$% stylu, autorka, jakby igraj"c z czytelnikiem,
wielu go jednak rzeczy naucza#a. Nie by#o &adnego wa&niejszego
wypadku w dziedzinie nauki lub sztuki we Francji, który by uszed# jej
uwagi, o którym by czego$ po&ytecznego dla nas nie powiedzia#a”119
„W swych miesi!cznych i tygodniowych sprawozdaniach – pisze
L. Kapli ski – dotyka#a W!gierska najró&norodniejszych przedmiotów,
prze$lizguj"c si! po wszystkich z wdzi!kiem i lekko$ci" sylfa (…) O rzeczach naukowych mówi#a z roztropno$ci" i taktem – o rzeczach sztuki
wyra&a#a si! z wykwintnem poczuciem i smakiem – przy b#ahych przedmiotach nie popada#a nigdy w pospolito$%, a przy powa&nych umia#a
unikn"% ci!&ko$ci i pedantyzmu”120. Doskonale te& opanowa#a form!
tego gatunku publicystycznego, „…bo zna miar!, granice i wymagania
felietonu – nauczaj"c" i tendencjonaln" nie jest, ale ma poszanowanie dla mowy ojczystej i nie kaleczy gramatyki i sk#adni j!zykowej”121.
I nieco dalej niezwykle trafnie i jak&e entuzjastycznie pisze L. Kapli ski
o innych walorach felietonistyki ZoÞi W!gierskiej: „Przez form! i styl
swój zdoby#a sobie te& pisz"ca skromne, ale zaszczytne i wyj"tkowe
miejsce w ulotnej literaturze obecnej chwili. J!zyk ojczysty, którym
w#ada#a przedziwnie, nagina# si! pod jej piórem do ka&dej pos#ugi, by#
jakoby r"k jej igraszk": stawa# si! powiewnym jak snuj"ce si! w coraz
nowe kszta#ty ob#oki, p#ynnym jak roztopiony w ogniu szlachetny kruszec, a przezroczystym jak kryszta# skalny. Aby tak materia#em mowy
polskiej ow#adn"%, aby z #ona j!zykowego takie pere#ki, muszle i l$ni"ce
kamyczki wydoby%, aby z tych klejnotów tak mistern" i powabn" mozaik! u#o&y%, trzeba by#o istotnego powo#ania pisarskiego i talentu. Tego
talentu nosz"cego na sobie osobiste a wcale niepowszednie pi!tno,
nikt W!gierskiej zaprzeczy% nie mo&e…”122.
Felietony W!gierskiej to malowid#a, które przypominaj" – wed#ug
opinii L. Kapli skiego – „…pewne wzory maureta skiej architektury,
gdzie ozdoby, zakr!ty, zwoje i arabeski suto roz#o&one, zakrywaj"
$cian nago$% i pospolito$% budowy, lecz oko uj!te bogactwem barw,
ozdób i szczegó#ów, nie szuka tu wad i nie roztrz"sa architektonicznej
ca#o$ci”123. Stawia to autork! w rz!dzie takich mistrzów mowy polskiej
119
120

121
122
123

Ibidem.
L. Kapli ski, op. cit., s. 231. Sylf – duch powietrza, móg# z nim przyja+ni% si! cz#owiek,
który zachowa# czysto$% duszy.
Ibidem.
Ibidem, s. 232.
Ibidem, s. 232-233..
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jak Zygmunt Krasi ski, Bohdan Zalewski i Juliusz S#owacki: „Czu%
wsz!dzie, &e pisz"cej listy paryskie d+wi!czy w duszy poetyczna proza
Zygmunta, &e jej dzwoni" w uchu $piewne dumki Bohdana i brylantowe
S#owackiego wiersze”124. Trudno z takimi s"dami si! nie zgodzi%, ale
nale&y uczyni% zastrze&enie, i& mimo tak rozlicznych walorów dorobek
publicystyczny W!gierskiej uleg# ca#kowitemu zapomnieniu i nie jest
w ogóle znany.
W Pary&u &y#a ZoÞa raczej samotnie, po$wi!caj"c czas g#ównie na pisanie ksi"&ek i felietonów, co
by#o ci!&k", ale daj"c" utrzymanie, prac". W niedzielne
popo#udnia jako remedium
na trudy emigracyjnej doli
(czy raczej niedoli), prowadzi#a, jak pisze L. Kapli ski
(relacja z pierwszej r!ki, bo%
to znajomy autorki Legend
i cz!sty jej go$%) „…ten male ki, powabny salonik, na
ulicy Laval, gdzie wszystko
#adem, uk#adem i smakiem
odpowiada#o estetycznemu
poczuciu, zawsze uprzejmej
dla odwiedzaj"cych gospodyni. Tam niekiedy w godzinie wieczornej, jedynie od
pracy wolnej – $ród rycin
mistrzów, $ród medalionów,
szkiców, pos"&ków i biustów,
oplecionych pn"cym si! po
$cianach bluszczem – wybija#a w rozmowach &ywych
i opowiadaniach lepsza po- ZoÞa W"gierska, czasy paryskie, z: Legendy
#owa tego $wietnego talentu, historyczne, Toru! 2003
tej niezwyk#ej duszy…”125.
Podobny opis SoÞówki, bo tak nazywano powszechnie jej dom
otwarty w nawi"zaniu do imienia ZoÞa – Sofos, czyli m"dro$%, zdrowy
rozs"dek, pracowito$% - pozostawi# Józef Ignacy Kraszewski, który
podczas pobytu w Pary&u w 1858 r. bywa# cz!stym go$ciem W!gierskiej: „Salonik jej bluszczem, pami"tkami i dzie#ami sztuki przybrany
124
125

Ibidem, s. 232.
Ibidem, s. 230.
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w Pary&u, by# jednym z najmilszych dla podró&nego k"tków wielkiej
stolicy, gdzie w przyjemnej, poufnej, pe#nej my$li i uczucia rozmowie
zapomina#o si! o lec"cych godzinach, a uprzejma gospodyni tak
umia#a rozerwa% swych go$ci, jak gdyby ca#ego dnia poprzedzaj"cego nie strawi#a na pracy bez wytchnienia i jakby j" nazajutrz ta sama,
nieub#agana nie czeka#a konieczno$%”126. Motyw bluszczu (symbolu
wierno$ci, wieczno$ci, przyja+ni i mi#o$ci), ulubionej ro$liny W!gierskiej
jako znak rozpoznawczy jej saloniku, pojawia si! równie& w najciekawszym, bo poetyckim obrazie, który zawdzi!czamy najznakomitszemu
chyba uczestnikowi spotka przy ulicy Laval, C. Norwidowi: „Trzeba
by#o by% prawdziwie, &e córk" pogrobow" Narodu bez &ycia publicznego i z zatracan" literatur", aby z j e d n e j g a # ! z i b l u s z c z u
urwanego gdzie$ na cmentarzu i z czterech
m u r ó w zrobi% to, czego &adna komnata senatorskiego pochodzenia
i $rodków senatorskich pe#na uczyni% nie umie!”127
W paryskim salonie W!gierskiej, podobnie zreszt" jak w krakowskim,
go$ci#o wielu Polaków (reprezentuj"cych, najogólniej mówi"c, nasz"
ówczesn" elit! artystyczn" i intelektualn"), którzy na sta#e lub czasowo przebywali w stolicy Francji w latach 50. i 60. XIX wieku. Bywali tu
m.in.: Józef I. Kraszewski, TeoÞl Lenartowicz, Leon Kapli ski, Henryk
Rodakowski, Leonard Chod+ko, Maria Bolewska, Walerian Tomaszewicz, Feliks Wrotnowski, Bronis#aw Zaleski, Seweryn Goszczy ski,
Stefan Buszczy ski, Józefa Przeciszowska, Tytus Maleszewski, Marceli
Guyski, W#adys#aw (ele ski, Antoni Waga, Walerian Kalinka, Zygmunt
Szcz!sny Feli ski, Józef Bohdan Zaleski, wspomniany ju& Cyprian
Norwid…128 Lista zdaje si!, niepe#na, ale jak&e imponuj"ca. Trudno nie
zada% pytania, chyba w $wietle cytowanych $wiadectw Kraszewskiego, Kapli skiego i Norwida, retorycznego: Co sprawi#o lub lepiej: kto
spowodowa#, &e tylu znakomitych go$ci odwiedza#o ch!tnie skromne
progi tego saloniku? Atmosfera? Gospodyni?
C. Norwid bywa# u W!gierskiej, to nie ulega w"tpliwo$ci. Otwart"
jednak pozostaje kwesti" rok ponownego spotkania w Pary&u tych
dwojga znajomych z lat dziecinnych. Badacze starszego pokolenia, J. W.
Gomulicki129 i Z. Czajkowski130 uwa&aj", &e mia#o ono miejsce dopiero
126

Cyt. za: A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 3.
C. Norwid, Pisma wybrane. Wybra# i obja$ni# J. W. Gomulicki, Warszawa 1980, t. V, s. 645
(dalej: PW, pierwsza liczba – tom, druga – strona). Norwid napisa# te& zaginiony wiersz
pt. ZoÞówka, nawi"zuj"c do znanego poematu Stanis#awa Trembeckiego o ogrodzie ZoÞi
Potockiej pod Humaniem. Salonik W!gierskiej by# tak przepe#niony kwiatami i zieleni", &e
sprawia# wra&enie ma#ego ogrodu.
128
Por. Nowy Korbut, op. cit., s. 275. oraz A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 309.
129
PW, I, 79.
130
Z. Czajkowski, Przyja(nie i mi!o$ci Norwida. Rzecz bez przypisów, Warszawa 1998,
s. 82.
127
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w 1868r. A. Siemi ska, opieraj"c
si! na analizie listów W!gierskiej
i Norwida, ich twórczo$ci oraz
ówczesnych pami!tnikach,
udowadnia, i& by#o to kilkana$cie
lat wcze$niej, bo w 1855 r., po
powrocie autora Vade-mecum
z Ameryki 131 . Ustalenia te s"
przekonuj"ce i trudno si! z nimi nie
zgodzi%. Warto wi!c pod"&y% tym
tropem, aby biograÞa W!gierskiej
sta#a si! pe#na. Ponadto wzajemny
ich zwi"zek (jak si! okazuje nie tak
#atwy do zdeÞniowania!) znalaz#
odbicie w felietonach oraz listach
autorki Legend, i co ciekawsze,
w twórczo$ci autora Assunty.
Pierwsze spotkanie, po z gór"
dwudziestu pi!ciu latach, mog#o Cyprian Norwid (1821-1883), uczestnik
mie% miejsce na paryskiej Wysta- spotka! w SoÞówce ZoÞi W"gierskiej
wie Powszechnej (maj – listopad
1855r.), by% mo&e podczas zwiedzania ekspozycji obrazów Delacroix.
'wiadczy% mo&e o tym odnaleziony przez S. Fiszmana wiersz Norwida
Do ), „czyli do ZoÞi W!gierskiej, z dat" 25.9.56 z podpisem Moriturus
i napisem z boku Norwid Cyprian”:
„W Twej przechowanej pami!ci niezmiennej
Przyja+ni" Tw" obleczony
B!d! jak owad – mizerny, bezcenny
Skoro w bursztynie z#o&ony…”132
S" przes#anki, aby twierdzi%, &e kontakty towarzyskie Cypriana
Norwida i ZoÞi W!gierskiej, je$li zosta#y wznowione w 1855r., mia#y
miejsce w 1858r. (np. oboje byli obecni na wyk#adzie J. Klaczki o A. Mickiewiczu) i pó+niej, w ko cu lat 50. i na pocz"tku 60. (np. kiedy chcieli
pomóc choremu Walerianowi Tomaszewiczowi). IntensyÞkacja spotka
nast"pi#a ok. 1865 r. Poeta pisze na pro$b! przyjació#ki wiele tekstów,
po cz!$ci zaginionych (np. Krytyk (wyj t# z czasopismu), Ballad
chi"sk#, Co jej powiedzie*…, Tragedi zakonnic czy Romans). ZoÞa
rewan&uje si!, przytaczaj"c jego wiersz W Weronie w felietonie, który
131
132

A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 307-310.
S. Fiszman, op. cit., s. 5. Trzeba zaznaczy%, &e znakomity znawca twórczo$ci Norwida,
J. W. Gomulicki wyklucza jego autorstwo tego wiersza. Zob. C. Norwid, Dzie!a zebrane,
t. 2., s. 259-260.
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ukaza# si! w „Bibliotece Warszawskiej” oraz listami pisanymi do Norwida. Oto dwa krótkie fragmenty. Pierwszy:
„Drogi Poeto.
Odbieram Ballad chi"sk#, o któr" mia#am si! upomnie%, bo mi si!
bardzo podoba po#o&enie chi skiego Parnasu.
W drugim fragmencie zmaltretowa#e$ p#e% pi!kn" – po cz!$ci s#usznie - ale winiene$ jej kompensat!, drugi wierszyk, w którym poka&esz,
&e nie $pi" wszystkie.
Vale et ama’’.133
oraz drugi:
„R o m a n s cudny!!
Ale… o! dziwy! chocia& z babilo skich czasów, w moich oczach brak
mu ogromnej rzeczy: dawno$ci.
Pytasz mnie Pan, co z tym r!kopisem zrobi!? Do#"cz! do rzeczy,
które mamy przejrze%
po roku.
Ty m c z a s e m p o wiem Panu, &e par!
godzin harmonii
szczytnej i dostojnej
zgody s" najlepsz"
higien" duszy – &e
z tych sfer ca#kiem
nadziemskich, w których ludzie tak rzadko
bywaj" we dwoje - bo
tam magnes duchów,
nie magnes cia#, przyci"ga – wynios#am
ukojenie i promie
bij"cy od czo#a, tak &e
nawet o$lica Baleama
przemówi#a poznawszy w tym promieniu
anio#a.
Dzi!ki za transÞguracj" postaci!”134.
Autograf C. Norwida wiersza Co jej powiedzie …
133
134

Listy ZoÞi W gierskiej do Cypriana Norwida, s.195.
Ibidem, s. 196.
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W odpowiedzi na pierwszy z przytoczonych listów, w których nadawczyni &ali si!, &e Norwid „zmaltretowa# p#e% pi!kn"”, poeta napisa#
w 1868r. wiersz Co jej powiedzie*…ach! Co si podoba i przes#a# go
W!gierskiej jako „kompensat!”, tak jak zreszt" sobie &yczy#a.
Listy ZoÞi do Cypriana nabieraj" coraz bardziej intymnego (chyba!)
charakteru: oprócz ocen twórczo$ci poety jest mowa o utworach, „które
mamy [wspólnie – dop. A. K.] przejrze% po roku” czy te& (przytoczony
przypadkiem? zdawkowo? umy$lnie?) staro&ytny zwrot epistolarny
„Vale et ama” („(egnaj i kochaj”).
Na prze#omie 1868 i 1869r. wspólnie zwiedzaj" pracowni! M. Guyskiego, co znajduje odzwierciedlenie w korespondencji Z. W!gierskiej
do „Czasu” oraz utworze C. Norwida W pracowni Guyskiego. By#y
i nast!pne kontakty (chyba coraz cz!stsze), prawdopodobnie coraz
d#u&sze, i co wa&niejsze, by% mo&e coraz bardziej bliskie (zastrze&enia
konieczne – nic nie wiemy na pewno, mo&emy jedynie wnioskowa%,
domy$la% si!). Spo$ród nich A. Siemi ska wymienia 14 II 1869r., kiedy
w paryskiej SoÞówce mia# miejsce wieczór autorski, w czasie którego
poeta recytowa# swe utwory; nieco pó+niej (13 V 1869r.) ZoÞa uczestniczy#a w odczycie Norwida pt. Rzecz o wolno$ci s!owa. Po prelekcji
ZoÞa wys#a#a Cyprianowi karteczk! nast!puj"cej tre$ci:
„Dzi!kuj! serdecznie!
Dzi!kuj! za tych wszystkich,
którzy Tobie nie podzi!kowali”135
oraz zdecydowa#a si! wspó#Þnansowa% wydanie odczytu drukiem, co
sygnalizowa#a w li$cie do Ludwika Nabielaka z w#a$ciw" sobie poetyk": „…niech Pan liczy i na mój wspó#udzia#: grosz wdowi mo&e by%
inkluzem”136.
Ostatnie ich spotkanie mia#o miejsce 5 XI 1869 r., w SoÞówce Norwid
odwiedzi# W!giersk". 8 XI 1869 r. ZoÞa W!gierska zmar#a. Lekarz med.
Marcin Jó+wiak poda# przypuszczalne przyczyny jej $mierci: przewlek#y
nie&yt górnego odcinka przewodu pokarmowego, ewentualnie gru+lica
przewodu pokarmowego czy oddechowego lub dur brzuszny137.
Pogrzeb autorki Legend odby# si! w ko$ciele Notre Dame de Lorette,
pochowano j" na cmentarzu Montmartre. Na grobie postawiono krzy&
z nazwiskiem i dat" $mierci oraz z#o&ono wie ce z nie$miertelników
i ga#"zek bluszczu. 25 stycznia 1870 r. przeniesiono doczesne szcz"tki
ZoÞi W!gierskiej na „polski” cmentarz w Montmorency uznaj"c, &e

135
136
137

Cyt. za: A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 313.
Ibidem. Inkluz – pieni"dz, który wydany, wraca do w#a$ciciela; tu: dobra inwestycja.
Ibidem, s. 305.
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spoczywa% powinna w$ród rodaków138, gdzie do dzi$, w sekcji B, w rz!dzie siódmym, mo&na jej mogi#! odnale+%139. Norwid przyszed# na obie
uroczysto$ci pogrzebowe, przyby# równie& do ko$cio#a Assomption na
Msz! $w. odprawian" za spokój duszy ZoÞi W!gierskiej w 1. rocznic!
zgonu140. Nie mog#o by% inaczej! Przecie& od pocz"tku paryskiej znajomo$ci ich przyja+ okaza#a si! tak bardzo wa&na dla obu tych niezwyk#ych postaci, dla ka&dej z innego troch! wzgl!du. Norwid znalaz#
(wreszcie!) bratni" dusz!, przyjació#k!, która go zaakceptowa#a, zrozumia#a i podziela#a jego pogl"dy, na poezj! w szczególno$ci. W!gierska
spotka#a krajana z mazowieckich pól i lasów, który przypomina# jej pi!kne, górkowskie czasy dzieci stwa i z którym mog#a wymieni% pogl"dy
na ró&ne tematy, w tym artystyczne. Oboje wi!c si! potrzebowali, jako
kobieta i m!&czyzna dope#niali si! jakby, a inteligencja i wra&liwo$% estetyczna, jak&e podobne, cementowa#y ten zwi"zek. „Wydaje si! – pisze
I. Kleszczowa – &e decyduj"c" podstaw" tej przyja+ni by#a ca#kowita
aprobata, jak" znajdowa# u W!gierskiej, zarówno dla swoich poczyna
i zachowa , jak te& dla swoich pogl"dów w rozmaitych dziedzinach
&ycia i twórczo$ci artystycznej. W!gierska umia#a przejrze% umys#em
i wyczu% sercem jego wielko$% i nieprzeci!tno$% i nie raz mu sk#ada#a
ho#dy (…) Znalaz# wi!c Norwid u W!gierskiej to, czego mu tak w &yciu
brakowa#o: zrozumienie oraz aprobat! siebie i swojej twórczo$ci. Znalaz# te& cierpliwo$%, wyrozumia#o$% i wielkoduszno$% (obce jej bowiem
by#y ma#ostkowe d"sy i obraza) a tak&e ustawiczn" gotowo$% niesienia
pomocy. I to ró&norakiej (…) Mimo nawa#u zaj!% znajdowa#a czas na
rozmowy, wspólne przechadzki czy wspólne czytanie prac poety”141.
Podobnie istot! ich przyja+ni uj!#a A. Siemi ska: „Norwid odnalaz#
jednak w ZoÞi W!gierskiej nie tylko przyjaciela podzielaj"cego jego
pogl"dy, ale tak&e krytyka umiej"cego w#a$ciwie oceni% i doceni% jego
twórczo$% poetyck". W!gierska jako jedna z nielicznych dostrzega#a
nowatorstwo i oryginalno$% poezji Norwida i próbowa#a zainteresowa%
wspó#czesnych jego sztuk" poetyck"”142.

138
139

140
141
142

Ibidem.
Ibidem. A Siemi ska stwierdza, &e grób Z. W!gierskiej „nie uleg# zniszczeniu” za: J. Skowronek, A. Bochenek, M. Czechowski, K. Filipow, Cmentarz polski w Montmorency, Warszawa 1986. Tymczasem w Internecie odnalaz#em informacj!, i& sta#o si! to za spraw"
Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, dzi!ki
któremu w 1986r. przywrócono grobowi W!gierskiej istnienie, bo wcze$niej „by# to tylko
pusty prostok"t zaro$ni!ty zielskiem, bez krzy&a i bez napisu”. Por.http://recogito.l.pl/recogito_wi/dookola.html, stan na 1 V 2011r. Nie ro$nie ju& na grobie W!gierskiej bluszcz,
który wzi!ty z jej mieszkania, zosta# tam zasadzony przez Norwida i przyjació#.
Ibidem, s. 305-306.
I. Kleszczowa, op. cit., s. 189-190.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 312.
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Ewolucj! zwi"zku uczuciowego W!gierskiej i Norwida #atwo dostrzec analizuj"c, moim zdaniem ciekawe i jedyne w swoim rodzaju,
jej listy do autora W Weronie (wypada &a#owa%, i& nie dochowa#y si! te
pisane przez Norwida do W!gierskiej). Najpierw fragment o „ró&owym
bileciku” – (Flirt? Mi#o$% - pocz"tek?), przekomarzanie si!, udawanie
nad"sania:
„Tak dumaj"c, a& do ZoÞówki nios#am brzemi! nalecia#ych nudów. Tu
zaraz w progu odetchn"wszy woni" ró&, obok nich znalaz#am Twój ró&owy bilecik… Poezjo! b"d+ b#ogos#awiona! wo#am i #ami! piecz"tk!…
Ale có&? Znajduj! list nie do siebie pisany. Do jakiej$ ZoÞi, co musia#a
k#ama% wiele… Ja z wszystkich przywar tej jednej nie posiadam – wi!c
odbierz to pismo, bo to nie do mnie.
Zreszt" nic nie by#o pod ró&ow" kopert"… wi!c pó# zad"sana, pó#
rozmarzona, jedn" r!k" rozwijaj"c przepaski, a drug" uk#adaj"c do
snu w#osy, patrzy#am w gwiazdy i w$ród nocnej ciszy powtórzy#am
– poniewa& na kim$ zem$ci% si! trzeba by#o – powtórzy#am na z#o$%
ró&om i gwiazdom t! strof!:
(…)
Nie ma nic s#odszego nad urok kochania!
Prawdziw" jasno$ci" i najlepszym ogniem
Jest promie , który przenika z serca do serca.
(…)
(yjcie, kochajcie! Wszystko inne jest moim cieniem.”143
Albo aluzja do stokrotek, które by% mo&e ZoÞa oÞarowa#a „swojemu
Mistrzowi”, aby móg# sobie powró&y% odrywaj"c kwiatek po kwiatku
(„kocha, nie kocha”):
„(e na Twojej wiedzy, jak jedwabnik na li$ciu &yj!… i $mia#o powiedzie% mog!, &e$ nigdy nie mia# lepszego ucznia ode mnie, bo czego
rozumem nie ogarn!, to sercem odgadn!. A to, co mówisz mi, chwytam
zmys#ami pi!ciu… tak, &em gotowa zawo#a%, jak Dant spotkawszy
Wirgiliusza na progu piekie#:
„Tu se’lo mio maestro e’l mio autore!”144
- Có& wi!cej?
- To, &e mi w duszy jasno, cho% na niebie ciemno.
- A wi!cej?
- Nic. A… to jeszcze, &e je&eli stokrotka powiedzia#a Panu co
innego, ni& ja gadam, to k#amie!”145
143

144

145

I. Kleszczowa, op. cit., s. 196-197. W oryginale dwie sekstyny cytowanego wiersza w j.
francuskim.
„Tu se’lo mio maestro…” Wers z Boskiej Komedii Dantego, w t#umaczeniu na j. polski
brzmi: „Ty jeste$ Mistrz mój, ty moja Powaga”.
I. Kleszczowa, op. cit., s. 198.
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I tak mo&na by przytacza% kolejne fragmenty listów, pe#ne aluzji,
niedomówie , pó#s#ówek, gry s#ów – co$ na kszta#t nawi"zuj"cego si!
ju&, ale nie do ko ca ujawnionego powa&nego uczucia, np. „…wi!c
je&eli wola i humor po temu, czekam Ciebie, albo u siebie dzi$ przed
pi"t", albo tam o szóstej”146 lub: „Domy$lam si!, &e tajemnicza pomoc
taka musi mi przychodzi% z mojej paraÞi. Bilecik Pana mnie to potwierdza”147 czy te&: „Ale Ty nie kochasz, mój królewiczu – wi!c powinien
by$ odkl!czy% przynajmniej pó# godziny za jeden frazes listu swojego,
którego nie powtórz!, gdy& by#oby to podwójne blu+nierstwo przeciw
majestatowi uczucia najwy&szego”148.
A. Siemi ska zauwa&a s#usznie, &e po odczycie z 13 maja 1865 r.
„…znajomo$% Norwida z W!giersk" nabra#a bardziej intymnego charakteru, przeradzaj"c si! w zwi"zek dwóch bli+niaczych dusz, tak samo
czuj"cych i podobnie reaguj"cych na $wiat”149. 'wiadcz" o tym listy
W!gierskiej pisane w#a$nie w tym czasie:
„Ach! dobry Panie – jakie marne s" wszystkie kontrowersa i poswarki
tam, gdzie prz!dza &ywota namotana na jeden k#!bek, a duchy jednym
numerem oznaczone.
Niech to Pana nie obra&a – wszak&e przyzna#am mu szczerze
wszystkie wy&szo$ci – a gatunek prz!dzy mimo to mo&e by% z tych
samych d!bowych jedwabników. Jako kobieta znam si! na tym.
Wi!c wszystkie kwestie i kontrowersy nog" uderzam i odrzucam na
bok – przyjmuj! i stwierdzam braterstwo $wi!te, którego ju& tyle, tyle
anielskiej pomocy dozna#am. Na co mnie gadasz o rubinach obiecanych? Nie chc! takich – co mnie one znacz" po tej kaskadzie pere#
i diamentów, któr" na moj" g#ow! wyla#e$ i zlewasz, ilekro% ku mnie
si! zwrócisz… Ach! Panie, to zwi"zek pi!kny, ca#kiem nad-ludzki, nas
godny – zwi"zek, o którego piel!gnowanie chodzi mnie dla godno$ci
boskiego ducha mojego – jak zabobonnej chodzi o hodowanie paproci,
która ma zakwitn"% w tajemnicz" noc 'wi!tego Jana”150.
I inny krótki wyj"tek:
„Spostrzegam w Vade-mecum mnóstwo rzeczy g#!bokich i wysokich. Je&eli znajdziesz chwil! woln" w ci"gu tygodnia o wiadomych
godzinach, to mo&e poczytamy?”151

146
147
148
149
150
151

Ibidem, s. 202.
Ibidem, s. 205-206.
A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich…, s. 313.
I. Kleszczowa, op. cit., s. 200.
Ibidem, s. 206.
Ibidem, s. 207.
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Ostatni, pisany tydzie przed $mierci" 1 listopada 1869 r. list, zawiera
opis snu ZoÞi, w którym oczywi$cie pojawia si! Norwid:
„Tak my$l"c i wij"c si! na pos#aniu, czuj"c twardymi poduszki i puch
#ab!dzi w ró&owej oponie mniemaj"c o#owiem… usn!#am wreszcie…
i wnet dogoni#am Ciebie odchodz"cego w ciemnym korytarzu, i wnet
wyszli$my na jasno$% ksi!&ycow", do ogrodów pe#nych najmistyczniejszych woni – i tak poj"c si! wszelako, szli$my a& do kwitn"cego
myrtu, gdzie$ usiad# i zacz"# mi czyta% z wielkiej ksi!gi takie prze$liczne
rzeczy, jakich na ziemi nikt nie wyg#asza…
Ja by#am zachwycona – wniebowzi!ta…
Ale wnet nasz#a czarna chmura i lun!#a strugami b#yskawic
– zrobi#a si! z tego ognia na niebie mora. Wiatr taki powsta#, &e cyprysy
i brzozy do ziemi nagina#y czo#a, i by# straszny kataklizm natury… a ja
nic si! nie ba#am, bom trzyma#a Ciebie mocno za r!k! mocno… A&
zawo#a#e$: uchod+my st"d! I wraz przylecia# ogromny ptak bia#y, a my,
uczepiwszy si! jego skrzyde#, ulecieli$my w powietrze… A potem, potem co by#o? Albo& to mo&na opisa%?
Ach! Czemu& ja si! obudzi#am??”152
Ostatni wyraz ze zdania: „Ja by#am zachwycona – wniebowzi!ta…”,
pos#u&y# by% mo&e C. Norwidowi jako tytu# do pi!knego poematu mi#osnego pt. Assunta, co z w#oskiego znaczy: „wniebowzi!ta”, „wyniesiona
w gór!”, „podniesiona”.
Przyja+ (to na pewno), a mo&e nawet mi#o$% (przynajmniej platoniczna, w ka&dym razie chyba niespe#niona do ko ca, ale czysta,
szlachetna, wysublimowana) – te uczucia, zdaje si!, po#"czy#y Norwida i W!giersk". Trudno je w tym przypadku od siebie oddzieli%,
zgodnie zreszt" z Mickiewiczowskim refrenem-dylematem z wiersza
pt. Niepewno$*: „Czy to jest przyja+ , czy to jest kochanie?”. Ka&dy
(po lekturze utworów Norwida i listów W!gierskiej) mo&e odpowiedzie%
na to pytanie; trzeba jednak&e mie% na wzgl!dzie, i& w romantyzmie
egzaltacja uczu% bywa#a na porz"dku dziennym, a i uczucia te (mi#o$%
i przyja+ ) nieco inaczej rozumiano i deÞniowano ni& dzi$.
Norwid prze&y# bardzo $mier% ZoÞi W!gierskiej; by#o to dla niego
i$cie traumatyczne do$wiadczenie. W li$cie do Bronis#awa Zaleskiego
ze stycznia 1877r. zasugerowa#, &e by#a to dla niego ,,wielka kl!ska”153.
W Assuncie za$ napisa#:
„Niech si! poza me piersi nie uroni
Pami!% dnia, odk"d jej nie ogl"da#em,
Tylko cyprysów ciemno$% – wo lewkonii –
I p#asko$% ziemi… gdzie samotny sta#em.
W s#o cu bezczelne pó#$miechy ironii…
152
153

C. Norwid, PW, V, 647.
C. Norwid, PW, V, 724.
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Tryumfuj"ce nad mym idea#em.
Niebo wola#bym rozhukane grzmotem,
Ni+li s#oneczno$% dni id"cych potem”154
W li$cie do Joanny Kulmowej z kolei wystawi# zmar#ej pi!kny pomnik,
trwalszy od spi&u, bo wychwalaj"c przymioty, podkre$li# jej znaczenie
dla polskiej kultury: ,,Spo#ecze stwo polskie straci#o jedn' z najznakomitszych kobiet (…) to by# umys# Polki, który dziewi"tna&cie lat
niepospolitym piórem s#u$y# bezimiennie rzeczy ogólnej umys#u,
a przy tym (…) to by#y r"ce, co szy#y sobie sukienki, i wdzi"k, który w czterech murach jak w królewskim salonie ugo&ci( najmilej
umia# WSZYSTKICH pisarzy, my&licieli, artystów”155.
Dwa przynajmniej utwory Norwida powsta#e po 1869r. s" w zwi"zku z
jego bólem po stracie tak bliskiej osoby: Assunta (1870) i Na zgon Poezji
(1870). J. W. Gomulicki uwa&a, &e Norwid «szybko zyska# jej [Z. W!gierskiej – dop. A. K.] przyja+ , a w po#owie 1868r. i mi#o$%, przyznaj"c
jej z pe#nym przekonaniem „wiele sensu, taktu, interesu ogólnego,
uprzejmo$ci, wdzi!ku i do$wiadczenia – serca”. St"d te& – chocia& nie
wolno stawia% równania mi!dzy W!giersk" a bohaterk" Assunty – wolno
wiele obrazów tego poematu wi"za% z jej w#a$nie osob"»156.
Podobnego zdania jest autor artyku#u pt. O romantyzmie „Assunty”
Cypriana Norwida, który stwierdza: „ZoÞa W!gierska mog#a by% inspiracj" do napisania Assunty. Wydaje si! by% prawdopodobnym, &e po
$mierci ukochanej poeta chcia# w jaki$ sposób upami!tni% swoje uczucie, zrealizowa% w jaki$ sposób idea# i jednocze$nie stworzy% kreacj!
kobiety nie b!d"cej z#ud", ale rzeczywist" postaci" realizuj"c" jego
wizj! mi#o$ci”157. Na pewno wi!c ten poemat mi#osny o parabolicznym
charakterze trzeba wi"za% z osob" ZoÞi W!gierskiej oraz uczuciem,
które #"czy#o z ni" autora.
Elegia Na zgon Poezji (1870) jeszcze cz!$ciej jest zestawiana
z ZoÞ" W!giersk", dlatego te& warto j" przytoczy%:

NA ZGON POEZJI
(Elegia)
,,Ona umar#a!... s"-& smutniejsze zgony?
I jak pogrzeba% t! $liczna osob!?
Umar#a ona na ci!&k" chorob!,
154

C. Norwid, PW, II, 234.
Cyt. za: I. Kleszczowa, op. cit., s. 190.
156
. Cyt. za: C. Norwid, PW, t. II, s. 433
157
Cyt. za: http//www.kul.pl/o-romantyzmie-gnot-assunty-cypriana-norwida,art._23665.html,
s. 2, stan na: 14.02.2011r.
155
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Która si! zowie: p i e n i " d z i b r u l i o n y.
Pami!tasz dobrze on" straszn" dob!,
Gdy przed jej #o&em sta#em zamy$lony,
)z! maj"c wielk" w oku, co szuka#o,
Czy to, co ga$nie, jest duch albo cia#o?
Ona za$ (mówi"c: Poezja), swe rami!
Blade ku oknu nios"c, znak mi da#a,
B y m $ w i a t # o p r z y % m i #, b o u $ m i e c h y k # a m i e,
Jakby jej w oczy wiosna ur"ga#a.
Nie wiem, czy ran! dostrzeg#em, czy znami!,
Pod lewej piersi cieniem, gdy zadr&a#a?...
O, by#em sm!tny, jak odt"d nie bywam,
Gdy mam ju& cmentarz i na nim kwiat zrywam.
Umar#a ona (Poezja), ta wielka
Niepojednanych dwóch sfer po$rednica,
Ocean chuci i rosy kropelka,
Ta monarchini i ta wyrobnica –
Zarazem wielce wy#"czona i wszelka,
Ta b#yskawica i ta go#!bica…
Gdy ci, co grzeba% maj" za rzemios#o,
Id" ju& piaskiem zasypywa% wznios#"!
Odt"d w przestronnym milczenia ko$ciele,
Po brukowaniu si! przechodz"c p#askiem,
Nie jej depc! grób… lecz po tych dziele
St"pam, co cmentarz wyrównali piaskiem.
A & s i ! z a m y $ l " m y $ l i n i s z c z y c i e l e,
I grom zawo#am, by uderza# z trzaskiem,
Wiedz"c, i& ogie dla bez ognia ludzi,
Cho%by w kamieniach s p a #, w niebie si! z b u d z i158
O tym, &e jednym z kluczy interpretacyjnych tego wiersza jest ZoÞa
W!gierska, pisze J. W. Gomulicki: ,,Na osobnym miejscu znajduje si!
pi!kny wiersz Na zgon Poezji, w którym ow" Poezj! mo&na - i trzeba
– uto&samia% kolejno: 1. z atakowan" przez pozytywistów poezj" polsk"
w ogóle, 2. z prze$ladowan" przez gruboskórnych niezrozumialców
poezj" Norwida, wreszcie 3. z postaci" i zgonem ZoÞi W!gierskiej,
znakomitej felietonistki, a zarazem uroczej kobiety i wiernej przyjació#ki
poety”159. Nie wchodz"c w szczegó#y interpretacyjne lub lepiej pozostawiaj"c analiz! tego liryku na inn" okazj!, trzeba zasygnalizowa%,
158
159

C. Norwid, PW, I, s. 233-234.
Ibidem, s. 37.
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&e w pierwszej i drugiej zwrotce Norwid nawi"zuje do ostatniej wizyty
u swej przyjació#ki. Tak opisa# to spotkanie z pi"tku 5 XI 1869 r. w li$cie
do Bronis#awa Zaleskiego:
«T r z y d n i przed o s t a t n i m d n i e m zaszed#em – kaszla#a
tym samym kaszlem socjalnym co $p. Zygmunt Krasi ski (nie tym
kaszlem s t e p o w y m, którym Ty kaszla#e$) – par! godzin mówi#em
z ni", zmierzch#o si! – ogie tak blado j" o$wieca#. S#uch mój, nie
chcia#em, aby nad to um!cza# g#os jej – podnios#em si! i podawszy
r!k! mówi!:
- Tak jak teraz blado o$wiecona jeste$ Pani od tego ognia zupe#nie
pi!kna jeste$ (bo mawia#em jej czasem dzieci stwa).
A ona:
- „Dlatego chc!, aby$ odszed# teraz, bo &ycz! sobie zostawi% Ci mi#e
spomnienie – za$ któ& wie, czy si! ju& zobaczemy kiedy!”
T o o s t a t n i e s # o w a”160.
W trzeciej stroÞe znajdujemy skrótow", ale jak&e ciekaw" charakterystyk! W!gierskiej (Poezji). Jej portret powsta# na zasadzie
zestawienia dope#niaj"cych si! (a nie: wykluczaj"cych si!, jakby si!
zdawa#o) przeciwstawie , które dopiero po#"czone ze sob" tak naprawd! tworz" w#a$ciwy obraz. )"czenie skrajno$ci w jedn" ca#o$%,
tak charakterystyczne dla poezji Norwida, zastosowa# równie&, charakteryzuj"c W!giersk" J. S#owacki w przywo#ywanym ju& wierszu
Do pastereczki. (e taka, tj. pe#na sprzeczno$ci by#a (lub mog#a by%)
ZoÞa W!gierska mo&e $wiadczy% jej charakterystyka (jako Augusty)
w Pogance N. (michowskiej: ,,Kto jej nie spotka#, ten sobie wyobrazi%
nie mo&e tak ró&norodnych &ywio#ów w jeden utwór kobiety zmieszanych. Jaka$ nadzwyk#a delikatno$% zmys#ów na pochwycenie wszelkiej
gry s#onecznych promieni, na oceanie d+wi!ków, na u&ycie ka&dego
zjawiska natury i sztuki. Jakie$ rozkapryszenie dziecinne, a m!ska
w urzeczywistnieniu swoich pragnie wytrwa#o$%. Jaka$ niepoj!ta, &e
si! tak wyra&!, elastyczno$% umys#u i zdania, a bezprzestanne to&
samo d"&enie ku spotrzebowaniu wszelkich przedmiotów na wra&enia
swoje. Jaka$ bezmy$lno$% cyga ska, a wymagania królewskie, jaka$
tkliwo$% wybuja#a, a ciekawo$% nielitosna, jaka$ osobliwo$% z najpospolitszymi spadkami, a chwile niespodzianego entuzjazmu z najczystszym
ducha wzniesieniem (…)
W ca#ej hardo$ci, we wszystkich uchybieniach, w ka&dym rozkazie
tej dumnej pani #atwo mo&na by#o odgadn"% pokorn" na kiedy$ i wypart" z indywidualno$ci swojej niewolnic!”161.

160
161

C. Norwid, PW, V, 644-645.
Cyt. za: B. Zakrzewski, op. cit., s. 190.
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'mier% ZoÞi W!gierskiej zosta#a zauwa&ona w kraju; ukaza#y si!
teksty wspomnieniowe m. in. w ,,Tygodniku Ilustrowanym” i ,,Bluszczu”.
W pierwszym z nich W. Koroty ski omówi# pokrótce jej &ycie literackie
i dokonania (twórczo$% dla m#odzie&y i korespondencje z Pary&a).
Podkre$li# ,,…styl wysoce poprawny, $wietny, dosadny i obrazowy, którym nie tylko celowa#a mi!dzy p#ci" w#asn", lecz i m!skiemu pog#owiu
pisz"cych cz!sto za przyk#ad s#u&y% mog#a”162. ,,Po#o&y#a si! w mogi#!
– pisze M. Ilnicka wspominaj"c w „Bluszczu” kole&ank! z dawnych lat
– zanim staro$% pó+na
przysz#a rozebra% j"
ostatecznie z wdzi!ków, którymi poci"ga#a
ku sobie oczy i serca
ludzi”, by#a bowiem
„…pi!kn", pi!kn" niepospolicie, niepospolicie powabn" i urocz"”,
a jej literackie prace
do ko ca pozostawa#y
„…równie pi!kne niewymown" &ywo$ci"
s#owa, a pe#ne si#y
i $wie&o$ci”163. Wydaje si!, &e przymiotnik
,,pi!kny” najcz!$ciej
przychodzi# i chyba
przychodzi na my$l
tym, którzy kiedykolwiek pisali o ZoÞi
W!gierskiej. Równie&
Z. Przesmycki z pewn" m#odopolsk" przesad" i manier" tak j"
spróbowa# sportretowa%: «„Cudne, niewys#owionego uroku by#o
to niew"tpliwie zjawisko kobiece. Pi!kno$%
wonna, magnetyczArtyku# wspomnieniowy Marii Ilnickiej o ZoÞi W"na, wlok"ca za sob" gierskiej w ,,Bluszczu”, grudzie! 1869
162
163

W. Koroty ski, op. cit., s. 273.
M. Ilnicka, op. cit.
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nieustann" smug! zachwytów i rozkocha ; jednocze$nie wszak&e
twórcza, zap#adniaj"ca, zdolna budzi% najwy&sze koncepcje – i przeto
przede wszystkiem i nieodparcie poci"gaj"ca duchy g#!bsze, które
w sferze jej si! znalaz#y. Dusza przedziwnie prosta, szczera, marzycielska, entuzjastyczna, zdolna ,,uczuciem dosta% ostatniego s#owa”,
ale niepozbawiona zarazem pewnego zabarwienia sentymentalnego
i nawet sensualno-romantycznego, daj"ca si! #atwo uwodzi% nadmiarowi wra&liwo$ci, potrzebuj"ca oparcia i wodzy”»164.
W formie tabelarycznej, niezwykle skrótowo, &ycie ZoÞi W!gierskiej
mo&na przedstawi% w nast!puj"cy sposób:
Etap &ycia
I

II

Dzieci stwo i m#odo$%
Okres górkowski

Na drogach &ycia
Okres burzy i naporu

Emigracja
Okres paryski

1822-1840

1840 – 1850(51)?

1850( 51 )? 1869

Miejsce (-a )

Górki Borze
Kalisz
Warszawa (?)

'cibor, Warszawa,
Pornic? Pary& ?
Szczawno Zdrój,
Wroc#aw, Kraków

Pary&

Krótka charakterystyka

trzpiotka,
faworytka ojca

lwica salonowa
Entuzjastka

sawantka,
felietonistka,
pisarka dla m#odzie&y

Osoby znacz"ce

Ludwik Kami ski

Edmund Miel!cki,
Narcyza (michowska,
Feliks W!gierski
Juliusz S#owacki

Cyprian Norwid

Literackie cytaty

,,Kraj lat dziecinnych!
On zawsze zostanie,/ 'wi!ty i czysty
jak pierwsze kochanie.”

,,Miej serce i patrzaj w serce”

„na paryskim
bruku”

Elementy

Nazwa

Czas

III

Ka&dy, kto spotka# ZoÞ! W!giersk", pozostawa# pod wp#ywem jej
uroku osobistego i osobowo$ci (z wyj"tkiem chyba P. Lelewela – ale to
potwierdza regu#!); podziwiano te& jej wdzi!k, urod! oraz inteligencj!,
164

Z. Przesmycki, op. cit., s. 531-532.

ZoÞa z Kami skich W!gierska (1822-1869) - lwica salonowa...

127

wszechstronne zainteresowania i zdolno$ci. Badacze i biografowie
– oprócz zalet umys#u i pi!kno$ci cia#a – podkre$laj" niezwyk#" umiej!tno$% gromadzenia oraz skupiania wokó# siebie innych ludzi, szczególnie m!&czyzn: poetów, pisarzy, malarzy, rze+biarzy, w ogóle artystów.
Chyba &aden nie potraÞ# oprze% si! jej urokowi, a wielu - oczarowanych
mo&liwo$ci" spotka , nieskr!powan" wymian" my$li na ka&dy temat,
dyskusjami i atmosfer", któr" niepostrze&enie wytwarza#a – uwielbia#o
j", uwa&a#o si! za jej przyjaciela lub po prostu w niej si! kocha#o.
Przy bli&szym poznaniu, intryguje do dzi$, a spotykane okre$lenia jej
osoby, lwica salonowa i sawantka, doskonale oddaj" charakterystyczne oraz #atwe do zauwa&enia cechy wygl"du (lwica salonowa – pi!kno,
zmys#owo$%, mi#osne podboje) i ducha (sawantka – wykszta#cenie,
m"dro$%, inteligencja).
W biograÞi ZoÞi z Kami skich W!gierskiej wiele jeszcze luk, kart
zakrytych lub nie do ko ca odkrytych. Wydaje si!, &e posta% tej wybitnej felietonistki i jednej z prekursorek polskiej literatury dla m#odzie&y
czeka na powa&ne studia badawcze (przywo#ywane i wielokrotnie
wykorzystywane w tej pracy rozprawy Anny Siemi skiej, które ods#aniaj" wiele nieznanych dotychczas szczegó#ów z &ycia W!gierskiej
i stawiaj" $mia#e hipotezy, mog" sta% si! doskona#ym punktem wyj$cia
takiej biograÞi). Chodzi te& o to, aby autorka Legend historycznych na
trwa#e zaj!#a nale&ne jej miejsce w historii; &eby nikt nie pope#nia# ju&
wi!cej b#!dów dotycz"cych najwa&niejszych faktów z jej &ycia; &eby
w ko cu nie mo&na by#o wi!cej napisa%, &e to „wspó#cze$nie – autorka
zapomniana”165.
Je&eli niniejsze opracowanie, niepozbawione na pewno wad i usterek, cho% w minimalnym stopniu przyczyni si! do popularyzacji osoby
ZoÞi W!gierskiej i - przede wszystkim - jej dokona literackich, b!d!
uwa&a#, &e osi"gn"#em zamierzony cel.
Najwi!cej miejsca i uwagi po$wi!ci#em pierwszemu okresowi &ycia
autorki Legend histoycznych i uczyni#em to z rozmys#em. Po pierwsze dlatego, &e dla nas, mieszka ców ziemi korytnickiej, wydarzenia
sprzed prawie 200 lat s" ciekawe. Po drugie, górowski etap biograÞi
ZoÞi W!gierskiej obÞtuje w wiele materia#ów +ród#owych. Ponadto jest
co$, czego nie da si! prosto opowiedzie% – czu#em i czuj! atmosfer!
domu Kami skich z pierwszej po#owy XIX w., widz! go jakby przed
oczyma, to obraz nies#ychanie mi bliski, miejsce dobrze mi znane, tu
bowiem i ja sp!dzi#em swe dzieci stwo i m#odo$%. Po trzecie chcia#em
rozs#awi% Górki - ten malutki zak"tek Polski, niegdy$ – jak pokaza#o

165

A. Siemi ska, BiograÞa ZoÞi z Kami"skich… , ostatnia strona ok#adka, fragment recenzji
Gra&yny Halkiewicz.
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&ycie ZoÞi W!gierskiej i jej ojca, Ludwika Kami skiego – bardzo wa&ny
w naszej historii, mimo &e przez krótk" chwil!.
Szkoda tylko, &e nic lub prawie nic, nie zosta#o z tamtej epoki w Górkach Borzych i okolicy: nie ma $ladu po dworze, w którym urodzi#a si!
ZoÞa z Kami skich W!gierska ani owych szpalerów czy alei górkowskich, nie mówi"c ju& o wspania#ej oran&erii Ludwika Kami skiego.
Nie ma ju& $wi"tyni, w której ZoÞa zosta#a ochrzczona i wzi!#a $lub.
Pozosta# z niej tylko obraz Matki Bo&ej Ró&a cowej, obecnie umiejscowiony w bocznym o#tarzu prawej nawy. A mo&e nada% przedszkolu,
szkole lub bibliotece gminnej imi! autorki Kronik paryskich, aby pami!%
o niej trwa#a przez nast!pne pokolenia? ZoÞa W!gierska – kobieta
naprawd" niezwyk#a – zas#uguje na to na pewno.
Podczas studiów us#ysza#em od którego$ z wyk#adowców anegdot! (mo&e prawdziw"?) o znakomitym erudycie, prof. Aleksandrze
Brücknerze, który w swoim berli skim mieszkaniu (na pewno ma#ym)
z ka&dej przeczytanej przez siebie ksi"&ki gromadzi# wyrwane tylko
dwie najwy&ej najciekawsze lub najwa&niejsze kartki. Dla my$l"cych
podobnie przytaczam rekapitulacj! mojego artyku#u:
Curriculum vitae – ZoÞa W!gierska
1. Imi!:
ZoÞa
2. Nazwisko rodowe:
Kami ska
3. Nazwiska po m!&u:
Miel!cka
10voto:
0
2 voto:
W!gierska
4. Pseudonimy literackie
Bronis#awa Kami ska
i kryptonimy:
Z. W.,
5. Rodzina:
a) Rodzice:
ojciec: Ludwik Kami ski (1786 – 1867), ur. w Bostyniu (Litwa),
zm. w Warszawie, p#k. wojsk polskich, t#umacz i poeta, w l. 1815-1866 w#a$ciciel Górek Borzych i P!kul
matka: Barbara z Walknowskich (ok.1786–po1867), z Wielkopolski
b) Rodze stwo: siostra – Ludwika, ur. 20 IV 1818r.
6. Data ur.: 16 IX 1822r.,czwarta po po#udniu
7. Miejsce ur.: – Górki Borze 1, maj"tek rodziców, Mazowsze
8. Chrzest $w. (sporz"dzenie dokumentu ko$cielnego i cywilnego):
28 XI 1822r., jedenasta rano
Miejsce chrztu $w.: Korytnica, ko$ció# paraÞalny pw. $w. Wawrzy ca
M!czennika
Szafarz chrztu $w. (urz!dnik Stanu Cywilnego Gminy Korytnica):
ks. Aleksander Pietraszewski, proboszcz korytnicki
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'wiadkowie: Jan Sobieski z Korytnicy, Ksawery Czarnocki z Sulejowa
Akt chrztu: Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie (ADD), zespó# Akt
ParaÞi Korytnica W!growska (ZAPKWg), I/BDM13, Ksi ga urodzin,
zapowiedzi i zgonów paraÞi Korytnica W growska z roku 1822,
k.25
9. Ma#&e stwa (zwi"zki ma#&e skie)
a) 1. m"&: Edmund Jan Henryk Miel!cki herbu Aulok, ur. ok. 1801 r.
s. Walentego i )ucji z Kaczorowskich, obywatel ksi!stwa Pozna skiego, paraÞa Gogolewo.
! data $lubu: 7 XI 1840r. godz. 4 po po#udniu
! miejsce: Korytnica, ko$ció# paraÞalny p.w. $w. Wawrzy ca
M!czennika
! szafarz: ks. Ignacy Jemielitty, proboszcz korytnicki
! $wiadkowie: Prot Lelewel, Ksawery Czarnocki
! akt $lubu: ADD, ZAPKWg, I/M4, Ksi ga ma!%e"stw par. Korytnica W growska z lat 1826-184, k.292
! inf. dodatkowe: uniewa&nienie ma#&e stwa
b) 2. m"&: Feliks Stanis#aw Józef W!gierski herbu Belina z Owadowa k. Radomia, ur. ok. 1821 r.
! data $lubu: 28 X 1848 r.
! miejsce: Wroc#aw, ko$ció# $w. Maurycego
! $wiadkowie: Jan Adalbert Jankowski, Andrzej Fredro
! akt $lubu: Trau – Register 7. Januar 1844 – 25. November
1868 z paraÞi p.w. $w. Maurycego we Wroc!awiu
c) dzieci: córka NN, z drugiego ma#&e stwa, ur. 1849?-1850?
w Krakowie, zm. w niemowl!ctwie
10. Miejsca zamieszkania:
!
!
Górki Borze 1,
1822-1840
Kalisz
1832
Warszawa
1832 (pensja)
!
!
'cibór k. Inowroc#awia
1840 -1844?
!
!
Warszawa
!
!
Pornic? (Bretania, Pary&) 1844?
!
!
Szczawno Zdrój
1845
!
!
Warszawa
1845-1846
!
!
Wroc#aw 1846-1848, ul. Tauentzienstrasse 69
!
Kraków 1848-1850 lub 1851, Rynek 1, Kamienica nad
sklepem Schulza, ,,Pod Trzema Gwiazdami”, lokal 23,
1 pi!tro
!
Pary& 1850 lub 1851-1869, hotel przy Gare du Nord; rue
Laval 25 (Francja)
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11. 'mier%
! data: 8 XI 1869
! miejsce: rue Laval 25, Pary&
! miejsce pochówku: cmentarz Montmartre (11 XI 1869), cmentarz
Montmorency pod Pary&em (25 I 1870).
12.Twórczo$% literacka
a) literatura dla m#odzie&y: Obrazy wieku dziecinnego (Wroc#aw
1850, Berlin 1864), Legendy historyczne (Pozna 1852,1863),
Sta$ i Jadwisia (Wroc#aw 1853, Berlin 1868), Podró% malownicza
po najciekawszych okolicach ziemi napisane wed!ug Humboldta
(Wroc#aw 1853, Berlin 1858), Nowa podró% malownicza (Berlin
1850, 1871), Nowe wi#zanie Helenki (Wroc#aw 1853, Berlin
1866), Marynka czarownica (Warszawa 1852)
b) Felietonistyka: ,,Kronika z Pary%a literacka, naukowa i artystyczna, „Biblioteka Warszawska” 1853-1869; Kronika paryska,
„Gazeta Codzienna” 1859-1861; „Gazeta Polska” (1861-1869);
Korespodencja z Pary%a „Kurier Wile ski” 1860-1864; Tygodnik
paryski; „Czas” 1865-1869; Paryskie nowiny „Bluszcz” 1866-1869
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Doktor Adam Ma#kowski (1869-1938) –
– zapomniany dzia#acz i publicysta
PSL „Wyzwolenie”

Adam Ma#kowski, lata mi"dzywojenne. Fot. Leszka Kulika do artyku#u
(oprócz z cmentarza w Korytnicy)
z: G.M. Lewandowska, E. Tomczak,
A. Babula, [red.] Z dorzecza Bugu
i Liwca. Prasowe peregrynacje po
powiecie w!growskim(1810-1939).
Katalog z wystawy zorganizowanej
z okazji 200-lecia powiatu w!growskiego, Warszawa 2010, s.66, 73, 80

1

„W mojej pami!ci utkwi# przede
wszystkim jako najszlachetniejszy ze znanych mi ludzi – pisa#
na kartach swoich wspomnie
o doktorze Adamie Ma#kowskim
W#adys#aw Okulus – jako ideowiec w ka&dym s#owie i czynie.
Jego s#owa, my$li, pragnienia
mia#y pewien czar poezji. Ca#y by#
przenikni!ty nasz" najcenniejsz"
poezj", cz!sto cytowa# Mickiewicza, S#owackiego, (eromskiego.
Pragn"# ca#ym sercem Polski
ludowej i tej idei s#u&y# wiernie,
bezinteresownie przez ca#e &ycie”1.
Pó+niejszy czo#owy dzia#acz
i publicysta PSL „Wyzwolenie”
w Siedleckiem urodzi# si! w W!growie 29 grudnia 1869 r. w rodzinie drobnoszlacheckiej. Wychowywa# si! w gronie licznego
rodze stwa. By# dwunastym
z kolei dzieckiem Jana i Karoliny

W. Okulus, Pierwszy Okres Niepodleg!o$ci, „Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego”, nr 10,
1968.
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z Roguskich2. Rodzice posiadali w W!growie wzorowo prowadzone
gospodarstwo rolne. W domu piel!gnowano pieczo#owicie tradycje niepodleg#o$ciowe i patriotyczne. Nauki pobiera# w gimnazjum
w Siedlcach, które uko czy# w 1888 r.3 Nast!pnie rozpocz"# studia na
Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, by po roku przenie$%

Grób i pomnik rodziców A. Ma#kowskiego, Karoliny
i Jana, cmentarz w Korytnicy
2

3

Dr A. Ma#kowski nie znalaz# uznania redakcji S!ownika biograÞcznego dzia!aczy polskiego
ruchu ludowego, Warszawa 1989. Dane biograÞczne podaje W. Okulus, op.cit.; liczne
wzmianki (w:) W grów – dzieje miasta i okolic w latach 1441-1944. Pr. zb. pod red.
A. Ko#odziejczyka i T. Swata, W!grów 1991; T. Szczechura, Ruch ludowy w Siedleckiem,
Warszawa 1984; Cz. Wycech, Wspomnienia 1905-1939, Warszawa 1969.
Ksi ga pami#tkowa Siedlczan (1844-1905), Warszawa 1926, s. 280, 508.
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si! ostatecznie na medycyn!. Medycyny w Warszawie nie uko czy#,
gdy& w 1894 r. za udzia# w manifestacjach niepodleg#o$ciowych zosta# osadzony na Pawiaku i po procesie zes#any do Wiatki. Z zes#ania
powróci# w wyniku amnestii, zabroniono mu jednak dalszego studiowania w Warszawie. W tej sytuacji kontynuowa# studia medyczne na
Uniwersytecie w Dorpacie.
Po zdobyciu dyplomu lekarskiego przyby# ponownie do Warszawy.
Po kilku latach pracy w warszawskim Pogotowiu Ratunkowym porzuci# stolic! i w 1908 r. przeniós# si! na prowincj!, na teren powiatu
w!growskiego. „Chcia# s#u&y% swemu powiatowi, a wybór pad# na Sadowne – pisa# jego d#ugoletni wspó#pracownik na polu pracy spo#ecznej
i politycznej W. Okulus. – (…) By#o to oko#o roku 1908. Sam pobyt na
g#uchej wsi m#odego jeszcze lekarza z nimbem zes#a ca politycznego
(...) dzia#a# na mieszka ców Sadownego i okolicznych wiosek u$wiadamiaj"co. A doktor Ma#kowski nie ogranicza# si! do samego pobytu
i pe#nienia swego zawodu, on na ka&dym kroku i w ka&dym s#owie by#
dzia#aczem niepodleg#o$ciowym i o$wiatowcem”4.
Porzucaj"c stolic!, gdzie przy zaanga&owaniu i pewnej dozie talentu
móg# zrobi% karier! na polu lekarskim, Ma#kowski kierowa# si! idea#ami
pozytywistów g#osz"cych has#a pracy w$ród ludu. „OÞarny i bezinteresowny lekarz o typie Judyma” - okre$li# go Czes#aw Wycech.5
Nie by#a to praca #atwa, przynosz"ca dochody i rozg#os. Poziom
higieny w$ród mieszka ców powiatu by# bardzo niski, wi!kszo$%
ch#opów nie umia#a nawet czyta%. Niewiele lepiej przedstawia#a si!
sytuacja w innych wsiach drobnoszlacheckich. Mimo carskich zakazów m#odzie& garn!#a si! jednak do nauki w j!zyku polskim, na wsi
panowa#o o&ywienie po latach rewolucji 1905-1907 r., prenumerowano
coraz wi!cej pism, dope#nia# si! proces $wiadomo$ci narodowej. A w tej
sytuacji m#ody lekarz, inteligent, owiany aureol" zes#a ca politycznego
by# w powiecie bardzo potrzebny. Nie tylko do leczenia. Ma#kowski
podj"# wspó#prac! z redakcj" „Zarania”, staj"c si! jednym z czo#owych
dzia#aczy ruchu zaraniarskiego w W!growskiem.
Oko#o 1910 r. doktor Ma#kowski przeniós# si! na sta#e do nabytego
przed laty przez jego rodziców maj"teczku w Woli Korytnickiej niedaleko W!growa. Nie za#o&y# rodziny. Mo&e przeszkodzi#o temu zes#anie
czy wyt!&ona praca na polu zawodowym i spo#ecznym, a mo&e wiejski
lekarz o niewielkich dochodach nie móg# znale+% wybranki godz"cej
si! na trudne &ycie u jego boku... W jaki$ sposób najbli&sz" rodzin!
zast!powa#y mu siostry i brat Wac#aw, mieszkaj"cy wraz z nimi w Woli
Korytnickiej. Ju& przed I wojn" $wiatow" cieszy# si! w okolicy wiel4
5

W. Okulus, op.cit., s. 409.
Cz. Wycech, op. cit., s. 95.
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kim szacunkiem i powa&aniem. Na ch#opskich furmankach je+dzi# do
chorych do najdalszych kra ców powiatu6. „Zawsze siada# na jednym
siedzeniu z wo+nic" i w drodze do chorego, i z powrotem u$wiadamia#
swego wo+nic! o sprawach politycznych i spo#ecznych” - wspomina#
Okulus7.
W okresie okupacji niemieckiej w latach 1915-1918 zaproszono go
do wspó#pracy w Powiatowej Radzie Opieku czej w W!growie,
rych#o jednak wycofa#
si! z uwagi na zbyt
jednostronny jego zdaniem sk#ad spo#eczny
Rady, do której wchodzili g#ównie okoliczni
ziemianie i ksi!&a. Nie
aprobowa# równie& jej
dzia#alno$ci uwzgl!dniaj"cej przewa&nie
interesy wi!kszej w#asno$ci8.
W pierwszych
dniach po odzyskaniu niepodleg#o$ci
w listopadzie 1918 r.
zorganizowa# pochód
mieszka ców W!growa i okolic do pomnika
powsta ców poleg#ych
w boju pod W!growem 3 lutego 1863 r.
w czasie powstania
styczniowego. W nast!pnych tygodniach
w#"czy# si! czynnie do
kampanii przedwyborSk#ad Rady Opieku!czej Powiatu W"growskiego z Adamem Ma#kowskim
jako cz#onkiem, z: I.Cyraski,Co da"a Ziemi W!growskiej Rada Opieku#cza
Powiatowa, Warszawa 1917
6
7
8

Ibidem.
W. Okulus, op. cit., s. 411.
T. Szczechura, op. cit., s. 57.
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czej, b!d"c zdecydowanym zwolennikiem ruchu ludowego. W#asnym
nak#adem wyda# odezw! przedwyborcz" pt. Przed wyborami, w której
nawo ywa do g osowania na list! Polskiego Stronnictwa Ludowego
„Wyzwolenie”, wskazuj"c jako cel perspektywiczny budow! Polski ludowej. Dzia alno#$ w szeregach ludowych spowodowa a ostre ataki ze
strony obozu narodowego. W ostatnich latach niewoli i w czasie I wojny
#wiatowej ziemianie i miejscowi dzia acze endeccy tolerowali prac!
o#wiatowo-niepodleg o#ciow" doktora, by bowiem jednym z niewielu
lekarzy w okolicy, do tego jako lekarz cieszy si! zas u%onym powa%aniem. Z chwil" rozpocz!cia rozgrywki o przysz y ustrój odrodzonej
Rzeczypospolitej, Ma kowski – szlachcic, staj"c po stronie ruchu ludowego #ci"gn" na siebie nieprzebieraj"ce w #rodkach ataki. „Bola o
mnie zawsze bardzo, kiedy u nas w walce o zasady pos ugiwano si!
broni" nieuczciw"” - pisa w wydanej zaraz po wyborach, znowu na
swój koszt, broszurce Do naszych „Narodowców”9. Pi!tnowa w niej
metody stosowane przez Narodow" Demokracj! i wskazywa na rol!
ludu w odzyskaniu niepodleg o#ci. Podkre#la zgubn" rol! szlachty
w dziejach ojczystych. Wówczas jeszcze okre#la si! jako sympatyk
ruchu ludowego a nie jego dzia acz.
W miar! swoich si i mo%liwo#ci wspó pracowa równie% z post!powym nauczycielstwem powiatu w!growskiego, któremu przewodzi
m ody wówczas nauczyciel Czes aw Wycech. Bywa na zjazdach
nauczycielskich, interesowa si! budow" dróg w powiecie, mimo %e
nie mia dzieci, opiekowa si! szko " w Korytnicy, wyra%aj"c si! o niej
zawsze „nasza szko a”. W latach 1921–1922 wspó pracowa z wydawanym przez Cz. Wycecha miesi!cznikiem „Praca”, przeznaczonym
dla nauczycieli powiatu10. W czasie wieców politycznych podkre#la
konieczno#$ zwi!kszenia bud%etu szkolnego, rozbudowy szkó powszechnych do siedmioklasowych i oparcie na nich szkó #rednich
ogólnokszta c"cych oraz zawodowych, sugerowa potrzeb! ujednolicenia ustroju szkolnego. Kiedy Rada Szkolna Powiatowa powo a a
go do Dozoru Szkolnego, szybko go stamt"d „wy#lizgano” - podkre#li
Wycech11.
Nie sk"piono skierowanych przeciw niemu intryg i najdalej id"cych
oszczerstw. Nie zrazi o to doktora do pracy polityczno-spo ecznej
i o#wiatowej. „Kiedy w pami!tnym listopadzie roku 1918 z obozu naszej
prawicy rzucano hojnie b otem oszczerstw – pisa w kolejnej ulotce we
9

10

11

A. Ma kowski, Do naszych „Narodowców”. W tem s ów kilka do narodowców ziemi w!growskiej, którzy czytali moj" odezw! z Grudnia r. z., „Przed Wyborami”, Warszawa 1919,
s. 7.
A. Ko odziejczyk, Prasa w!growska od czasów I wojny #wiatowej do wspó czesno#ci, (w:)
idem, Szkice z dziejów prasy podlaskiej, Siedlce 1997, s. 68-69.
Cz. Wycech, op. cit., s. 83.
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„Wyzwolenie” 1922 nr 25, artyku Z W growa z informacj!
o wyborze A. Ma kowskiego na prezesa PSL „Wyzwolenie”
w pow. w"growskim

wrze#niu 1920 r. w odpowiedzi na nast!pne ataki – wyst"pi em wtedy
publicznie z prawd" i #ci"gn" em na siebie #mierteln" nienawi#$ naszych «narodowców», nieraz rzekomych do niedawna moich przyjació .
Posypa y si! wtedy na mnie obelgi i potwarze. Cho$ bola o mnie to
bardzo na razie, ale powoli przyzwyczai em si! jako#, zahartowa em,
pocieszaj"c si! wiar", %e ludzie #wiatlejsi i uczciwi acz moi przeciwnicy
polityczni, nigdy nie kwestionowali czysto#ci moich intencji, mojej ideowo#ci”. Ulotk! wydrukowa pod znamiennym tytu em Na s"d sumienia
uczciwych ludzi12. Oskar%ano go np. o nasy anie bolszewików na maj"tki
ziemian. Tymczasem dr Ma kowski na wiecach wiosn" i latem 1920 r.
przemawia na rzecz po%yczki pa&stwowej, pobudzaj"c „s uchaczy do
12

Cyt. W. Okulus, op. cit., s. 411.
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oÞarno#ci, a wytykaj"c sk"pstwo i samolubstwo”, nawo ywa do obrony
kraju, do wst!powania w szeregi armii. Wszed w sk ad powsta ego
16 lipca 1920 r. w W!growie Obywatelskiego Komitetu Obrony Pa&stwa, obejmuj"cego swym dzia aniem ca y powiat w!growski13.
W 1922 r. utworzono w W!growie Zarz"d Powiatowy PSL „Wyzwolenie”. Na prezesa powo ano doktora Adama Ma kowskiego. Funkcj! t!
pe ni przez szereg lat. W zbli%aj"cych si! wyborach wystawiano jego
osob! na trzecim miejscu listy PSL „Wyzwolenie” na kandydatów do
Sejmu (po Adamie Tarnowskim – prawniku z Warszawy i Boles awie
Szymczaku – rolniku) w okr!gu wyborczym obejmuj"cym powiaty:
siedlecki, soko owski i w!growski. Kandydowa równie% do Senatu
z listy pa&stwowej14.
Napisa kilka artyku ów do „Wyzwolenia Ludu Podlaskiego” – pisma,
którego trzy numery ukaza y si! bezpo#rednio przed wyborami 1922 r.
w Siedlcach, wzi" udzia i przemawia na wielu wiecach. Nieszcz!#ciem
ludowców – nie tylko w Siedleckiem – by o ich rozbicie na zaciekle
zwalczaj"ce si! stronnictwa – PSL „Wyzwolenie” i PSL „Piast”, nie
licz"c ugrupowa& pomniejszych. Ma kowski przeprowadzi na amach
„Wyzwolenia Ludu Podlaskiego” oryginaln" analiz! linii politycznej „Piasta” stwierdzaj"c, %e „Stronnictwo to usi uje sprawia$ wra%enie obro&cy
13

14

Obrona pa$stwa w 1920 roku. Ksi!ga sprawozdawczo – pami"tkowa Generalnego Inspektoratu Armii Ochotniczej i Obywatelskich Komitetów Obrony Pa$stwa pod red. W. 'cibor-Rylskiego, Warszawa 1923, s.456. „(…) W tym samym czasie opowiadano mi, %e s"
ludzie, którzy twierdz", %e ja odmawiam od wst"pienia do wojska, od zapisywania si! na
po%yczk! odrodzenia. By em ju% wtedy tak uodporniony na wszelkie napa#ci, %e prawie
nie czu em %adnej przykro#ci – pisa A. Ma kowski. – (…) I kiedy zdawa o si!, %e teraz oto
odetchniemy, zaczniemy goi$ rany, koi$ zm!czenie, wyczerpane nerwy, nied ugo po tym
danym nam by o do#wiadczy$, jak okropny zawód gotowa a nam straszna rzeczywisto#$.
Zaciek o#$ stronnicza pchn! a z ych, czy nie#wiadomych ludzi do wywierania zemsty na
swoich przeciwnikach politycznych. Teraz i ja przekona em si!, %e niedawno prze%yte m!ki
by y niczym, %e najstraszniejszy w swoim okrucie&stwie cios dopiero mierzono we mnie.
Oto jeden z moich przeciwników politycznych, w a#ciciel folwarku, zwolennik Zwi"zku
Ludowo – Narodowego, zacz" o mnie publicznie rozg asza$ potworne w niegodziwo#ci
swojej potwarze, jakobym ja nasy a bolszewików na niego i na innych s"siadów. Niech
sumienie ludzi uczciwych os"dzi, jak nazwa$ takie post!powanie, taki sposób walki politycznej. Tym bardziej, %e nie o mnie tu tylko chodzi. Podobne bowiem niesprawiedliwo#ci
dziej" si! dzisiaj prawie na ca ym obszarze Polski. (…) Nie takie drogi wskazywali nam
najlepsi Polacy, najwi!ksi bohaterowie naszych dziejów, nasi wieszcze narodowi. Nie
takich dróg winien si! w polityce trzyma$ lud-naród polski. Tysi"ce s uchaczy moich ,
takich oczywi#cie, co s ucha$ i my#le$ potraÞ", mog" za#wiadczy$, %e w przemówieniach
swoich stara em si! zawsze i wsz!dzie wpoi$ to przekonanie, %e do celu wielkiego, jakim
jest wolna, niepodleg a Polska ludowa, winno si! i#$ drog" praw", prost" i czyst"”. Cyt.
za W. Okulus, op. cit., s. 411-412.
„Wyzwolenie”, nr 40 z X 1922, s. 450. Przed nim kandydowali z listy pa&stwowej „Wyzwolenia” do Senatu tacy przywódcy jak: J. Wo(nicki (1 na li#cie), T. Nocznicki (2), dr B. Motz
(5), Z. Nowicki (9), J. Dziubi&ska (10); „Wyzwolenie Ludu Podlaskiego” nr 1 z 15 X 1922,
s. 4.
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„Praca” 1922 nr1/2, artyku Z W growa, z informacj! o referacie A. Ma kowskiego O potrzebie idei
na zje#dzie ZNP pow. w"growskiego

drobnego rolnika, jednak%e nieraz zaniedbuje interesy ma orolnych i
bezrolnych na korzy#$ zamo%nego ch opa. Zwolennikami J. Pi sudskiego piastowcy stali si! wzgl!dnie niedawno, aby jego imieniem przykry$
swe szacherki. We wzajemnych stosunkach s" sk onni do ob udy, do
amania umów, "cz" si! z wrogami demokracji. Pokutuje w nich wiele
z zarazy endeckiej (nieprostolinijno#$, kr!tactwo, politykierstwo). Plotk"
i k amstwem walcz" ch!tnie”15. Analizuj"c sk ad spo eczny „Piasta”,
A. Ma kowski podkre#la , i% stanowi" go „drobni rolnicy, z wyra(n"
przewag" ch opów bogatych, dalej inteligencja, w#ród których wielu
15

A. Ma kowski, O uczciwo#ci politycznej (Endecja, piastowcy i my), „Wyzwolenie Ludu Podlaskiego”, nr 1 z 15 X 1922, s. 1; nr 2 z X 1922, s. 2. Por. A. Ko odziejczyk, Przedwyborcze
pisma ruchu ludowego w Siedlcach…, (w:) idem, Szkice dziejów prasy…, s. 42-43.
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karierowiczów”16. Powy%sza opinia, która wysz a spod pióra tego opanowanego zwykle dzia acza PSL „Wyzwolenie” #wiadczy, jak trudne
by y do pokonania bariery wzajemnych niech!ci ludowców w latach
II Rzeczypospolitej.
W walce politycznej Ma kowski nigdy nie pos ugiwa si! oszczerstwami ani osobistymi napa#ciami. Nawet zwalczaj"cy zaciekle PSL
„Wyzwolenie” dzia acze spod znaku PSL „Piast”, w odpowiedzi na jego
wyst"pienia pisali co najwy%ej, %e „mia b !dne informacje”. Katastrofalne rozbicie ruchu ludowego zrobi o jednak swoje. Obóz narodowy w siedleckim okr!gu wyborczym zdoby wszystkie pi!$ mandatów (w 1919 r.
ludowcy odebrali w Siedleckiem narodowcom jeden mandat).
Dalsze lata przynios y Ma kowskiemu kolejne rozczarowania, g ównie co do osoby marsza ka Józefa Pi sudskiego. Jeszcze w 1919 r.
pe en ufno#ci w jego osob! i lewicowe przekonanie pisa : „Pi sudski,
dziecko pa acu, które z mlekiem matki, Bilewiczówny z domu, wyssa o
mi o#$ Polski i wiar! w ni" i mi o#$ ludu pracuj"cego, pozosta do dzi#
dnia wierny tym idea om i pomimo strasznych prze#ladowa& ze strony
obcych ciemi!%ców, a potem - niestety - i swoich, nigdy z jasnej drogi
ku tym od wczesnej m odo#ci marzonym celom nie zboczy . To czysty
niepodleg o#ciowiec i demokrata!”17. Od maja 1926 r. ta ufno#$ i wiara
ust!powa y rozczarowaniu wraz z kolejnymi posuni!ciami marsza ka.
W 1928 r. doktor Adam Ma kowski kandydowa do Senatu z listy
„Wyzwolenia” w województwie lubelskim. I tym razem nie uzyska
mandatu. Powoli wycofywa si! z czynnej dzia alno#ci politycznej, nie
sprzyja y temu i rozbicie ruchu ludowego, i coraz ostrzejszy kurs rz"dów sanacyjnych przeciwko legalnej opozycji, a tak%e zaawansowany
wiek doktora. A% do #mierci w miar! si i mo%liwo#ci pe ni trudn" misj!
wiejskiego lekarza. Zmar 4 grudnia 1938 r. w Woli Korytnickiej.
„Przez ca e %ycie samotny – nie mia wielkich potrzeb i wydatków
i %y , bardzo jak na lekarza, skromnie. Za sw" prac! lekarsk" bra ma e
wynagrodzenie, dostosowywa je do zamo%no#ci p ac"cych. W wielu
wypadkach, gdy rodzina chorego nie mia a gotówki, przyjmowa produkty spo%ywcze” - scharakteryzowa jego osob! W. Okulus. – (...)
By duchownym ojcem wszystkich post!powych ludzi w powiecie od
pocz"tku dwudziestego wieku. Zasi!g jego post!powania wykracza
daleko za granic! powiatu”18. Czes aw Wycech wspominaj"c posta$
Ma kowskiego napisa : „G !boko prze%y em #mier$ tego wielkiego
humanisty, szlachetnego i oÞarnego dzia acza”19.
A. Ma kowski, O uczciwo#ci politycznej…, cz. II, s. 2.
A. Ma kowski, Do naszych „Narodowców”…, s.11.
18
W. Okulus, op. cit., s. 411-412.
19
Cz. Wycech, op. cit., s. 95.
16

17
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Poniewa% by na miejscu lekarz, umo%liwi o to istnienie w ma ej i biednej, gminnej Korytnicy – apteki, co u atwia o bardzo okolicznej ludno#ci
nabywanie lekarstw. Dzi!ki Ma kowskiemu pojawi a si! te% w Korytnicy
po o%na. „W ten sposób Wola i Korytnica sta y si! powa%nym o#rodkiem leczenia wsi oraz likwidacji zamawia&, okadza&, znachorstwa
i podobnej szarlatanerii” – skonkludowa W. Okulus20.
Dr Adam Ma kowski spocz" na cmentarzu w Korytnicy. Jego brat
Stanis aw, geolog by profesorem Uniwersytetu Warszawskiego i autorem wielu rozpraw, m.in. o wydmach piaszczystych okolic Sadownego, brat Wac aw by w a#cicielem gospodarstwa w Woli Korytnickiej,
interesowa si! ornitologi" i wyda u Arcta ma y atlas ptaków. Trzeci
brat – Bronis aw Ma kowski przez wiele lat zasiada w Radzie Miejskiej
W!growa.

Kwatera rodziny Ma kowskich na cmentarzu w Korytnicy

20

W. Okulus, op. cit., s.412.
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„Subiekci”, ilustracja do Sklepów cynamonowych B. Schulza- graÞka
Ireny Stankiewicz

I liwskiej
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Nap yw rycerstwa do pó nocnej cz"%ci
ziemi liwskiej w XV i pocz!tkach
XVI wieku (paraÞe Korytnica i Pniewnik)
Wprawdzie osadnictwo na terenie ziemi liwskiej rozwija o si! ju%
w XII i XIII wieku, jednak jego zniszczenie podczas najazdów litewskich
na Mazowsze trwaj"cych od po owy XIII w. poprzez wiek XIV. sprawi o,
%e niewiele o nim mo%emy powiedzie$. Dopiero ponowna kolonizacja
tych ziem od ko&ca XIV w. mo%e by$ lepiej rozpoznana dzi!ki zachowanym (ród om. Kolonizacja ta to g ównie efekt dalekowzrocznej
polityki osadniczej rozpocz!tej na ca ym wschodnim Mazowszu przez
ksi!cia Janusza I Starszego. Ksi"%! ten rozda na ca ym wschodnim
Mazowszu wiele setek w ók dla drobnego rycerstwa mieszkaj"cego
w centralnych i zachodnich ziemiach Mazowsza.
Mimo utraty wielu (róde (z których najcenniejsze by y ksi!gi s"dowe
ziemi liwskiej zachowane od ok. 1460 r.), na podstawie pozosta ych
(róde mo%na #ledzi$ pocz"tki i rozwój ponownego zasiedlania ziemi
liwskiej. Kapitalne znaczenie maj" tu zachowane od ok. 1415 r. ksi!gi
Metryki Mazowieckiej, które przekazuj" regesty dokumentów nada&
a tak%e potwierdze& sprzeda%y gruntów, wystawianych przez kancelari! ksi"%!c". Bez Metryki nasza wiedza o zasiedlaniu tych terenów
by aby bardzo uboga. Jest to w tej chwili najwa%niejsze (ród o dla XV
i pierwszej $wierci XVI wieku. Oprócz tego cenne informacje przekazuj"
akta proweniencji ko#cielnej, a wi!c g ównie akta konsystorza pu tuskiego. Nieocenionym (ród em pozwalaj"cym okre#li$ przynale%no#$
herbow" rodów osiad ych w ziemi liwskiej s" zapiski herbowe. Ich
najwi!kszy zbiór zosta opublikowany przez Adama Wolffa w dziele
Mazowieckie zapiski herbowe z XV i XVI wieku. Kilkana#cie zapisek
herbowych z najstarszej ksi!gi ziemskiej liwskiej opublikowa w 1932
r. Zygmunt Wdowiszewski. Ksi!ga ta dzi# ju% nie istnieje, podobnie
jak pó(niejsze, w których te% musia o by$ sporo takich zapisek herbo-
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wych, a których niestety nikt nie wykorzysta . Pomimo tego, posi kuj"c
si! innymi (ród ami, mo%liwe by o ustalenie przynale%no#ci herbowej
wi!kszo#ci omawianych rodzin. Wi!kszo#$ (róde niepublikowanych
zosta a wykorzystana w niniejszej pracy za po#rednictwem kartoteki
S ownika Historyczno-GeograÞcznego Mazowsza stworzonej pod
kierunkiem prof. A. Wolffa a uzupe nianej i kontynuowanej przez dra
K. Pacuskiego. Jemu te% winien jestem szczególne podzi!kowania za
pomoc w wykorzystaniu materia ów z kartoteki jak i cenne informacje
i uwagi.
W niniejszym artykule podj!to prób! przegl"du nap ywu rycerstwa do
pó nocnej cz!#ci ziemi liwskiej. Na cz!#$ t! sk adaj" si! dwie paraÞe:
Pniewnik i Korytnica. Obie nale%a y do diecezji p ockiej, w przeciwie&stwie do pozosta ych paraÞi ziemi liwskiej, które wchodzi y w sk ad
diecezji pozna&skiej. Obie powsta y w XV w. Jak wynika z zezna&
#wiadków z pocz"tków XVI w. starsza by a paraÞa w Korytnicy. Ko#ció powsta tutaj z fundacji ksi"%!cej najpewniej jeszcze w pierwszej
po owie XV w., chocia% pewne informacje (ród owe o funkcjonowaniu
ko#cio a i paraÞi mamy dopiero z lat 60. Pó(niej zosta ufundowany
ko#ció w Pniewniku. Fundacja nast"pi a ok. 1457 r., a fundatorem
najpewniej by nowy w a#ciciel dóbr Pniewnik, Stanis aw Targonia
z Koby ki i Niewikli.
W obu paraÞach wyst!powa o do#$ du%e zag!szczenie wsi za o%onych przez drobne rycerstwo. Cz!#$ z nich w pó(niejszych wiekach
zosta a wykupiona przez zamo%niejsze rodziny szlacheckie (Turna,
Chmielew). Do dóbr ksi"%!cych nale%a a jedynie Korytnica oraz powsta a w pocz"tkach XVI w. Wola Korycka. Do dóbr #redniej szlachty
nale%a jedynie Pniewnik z wsiami Zakrzew i Radoszyno.
W dalszej cz!#ci dokonamy przegl"du nap ywu rycerstwa do tych
obu paraÞi w podziale na poszczególne wsie, których pocz"tki datuj" si!
na XV wiek i pocz"tek XVI. W ich opisach zosta y uj!te tak%e wszystkie
znane z pó(niejszych (róde transakcje sprzeda%y, kupna, podzia ów,
bowiem, co charakterystyczne, w cz!#ci wsi dochodzi o nawet do kilkakrotnych zmian w a#cicieli w ci"gu XV wieku i nie zawsze mieszkali
w nich potomkowie pierwszych osadników.
W kartotece S ownika Historyczno-GeograÞcznego Mazowsza jako
najstarsz" informacj! o Jaczewie znajdujemy zapis z 1409 r., pochodz"cy z ksi!gi ziemskiej lubelskiej o Andrzeju Jaczewskim z Jaczewa1.
Nie mo%na jednak z ca " pewno#ci" zak ada$, %e zapis ten dotyczy
Jaczewa w ziemi liwskiej. Zatem za pierwsz" pewn" wzmiank! o Jaczewie nale%y przyj"$ informacj! o nadaniu przez ksi!cia Janusza I
w 1419 r. Piotrowi z Lisowa 10 w ók ko o Korytnicy. Tre#ci dokumentu
1

L. Bia kowski, Najstarsze zapiski ziemskie lubelskie z r. 1409, „Teki Archiwalne” t. VII, 1961,
nr 329.
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nie znamy z Metryki Mazowieckiej a jedynie z krótkiego streszczenia podanego przez Tymoteusza )uniewskiego w S owniku GeograÞcznym2.
Jest jednak szansa, %e dokument mo%e si! odnale($ w XIX - wiecznych
papierach dotycz"cych dóbr Korytnica w archiwach w Radomiu lub
Siedlcach. Dokument ten )uniewski zna na podstawie wpisu do ksi"g
grodzkich liwskich z 24 I 1776 r. Realne istnienie tego nadania potwierdza inny dokument z 1427 r., odnotowany ju% w Metryce, dotycz"cy
nadania Piotrowi, pisz"cemu si! ju% z Jaczewa, 20 w ók le%"cych ko o
pierwszych 10 w ók nadanych wcze#niej. Piotr nie otrzyma sam tego
nadania, gdy% w zawartym w rege#cie podziale s" wymienieni tak%e
oprócz niego Marcin, Micha i Niewrzyd. Piotr z Marcinem i Micha em
w wyniku podzia u otrzymali 2/3 z owych 20 w ók, natomiast Niewrzyd
1/3. Ponadto, ca y obszar 30 w ók zosta obj!ty prawem niemieckim3.
Chocia% sam przywilej na prawo niemieckie dla Jaczewa zosta wystawiony dla Piotra i Marcina w 1428 r.4, z pó(niejszych zapisek wiemy, %e
na pewno bra$mi byli Marcin i Micha . Niewykluczone, %e ca a czwórka
by a rodze&stwem.
Pierwotni posiadacze Jaczewa pochodzili najpewniej z Lisowa
w paraÞi Grójec w ziemi czerskiej, gdzie siedzieli Awda&cy5. Co wi!cej, spotykamy tam w 1429 r. Marcina, syna Bieni!dy, który ze sw"
siostr" Ma gorzat", ca e swe cz!#ci w Lisowie wraz z "k" w Rudkach,
dzier%awion" przez jakiego# Miros awa, sprzedali za 40 kop szerokich
groszy Wojciechowi z Roguszyna w ziemi zakroczymskiej. Ów Marcin,
syn Bieni!dy, móg by$ identyczny z Marcinem posiadaczem Jaczewa,
zatem wszystkich czterech odbiorców nadania z 1427 r. mo%na uzna$
za synów Bieni!dy z Lisowa.
Piotra i Niewrzyda nie spotykamy wi!cej w znanych (ród ach o Jaczewie. Natomiast Marcin i Micha , wyra(nie zapisani jako bracia,
w 1448 roku 17 w ók w Jaczewie zamienili z bra$mi Dziers awem
i Si!gniewem z Za usek (ziemia zakroczymska) na ich czterow ókowe
wójtostwo w Winnicy, z dop at" 30 kop pó groszków i dodatkiem jednego
stogu zbo%a6. Z kolei w 1453 r. ci sami sprzedali s"siadowi Piotrowi
2

3

4
5

6

S ownik GeograÞczny Królestwa Polskiego, t. III, s. 360 (has o: Jaczew); ibidem, t. IV,
s. 428 (has o: Korytnica).
Metryka Ksi!stwa Mazowieckiego z XV-XVI wieku. Tom I., Ksi!ga oznaczona nr 333 z lat
1417-1429, Warszawa 1918 (dalej: MM t. I), nr 502.
MM t. I, nr 812, s. 130.
W 1441 r. na rokach w Grójcu stawi #wiadków Wojciech Bieni!da z Lisowa. W pierwszej
parze #wiadczyli mu wspó rodowcy Pakosz z Wodziczny i Jakub Kozietulski, dowodni Awda&cy, A. Wolff, Mazowieckie zapiski herbowe, Warszawa 1938 (dalej: MZH, ) nr 29. Z kolei
w 1460 r. w trzeciej parze z rodu Awda&ców #wiadczyli Dobies awowi z Promny Maciej
Roguski i Miko aj Bieni!da, najpewniej pochodz"cy obaj z Lisowa. (MZH, nr 175, s. 38).
Archiwum G ówne Akt Dawnych w Warszawie (dalej: AGAD), Metryka Koronna (dalej: MK)
4, k. 81v-82.
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z Rabienia 3 morgi w Jaczewie za 15 kop groszy7. W nieznanym czasie,
ale najpewniej ok. 1470 r. weszli w posiadanie cz!#ci Jaczewa Lubicze
z Wyrzyk w ziemi zakroczymskiej. W 1476 pods!dek i rz"dca liwski
na o%y vadium pomi!dzy obie zwa#nione rodziny: Rawiczów reprezentowanych przez Si!gniewa i jego synów: Stanis awa i Miko aja z jednej
strony oraz Lubiczów: Miko aja, Jana, Bart omieja i Paw a [Wyrzyków]8.
Do sporu pomi!dzy nimi mog o doj#$ na tle podzia u i rozgraniczenia
dóbr w Jaczewie.
Awda&cy z Lisowa ca kowicie wyzbyli si! dóbr w Jaczewie i nie wyst!puj" w spisie szlachty liwskiej z 1476 r. Wymienieni zostali wówczas
jedynie Rawicze, czyli Si!gniew, Bart omiej i Jan, syn Dziers awa, oraz
Wyrzykowie: Jan z bratem Miko ajem9.
W 1505 r. Piotr, syn nie%yj"cego Jana z Jaczewa, najpewniej wnuk
Dziers awa, sprzeda 5 w ók pozosta ych po zmar ym Stanis awie, synu
Si!gniewa Stanis awowi i Maciejowi, synom nie%yj"cego Miko aja z Kruszewa10. W 1519 r. Adam z Jaczewa by #wiadkiem plebana z Korytnicy
w jego sporze o dziesi!ciny z plebanem z Pniewnika11.
Po o%one na wschód od Jaczewa, po przeciwnej stronie rzeczki
Korycanki Górki, zosta y za o%one na cz!#ci rozleg ej dziedziny zwanej Kruszewiec. Dokument nadania wystawi 2 maja 1430 r. ma oletni
Boles aw IV. Jednak, jak wyra(nie wynika, nadania dokona nie%yj"cy
ju% jego dziad, ksi"%! Janusz I Starszy, zapewne krótko przed #mierci"
w 1429 r. Nadanie opiewa o a% na 60 w ók miary che mi&skiej, a odbiorcami by a spora grupa rycerzy: Pe ka, Pietrasz, Czczej, Jaros aw,
Falis aw, Miko aj, Jan, Adam, Ders aw i Przedpe ka - dziedzice z Górek
w paraÞi Winnica w powiecie nowomiejskim ziemi zakroczymskiej12.
W dokumencie zawarto opis granic nadania, a wi!c od granic dziedzictwa Korytnica do rzeki Liw i od granic dziedzictwa Turna (Thurka), tak%e
do granicy rzeki Liw, wraz z jej jednym brzegiem. Nadanie zosta o od
razu podzielone pomi!dzy nich. Pe ka, Czczej i Pietrasz otrzymali po
10 w ók, Jaros aw z bratem Falis awem tak%e 10 w ók, Miko aj z bra$mi
Adamem i Janem 10 w ók i Ders aw z Przedpe k" ostatnie 10 w ók,
z których Ders aw wzi" od razu 2/3, natomiast Przedpe ka 1/3. Podzia
nadania po jego otrzymaniu by cz!sto praktykowany w#ród rycerstwa
7
8

9

10
11
12

AGAD, MK 4, k. 14.
Z. Wdowiszewski, Zapiski liwskie z XV w., „Miesi!cznik Heraldyczny” nr 1, Warszawa 1932,
nr 9, s. 3.
Kodeks dyplomatyczny ksi!stwa mazowieckiego, wyd. J. T. Lubomirski, Warszawa 1863
(dalej: Kodeks), s. 274.
AGAD, MK 18, k. 237v.
AD P ock, Episcopalia 204, k. 35v-37v.
Metryka Ksi!stwa Mazowieckiego z XV-XVI wieku, tom 2. Ksi!ga oznaczona nr 334 z lat
1429-1433, Warszawa 1930, (dalej:MM t. II), nr 194, s. 36-37.
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mazowieckiego osiadaj"cego na wschodnim Mazowszu, zw aszcza
wtedy, gdy nadanie otrzymywa a liczniejsza grupa odbiorców.
Dziedzice z Górek w ziemi zakroczymskiej pochodzili z rodu Szeligów. Dowodnie byli po#wiadczeni z tym herbem w licznych zapiskach
herbowych13. Jeden z odbiorców przywileju z 1430 r. – Czczej, w 1428 r.
#wiadczy razem ze 'wi!tos awem z Górek w pierwszej parze swemu
krewnemu Trojanowi z Kamianki w ziemi wiskiej14.
Wspomniani dziedzice Górek i Kruszewca nie wyzbyli si! ca kowicie
dzia ów w rodzinnych Górkach w ziemi zakroczymskiej i s" wspominani
jako ich w a#ciciele tak%e po osiedleniu si! nad Liwcem. Np. w 1426 r.
wyst!powali przed s"dem zakroczymskim Jaros aw i Falis aw z Górek
przeciwko Zdzies awowi15. W 1431 r. Piotr sprzeda pó w óki w Górkach
zakroczymskich Jakubowi, Szczepanowi, Paw owi, Pe ce, Adamowi,
Miko ajowi i Janowi z Górek16. W 1434 r. s"d zakroczymski na o%y
vadium pomi!dzy Ders awa i jego cz"stników oraz Pe k! i jego braci.
W 1435 r. 'wi!tos aw z Górek wygra spraw! w s"dzie z Jakubem
o cz!#$ w Górkach, któr" kupi od Falis awa, Czczeja i Trojana. W tym%e roku Czczej sprzeda 'wi!tos awowi cz!#$ w Górkach kupion" od
Zdzies awa17.
Tak%e i pó(niej w a#ciciele Górek zamieniali si! cz!#ciami gruntów
w ziemi liwskiej i zakroczymskiej. Np. w 1462 r. Pawe zrezygnowa na
rzecz brata Micha a z dóbr w Górkach w powiecie liwskim w zamian
za dobra w Górkach w powiecie zakroczymskim18.
W 1475 r. ksi"%! Konrad III sprzeda dziedzicom Kruszewca (Górek)
tzw. naddawki, czyli obszary gruntu uznanego przez mierników ksi"%!cych za samowolnie zaj!ty przez w a#cicieli nadania ponad obszar
w ók faktycznie wymienionych w dokumencie. Nie zawsze musia o
to wynika$ ze z ych intencji u%ytkowników. Przy ówczesnej technice
mierniczej mog y to by$ zwyczajne pomy ki przy pomiarze gruntów ju%
podczas nadania lub te% podczas kontroli. Naddawki takie by y z regu y „przymusowo” sprzedawane ich dotychczasowym posiadaczom,
a dochód ze sprzeda%y zasila skarb ksi"%!cy. Dziedzice Górek musieli
wykupi$ od ksi!cia Konrada 2 w óki takich naddatków, ko o swojego
w a#ciwego nadania, po o%one od strony Korytnicy i drogi prowadz"cej
z Korytnicy do Liwa. W#ród kupuj"cych zostali wówczas wymienieni:
13
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MZH, nr 294, 465, 785, 789, 817, 961, 974, 976, 999, 1034, 1038, 1041, 1042, 1043, 1044,
1046, 1048, 1061, 1063.
MM t. I, nr 678, s. 106.
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Miko aj i Wojciech, synowie Pe ki, Wawrzyniec i Jakub, synowie Jana,
Marcin i Dobies aw, synowie Piotra i ich szwagier, Niemierza19. Owe
2 w óki zosta y obj!te takim samym prawem jak poprzednio nadane 60.
W przywileju Konrada III z 1476 r. zostali wymienieni nast!puj"cy dziedzice Górek: bracia Marcin i Dobies aw (synowie Piotra), Miko aj i Pe ka
oraz ich bratanek Jakub (syn Jana), Jan i Dobies aw, synowie Falka
(Falis awa) oraz Jaros aw z synem Bart omiejem20. Jak zatem widzimy,
w 1476 r. %y o jeszcze trzech odbiorców nadania z 1430 roku.
Na obszarze rozleg ego nadania w Kruszewcu powsta y pó(niej
trzy wsie o pierwszej nazwie Górki: Borze, Grubaki i &rednie. Niewykluczone, %e Górki Borze powsta y na 5 w ókach Kruszewca, które
w 1435 r. Miko aj z Borzych sprzeda braciom Janowi i Tomaszowi
z K"sów21. Mog y one zosta$ w nieznanym czasie kupione przez Górskich i powi!kszy$ obszar nadania, a przyj!ta nazwa mog a pozosta$
jako pami"tka po pierwszym w a#cicielu. Bez w"tpienia we wszystkich
Górkach mieszkali potomkowie pierwszych osadników, b!d"cy herbu
Szeliga22. Chocia% nie mo%na wykluczy$ niewielkiego udzia u cz onków
innych rodów, jak wida$ to na przyk adzie wyst!puj"cego w 1475 r.
Niemierzy, który by %onaty z siostr" Marcina i Dobies awa z Górek.
Obok Górek na dziedzinie zwanej Kruszewiec powsta a tak%e pó(niejsza wie# Kruszewo. Od pierwszego nadania kilkakrotnie zmienia a
ona w a#cicieli. Najpierw w 1421 r. ksi"%! Janusz I nada 10 w ók zwanych Kruszewiec Klemensowi, Dobies awowi i Miko ajowi pochodz"cym z Rudo towa w ziemi wyszogrodzkiej, z nielicznie rozrodzonego
rodu Jezierzów23. Bardzo krótko tutaj przebywali, gdy% ju% w 1425 r.
wszyscy trzej pisz"cy si! z Kruszewca, sprzedali swoje nadanie Miko ajowi, Janowi i Filipowi z Ksi"%ków (pó(niej Kalisze Ksi"%ki w ziemi
warszawskiej) herbu Pierzcha a24. W 1427 r. ksi"%! Janusz I doda im
jeszcze nast!pne 10 w ók nad strumieniem Turna. Miko aj i Jan pisali
si! wówczas z K"tów a Filip z Ksi"%ków25. Obszar ich dziedziny liczy
wi!c odt"d 20 w ók.
W 1430 r. Filip z Ksi"%ków odsprzeda ca " swoj" cz!#$ w Kruszewcu, któr" posiada z bra$mi, Tomaszowi i Miko ajowi, braciom
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AGAD, MK 5, k. 179v.
Kodeks, s. 274.
AGAD, MK 3, k. 169v.
B. Paprocki, Herbarz polski, wyd. K. Turowski, Kraków 1858, s. 379.
AGAD, MK 3, k. 79v; S ownik historyczno-geograÞczny ziemi wyszogrodzkiej w #redniowieczu, op. A. Borkiewicz-Celi&ska, A. Wolff, Warszawa 1971, s. 47.
MM, t. I, nr 350. Filip z Ksi"%ków #wiadczy w 1433 r. z herbu Pierzcha a Strachocie z Porz!czewa (MM, t. II, nr 464).
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z Czechowic26, swoim s"siadom z ziemi warszawskiej, wywodz"cym
si! z rodu Wierzbowów-Radwanów27. Dziedzice z Czechowic byli nie
tylko s"siadami rycerzy z Ksi"%ków w ziemi warszawskiej, ale musieli
by$ w jaki# sposób z nimi spokrewnieni. W 1438 r. drugi z braci – Jan
sprzeda ca " swoj" cz!#$ Piotrowi i Wojciechowi z Rabienia (Moszczony)28. Jednak ju% w roku nast!pnym Piotr i Wojciech sprzedali to
kupno Kruszewca Stanis awowi z Chmielewa i jego synom: Miko ajowi,
Paw owi i Maciejowi29. Chyba jednak nie sprzedali wszystkiego, skoro
od Piotra z Rabienia kupi pewn" cz!#$ Jan z Proszewa, by odsprzeda$
j" w 1447 r. Tomaszowi z Kruszewca30.
Wreszcie, w 1447 r. rodze&stwo Pawe , Klemens, Marcin i Katarzyna
sprzedali ca " swoj" ojcowizn! w Kruszewcu dziedzicom z Chmielewa:
Pawe za 5 kop, Klemens za 6, Marcin za 8 kop groszy. Wspomniane
rodze&stwo to najpewniej dzieci Miko aja, trzeciego z braci z Ksi"%ków. Transakcja ta spotka a si! ze sprzeciwem Stanis awa i Tomasza
z Kruszewca, którzy powo uj"c si! na prawo bli%szo#ci odwo ali t!
sprzeda%31. Uda o im si! to, gdy% w 1450 r. Stanis aw z Kruszewca,
cz!#$ któr" odzyska prawem bli%szo#ci od Paw a, Miko aja i Macieja
z Chmielewa, a któr" ci chcieli kupi$ od nie%yj"cego Marcina Pierzcha y,
oraz inne cz!#ci nale%"ce do Klemensa i Paw a z Kruszewca, sprzeda
za 26 kop pó groszków Janowi z *ochowca32. Nie wiemy, czy ów Jan
z *ochowca utrzyma si! na tym kupnie.
W 1476 r. w przywileju ksi!cia Konrada jako dziedzice Kruszewca
zostali wymienieni: Miko aj, syn Stanis awa, Miko aj Orzelt, Maciej,
Katarzyna K"szyna i wdowa Anastazja33. W 1500 r. Miko aj, s. Miko aja
zwanego Orzelt, niegdy# z Kruszewa zastawi Andrzejowi *ebrowskiemu z Ka uszyna pó w óki i 5 morgów w Ka uszynie przy granicy
Milewskich i Mroczkowskich (Mroczków)34.
Z ca " pewno#ci" pó(niejsi Kruszewscy byli potomkami Wierzbowów-Radwanów z Czechowic, którzy wchodzili w posiadanie Kruszewca od 1430 r. W 1607 r. w wywodzie szlachectwa Skolimowskich
#wiadczyli Pawe i Stanis aw Kruszewscy z Kruszewa i Chmielewa
herbu Radwan, którzy zeznali, %e niegdy# %y o dwóch braci: Maciej
i Miko aj Kruszewscy z Kruszewa i Chmielewa w ziemi liwskiej, synowie
26
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Piotra. Z nich Maciej by dziadem #wiadcz"cego Paw a Kruszewskiego,
natomiast Miko aj sprzeda swoj" cze#$ na Kruszewie i Chmielewie
bratu Maciejowi i naby w ziemi drohickiej cze#$ na Skolimowie Ptaszkach i Rogu(cu35.
Na po udnie od Kruszewa zosta a za o%ona wie# 'elazowo. Najpewniej jej pocz"tki nale%y wi"za$ z osad" zwan" Szostakowo Rzepisko
wyst!puj"c" ju% w 1428 r. Wtedy to Pawe z Soko owa wraz z bratem
Maciejem i siostr" Stachn" z Soko owa sprzedali Janowi zwanemu
*elazo z Bogus awic 10 w ók ko o Liwa zwanych Szostohovo Rzepisko, które przypad y im z racji pokrewie&stwa po zmar ym Abrahamie
z Bogus awic. Na pro#b! Jana *elazo ksi"%! Janusz potwierdzi te%
zniszczony dokument, na mocy którego Abraham kupi to dziedzictwo
od dzieci Piotra z Worowic i Machny wdowy po nim36.
Najpewniej od owego Jana *elazy powsta a nazwa wsi: *elazowo.
Jan *elazo pochodzi ze wsi Bogus awice w ziemi ciechanowskiej
w paraÞi Radzimino. W 1422 r. razem z Broniszem uzyska od ksi!cia
Janusza I przywilej prawa che mi&skiego dla Bogus awic37. Dziedzice
tej wsi byli herbu Jezierza38, mo%e wi!c i pó(niejsi *elazowscy byli
tego herbu.
W 1475 r. ksi"%! Konrad III nada Zawadzkim 2 w óki i 7 morgów
wymierzonych naddatków po o%onych mi!dzy granicami Korytnicy,
Kruszewa i *elazowskich, czyli Szostakowa Rzepiska (Zelazowskye
alias Schosthkowo-Rzepysko)39. Jest to mocne potwierdzenie, %e *elazowo by o identyczne z Szostakowym Rzepiskiem.
Synem Jana *elazy móg by$ Wszebor z *elazowa, wspomniany
w 1464 r., który wraz z niewymienionymi z imienia synami uregulowa
zobowi"zania wobec ko#cio a w Korytnicy40. Owymi synami mogli by$
bracia: Wojciech, Pawe i Stanis aw z *elazowa, którzy w 1475 r. kupili od ksi!cia Konrada III 2 w óki ziemi w Turnie41. Ci sami bracia s"
wymienieni w przywileju ksi!cia Konrada III z 1476 r. Zostali wówczas
zapisani razem z Miko ajem Komorowskim Wiel"dkiem42. Ten jednak na
pewno mieszka od nich oddzielnie. Wojciech *elazowski, pisz"cy si!
z Szostakowego Rzepiska, w 1483 r. zamieni 2 w óki w Równem ko o
35
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Serocka z Zygmuntem z Rowisk na jego jedn" w ók! w Rowiskach.
W 1487 r. zastawi j" Andrzejowi z Rowisk i utraci w 1494 r., gdy nie
wykupi zastawu43.
Nie jest do ko&ca jasne, na jakich w ókach powsta a po o%ona pomi!dzy Kruszewem a *elazowem wie# Zalesie, gniazdo mieszkaj"cych tu
pó(niej Zaleskich. Najpewniej z jej pocz"tkami nale%y wi"za$ sprzeda%
przez ksi!cia Konrada III w 1475 r. 2 w ók i 7 morgów naddawków poo%onych mi!dzy granicami Korytnicy, Kruszewa, *elazowskich, czyli
Szostakowa Rzepiska i strugi Turnej. Ksi"%! sprzeda te naddawki Poubionowi i jego bratankom: Janowi i Stanis awowi, synom Bart omieja
z Zawad. Obj!te one zosta y tym samym prawem, co posiadane przez
nich Zawady44. Z kolei w 1484 r. Ksi"%! Konrad III sprzeda 14 w ók
lasu i gaju Po omia i Rekowa )"ka, po o%onych mi!dzy granicami Kruszewskich z jednej i Zawadzkich, Popowskich i Korytnickich z drugiej
strony, braciom Gotardowi i Leonardowi z Nojszewa. Gotard wzi" z tego
kupna 9 w ók, natomiast Leonard - 545. W rejestrze poborowym z 1563 r.
odnotowane s": Zalesie licz"ce 3 w óki oraz Po omia Rekowa )"ka
licz"ca 9 w ók46. Pó(niej nie spotykamy tej drugiej nazwy. Zapewne jej
grunty w "czono do Zalesia.
Nie znamy dokumentu nadania w ók w Chmielewie. Mo%na jedynie przypuszcza$, %e nadanie mia o miejsce ju% w czasach ksi!cia
Janusza I (zm. 1429). Pierwsza wzmianka o Chmielewie pochodzi z
1436 r. Wówczas Ma gorzata, córka Stanis awa z Chmielewa a %ona
Szymona z Ugoszczy (ziemia drohicka) zezna a, %e jej bracia: Marcin, Miko aj i Pawe zado#$ uczynili z dóbr ojczystych, wobec czego
zrzek a si! wszelkich praw do dóbr ojczystych47. W 1439 r. Stanis aw
z Chmielewa z synami: Miko ajem, Paw em i Maciejem kupi od Piotra
i Wojciecha z Kruszewca (w a#ciwie z Rabienia-Moszczony) ich cz!#$
w Kruszewcu obejmuj"c" 6 i 2/3 w óki48.
W 1447 r. bracia: Pawe , Miko aj, Maciej i Marcin z Chmielewa
chcieli kupi$ kolejn" cze#$ Kruszewca od mieszkaj"cych tam jeszcze
Pierzcha ów: Paw a, Klemensa, Marcina i Katarzyny, najpewniej dzieci
Miko aja z Kruszewca. Sprzeda% ta jednak nie dosz a do skutku wobec protestu krewnych: Tomasza i Stanis awa, w a#cicieli innej cz!#ci
Kruszewca49.
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W wykazie szlachty liwskiej z 1476 r. wyst"pili: Adam, Stanis aw
i Jan, synowie Macieja, Piotr i Stanis aw, synowie Paw a, Pawe , syn
Miko aja i Piotr, syn Marcina z Chmielewa alias Luke50. Wszyscy oni,
b!d"c wnukami Stanis awa, stanowili ju% trzecie pokolenie w a#cicieli
Chmielewa. Chmielewscy podawali w XVII w., %e s" herbu Radwan.
Z tego herbu w 1607 r. #wiadczyli w wywodzie szlachectwa Skolimowskiego Stanis aw, syn Feliksa, wnuk Paw a i Jan, syn Micha a Chmielewscy z ziemi liwskiej51. Najpewniej wi!c, podobnie jak w a#ciciele
Kruszewca, pochodzili z którego# z gniazd Wierzbowów-Radwanów
na #rodkowym Mazowszu.
Zagadkowa nazwa Luke, to nazwa zaginionej wsi $ukie (a mo%e
tylko w ók), której cz!#$ zosta a przy "czona do Chmielewa, a druga - do Kruszewa. Pomi!dzy 1414-25 Jan z Moksic sw" cz!#$ w Moksicach w ziemi zakroczymskiej zamieni z Pom#ciborem z Chamska,
ówczesnym rz"dc" liwskim na 10 w ók zwanych )ukie. W óki te by y
ju% obj!te prawem niemieckim52. Nie spotykamy nazwy w ók )ukie a%
do 1476 r., najpewniej ju% wtedy by y one w posiadaniu dziedziców
Chmielewa. W 1508 r. pojawi si! Pawe , syn Stanis awa de )ukie,
m"% Agnieszki, córki nie%yj"cego Piotra Patockiego z Ka uszyna53.
Nie wiemy, czy pochodzi on z Chmielewa czy z Kruszewa. Natomiast
z tej drugiej wsi z pewno#ci" pochodzi a Ma gorzata, córka Wojciecha
z )ukiego Kruszewca, %ona Wawrzy&ca z Rzepek na Podlasiu (Terre
Russie), która w 1525 r. sprzeda a swoj" cz!#$ w )ukiem Kruszewcu
za 60 kop gr. Stanis awowi i Maciejowi, synom zmar ego Miko aja
z Kruszewca54.
Nie zachowa si! równie% przywilej nadania w ók dla wsi Turna. Najprawdopodobniej nadanie to liczy o 10 w ók. Nazwa osady pochodzi od
p yn"cego przez ni" strumienia Turna. Po raz pierwszy strumie& Turna
pojawia si! w (ród ach w 1427 r. przy okazji opisu po o%enia nadanych
w ók w Kruszewcu55. W 1430 r. mamy ju% informacj! o dziedzictwie
Turna (Thurka!), obok którego by y nadane w óki dla Szeligów z Górek56. O w a#cicielach Turny posiadamy informacje dopiero z 1439 r.
Wówczas Maciej z Turny, pleban w Mielniku (wtedy jeszcze w ziemi
drohickiej) 3 w óki z 10 morgami w Turnie sprzeda swemu bratu Wojciechowi57. W 1444 r. Abraham z Turny sprzeda tak%e 3 w óki i 10 mórg
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swemu bratu Wojciechowi58. Najprawdopodobniej wi!c wszyscy ci trzej
bracia byli odbiorcami pierwszego nadania w Turnie, które, jak wida$,
liczy o "cznie 10 w ók i zosta o od razu podzielone na trzy cz!#ci. Od
momentu kupna cz!#ci od swoich braci jedynym w a#cicielem Turny
sta si! Wojciech. W 1450 r. ksi"%! Boles aw IV nada mu prawo che mi&skie dla Turny oraz uwolni go od obowi"zku naprawy dawniej wybudowanych zamków ksi"%!cych. Wojciech mia uczestniczy$ jedynie
w budowie nowych zamków59. W 1469 r. Wojciech z Turny wyst"pi ze
swoimi dzie$mi: Niemierz", Janem i Katarzyn", %on" Jana z Po azia60.
Pierwszego syna Wojciecha mo%emy z ca " pewno#ci" uto%samia$
z Niemierz" Turskim herbu Pobóg, który w 1468 r. prowadzi jaki#
spór z Janem W ochem z Sop!chów. S"d ziemski warszawski na o%y
wówczas pomi!dzy nich vadium61. Niemierza z bratem Janem zostali
wymienieni jako jedyni w a#ciciele Turny w dokumencie ksi!cia Konrada III z 1476 r.62 Chocia% najpewniej %y jeszcze ich ojciec Wojciech,
który w 1477 r. por!cza dotrzymanie zak adu na o%onego w sporze
pomi!dzy Jakubem Gilem z W"soszy herbu Awdaniec i Urbanem
z Kryp herbu Pobóg63.
Poza w asno#ci" Pobogów by y jeszcze jednak w Turnie w óki
w posiadaniu ksi!cia, który w 1475 r. sprzeda 2 w óki z tej dziedziny
przy granicy Zawad i Korytnicy Wojciechowi, Paw owi i Stanis awowi,
braciom z *elazowa64. W 1539 r. zosta a potwierdzona sprzeda% tych
w ók na pro#b! Wojciecha, syna nie%yj"cego Macieja P!kula z *elazowa65.
K"sy Kownaty po o%one na wschód od Rowisk, dzisiaj s" wch oni!te przez te ostatnie. W 1427 r. ksi"%! Janusz nada Paw owi z K!sów
10 w ók lasu i gaju zwanego Kownaty66. Pawe pochodzi ze wsi K!sy
w powiecie nowomiejskim, paraÞa Gzy. By o to jedno z gniazd rodu
)adów w ziemi zakroczymskiej67. Z tego rodu, jak ni%ej zobaczymy,
pochodzi równie% on sam. W 1435 r. ksi"%! Boles aw nada w óki
Maciejowi Za usce i Paw owi Komorowi z Komorów ko o granicy Paw a
K!sy68.
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W 1464 r. ten Pawe K!sa de Jazwiny, z synem Miko ajem #wiadczy z herbu )ada przy oczyszczeniu si! z zarzutu kradzie%y przez
Jana Szczuk! z Chojeczna69. W 1476 r. w dokumencie ksi!cia Konrada III zostali wymienieni: Aleksy, Jan, Marcin, Stanis aw i Marcin, syn
Paw a z Kownatów, czyli K!sów (Cownathy alias Kassche)70. Mo%na
przypuszcza$, %e wszyscy oni byli synami Paw a z K!sów. Aleksy z
K!sów by pozywany w tym samym roku przez ksi!dza Bart omieja z
Jaczewa o 5 kop groszy.
Rowiska, które wch on! y wy%ej omawian" wie# K!sy Kownaty,
pojawi y si! pó(niej w dokumentach. Nie zachowa si! w znanych
ksi!gach Metryki Mazowieckiej regest przywileju ksi"%!cego ani %aden
akt kupna, z którym mo%na by "czy$ powstanie Rowisk. Pierwsza
wzmianka podaj"ca nazw! wsi pochodzi z 1448 r. Wyst"pi wówczas
Pawe Komor z Rowisk71. Jednak wydaje si!, %e wzmiank! t! nale%y
"czy$ z pocz"tkami wsi Komorowo (Komory), które pierwotnie mog y
by$ nazywane tak%e Rowiskami.
Rowiska w a#ciwe pojawiaj" si! dopiero w dokumencie Konrada
III z 1476 r. zwalniaj"cym szlacht! liwsk" od obowi"zku budowy i napraw zamków ksi"%!cych. Wyst"pili wówczas Stanis aw, syn Macieja,
Stanis aw i Andrzej, synowie Micha a, Wojciech z synem Piotrem
oraz Zygmunt i Miko aj z Rowisk72. Kiedy jednak si! tu pojawili, trudno
okre#li$.
Zygmunt z Rowisk zamieni w 1483 r. cz!#ci w Rowiskach z Wojciechem *elazowskim na jego 2 w óki w Równem, ko o Serocka73.
W 1487 r. *elazowski 1 w ók! w Rowiskach, nabyt" od Zygmunta,
zastawi pod przepadkiem Andrzejowi z Rowisk. Zastawu nie wykupi ,
wobec czego przesz a ona na w asno#$ Andrzeja74. Andrzej z Rowisk
#wiadczy tak%e w 1508 r. w konsystorzu pu tuskim. Podawa wówczas,
%e ma 60 lat i dobra o warto#ci ok. 200 kop gr.75
Wojciech z Rowisk (Nrovyska!) z synem Piotrem w 1477 r. zeznali
d ug w wysoko#ci po owy grzywny polskiej u ks. Miko aja, plebana
z Jakimowicz (ziemia drohicka, pó(niej Stara Wie#). W 1492 r. Piotr
z Rowisk w Czersku razem z Micha em z Moszczony (Rabian) #wiadczy w trzeciej parze z herbu Pobóg Maciejowi Oszczerzowi z Polikowa76. Mamy wi!c wyra(ne #wiadectwo, %e dziedzice Rowisk byli
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herbu Pobóg. Co wi!cej, kolejne (ród o pozwoli nam z bardzo du%ym
prawdopodobie&stwem ustali$, sk"d pochodzili przodkowie w a#cicieli
Rowisk. Otó%, w 1518 r. Piotr z Rowisk, niew"tpliwie identyczny z powy%szym Piotrem, zeznawa w sprawie pomi!dzy plebanem z Korytnicy
a plebanem z Pniewnika o dziesi!ciny ze wsi Wiel"dki. Piotr wyst"pi
jako #wiadek plebana z Korytnicy. Mia wówczas ok. 70 lat. Zezna , %e
w m odo#ci s u%y u swego stryja, plebana korytnickiego, Jana 'wierczewskiego oraz, %e jest s"siadem Wiel"dków77. Jan ze 'wierczy by
plebanem w Korytnicy w latach 1467-147778.
To wa%ne #wiadectwo w po "czeniu z informacj", %e dziedzice
Rowisk byli herbu Pobóg, pozwala przyj"$, i% przyszli oni do ziemi liwskiej ze wsi 'wiercze w paraÞi Klukowo w ziemi zakroczymskiej, gdzie
dowodnie siedzia a szlachta herbu Pobóg79. Piotr z Rowisk #wiadczy
tak%e w roku 1519 w tej samej sprawie. Zezna wówczas, %e ko#ció
w Korytnicy jest starszy ni% w Pniewniku80. Do listy rodzin, których
przodkowie przybyli z ziemi zakroczymskiej, mo%emy wi!c do "czy$
Rowickich herbu Pobóg.
Wi!cej wiemy o pocz"tkach s"siedniej wsi Komory. W dokumentach pierwsza pojawia a si! Olchówka (Olszówka, Olszewnica), która
potem sta a si! cz!#ci" wsi Komory, gdy% bywa a podawana "cznie,
a potem ca kowicie zanik a. Komory wzi! y swoj" nazw! od Komorów
herbu Ostoja, którzy pochodzili ze wsi o tej samej nazwie, po o%onej
w paraÞi So&sk w ziemi ciechanowskiej. W 1435 ksi"%! Boles aw IV
nada 10 w ók ko o granicy Paw a K!sy (Kownaty K!sy) Maciejowi Zausce i Paw owi Komorowi z Komorów81. Maciej Za uska pochodz"cy
z Rawiczów z Za usek w ziemi zakroczymskiej zapewne odst"pi swoj"
cz!#$ nadania Paw owi, gdy% nie spotykamy pó(niej w ziemi liwskiej
ani jego, ani jego potomstwa. Olchówka (Olszówka) pojawi a si! po raz
pierwszy w (ród ach w 1427 r. Wtedy Jaros awa, wdowa po Klemensie
z Ma ynina z synem Piotrem sprzeda a 10 w ók zwanych Olszówka
Cierzpi!cie z Zakrzewa za 14 kop groszy82. W 1435 r. Cierzpi!ta pisz"cy
si! z Olszewnicy sw" cz!#$ tutaj sprzeda 'wi!tos awowi z Koz owa
za 12 kop gr.83 W 1448 r. M#cis aw, Andrzej i Marcin, synowie zmarego 'wi!tos awa z Olszewnicy, sprzedali 1 ½ w óki z polem Paw owi

AGAD, Pu tuskie testamenta 1, k. 336.
AD P ock, Episcopalia 5, k. 184; Episcopalia 13, k. 113v.
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Komorowi z Rowisk84. Z pewno#ci" Pawe Komor lub jego synowie
wykupili ca " Olchówk!, gdy% pó(niej tylko oni si! z niej pisz". Synem
Paw a Komora by najpewniej Piotr z Olchówki, który w 1470 r. razem
z Miko ajem Wiel"dkiem z Po azia (pó(niejsze Wiel"dki) #wiadczy
z herbu Ostoja w pierwszej parze niejakiemu Grzegorzowi85. W 1476 r.
jako dziedzice Olchówki zostali zapisani: Piotr, niew"tpliwie identyczny
z wcze#niej wymienionym, Jan, Miko aj, Wojciech, Maciej i Pawe 86.
Mo%na ich wszystkich uzna$ za synów Paw a Komora. W 1477 r.
ksi"%! Konrad III, po przemierzeniu nadania dla Komorów, sprzeda
1 w ók! i 3 morgi naddatków Wojciechowi, Maciejowi, Piotrowi, Janowi
i W odzimierzowi z Olchówki87. W 1539 wypis tego dokumentu z Metryki
ksi"%!cej uzyskali Marcin, syn zmar ego Jana i Andrzej, syn Jakuba,
pisz"cy si! ju% z Komorów Olchówki88. Z czasem drugi cz on nazwy
wsi zarzucono i od XVII wieku by a ona nazywana tylko Komory. Wie#
by a gniazdem Komorowskich herbu Ostoja.
Po o%one na zachód od Korytnicy i Woli Koryckiej Rabiany zosta y
za o%one na miejscu dziedziny zwanej Moszczona. W 1423 r. ksi"%!
Janusz I da 20 w ók zwanych Moszczona 'wi!tos awowi z Po azia
i Jakuszowi z Dzi!gielewa, jego szwagrowi lub zi!ciowi (suo genero)89.
Jakusz pisa si! z Dzi!gielewa w województwie p ockim, w paraÞi
Gozdowo. 'wi!tos aw pisa si! ju% z Po azia, czyli Ogrodzonej )"ki
w ziemi liwskiej, lecz wydaje si!, %e te% pochodzi z Dzi!gielewa.
W latach 1408-1414 spotykamy bowiem w tym Dzi!gielewie 'wi!tos awa
herbu Bolesta90, najpewniej identycznego ze 'wi!tos awem z Po azia.
W Dzi!gielewie siedzieli tak%e przedstawiciele niewielkiego rodu
Sokolów i to z nich móg si! wywodzi$ Jakusz.
W 1427 r. 'wi!tos aw i Jakub, obaj pisz"cy si! z Ogrodzonej )"ki,
sprzedali owe 20 w ók w Moszczonie ko o Korytnicy grupie rycerzy:
Piotrowi, synowi Tomasza, Wac awowi, Janowi, Gotardowi, Micha owi,
Wojciechowi, Stanis awowi i Marcinowi Kosce z Koskowa oraz Piotrowi
Ogonowi z *ó towa za 11 kop groszy. Nabywcy podzielili od razu mi!dzy
siebie dziedzin!, zapewne proporcjonalnie do wniesionego w kupno
wk adu. Piotr, syn Tomasza wzi" 5 w ók; Gotard, Micha i Marcin drugie 5 w ók, natomiast Wac aw, Jan, Wojciech, Stanis aw i Piotr Ogon
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po 2 w óki91. Dokument tego kupna jako jedyny tego rodzaju jest w tej
chwili znany w pe nym brzmieniu. St"d zamieszczamy go w aneksie
(ród owym na ko&cu artyku u. Co wa%ne, nabywcy z 1427 r. przybyli
z ziemi p ockiej, podobnie jak sprzedaj"cy. Koskowo (dzi# Kuskowo)
po o%one jest w paraÞi Bonis aw (wcze#niej Gozdowo), natomiast
*ó towo le%y w powiecie sierpskim w paraÞi Kurowo. Koskowo by o
gniazdem dowodnie po#wiadczonych Do !gów92, którzy siedzieli tu
tak%e w XVI wieku. Jak widzimy, sprzeda% dokona a si! w obr!bie
osób, które pochodzi y z tych samych okolic, a by$ mo%e by y ze sob"
spokrewnione.
Nie wszyscy nabywcy z 1427 r. osiedli w ziemi liwskiej. Niektórzy
powrócili w rodzinne strony. Na pewno powróci do rodowej wsi Piotr
Ogon, którego widzimy w *ó towie w 1446 r.93. Z dziedziców Koskowa
powróci na pewno Gotard, którego spotykamy w Koskowie w r. 1449;
mo%e tak%e Stanis aw, Piotr i Marcin, gdy% osoby o tych imionach tak%e
znajduj" si! pó(niej w Koskowie94. Jednak co do nich nie mo%emy mie$
pewno#ci ze wzgl!du na popularno#$ imion.
Piotr, pisz"cy si! z Koskowa, w 1437 r. sprzeda swoje 5 w ók w Rabieniu, czyli Moszczonie (Rabyey alias Mosczana) Janowi i Jakuszowi
z Czajek w ziemi warszawskiej95. W 1438 r. ten%e Piotr razem z Wojciechem z Rabienia kupili od Jana z Kruszewca 6 i 2/3 w óki w Kruszewcu,
które jednak w nast!pnym roku sprzedali s"siadom z Chmielewa96.
Chyba jednak Piotr powróci do Moszczony, gdy% w 1453 r., pisz"c
si! z Rabienia, kupi od Marcina i Micha a z Jaczewa 3 morgi ziemi
w Jaczewie za 15 kop groszy97.
Ciekawe s" wzmianki o udzieleniu w kurii papieskiej odpuszczenia
grzechów dwom parom ma %e&skim pochodz"cym z Moszczony:
Janowi i Dorocie oraz Piotrowi i El%biecie98. W 1457 r. Miko aj, syn
Piotra z Moszczony, zapisa si! na studia w Uniwersytecie Krakowskim99.
W dokumencie ksi!cia Konrada III z 1476 r. zostali zapisani: Florian, Pawe , Stanis aw, Wit, Miko aj, 'cibor, Micha , Jan, Stanis aw
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Grodzienin, Abraham, Wawrzyniec z Rabienia czyli Moszczony100.
Niestety, nie podano przy nich okre#le& stopni pokrewie&stwa. Z pewno#ci" byli to jednak synowie, mo%e te% ju% wnukowie, nabywców
Moszczony w 1427 r.
Jan i Jakub z Czajek, którzy w 1437 r. kupili 5 w ók w Rabieniu od
Piotra z Koskowa, sprzedali je w 1448 r. Bernardowi ze 'widra w ziemi
czerskiej za 20 kop pó groszków101. Bernard pochodzi z rodu Pobogów,
którzy posiadali cz!#$ 'widra ('wider Du%y), podczas gdy drug" cz!#$
('wider Ma y Bolestów) mieli Bole#cice102. W 1492 r. pojawi si! Micha
syn Bernarda z Moszczony, który razem z Piotrem z Rowisk #wiadczy
z herbu Pobóg Maciejowi Oszczerzowi z Polikowa103. Micha z ca "
pewno#ci" by synem Bernarda ze 'widra, który kupi cz!#$ Piotra
z Koskowa.
W 1512 r. w Pu tusku przed konsystorzem biskupim pojawili si!:
Wawrzyniec z Rabian i 'cibor, syn Paw a z Moszczony104.
Niew"tpliwie, pó(niejsi Rabie&scy z Rabian byli potomkami Do !gów
z Koskowa, st"d te% herb Do !ga mo%na przypisa$ te% im. 'wiadczy
o tym podanie dokumentu z 1427 r. do oblaty w a#nie przez Rabie&skich. Nie mo%na jednak wykluczy$, %e obok nich siedzieli te% w Rabianach potomkowie Pobogów ze 'widra, którzy równie% przybrali
nazwisko Rabie&ski.
W okolicy szlacheckiej Roguszyno (dzisiaj Roguszyn) powsta o
"cznie kilka wsi: Stare, Dzier%ki, Decie, Wypychy, Le#niki. Powstawa y
one w ci"gu ca ej drugiej po owy XV i pierwszej $wierci XVI w. w wyniku
powi!kszania przez Roguskich swojej pierwotnej dziedziny drog" kupna
i nada& ksi"%!cych. Roguszyno to nazwa, która zosta a przeniesiona
przez osadników z ziemi zakroczymskiej, gdzie równie% spotykamy
Roguszyno w par. Mi"czyno. Potwierdzaj" to dowodnie zapiski z najstarszych ksi"g ziemskich zakroczymskich. Nie od razu jednak przyj! a
si! ta nazwa. Pocz"tkowo Roguscy podawali jako nazw! swych wsi:
K"ty i Po azie, bo pó(niej i cz!#$ tej dziedziny nabyli.
Dziedzice Roguszyna pojawili si! w ziemi liwskiej w 1425 r., kiedy to
Piotr, Wawrzyniec, Ders aw i Po ubion kupili od Miko aja i Jana z K"tów
ich wie# K"ty licz"c" 10 w ók za 44 kopy groszy. Przeprowadzili oni
od razu dzia kupionej wsi. Wawrzyniec wzi" ¼; Po ubion 1/10; za#
Piotr i Ders aw reszt!, przy czym Piotr mia wydzieli$ po ow! swego
100
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dzia u bratankowi Miko ajowi105. Kupno to najpewniej da o pocz"tek wsi
Roguszyno Stare. Równocze#nie ci sami pozbywali si! swoich cz!#ci
w Roguszynie w ziemi zakroczymskiej. W 1424 r. swoje cz!#ci sprzedali
Janowi z Kuchar herbu Bolesta, chor"%emu zakroczymskiemu: Filip oraz
nieco pó(niej: Wojciech, Ders aw, Wawrzyniec i Piotr z Roguszyna106.
W 1425 r. sw" cz!#$ sprzedali: Piotr, syn S!dka z Roguszyna107 oraz
Miko aj, Szczepan, Dorota, wdowa po Macieju z dzie$mi Po ubionem
i Katarzyn" oraz wdowa po Miko aju z córk" Ma gorzat" za 120 kop
groszy równie% Janowi z Kuchar, chor"%emu zakroczymskiemu108. Jak
widzimy za sprzeda% tylko cz!#ci Roguszyna w ziemi zakroczymskiej
sprzedawcy wzi!li ponad dwa razy tyle, ni% zap acili za kupno 10 w ók
w K"tach w ziemi liwskiej. Jan z Kuchar w 1427 r. uzyska od ksi!cia
Janusza I przywilej na prawo che mi&skie dla jego dóbr Szczurowo
i Roguszyno w ziemi zakroczymskiej, najwidoczniej do tego czasu
poskupywa wszystkie cz!#ci Roguszyna.
Dziedzice Roguszyna pojawiali si! jeszcze przed s"dem zakroczymskim. 8 stycznia 1425 r. Wojtek, Wawrzyniec, Piotr i Miko aj, synowie
Bernarda, por!czaj"cy za brata Ders awa zeznali przed s"dem, %e Jan
z Kuchar, chor"%y ciechanowski za ich cz!#ci w Roguszynie zap aci
50 kop groszy. Nast!pnie Wawrzyniec zezna , %e ten%e Jan z Kuchar
zap aci jemu i bratu Ders awowi 7 kop groszy za cz!#$ ich brata Filipa,
któr" mieli u niego w zastawie. Z kolei pods!dek zakroczymski, Marcin
zezna , %e Jan z Kuchar zap aci wdowie po Marcinie i jej dzieciom trzy
kopy groszy za cz!#ci w Roguszynie109. Zapiska jest bardzo wa%na, bo
podaje imi! ojca owych braci (Bernard) i dowodzi, %e Po ubion, syn
Macieja, który kupi razem z nimi K"ty w 1425 r. nie by ich bratem
rodzonym, a najpewniej stryjecznym. W 1425 r. Szczepan i Miko aj
z Roguszyna mieli spraw! z Dorot" i jej synem Po ubionem. Wojciech
z Roguszyna mia stawi$ w s"dzie jako #wiadków: Ders awa, Wawrzy&ca, Piotra i Miko aja, niegdy# dziedziców z Roguszyna. Piotr z Ders awem i Wawrzy&cem ustanowili swoim prokuratorem Adama z Karwowa
w sprawie przeciwko Janowi i jego siostrom, dzieciom Grzymis awa
oraz Andrzejowi z Roguszyna. Piotr, niegdy# z Roguszyna, por!czy
Janowi z Kuchar za wdow! po Macieju, %e zwróci mu cz!#$ nies usznie
wzi!tych pieni!dzy110. By$ mo%e chodzi o tu o zbyt du%" kwot!, jak"
Dorota uzyska a za sprzeda% swojej cz!#ci w Roguszynie.
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W tym samym czasie dziedzice Roguszyna przenosili si! tak%e do
ziemi czerskiej, gdzie w 1429 r. Wojciech z Roguszyna kupi od Marcina, syna Bieni!dy, jego cz!#$ w Lisowie111. Marcina identyÞkowali#my
z wy%ej wzmiankowanym posiadaczem Jaczewa. Mo%e synem Wojciecha by Maciej Roguski, który w 1460 r. razem z Miko ajem Bieni!d" #wiadczy w trzeciej parze Dobies awowi z Promny, podaj"c jako
swój herb Awdaniec112. Zapiska ta dowodzi, %e dziedzice Roguszyna
w ziemi zakroczymskiej nale%eli do rodu Awda&ców. Tak%e wszyscy
ci, którzy przenie#li si! do ziemi liwskiej, byli tego herbu. Znany jest
dokument instalacji Samuela Roguskiego syna Stanis awa na kanonika
pozna&skiego w 1593 roku, w którym podaje, %e jest herbu Awdaniec113.
Równie% Paprocki podaje Roguskich herbu Awdaniec, którzy osiedli
na Rusi Czerwonej, ale niew"tpliwie pochodzili z ziemi liwskiej114. Inni,
o których wzmiankuje Koja owicz, osiedli w Po ockiem115. K. Niesiecki
podaje Roguskich z herbem Ostoja116. Bardzo mo%liwe, %e w XVI w.
dzia y w Roguszynie mogli naby$ mieszkaj"cy w s"siednich wsiach
Komorowscy i Wiel"dkowie herbu Ostoja, którzy przyj!li nazwisko
Roguski.
Kolejne kupno dziedziców Roguszyna dokona o si! w 1431 r.,
gdy Gniewko z Po azia sprzeda Miko ajowi, Piotrowi i Po ubionowi,
pisz"cym si! ju% z K"tów, cz!#$ w Po aziu le%"c" mi!dzy granicami
Wac awa, Andrzeja z K"tów i Stogniewa za 20 kop groszy. Z nich: Miko aj wzi" po ow!, za# drug" po ow! podzielili pomi!dzy siebie Piotr
i Po ubion117. Gniewko dokona sprzeda%y za zgod" swego bratanka
Trojana. Obaj byli wzmiankowani jako dziedzice Po azia ju% ok. 1419-1425, gdy otrzymali na t" dziedzin! prawo niemieckie z czynszem po
11 groszy od w óki118. Gniewko i Trojan pochodzili z Kurz"tkowa w ziemi
ciechanowskiej i tak samo jak dziedzice Roguszyna byli Awda&cami.
W ziemi liwskiej pocz"tkowo posiadali Po azie i Koszewnic!. Pó(niej
weszli w posiadanie W"soszy w paraÞi Czerwonka i dali pocz"tek W"sowskim herbu Awdaniec. W 1435 r. Gniewko i Trojan, pisz"cy si! ju%
z W"soszy, ca " swoj" cz!#$ w Po aziu sprzedali dziedzicom K"tów
a wi!c: Tomaszowi, Piotrowi, Ders awowi, Miko ajowi, Stanis awowi
zwanemu Po ubion, Dalbertowi i Jakuszowi. Ci równie% od razu po111
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dzielili dziedzin! w bardzo nierówny sposób, gdy% ¾ wzi" Tomasz (od
wierzb i grabów do rzeczki Czerwonki od strony Pniewnika) natomiast
pozostali ¼ od wierzb i grabów do rzeczki Czerwonki i do dziedziny
Czaple119. Najpewniej na kupnie tym zosta y za o%one pó(niej Roguszyno Decie.
W 1466 r. po raz pierwszy dziedzin! w ziemi liwskiej nazwano Roguszyno, jednak jeszcze d ugo u%ywano wymiennie tak%e nazw Po azie i K"ty. W tym roku Jan, pleban z Pniewnika, pozywa Jakuba oraz
drugiego Jakuba i Piotra z Roguszyna o dziesi!ciny, na mocy wyroku
postanowienia zawartego wcze#niej mi!dzy nim a plebanem liwskim
*elawskim ok. 1460 r.120 Równie% w przywileju ksi!cia Konrada III
z 1476 r. pojawia si! nazwa Roguszyno. Jako w a#ciciele tej dziedziny
zostali wówczas wymienieni: Piotr, Jakub i Miko aj synowie zmar ego
Ders awa, Jakusz Stary, Miko aj, Jakub, Stanis aw i Bernard, synowie
Piotra, Andrzej, syn Miko aja, Piotr K"cki, Jan i Bart omiej, bracia tego% K"ckiego, Dalbert, Po ubion, 'wi!tos aw i Sasin121. Jak widzimy,
%yli jeszcze trzej przedstawiciele starszego pokolenia, które kupowa o
dziedziny w K"tach i Po aziu w latach 1425-1435, a wi!c: Jakusz Stary,
Dalbert i Po ubion. Inni nabywcy (Piotr, Miko aj, Wawrzyniec) ju% nie
%yli, a wymienieni zostali ich synowie. Przedostatni z wymienionych
– 'wi!tos aw - tak%e by synem Piotra. Natomiast Sasin by synem
Jakusza Starego. Od Ders awa-Dzier%ka niew"tpliwie pochodzi nazwa
wsi Roguszyno Dzier(ki.
W 1474 r. ksi"%! Konrad III nada wspomnianemu Sasinowi 2 w óki z lasu Po azie, obok 20 w ók, które kupili jego bracia przy granicy
Czaplskich (wsi Czaple)122. W 1539 r. o potwierdzenie nadania tych
dwóch w ók wystara si! Jan, syn Sasina z K"tów Po azia123. Nie ma
w zachowanej partii Metryki mazowieckiej aktu kupna tych 20 w ók. Mog o si! to odby$ jeszcze w latach 60. Wiemy natomiast z pó(niejszych
(róde , %e owymi bra$mi byli Grzegorz i Jan, synowie Jakuba (Starego).
W 1483 r. ksi"%! Konrad sprzeda im po przemierzeniu 4 w óki naddatków, które le%a y mi!dzy granicami Czaplskich, Po askich, *elazowskich
i Roguszyna za 20 kop gr.124 Zapewne by y to naddawki powsta e po
przemierzeniu owych 20 w ók kupionych wcze#niej. W 1539 r. odpis
tego dokumentu z Metryki Ksi"%!cej otrzymali Maciej z Janem oraz
Jakub i Stanis aw z bra$mi. Niew"tpliwie byli to synowie Grzegorza
119
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i Jana.125 Tak%e w roku 1484 ksi"%! sprzeda Grzegorzowi i Janowi,
synom nie%yj"cego ju% Jakuba kolejne 4 w óki i 20 morgów naddatków
przy granicy Czaplskich i *elazowskich i przy ko&cu pól korytnickich126.
W 1477 r. Grzegorz i Sasin, pisz"cy si! z K"tów, por!czali za swego
wpó rodowca z rodu Awda&ców, Jakuba z W"soszy127. Te 20 w ók,
"cznie z 2 w ókami otrzymanymi przez Sasina i 8 w ókami naddatków
z o%y o si! najpewniej na grunty wsi Roguszyno Wypychy. Wie# ta,
jako %e powsta a na gruntach Po azia, w odró%nieniu od pozosta ych
wsi Roguszyno, nale%a a do paraÞi Czerwonka.
Z kolei z pocz"tkami Roguszyna Le%ników nale%y wi"za$ dokument
sprzeda%y przez ksi!cia Konrada III w 1477 r. 20 w ók lasu Po azie
Stanis awowi i Miko ajowi, synom Piotra z K"tów przy granicy ich cz!#ci kupionej niegdy# od Osieckiego, przy granicy Pniewnika, mi!dzy
Korytnic" a Rabianami128. W 1482 r. Stanis aw i Miko aj do udzia u
w tych 20 w ókach w lesie Po azie dopu#cili swych starszych braci:
Bernarda, 'wi!tos awa i Jakuba z Po azia129. Wszyscy oni, jak wiemy,
byli wymienieni w dokumencie Konrada III z 1476 r. W 1539 r. wypis
z Metryki dokumentu z 1482 r. uzyskali Jan i Jakub z Po azia130.
Ostatni" wsi" za o%on" przez Roguskich by a Kwa%nianka.
W 1526 r. ksi!%na Anna nada a Jakubowi Roguskiemu, synowi Miko aja
dzier%awcy latowickiemu 7 w ók zwane Moszczona Go "bnica po o%one
mi!dzy granicami Pniewnika i 'wi!tochowa z jednej strony i Rabian
i Woli Koryckiej z drugiej strony oraz przy granicy 20 w ók szlachty
z Roguszyna. W óki zosta y obj!te tym samym prawem co ca e Roguszyno131. Te 20 w ók, o których mowa, by o sprzedane w 1477 r. przez
ksi!cia Konrada III Stanis awowi i Miko ajowi, synom Piotra z K"tów,
a wi!c stryjowi i ojcu Jakuba.
Nie wiadomo, kiedy dok adnie zosta a za o%ona Wola Korycka, ale
najpewniej jej obszaru dotyczy dokument sprzeda%y przez ksi!cia Konrada III w 1503 r. 20 w ók lasu Po azie pocz"wszy od granic Korytnicy a%
do Go "bi&ca i od Go "bi&ca do granic lasów Rabie&skich i Roguskich.
Nabywcami byli Gotard z Nojszewa i trzej Po ascy z Ogrodzonej )"ki132.
Chyba jednak nie osiedli oni tutaj i las ten móg wróci$ w r!ce ksi"%!ce.
Wol! Koryck" spotykamy ju% w cytowanym dokumencie nadania dla
Jakuba Roguskiego z 1526 r.
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Bardzo interesuj"ce s" pocz"tki i okoliczno#ci powstania wsi Wiel!dki. W 1452 r. ksi"%! Boles aw sprzeda 20 w ók ko o granicy Roguszyna
i Pniewnika za 20 kop groszy swemu dworzaninowi Maciejowi, synowi
Jana z Osieka. Równocze#nie nada tym w ókom prawo che mi&skie
z czynszem po 8 groszy praskich od w óki133. Maciej pochodzi z rodu
Ostojów osiad ych w Osieku w paraÞi Szyszki ziemi zakroczymskiej134.
Chyba zmar bezpotomnie skoro rozprzeda te 20 w ók swoim s"siadom.
Dok adniej losy tych w ók mo%emy pozna$ z zezna& #wiadków sk adanych przed konsystorzem w Pu tusku w latach 1518-1519 w sporze
pomi!dzy plebanami z Pniewnika i Korytnicy o dziesi!ciny ze wsi
Wiel"dki. Swoich #wiadków postawili obaj plebani. 'wiadek plebana
z Korytnicy – Piotr z Rowisk (lat 70) - zezna , %e w czasach pierwszego plebana korytnickiego, którego pami!ta – Macieja - dziesi!cina
od Piotra z Komorów by a oddawana do ko#cio a w Korytnicy. Tak
samo by o za nast!pnych plebanów: Jana 'wierczewskiego (który by
rodzonym stryjem #wiadka), Andrzeja Ga eckiego, Jana z Ka uszyna
i nast!pnych. Sam Piotr zosta pochowany w ko#ciele w Korytnicy135.
Równie% w nast!pnym roku ten%e Piotr z Rowisk (60 lat !) zeznawa ze
strony plebana z Korytnicy, i% ko#ció korytnicki jest starszy od ko#cio a
w Pniewniku. Wiel"dki powsta y na 7½ w ókach kupionych przez Piotra z Komorów od Macieja Osieckiego i tylko z pozosta ych 12½ w ók
dawano dziesi!ciny do Pniewnika. Drugi #wiadek, Adam z Jaczewa,
zezna to samo. Równie% trzeci #wiadek, Miko aj z Wiel"dków, zezna ,
%e 7½ w óki zosta o kupione od Macieja Osieckiego przez jego stryja,
Piotra z Komorów136.
Tak%e Jan Karniewski, pleban z Pniewnika, postawi swoich #wiadków, których zeznania co do pocz"tków wsi w zasadzie zgadzaj" si!
z poprzednimi. 'wiadkami plebana pniewnickiego byli: Maciej z Roguszyna (syn Po ubiona), Grzegorz z Roguszyna (Wypychów) z paraÞi
Czerwonka i Jan z Roguszyna. Zeznali oni, %e Maciej Osiecki, który
kupi 20 w ók od ksi!cia oddawa z nich wszystkich dziesi!ciny do
Pniewnika i zosta pochowany w tutejszym ko#ciele. Sprzeda 12½ w ók
dziedzicom z Roguszyna a 7 i ½ Piotrowi z Komorów137.
Z zezna& wynika wi!c wyra(nie, %e pierwszym nabywc" 7½ w ók
od Macieja Osieckiego by Piotr z Komorów. W nieznanym czasie owe
w óki przesz y w posiadanie jego bratanków: Miko aja i Jakuba, synów
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Dad(boga z Komorów. W 1475 r. ksi"%! Konrad po przemierzeniu ich
w asno#ci odsprzeda im 1½ w óki naddatków ko o tych 7½ w ók. Nie
wiemy, w jaki sposób Miko aj i Jakub weszli w posiadanie tej dziedziny
po stryju Piotrze. By$ mo%e równie% on, b!d"c bezpotomnym, zapisa
j" swoim bratankom. Miko aj, zwany Wiel"dko wyst"pi w 1470 r. pisz"c
si! z Po azia, czyli z owych w ók po stryju. 'wiadczy wówczas z Piotrem z Olchówki (Komory Olchówka) w jednej parze z herbu Ostoja
niejakiemu Grzegorzowi138. Jako Miko aj Komorowski, Wiel"dko zosta
zapisany w dokumencie ksi!cia Konrada III zwalniaj"cym szlacht!
liwsk" z obowi"zku napraw i budowy grodów139. W 1487 r. pojawi a si!
ju% nazwa wsi Wiel"dki. Wówczas Andrzej, pleban z Korytnicy, oskar%a Piotra, plebana z Pniewnika, %e bezprawnie odbiera dziesi!ciny
z Wiel"dków, wsi nale%"cej do paraÞi w Korytnicy140. Nadal jednak by a
w u%yciu nazwa Po azie, pó(niej: Po azie Wiel"dki lub Komory Wiel"dki. W 1497 r. Jakub, syn Miko aja z Po azia (czyli Wiel"dków) zastawi
½ w óki Maciejowi, synowi Po ubiona z Roguszyna141. Nie wykupi tego
zastawu i w 1519 r. przeszed on na w asno#$ Macieja142. W 1524 r.
Jan, syn nie%yj"cego Jakuba z Po azia Wiel"dków, odsprzeda Janowi
i Jakubowi, synom Macieja Po ubionowicza z Roguszyna, prawo bli%szo#ci do owej po owy w óki143.
W 1539 r. na pro#b! Stanis awa i Andrzeja, synów zmar ego Jakuba
oraz Paw a i Aleksego, synów zmar ego Miko aja z Komorów Wiel"dków
wydano z Metryki mazowieckiej wypis dokumentu na kupno 1½ naddatków sprzedanych przez ksi!cia Konrada III ich ojcom: Jakubowi
i Miko ajowi144. Dzi!ki temu poznajemy do#$ dobrze genealogi! pierwszych pokole& Wiel"dków herbu Ostoja.
Na po udnie od okolicy Roguszyno zosta a za o%ona wie# Szczurowo. Jej nazwa, podobnie jak Roguszyna, zosta a przeniesiona z ziemi
zakroczymskiej przez pierwszych osadników, którzy tu przybyli. Wie#
Szczurowo spotykamy tam w paraÞi Grodziec. Dzisiaj ju% nie istnieje.
W latach 20. XV w. nale%a a jeszcze do kilku dziedziców, od których
stopniowo wykupi j" Jan z Kuchar, chor"%y zakroczymski, tak samo
jak Roguszyn. Najpewniej ju% w 1427 r. nale%a a do niego co najmniej
wi!kszo#$ dzia ów w Szczurowie, skoro dosta od ksi!cia Janusza I
przywilej na prawo che mi&skie dla wsi Szczurowa i Roguszyna w ziemi
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zakroczymskiej145. Wcze#niej, w 1424 r., ten%e Jan z Kuchar podzieli
z Janem ze Szczurowa i jego bratankiem Andrzejem cz!#$ zwan"
Dobies awi&sk" w Szczurowie146. W 1426 r. Ma gorzata, wdowa po Andrzeju z synem Andrzejem zamieni a ¼ cz!#$ w Szczurowie z m ynem
i stawem z Janem z Kuchar na pó w óki w Goworowie. Andrzej z matk"
zapewne w tym czasie ca kowicie pozbyli si! dóbr w ziemi zakroczymskiej i przenie#li do liwskiej. Nie mamy jednak odpowiednich zapisów
w Metryce to dokumentuj"cych. W 1431 r. Andrzej ze Szczurowa kupi
od Tomasza z K"tów za 50 kop groszy ca " jego cz!#$ w K"tach147.
W 1438 r. Andrzej ze Szczurowa sprzeda Szymonowi z Wilkowyi
(ziemia wyszogrodzka) 2 w óki w K"tach z polem, na którym siedzi
Szymon (kmie$?)148.
W 1476 r. niewymieniony z imienia dziedzic Szczurowa (najpewniej
Andrzej) wraz z synami 'ciborem, Zbro%kiem i Piotrem uzyska wraz
z reszt" szlachty liwskiej zwolnienie od ksi!cia Konrada III od obowi"zku napraw grodów149. Nieco wcze#niej, w 1474 r. ksi"%! Konrad
nada Zbros awowi ze Szczurowa, czyli K"tów 10 w ók lasu zwanego
Go(dziec ko o Ka uszyna150. Zbros aw-Zbro%ek osiad tam i za o%y
wie#, która od jego imienia by a pó(niej nazywana Zbro%ki, natomiast
potomkowie przyj!li nazwisko Zbro%ek. B. Paprocki podaje Zbro%ków
z herbem Jasie&czyk. Co ciekawe, w 1470 r. #wiadczy z herbu Jasiona
(Jasie&czyk) w jednej parze z Jakubem ze Strupiechowa Zbro%ek (Broschek) ze Strupiechowa151. Je#li by by on identyczny ze Zbros awem ze
Szczurowa, to za klejnotników herbu Jasie&czyk mo%na uzna$ tak%e
Szczurowskich.
Granicz"cy od po udnia ze Szczurowem Nojszew (dawniej Nojszewo) pocz"tkowo nale%a do rycerstwa z rodu Nowinów wywodz"cego
si! ze wsi Falbogi w ziemi zakroczymskiej w paraÞi Kroczewo. W 1425 r.
Wac aw, Janusz i Stanis aw z Nojszewa wraz ze stryjem Jakuszem
z Falbogów kupili za 200 grzywien monety krakowskiej po ow! dziedziny Niew!g osz w ziemi ukowskiej152. Osiedli oni tam na sta e, gdy%
w nast!pnym roku sprzedali za 90 kop groszy Stogniewowi ze S omkowa (pisarzowi ziemskiemu zakroczymskiemu) 15 w ók w Nojszewie,
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a wi!c najpewniej ca o#$ swojego dziedzictwa tutaj153. Nie wiemy, co
zrobi z tym kupnem Stogniew, gdy% nie wida$ go wi!cej w Nojszewie.
W 1440 r. ksi"%! Boles aw IV nada 5 w ók w Nojszewie Stanis awowi
i Miko ajowi z Kuchar i doda jeszcze jedn" w ók!. Obj" je od razu
prawem niemieckim154.
Nadal jednak mieli dzia w Nojszewie Nowinowie. W 1459 r. s"d
ziemski warszawski na o%y vadium pomi!dzy Miko aja Sarn! z Nojszewa herbu Nowina i Jakuba z Czechowic herbu Wierzbowa (Radwan)155. W 1473 r. Anna, wdowa po Miko aju Sarnie z dzie$mi: Janem,
Stanis awem, Bart omiejem i Katarzyn" sprzedali Nojszew Gotardowi,
Marcinowi i Leonardowi z Czechowic156. Wiemy sk"din"d, %e Gotard,
Marcin i Leonard byli synami owego Jakuba z 1459 r. Wi!c ju% wcze#niej
musia y istnie$ pomi!dzy dziedzicami Nojszewa i Czechowic jakie#
kontakty maj"tkowe i by$ mo%e rodzinne. Pochodzili oni z tych samych
Czechowic (dzi# cz!#$ Warszawy-Ursusa) w paraÞi *bików w ziemi
warszawskiej, co wcze#niejsi nabywcy Kruszewca w paraÞi Korytnica.
W 1476 r. Gotard z bratem Leonardem z Czechowic #wiadczyli z herbu
Wierzbowa w pierwszej parze Abrahamowi z Gosków157. W tym samym
roku w rejestrze szlachty liwskiej zwolnionej przez ksi!cia od napraw
i budowy grodów zostali wymienieni nast!puj"cy w a#ciciele Nojszewa:
Gotard z synem Falis awem, W odzimierz, 'cibor, Miko aj i inni niewymienieni z imion158. Z nich tylko Gotard pochodzi z rodu Wierzbowów.
Pozostali trzej pochodzili z innego rodu, mo%e byli potomkami dziedziców z Kuchar, którzy w 1440 r. otrzymali tu 6 w ók.
W 1483 r. Gotard, Leonard i Jan, synowie Jakuba oraz Miko aj i Katarzyna, dzieci ich nie%yj"cego brata Marcina, sprzedali ca " swoj" cz!#$
w Czechowicach Markowi z Or ów za 80 kop pó groszków159. Pieni"dze
ze sprzeda%y tej cz!#ci przeznaczyli na zakup kolejnych dóbr w ziemi
liwskiej. W roku 1484 Gotard z bratem Leonardem z Nojszewa kupili
od ksi!cia 14 w ók lasu i gaju Po omia i Rekowa )"ka po o%onego
mi!dzy granicami Kruszewskich z jednej i Zawadzkich, Popowskich
i Kruszewskich z drugiej strony. Gotard wzi" 9 w ók, natomiast Leonard
6160. W óki te w po "czeniu z 2 w ókami kupionymi w 1475 r. przez
dziedziców Zawad utworzy y obszar pó(niejszej wsi Zalesie po o%onej
pomi!dzy Kruszewem i *elazowem. W 1505 r. Pawe , syn Gotarda
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MM, t. I, nr 222.
AGAD, MK 3, k. 244v.
MZH nr 165.
AGAD, MK 5, k. 173.
MZH, nr 491.
Kodeks, s. 272.
AGAD, MK 9, k. 160.
AGAD, MK 18, k. 14.
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z Nojszewa kupi od Dobrogosta Ossowie&skiego i jego %ony wie# Su ki
w paraÞi Czerwonka za 250 kop groszy161. Wie# ta w drugiej po owie
XVI w. nosi a nazw! Ostasze Su ki. Tak%e z Nojszewa wyodr!bni a si!
w XVII w. wie# Ostaszki.
Wydaje si!, %e jest mo%liwe ustalenie genezy tych nazw. Otó% w Czechowicach, pierwotnym gnie(dzie Wierzbowów Nojszewskich spotykamy w latach 1416-1424 Gostasza162 za# w r. 1433 Paw a i Miko aja
Gostaszewiców163. Jest wi!c bardzo prawdopodobne, %e potomkami
owego Gostasza (Ostasza) byli te% Gotard, Leonard i Marcin synowie
Jakuba, którzy kupili Nojszew w 1473 r. Wprawdzie znane nam (ród a
wspó czesne tego nie odnotowa y, ale ju% oni mogli u%ywa$ imienia
przodka (dziada?) jako przydomka. Przydomek ten wyp yn" szerzej
dopiero w (ród ach z drugiej po owy XVI wieku i z XVII, chocia% trudno
zaprzeczy$, %e by u%ywany tak%e wcze#niej. Brak ksi"g s"dowych
liwskich uniemo%liwia jednak zweryÞkowanie tego. Faktem jednak jest,
%e Ostaszowie z ziemi liwskiej podawali w 1617 r., w wywodzie szlachectwa Chmielewskich herbu Radwan, %e s" równie% herbu Radwan164.
Dowodzi to, %e musieli by$ potomkami Radwanów-Wierzbowów z Czechowic, którzy osiedli w Nojszewie, Zalesiu i Su kach w ziemi liwskiej.
W XVIII w. wszyscy Ostaszowie, zarówno mieszkaj"cy w Zalesiu jak
i Su kach, u%ywali ju% nazwiska Zaleski165.
W 1424 r. dosz o do rozgraniczenia i podzia u rozleg ej dziedziny
Pniewnik pomi!dzy dwie rodziny: Bolestów z Brze#cia i Prusów ze
'wi!tochowa, które nied ugo przedtem musia y tu otrzyma$ nadania od
ksi!cia Janusza I. Pierwsz" rodzin! reprezentowa a Piechna, wdowa
po s!dzim czerskim Wszeborze z Brze#cia z synem Piotrem, natomiast
drug": Jakub, Piotr, Jan i Grozim ze 'wi!tochowa w ziemi warszawskiej w paraÞi Tarczyn. Tylko cz!#$ Pniewnika nale%"ca do Bolestów
utrzyma a ca y czas swoj" nazw! tak%e pó(niej. Z kolei Pniewnik
nale%"cy do Prusów to pó(niejsze wsie &wi"tochowo (Stare, Trawy,
Nowe). Jak widzimy, tak%e i oni przenie#li do ziemi liwskiej nazw! wsi,
z której pochodzili. Podzia pomi!dzy Bolestami z Brze#cia a Prusami
ze 'wi!tochowa zosta przeprowadzony od granic Korytnicy a% do
granic Ossówna166.
Pniewnik pozostawa w r!kach Bolestów z Brze#cia co najmniej do
po owy XV wieku. Jednak zachodzi y pomi!dzy nimi ró%ne transakcje.
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AGAD, MK 18, k. 237; 44, s. 844.
AGAD, MK 3, k. 9; Warszawskie ziemskie 1, k. 17v, 115.
MM, t. II, nr 436.
AP Kraków, Zbiór Zygmunta Glogera, sygn. 32, s. 711-712.
L. Zaleski, Ziemia liwska, Warszawa 2002, s. 169-172.
AGAD, MK 3, k. 42v; MK 60, k. 101.
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Wszebor, s!dzia ziemski czerski z %on" Piechn" mia trzech synów:
Piotra, 'cibora zwanego Lula i Jana zwanego Biskup. W 1427 r.
Piotr sprzeda ca " sw" cz!#$ Pniewnika Janowi Oblowi z Fal!cina167.W 1433 r. tak%e 'cibor sprzeda swoj" cz!#$ Janowi Oblowi168.
W 1438 r. obaj bracia - Piotr i 'cibor - cz!#ci po bracie Janie i siostrach
Piechnie oraz Jachnie sprzedali Janowi Oblowi169. Nie wiadomo jednak, dlaczego bracia z Brze#cia posiadali nadal cz!#ci w Pniewniku,
skoro z poprzednich transakcji wynika, %e pozbyli si! go ca kowicie na
rzecz Jana Obla. W 1448 r. Piotr z Brze#cia ca " cz!#$ w Pniewniku
spad " po Janie Biskupie sprzeda 'ciborowi za 20 kop pó groszków170.
'cibor sta si! jedynym w a#cicielem Pniewnika. W 1450 r. uzyska od
ksi!cia Boles awa IV dwa przywileje dla tych dóbr. Pierwszy na prawo
niemieckie wraz z immunitetem podatkowym i s"dowym i drugi na owy
i polowanie na dzikie zwierz!ta i ptaki za wyj"tkiem tarpanów, rysi i soko ów171. Przywileje te s" ostatnimi (ród ami po#wiadczaj"cymi posiadanie Pniewnika przez 'cibora Lul! z Brze#cia. Luka w zachowanych
ksi!gach Metryki Mazowieckiej (1455-1466) nie pozwala ustali$, kiedy
dok adnie 'cibor pozby si! Pniewnika. W 1467 r. w a#cicielem tych
dóbr jest ju% Stanis aw Targonia z Niewikli (z. ciechanowska) i Koby ki
(z. warszawska) herbu 'lepowron172. W 1476 r. Stanis aw Targonia by
jedynym posiadaczem Pniewnika oraz Zakrzewa173.
Jak ju% wy%ej wspomniano, cz!#$ dziedziny Pniewnik otrzymali od
ksi!cia przed 1424 r. dziedzice ze 'wi!tochowa w ziemi warszawskiej.
Byli to czterej bracia: Jakub, Piotr, Jan i Grozim174. Grozim w 1426 r.
ca " swoj" ziemi! w Pniewniku zamieni z Jakubem na jego cz!#$
w 'wi!tochowie (warszawskim) z dop at" 20 kop groszy175. Jakusz
i Piotr ze 'wi!tochowa posiadali tak%e cz!#$ wsi Broszkowo w paraÞi
Niwiska, któr" w 1435 r. sprzedali rodowcowi, Siemionowi z Bliznego
za 50 kop groszy pospolitych176. W ostateczno#ci dzia y w Pniewniku
('wi!tochowie) skupi w swych r!kach jedynie Jakub, który w 1436 r.
uzyska od ksi!cia Boles awa IV przywilej na prawo che mi&skie z czynszem po 8 groszy od w óki177.
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MM, t. I, nr 493.
MM, t. II, nr 473.
AGAD, MK 3, 215v.
AGAD, MK 4, k. 138v
AGAD, MK 4, k. 100, 111.
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Synami Jakuba byli niew"tpliwie bracia: Miko aj, Jakub i Prejtor ze
'wi!tochowa, którzy w 1476 r. zostali zapisani w przywileju ksi!cia Konrada III dla szlachty liwskiej178. Nadal jeszcze ich osada by a zapisywana
jako Pniewnik. Np. w 1488 r. Prejtor i Miko aj z Pniewnika ustanowili
Macieja, mieszczanina z Pu tuska, swym prokuratorem do wyst!powania
przed konsystorzem pu tuskim179, w 1509 r. Leonard z Nojszewa, wytryk
(opiekun) ko#cio a pniewnickiego toczy spór z Miko ajem i Prejtorem,
bra$mi z Pniewnika180. Ale ju% w 1520 r. jako #wiadek plebana z Pniewnika przeciwko plebanowi z Liwa wyst!powa ten%e sam Prejtor ze
'wi!tochowa herbu Prus, maj"cy, jak podawa , 90 lat181.
W 1539 r. wypis dokumentu rozgraniczenia z 1424 r. uzyskali z Metryki Mazowieckiej Stanis aw, syn zmar ego Prejtora i Jan, syn zmar ego
Miko aja 'wi!tochowscy182.
Po dokonaniu przegl"du wsi za o%onych przez rycerstwo w paraÞach
Korytnica i Pniewnik da si! wyra(nie zauwa%y$, %e najwi!kszy procent
osadników stanowi o rycerstwo pochodz"ce z ziemi zakroczymskiej.
Stamt"d przybyli za o%yciele, a tak%e pó(niejsi nabywcy wsi: Górki,
K!sy, Rowiska, Roguszyno, Szczurowo, Jaczew. Druga co do liczebno#ci grupa osadnicza przyby a z ziemi warszawskiej. Osadnicy stamt"d
pochodz"cy za o%yli: 'wi!tochowo, Zalesie, a tak%e nabyli Kruszewiec
i Nojszew. Z ziemi ciechanowskiej pochodzili przodkowie Wiel"dków
i Komorowskich, a tak%e *elazowskich. Z kolei z ziemi p ockiej przybyli
przodkowie Rabie&skich.
Cz!#$ nazw wsi nowo za o%onych zosta a przeniesiona przez osadników z wsi macierzystych, z których pochodzili. I tak z ziemi zakroczymskiej mamy przeniesione nazwy: Roguszyno, Szczurowo, Górki,
K!sy, za# z ziemi warszawskiej 'wi!tochowo.
Nie wida$ jakiej# szczególnej dominacji jednego rodu herbowego
(tak jak np. na po udniu ziemi liwskiej, gdzie licznie siedzieli Junosze:
*ukowscy, Polikowscy, D"browscy, *elkowscy, Zaliwscy, Wojs awscy).
Mo%na wskaza$ nast!puj"ce rody, które bra y udzia w kolonizacji: Awda&cy (Jaczew, Roguszyn), Wierzbowy-Radwany (Nojszew, Zalesie,
Kruszew, Chmielewo), Ostoje (Komory-Olchówka, Wiel"dki), Rawicze
(Jaczew), Lubicze (Jaczew), Pobogi (Rowiska, Rabiany, Turna), Do !gi
(Rabiany), Pierzcha y (Kruszew), Prusowie ('wi!tochowo), 'lepowrony (Pniewnik), )ady (K!sy). Wi!kszo#c z tych rodów przetrwa a we
wsiach za o%onych przez siebie w XV i w s"siednich do dzi#. Mo%na
wi!c przyj"$, %e kolonizacja ziemi tych terenów, jak i ca ej ziemi liw178
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Kodeks, s. 272.
AD P ock, Episcopalia 11, k. 48.
Ibidem, Episcopalia 6, k. 11.
Ibidem, Episcopalia 204, k. 44-45.
AGAD, MK 60, k. 101; MRPS, t. IV/1 nr 6359.
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skiej, rozpocz!ta przez ksi!cia Janusza I i kontynuowana przez jego
nast!pców, zako&czy a si! pe nym sukcesem. Niew"tpliwie, dalsze
badania pozwol" uzupe ni$ zgromadzone powy%ej informacje. Niezb!dne b!dzie wykorzystanie rejestrów podatkowych ziemi liwskiej,
których zachowa o si! sporo dla XVI wieku, ale tak%e ksi"g konsystorza
biskupiego w Pu tusku. Informacje tam zawarte na pewno nie dadz"
takiego obrazu, jaki uzyskaliby#my dzi!ki ksi!gom s"dowym ziemi
liwskiej, niemniej jednak pozwol" wnie#$ do poczynionych ustale&
kolejne warto#ciowe informacje.

Nap yw rycerstwa do p n. cz!sci ziemi liwskiej w XV i pocz"tkach XVI w.

171

Aneks #ród owy
Liw, 27 lipca 1427 r.
Ksi!" Janusz I Starszy potwierdza sprzeda" 20 w#ók zwanych
Moszczona przez $wi tos#awa i Jakuba z Ogrodzonej %!ki Piotrowi synowi Tomasza, Wac#awowi, Janowi, Gotardowi, Micha#owi,
Wojciechowi, Stanis#awowi i Marcinowi dziedzicom z Koskowa
oraz Piotrowi Ogonowi dziedzicowi z &ó#towa
Orygina : Nieznany, podany do oblaty w aktach grodzkich liwskich
dnia 1 czerwca 1618 r. przez Bart omieja Rabie&skiego zwanego Paroch i Stanis awa Rabie&skiego zwanego Pi"tek.
Kopia: Trzykartkowy ekstrakt wpisu dokumentu z ksi"g grodzkich
liwskich z 1 czerwca 1618 roku, sporz"dzony 24 listopada 1820 r. przez
notariusza powiatu w!growskiego i archiwist! akt ziemskich liwskich
Piotra *aboklickiego, zachowany w poszycie zatytu owanym: Akta
stare dóbr Korytnica. Pow. W!growski (w posiadaniu prof. dra hab.
Arkadiusza Ko odziejczyka)
Regest: AGAD, Metryka Koronna (Mazowiecka), ksi!ga nr 333,
k. 70; Wyd: Metryka Ksi!stwa mazowieckiego z XV-XVI wieku, tom I,
ksi!ga oznaczona nr 333 z lat 1417-1429, wyd. A. W odarski, Warszawa
1918, s. 77, nr 501.
Actum in Castro Livensi, feria sexta ante festo Solennia Penthecosten proxima,
anno Domini millessimo sexcentesimo decimo octavo
Privilegium infrascriptum ducale nobilium Rabinskich huius Terrae Livensis pargamenum sigillo appenso communitum, sanum, illasum, integrum ad acta praesentia
capitanealia castrensia Livensia oblatum ad affectationem nobilium Bartholomaei
Rabinski Paroch, Stanislai Rabinski Pi"tek et aliorum de ibidem actis praesentibus
ex suo originali inductum de tenore tali verborum ut sequitur:

In Nomine Domini Amen. In memoriam sempiaeternam, Joannes
Dei gratia Senior Dux Masoviae et Russiae terrarum, dominus et haeres cernensis etc.|| Ad universorum tam praesentium quam futurorum
notitiam deducimus et deduic volumus praesentum per tenorem quia
coram nobis personaliter constituti Swanthoslaus et Jacobus do Ogrodzona L"ka, non compulsi nec coacti, neque aliquo dolo vel fraude
circumventi sed ipsius meris, spontantisque voluntatibus amicorumque
suorum salubri consilio praehabito, viginti mansos mensurae Culmensis
jacentes circa haereditatem Korytnica183, vulgaliter nuncupatos Moszczona prope alios situatos in longum et latum veluti praedicti viginti
mansi in suis metis limitibus et granitiebus sunt distincti et limitati, et
183

W rege#cie: Korzithnicza.
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prout ipsos soli tenuerunt, habuerunt et possiderunt nihil iuris et proprietatis pro se cum suis posteris reservantes sed cum omni iure suo
quod ipsis complere videbatur Petro Þlio Thomae, Venceslao, Joanni,
Gotardo, Michaeli, Alberto, Stanislao, Martino haeredibus de Koskowo184 et Petro dicto Ogon185 de Szolthowo186 pro undecim sexagenis ||
grossorum monetae communis vendiderunt perpetuae et in aevum
cum omnibus et singulis utilitatibus, fructibus, proventibus, censibus,
haereditatibus, obventionibus, emolumentis et generaliter universis
quibuscunque nominibus nuncupatorum et appellatorum in dictis
mansis existentibus et qui vel quae per humanam industriam divina
clementia sufragante ad inveniori poterint quomodolibet in futurum. De
quibus quidem viginti mansis Petrus Þlius Thomae quinque mansos,
Gotardus, Michael, Martinus alios quinque, residuos vero decem:
Venceslaus, Joannes, Albertus, Stanislaus et Petrus Ogon quilibet
ipsorum per duos mansos soli divisim ac distinctim inter se habebunt,
tenebunt, regint et gubernabunt quiete et paciÞce temporibus perpetuis
|| possidebunt nec non vendent, commutabunt, donabunt, aligenebunt,
obligabunt et ad ususu suos beneplacita convertunt prout ipsis aut
eorum successoribus melius et utilius videbitur expedire. Nostra tum et
nostrorum successorum voluntate inpraemissis more solito principaliter
requisita. In cuius rei testimonium sigillum nostrum maius de nostra
certa scientia praesentum est appensum. Actum et datum in Liw ipso
dominica proxima post festum sancti Jacobi apostoli gloriosi. Anno
Domini millesimo quadringentesimo vigesimo septimo. Praesentibus
strenuis ac nobilibus: Stanislao de Obory castellano livensi, Stiborio
de Sanchocino curiae nostrae marschalco, Pomstiborio de Chamsko
subcamerario ciechonoviensi, || Dobrogostio de Nowy Dwor, Boruta
de Chmielen et aliis quam plurimis Þde dignis nostris Þdelibus testibus
circa praemissa. Scriptum per manus Pauli de Borzewo Plocensis et
Varsaviensis ecclesiarum canonici, cancellariique nostri, qui praesentia
habuit in commissis.
Suprascriptum extractum cum actis de verbo ad verbum concordare attestor in
Þdemque manu mea me cum appositione sigilli notariatus subscribo. Signatum
in Liw die vigesima quarta mensis novembris millesimo octingentesimo vigesimo
anno. Petrus *aboklicki notarius publicus districtus W!groviensis et antiquis actis
terrae Livensis conservator -podpis-
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Tak w rege#cie; w kopii zniekszta cona nazwa: Bastrowo.
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Mieszka)cy Korytnicy w XIX w.
Cz"%* I: lata 1810 - 1811
Jak dot"d spo eczno#$ Korytnicy W!growskiej nie by a przedmiotem oddzielnych bada&. Sporo danych dotycz"cych jej mieszka&ców
w okresie staropolskim zamie#ci w monograÞi Korytnicy Arkadiusz
Ko odziejczyk1. Jednak dla XIX stulecia informacji takich brakuje. Niniejszy tekst otwiera cykl, którego celem b!dzie nakre#lenie obrazu
spo eczno#ci korytnickiej w czasach Ksi!stwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego. W publikacji przedstawiam spis mieszka&ców Korytnicy
sporz"dzony na podstawie trzech pierwszych ksi"g urz!du stanu cywilnego (dalej: USC) tej%e paraÞi z lat 1810 – 18112. Tabelaryczny spis
jest uzupe niony wst!pem omijaj"cym jednak precyzyjne obliczenia,
zestawienia i wnioski. Oczywistym jest, %e dopiero po opublikowaniu
analogicznych spisów z lat 1812 – 1815, i uzyskaniu pe nych danych
z ksi"g metrykalnych b!dzie mo%na dok adniej opisa$ korytnick"
spo eczno#$ z czasów napoleo&skich. Po sporz"dzeniu spisów z lat
1815 – 1830 przyjdzie czas nakre#lenia obrazu korytniczan okresu
Królestwa Kongresowego.
XIX – wieczne r!kopi#mienne ksi!gi USC paraÞi korytnickiej przechowywane s" obecnie w Archiwum Pa&stwowym w Siedlcach. Analiza
charakteru pisma zawartego w ksi!gach z lat 1810 - 1811 wskazuje,
%e akta sporz"dza y wówczas dwaj korytniccy duchowni: proboszcz
Aleksander Pietraszewski i wikary Antoni Tuczyn.
Ks. Pietraszewski osobi#cie prowadzi duplikat korytnickiej ksi!gi urodze& – od nr. 1 do po owy nr. 158. Od po owy aktu nr 158 do ko&ca
ksi!gi – akta wpisywa ju% Antoni Tuczyn; on te% zestawi skorowidz
1
2

A. Ko odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007.
Archiwum Pa&stwowe w Siedlcach (dalej: APS), Akta stanu cywilnego gm. Korytnica, sygn.
1 (urodzenia 1810 – 11), sygn. 2 (ma %e&stwa 1810/11), sygn. 3 (zgony 1810/11).
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osobowy urodzonych. Korytnicki wikariusz przygotowa w ca o#ci (akta
i skorowidze) pozosta e ksi!gi (duplikaty) – ma %e&stw i zgonów. Akta
korytnickie by y prowadzone poprawnie i na ogó starannie (trzeba
doda$, %e wikary dysponowa du%o lepszym i czytelniejszym charakterem pisma ni% proboszcz); w ksi!gach nie ma krytycznych adnotacji
w!growskiego s"du pokoju sprawuj"cego kontrol! nad miejscowym
USC. Nie oznacza to, %e prowadz"cym ksi!gi uda o si! ca kowicie
unikn"$ pomy ek i b !dów. Autor artyku u zdo a wy apa$ kilka z nich.
Dwa zwi"zane s" z nieprawid owymi relacjami aktów i skorowidzów.
Jeden - najpowa%niejszy – to brak rejestracji noworodka w ksi!dze
urodze& (zosta jednak zapisany w ksi!dze zgonów)3.

*
W sk ad paraÞi korytnickiej wchodzi y w tym okresie miejscowo#ci:
Korytnica, Wola Korytnicka, Rowiska, Turna, Górki Borze, Górki Grubaki, Górki 'rednie, Rabiany, *elazów (Zielazów), Komory, Wiel"dki,
K"ty Kupce (Kupce), Chmielew, Zalesie, K"ty Bednarze, K"ty Jugi
(Jugi), K"ty Sek ak, Bednarze, K"ty Parysze, K"ty Bale, Jaczew,
Kruszew, K"ty Ot ogi (Od ogi), Penkule. Na niemal czterysta wpisów
zawartych w aktach korytnickiej paraÞi blisko siedemdziesi"t dotyczy
samej Korytnicy:
1. Ksi!ga urodze& zawiera ogó em 189 wpisów (26 dotycz"cych Korytnicy).
2. Ksi!ga zgonów zawiera 199 wpisów (30 dotycz"cych Korytnicy).
3. Ksi!ga zapowiedzi i ma %e&stw zawiera 28 wpisów aktów zapowiedzi
(8 z Korytnicy)4 i 25 wpisów aktów ma %e&stw (4 z Korytnicy).
Na podstawie wymienionych ksi"g sporz"dzono spis mieszka&ców
Korytnicy. )"cznie, znalaz o si! w nim oko o 161 osób zamieszka ych,
urodzonych i zmar ych w Korytnicy (z czego wi!kszo#$ stanowi" m!%czy(ni).
W tej liczbie mo%na wydzieli$ rodziny chrze#cija&skie: Ambroziaków, Banasiaków, Bednarczyków, Bielców/Bieleckich, Bochów,
Brewczy&skich, Czerepi&skich/Czurpi&skich, Dolegaczów, Drabików,
Dro%d%y&skich, Gibad ów, Go !biewskich, Jaczy&skich, Jankowskich,
Jarzy&skich, Jaworskich, Kaczorowskich, Kami&skich, Knapów,
Kokoszków, Kopysów, Kosiorów, Koszelów, Krasnod!bskich, Osta3

4

Mateusz Knap - wymieniony w ksi!dze zgonów (nr aktu 10) - nie zosta odnotowany
w skorowidzu; o imieniu zmar ej w 1810 r. Marianny Weso owskiej dowiadujemy si! ze
skorowidza, gdy% w akcie go zabrak o (nr aktu 1); skorowidz urodzonych z lat 1810 – 1811
ma zak ócon" kolejno#$ alfabetyczn"; zmar a w 1811 r. w wieku zaledwie 8 dni Franciszka
Bednarczykówna nie zosta a zapisana do ksi!gi urodze&.
Dok adnie za# cztery podwójne (zapowiedzi og aszano dwukrotnie) akty zapowiedzi.
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szewskich, Penkalskich, Pieczychlebków, Pokorów, Rojków, Rzepkoskich, Sakowskich, Sienickich, Siewieckich, Skibi&skich, Smolików,
Tarnaskich, Weso owskich, Wielgoszów, Wierzbickich, W odarczyków,
Wo(niaków, Wrzesi&skich. Cz onkowie wszystkich tych rodzin nale%eli
do stanu ch opskiego.
Z wymienionych w spisie do szlachty nale%a y jedynie cztery osoby: Wojciech Pop awski, dawny s!dzia ziemi liwskiej a ówczesny wójt
gminy korytnickiej, Franciszek Przesmycki z Przesmyk, Antoni Tuczyn,
wikary, Eleonora Pietraszewska, matka ksi!dza Pietraszewskiego,
korytnickiego proboszcza (a po#rednio te% sam ksi"dz Pietraszewski,
w spisie nie wyst!puj"cy).
Mieszczaninem by jedynie Jan Bielec/Bielecki, pochodz"cy z Kamie&czyka, korytnicki organista.
Nie wiadomo, jakiego stanu by Jan Maczko, zmar y w Korytnicy
saper wojsk Ksi!stwa Warszawskiego. Spisuj"cy akt zgonu nie byli
w stanie ustali$ jego przynale%no#ci stanowej, maj"c za (ród o informacji jedynie dokument uwolnienia ze s u%by wojskowej (abszyt),
w którym nie zamieszczono tego typu danych.
W Korytnicy mieszka a wówczas równie% rodzina %ydowska: Tobiaszowiczów/Boruchowiczów oraz skoligacony z nimi Nysman Moszkowicz.

*
Podstawowym kryterium ustalenia to%samo#ci poszczególnych osób
jest oczywi#cie nazwisko. Jednak nazwiska ch opskie maj" w tym okresie jeszcze niestabiln" form!, st"d te% wyst!puj" do#$ du%e ró%nice
w ich pisowni. Takie ró%nice wyst!puj" w pisowni oko o ¼ nazwisk ogó u
mieszka&ców Korytnicy. W pewnych przypadkach stanowi to znaczne
utrudnienie przy identyÞkacji poszczególnych osób, a co za tym idzie,
rzutuje na próby wskazania ogólnej liczby mieszka&ców Korytnicy.
Zatem, na ile spis sporz"dzony na podstawie tych%e ksi"g jest kompletny? Bez w"tpienia nie s" tu uj!ci wszyscy mieszka&cy Korytnicy
w latach 1810 – 1811. Warunkiem znalezienia si! w spisie by o wszak
uczestniczenie w wydarzeniach zwi"zanych z aktami USC – urodzinami, zgonem lub zawarciem zwi"zku ma %e&skiego.
Jednak trudno zak ada$, %e w ci"gu tego dwulecia we wszystkich
bez wyj"tku rodzinach korytnickich kto# si! narodzi , umar lub wst"pi
w zwi"zki ma %e&skie. Rodziny, w których do takich wydarze& nie dosz o, pozostaj" ca kowicie poza zasi!giem poni%szego spisu. Mamy
zatem prawo zak ada$, %e jaka# cz!#$ nazwisk korytniczan z tych lat
jest nam nieznana.
Po drugie nawet w przypadku Þgurowania przedstawicieli danej
rodziny w aktach metrykalnych, nie mamy pewno#ci, %e byli to jej
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wszyscy %yj"cy cz onkowie. Si " rzeczy dane zawarte w ksi!gach metrykalnych b!d" wi!c niedoszacowane. Szersza kwerenda w aktach
metrykalnych poprzedzaj"cych i nast!puj"cych po interesuj"cym nas
okresie pozwoli na (w miar! #cis e) ustalenie liczebno#ci mieszka&ców
Korytnicy w czasach napoleo&skich.
Trzeba jednak podkre#li$, %e mimo wymienionych mankamentów,
spis poni%szy wydaje si! obejmowa$ zdecydowan" wi!kszo#$ korytnickich rodzin. Figuruje wszak w nim ogó em 145 %yj"cych osób (po
odj!ciu od ogólnej liczby 174 osób 29 zmar ych). Jest to liczba wysoka
– nawet w porównaniu z niektórymi o#rodkami miejskimi w tym okresie.
Raczej ma o mo%liwe jest, aby liczba nieznanych nam mieszka&ców
Korytnicy przekracza a 20 – 30 ludzi.
Trudno tu analizowa$ poszczególne typy wpisów, ale cho$by rzut
oka na akta zgonów pozwala stwierdzi$, %e Korytnica nie wyró%nia
si! niczym szczególnym spo#ród innych miejscowo#ci departamentu
siedleckiego (i ca ego Ksi!stwa tak%e). 'miertelno#$ noworodków i niemowl"t by a tu nader wysoka. W aktach zgonów odnotowano najwi!cej
noworodków (z czego troje zmar o zaraz po urodzeniu, pozosta e nie
prze%y y dwóch tygodni), niemowl"t ( z czego pi!cioro prze%y o rok lub
ponad rok) oraz dzieci w wieku od dwóch do czterech lat. Pozosta e wpisy dotyczy y zgonów dwojga nastolatków oraz osób dojrza ych, od 21
do 101 lat, przy czym kilka osób z tej grupy zmar o w wieku uwa%anym
podówczas za s!dziwy (60 lat) lub wyj"tkowo s!dziwy (90 i 101 lat).
Trzeba mie$ jednak #wiadomo#$, %e o precyzyjnych danych wiekowych
mo%emy tu mówi$ jedynie w przypadku noworodków i niemowl"t. Wiek
pozosta ych osób (zw aszcza powy%ej 50 lat) nale%y traktowa$ z du%"
ostro%no#ci", gdy% mo%e by$ mocno zawy%ony. Najstarsz" osob"
zmar " w Korytnicy by a matka miejscowego proboszcza. Jakkolwiek
niewiarygodny wydawa by si! jej wiek (ponad 100 lat) mo%na przyj"$,
%e faktycznie by a ona nestork" korytnickiej populacji. Wp yw na taki
stan rzeczy mia y prawdopodobnie do#$ komfortowe (w porównaniu
z reszt" ówczesnej wiejskiej spo eczno#ci) warunki %ycia pani Eleonory
Pietraszewskiej. Z drugiej strony nale%y doda$, %e w korytnickiej spoeczno#ci nie brakowa o osób, których wiek okre#lano na ok. 60 lat;
jednym z nestorów spo eczno#ci by 77 – letni Miko aj Gibad o.
Dwie osoby z grupy zmar ych nie pochodzi y z Korytnicy. W 1811 r.
w ko#cielnym przytu ku („szpitalu”) zmar Jan Maczko, eks%o nierz
„drugiej klasy, kompanii szóstej batalionu saperów” Wojska Polskiego. Odnotowano go jako „przechodniego”, czyli b!d"cego w podró%y.
Maczko zwolniony by z wojska w grudniu 1810 r. Zapewne bra udzia
w kampanii 1809 r. (a by$ mo%e s u%y w wojsku jeszcze dawniej).
Nieznana jest przyczyna jego #mierci; niewykluczone, %e chorowa
z powodu kontuzji lub ran otrzymanych na wojnie (st"d zwolnienie
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z wojska). Nie wiemy te%, jak d ugo przebywa w korytnickim szpitaliku.
Zmar y zaopatrzony by w akt zwolnienia z wojska („abszyt”) podpisany
przez cz onków rady gospodarczej batalionu saperów5.
W korytnickim szpitaliku zmar te% szlachcic Franciszek Przesmycki
(60 lat) , „b!d"c przechodnim z fortecy Modlina do paraÞi przesmyckiej”.
Nie posiada dokumentów, nie wiadomo, kim byli jego rodzice. Czy by
to jeden z budowniczych Modlina? *o nierzem raczej nie by , w akcie
nie ma wzmianki o abszycie6.

*
Podstawowe pytanie, które si! nasuwa po ustaleniu rodzin osiad ych
w Korytnicy to ile z rodzin wymienianych w aktach USC by o osiad ych
(i od kiedy) w tej%e miejscowo#ci. Pomoc" tu b!d" Akta stare dóbr
Korytnica – zbiór dokumentów gospodarczych zwi"zanych z dobrami
korytnickimi. W lustracji starostwa korytnickiego z 1783 r. znalaz y si!
nazwiska 25 ch opskich mieszka&ców Korytnicy: Banasiuków, Bednarzy, Boczków, Czerepi&skich, Delegaczów, Drabików, G"siorków,
Gibad ów, Kami&skich, Karkutów, Knapów, Kopyszów, Kowalów, Kud ów, Lenardów, Molendów, Pokorów, Rogackich, Rojków, Sk"pskich,
Skibi&skich, Skiczków, Szewców, Tkaczów, Zulakowiczów. Nazwiska
te nosi o 35 gospodarzy wymienionych w lustracji, co uprawnia do
stwierdzenia, %e w ówczesnej Korytnicy funkcjonowa o oko o 30 rodzin
ch opskich. Ju% wówczas mocno rozrodzone by y rodziny Delegaczów
– czterech z nich utrzymywa o oddzielne gospodarstwa i Rojków – tak%e
4 oddzielnych gospodarzy. Trzech gospodarzy wywodzi o si! z rodziny
Pokorów, za# po dwóch - z rodzin Drabików i Karkutów7. Kolejna lustracja z 1790 r. wymienia równie% 35 gospodarzy, jednak nie podaje
ich nazwisk.
Po porównaniu nazwisk z 1783 r. z nazwiskami wymienianymi w latach 1810 – 1811, maj"c na uwadze ich niestabiln" form! i mo%liwe ßuktuacje, mo%na za o%y$, i% w okresie pó wiecza (licz"c od lat 60. XVIII w.
5

6
7

APS, USC Korytnica, sygn. 2, s. 47 – 48: „My ni%ej podpisani cz onki rady gospodarczej
batalionu saperów za#wiadczamy, i% uwolnili#my od s u%by Jana Maczko sapera drugiej
klasy kompanii szóstej, rodem z Brodów, […], [z] ojca Jana i matki Anny, maj"cego lat
trzydzie#ci. Wzrostu [ma] cali cztery (!), w osy blond, twarz okr"g a, oczy siwe, nos ma y,
usta blade; umieszczonego w nacjonale batalionowym pod numerem 462. Uwolnienie to
wydane zosta o na mocy rozkazu JW. Genera a [Jeana Babtiste’a] Pelletier, generalnego
inspektora artylerii i in%ynierów w Warszawie dnia 31 miesi"ca grudnia 1810”. Abszyt
podpisa podoÞcer Sleszy&ski i oÞcerowie: Dobrzy&ski, Rukowiecki i Kubicki.
APS, USC Korytnica, sygn. 2, s. 43.
Do 2011 r. ksi!ga Akta stare... znajdowa a si! w zbiorach prof. Arkadiusza Ko odziejczyka.
Korzysta z niej przy pisaniu Dziejów Korytnicy..., gdzie zamie#ci wykaz poddanych z Korytnicy, patrz: ibidem, s. 66 – 69 i nast. Forma i pisownia nazwisk za Dziejami Korytnicy....
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do pierwszej dekady wieku XIX) w Korytnicy nieprzerwanie mieszka o
zaledwie trzyna#cie rodzin (Banasiuków/Banasików, Bednarzy/Bednarczyków, Czerepi&skich, Delegaczów/Dolegaczów, Drabików, Gibad ów,
Kami&skich, Knapów, Kopysów/Kopyszów, Pokorów, Rojków, Skiczków
i Skibi&skich). W#ród nazwisk wyst!puj"cych w latach 1810 – 1811
nie pojawia si! 11 nazwisk z XVIII – wiecznej lustracji (G"siorkowie,
Karkutowie, Kowalowie, Kud owie, Lenardowie, Molendowie, Rogaccy,
Sk"pscy, Szewcowie, Tkaczowie, Zulakowiczowie). Rodziny te albo
powymiera y, albo te% opu#ci y tereny starostwa.
Rodzin ch opskich, które osiedli y si! na gruncie korytnickim po
1783 r. a przed 1810, by o a% 30 (Ambroziakowie, Bielcowie/Bieleccy,
Brewczy&scy, Dro%d%y&scy, Go !biewscy, Jaczy&scy, Jankowscy,
Jarzy&scy, Jaworscy, Kaczorowscy, Kosiorowie, Koszelowie, Krasnod!bscy, Ostaszewscy, Penkalscy, Pieczychlebkowie, Rzepkoscy,
Sakowscy, Sieniccy, Siewieccy, Smolikowie, Tarnascy, Weso owscy,
Wielgoszowie, Wierzbiccy, W odarczykowie, Wo(niakowie, Wrzesi&scy). Migracja by a wi!c wysoka. Po niemal trzydziestu latach liczba
rodzin zamieszka ych w Korytnicy wzros a do ok. 42.
Spis wymienia wreszcie korytniczan w pierwszym pokoleniu. S" nimi
Jan Bielec/Bielecki, korytnicki organista (pochodz"cy z Kamie&czyka)
wraz z %on" Mariann" z Ni%ników (pochodz"c" z Sek aku). W 1811 r.,
w Korytnicy urodzi im si! syn – Tomasz Aleksander.
Oczywi#cie pewna cz!#$ kobiet pozostaj"cych w zwi"zkach ma %e&skich z mieszka&cami Korytnicy pochodzi a spoza wsi. Trudno jest jednak ustali$ ile jest to osób, gdy% akta nie podaj" miejsca ich urodzenia
i wcze#niejszego zamieszkania. Jedynym, bardzo zawodnym kryterium
ustalenia ich liczby, s" nazwiska niewyst!puj"ce w#ród mieszka&ców
Korytnicy. W tej grupie mo%na wymieni$ 24 osoby8.
Z drugiej strony - kieruj"c si! kryterium nazwiska - pewna liczba
kobiet zam!%nych pochodzi a z rodzin korytnickich. Ta grupa obejmuje
12 osób9.
Wreszcie – pewna liczba korytnickich panien wchodzi a w zwi"zki
ma %e&skie z m!%czyznami spoza Korytnicy. Jedna z córek Jadwigi

8

9

Marianna z Kurów, Julianna z Kusów, Ma gorzata z Ksi!%aków, Marianna z Jednorozkich,
Marianna z Kupców, Katarzyna z *urawskich, Jadwiga z Czmuchalskich, Jozefata z Klewi&skich, Brygida z Rodeckich, Marianna z Leszczy&skich, Marianna z Rz!gawskich,
Katarzyna z Komudów, Gertruda z Grz!dów, Teresa z Parysów, Helena z Komoroskich,
Rozalia z Od ogów, Jadwiga z Przybyszów, Marianna z Zalewskich, El%bieta z Pr!derzejów,
Barbara z Grzebiów, Marianna z G"siorków, Tekla z Jasków, Brygida z Kupców, Marianna
z Uniszków.
Anastazja z Kopyszów, Marianna z Tarnaskich, Agata z Kami&skich, Agata z Rojków, Julianna z Bochów, Teresa z Rojków, Antonina z Kosiorów, Klara z Siennickich, Magdalena
ze Skibi&skich, Marianna z Gibad ów, Petronela z Knapów, Krystyna z Ambroziaków,
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Skik wdowy po Jakubie Skiku z Korytnicy, wysz a za m"% za Tomasza
Pokor! z Korytnicy, druga za# za Józefa Parysa z K"tów10.

*
Ustalenie precyzyjnej liczby korytniczan w tym okresie w porównaniu z danymi z okresu staropolskiego pozwoli oby odpowiedzie$ na
wiele pyta& zwi"zanych z dziejami Korytnicy, m.in.o status maj"tkowy
mieszka&ców wsi.
Lustracja z 1783 r. poda a imiona i nazwiska 35 gospodarzy korytnickich. Jako najzamo%niejszych, posiadaj"cych pó w óki gruntu
wymienia a 12 gospodarzy: Stanis awa Kami&skiego (wójta), Walka
Banasiuka, Franka Bednarza, Marcina Boczka, Micha a Delegacza,
Franka Delegacza, Miko aja Gibad !, Zygmunta Knapa, Jana Karkuta,
Jana Pokor!, Jana Rojka i Jakuba Rojka. Mniejszymi gruntami dysponowali: Tomasz G"siorek, Marcin Kopysz, Sobek Molenda, Jan Rogacki, Jan Rojek. Najbiedniejsi zagrodnicy to: Walenty Czerepi&ski, Piotr
Delegacz, Szczepan Delegacz, Jan Drabik, Tomasz Drabik, Ambro%y
Lenard, Józef Karkut, J!drzej Kud a, Idzi Pokora, )ukasz Rojek, Maciej
Skibi&ski. Sze#ciu czynszowników posiada o jedynie ogrody11.
W dwadzie#cia lat pó(niej w Korytnicy znajdowa o si! nadal 35
gospodarzy, z czego 33 posiada o grunty uprawne, a dwóch ogrody.
Wida$ wyra(nie, %e liczba osób utrzymuj"cych si! z uprawy gruntu
zwi!kszy a si! znacznie kosztem ogrodników, których liczba zmala a
z sze#ciu do dwóch.
W czasach napoleo&skich liczba gospodarstw wzros a. Oczywi#cie
znakomita wi!kszo#$ korytniczan para a si! - jak dawniej - rolnictwem.
W tej do#$ jednolitej grupie (akta USC nie precyzowa y, kto uprawia
pola, a kto utrzymywa si! z sadu) ci!%ko przeprowadzi$ jaki# podzia .
Najprawdopodobniej przewaga „rolników” nad „ogrodnikami” w czasach
Ksi!stwa Warszawskiego by a nadal wysoka.
Bior"c pod uwag! rozradzanie si! poszczególnych rodzin, mo%na
przypuszcza$, %e status maj"tkowy poszczególnych rodzin zmieni si!,
w niektórych przypadkach do#$ radykalnie. O ile np. Jan i Jakub Kami&scy z 1810/1811 r. byliby potomkami zamo%nego wójta Stanis awa
Kami&skiego, który w 1783 r. gospodarowa na po owie w óki gruntu,
to ów „pó w óczek” musia by$ w tym okresie podzielony ju% na dwie
cz!#ci. Ale np. Miko aj Gibad o – wymieniony w lustracji z 1773 r. w#ród
najzamo%niejszych – mia córk!, która w 1811 r. wysz a za m"%. Jak si!
zdaje, nie uszczupli o to stanu posiadania gruntu Miko aja i prawdopodobnie leciwy gospodarz nadal nale%a do miejscowych potentatów.
10
11

APS, USC Korytnica, sygn. 3, s. 8.
A. Ko odziejczyk, op.cit., s. 68 – 69.
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Akta informuj" nas o grupce korytniczan, których status maj"tkowy by w pocz"tkach XIX w. nader skromny. Nale%a a do nich familia
Ostaszewskich. Jakub Ostaszewski zajmowa si! prac" najemn", ca a
rodzina przemieszkiwa a u zatrudniaj"cego ich gospodarza. Podobnie
by o z rodzin" Ignacego Smolika, korytnickiego pasterza.
Bez problemu mo%na wskaza$ najubo%szych mieszka&ców Korytnicy funkcjonuj"cych na marginesie wiejskiej spo eczno#ci. Byli to: Micha Ambroziak oraz Mateusz Go !bieski/Go !biewski, pensjonariusze
korytnickiego przytu ku, okre#lani w (ród ach jako „dziady szpitalne”
(lub „ko#cielne”), czyli %ebracy.
Micha Ambroziak mia jeszcze rodzin!, jego córk" by a Krystyna
zam!%na z Micha em Weso owskim. Córka Weso owskich - Marianna,
wnuczka Micha a zmar a wkrótce po narodzeniu w 1810 r. Micha do#$
ju% leciwy – jak na owe czasy – nie by zapewne ju% zdolny do pracy
na roli i utrzymywa si! z askawego chleba.
Bardziej skomplikowana jest sytuacja w przypadku Mateusza Go !bieskiego. Osoba o takim imieniu i nazwisku w latach 1810 -1811 jest
wymieniana jako „dziad szpitalny” lub „w o#cianin, rolnik”, w wieku od
50 do 55 lat. Jest niemal pewne, %e to jedna i ta sama osoba, zw aszcza, bior"c pod uwag! wpisy nr 117 i 118 korytnickiej ksi!gi zgonów.
W bezpo#rednio s"siaduj"cych aktach, ewidentnie ten sam 50-letni
Mateusz Go !biewski, raz okre#lony zosta „w o#cianinem”, za drugim
za# razem „zamieszka ym w szpitalu”. W aktach korytnickiego USC z lat
1810 – 1811 nie pojawiaj" si! inne osoby o nazwisku Go !bieski/Go !biewski, co pozwala si! domy#la$, %e albo Mateusz nie mia ju% rodziny,
albo te% nie pochodzi z Korytnicy, lecz do%ywa tam swoich dni.

*
Osobn" kwesti" s" budynki mieszkalne odnotowywane tak we
wcze#niejszych lustracjach, jak i (precyzyjniej) w aktach USC. Lustracja
dymów ziemi liwskiej z 1790 r. wymienia we wsi "cznie 39 budynków.
W zestawieniu z lat 1810-1811 mamy informacje o kilkudziesi!ciu
domostwach w Korytnicy. Wymienionych jest "cznie 51 numerów
budynków. Dla 23 rodzin ( "cznie ponad 30 osób) zabrak o informacji
o miejscu zamieszkania.
Numery korytnickich budynków rozpoczyna y si! od nieruchomo#ci
ko#cielnych. Trzy pierwsze nale%a y do korytnickiej paraÞi: - numer
pierwszy posiada przyko#cielny szpitalik/przytu ek, numer drugi – plebania, numer trzeci – organistówka. Kolejne domy nale%a y ju% do
poszczególnych korytnickich rodzin. Cz!stokro$ w aktach dotycz"cych
tej samej rodziny podawane s" ró%ne numery domów mieszkalnych
do niej nale%"cych. Wydaje si!, %e by y to b !dy spisuj"cego akta,
ma o mo%liwa by aby a% tak wielka mobilno#$ wewn!trzna korytniczan
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na pocz"tku XIX w. Oczywi#cie zjawisko to mia o miejsce - siedliska
niew"tpliwie zmieniano, budowano nowe cha upy, etc., ale na nieporównanie mniejsz" skal! ni% sugerowa yby to akta USC.

*
W okresie staropolskim, w dobrach korytnickich - jak we wszystkich
królewszczyznach – funkcjonowali ch opscy %o nierze tzw. piechurzy
wybranieccy. Ich potomkowie jeszcze d ugo po likwidacji owej formacji wojskowej korzystali z gospodarczych przywilejów wybranieckich
(nazywanych te% nie#ci#le „so ectwami”). W tenucie korytnickiej any
wybranieckie le%a y w samej Korytnicy oraz Woli Korytnickiej.
Wedle przywileju Stanis awa Augusta z 1765 r. z anów wybranieckich w s"siedniej Woli Korytnickiej korzystali Józef i Stanis aw Kodymowie. Wedle lustracji z 1790 r., na tamtejszych anach wybranieckich
„siedzieli”: Jan Kodym i Józef Rogalski. Gospodarze ci jeszcze na
pocz"tku XIX w. posiadali mocniejsz" pozycj! gospodarcz" od swych
s"siadów, jednak nie tak siln" jak w okresie staropolskim. By y to ju%
s absze echa przywilejów wybranieckich z XVI i XVII w. Odr!bno#ci
gospodarcze wybra&ców z Woli Korytnickiej ostatecznie zlikwidowa a
pierwiastkowa regulacja hipoteczna z 1826 r.12
Lustracja z 1770 r. opisuje nieruchomo#ci wybranieckie w Korytnicy
jako „wójtostwo”. Dzier%awi je podówczas N. Jankowski, kapitan wojsk
koronnych. Mia o si! tam znajdowa$ „pi!kne zabudowanie bez ch opów”. W 1790 r. korytnicki an wybraniecki nadal by dzier%awiony przez
Jankowskiego. „Jedna cha upa z gruntem pusta” wymieniona w lustracji
z 1790 r. to zapewne owo wybraniectwo, dzier%awione „bez ch opów”
przez Jankowskiego. W Korytnicy grunta wybranieckie, dzier%awione
przez szlachcica utraci y – jak si! zdaje – swój specyÞczny charakter
ju% w XVIII w. od momentu wydzier%awienia ich szlachcicowi.
W kontek#cie korytnickiego wybraniectwa warto zastanowi$ si! nad
rodzin" ch opsk" Jankowskich/Jankoskich z Korytnicy. W 1783 r. rodziny takowej w Korytnicy nie by o; by Jankowski, szlachcic – dzier%awca,
który prawdopodobnie rzadko w samej Korytnicy przebywa . Lustracja
z 1790 r. nie wymienia nazwisk ch opskich gospodarzy. Jankowscy s"
12

Podczas pierwiastkowej regulacji hipotecznej dóbr rz"dowych w Królestwie Polskim
w 1826 r. Ludwik Kodym przedstawi orygina dokumentu Stanis awa Augusta Poniatowskiego z 1765 r. wydanego dla Stanis awa Kodyma (dziadka Ludwika) oraz Józefa Kodyma, potwierdzaj"cego przywileje gospodarcze wybra&ców tenuty korytnickiej (prawo do
posiadania gruntu rolnego, tzw. „ anu wybranieckiego”, wolny wypas byd a, wolny wyr"b
w lasach oraz warzenie piwa i p!dzenie gorza ki na w asn" potrzeb!). Przedstawiciel
Prokuratorii Generalnej podwa%y jednak roszczenia Kodyma i ostatecznie przywileje te
nie zosta y uwzgl!dnione w ksi!dze hipotecznej – AP Siedlce, Hipoteka w W!growie, sygn.
187, s. 4 i nn. (tzw. „ksi!ga umów” ksi!gi hipotecznej dóbr korytnickich).
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wymieniani w aktach metrykalnych z 1810 i 1811 r., zatem by a to rodzina w spo eczno#ci korytnickiej nowa. Jak pojawili si! na korytnickim
gruncie? Historia korytnickiego wybraniectwa mo%e by$ pomocna przy
próbie odpowiedzi na to pytanie.
Trudno okre#li$, kiedy korytnickie grunta wybranieckie wysz y z posiadania potomków ch opskich piechurów. Faktem jest, %e w drugiej
po owie XVIII w. nie obsadzono ich rodzin" ch opsk", lecz wydzier%awiono oÞcerowi koronnemu. Grunta kapitana Jankowskiego oÞcjalnie
(wg lustracji) pozostawa y bez ch opów. Jednak sta y na nich „pi!kne
zabudowania”. Trudno przypuszcza$, a%eby budynki i ziemia - które
przecie% oÞcer dzier%awi dla zysku - utrzymywa y si! same. Wydaje
si!, i% na mocy jakich# nieformalnych umów z korytnickim starost",
Jankowski ch opów nie „posiada ” oÞcjalnie, co automatycznie zwalnia o dzier%awione przez niego gospodarstwo z zobowi"za& na rzecz
dworu. W rzeczywisto#ci ch opi musieli tam przebywa$ i pracowa$;
prawdopodobnie Jankowski sprowadzi ich spoza Korytnicy. By$ mo%e
od nazwiska dzier%awcy urobiono im przezwisko, które wkrótce zacz! o
funkcjonowa$ jako nazwisko. Nie wiadomo, jak potoczy y si! dalsze losy
korytnickiego wybraniectwa. By$ mo%e po ustaniu kontraktu dzier%awnego zosta y one zasiedlone – ju% jako zwyk e gospodarstwo - przez
przebywaj"c" tam nieoÞcjalnie ch opsk" rodzin! Jankowskich.
Po opuszczeniu wybraniectwa korytnickiego przez wybra&ców, ich
nieruchomo#ci nadal mia y wyj"tkowy, odmienny od pozosta ych gospodarstw ch opskich status. Jednak nie wynika on ju% z przywilejów
wybranieckich, lecz z faktu wyodr!bnienia ich z ogó u gospodarstw
ch opskich i wypuszczeniu w dzier%aw! szlachcicowi. By$ mo%e starosta korytnicki w ten sposób zabezpieczy si! przed prób" kontynuowania przez ch opów tradycji wybranieckich – co wszak dla niego
oznacza o uszczuplenie w asnej pozycji gospodarczej i ci"g e problemy
z niesfornymi „so tysami”. Okres szlacheckiej dzier%awy potwierdzi
deÞnitywny koniec „wybranieckiej” tradycji i prawnej odr!bno#ci owych
gruntów. To t umaczy oby fakt, %e w okresie pierwiastkowej regulacji
hipotecznej, w 1826 r. nikt ju% nie wysuwa roszcze& do uznania przywilejów wybranieckich z terenu Korytnicy.

ch . %ebrak
„dziad ko#cielny”

Stan spo eczny, cywilny,
zawód

23 W

zg.
mieszcza&skie,
organista w Korytnicy

Bednarczyk Franciszka

Bielec/Bielecki Jan
(z Kamie&czyka)
20
19
-

Bielecka z Ni%ników Marian- %ona Jana Bieleckiego
na (z Sek aka)

Bielec/Bielecki Tomasz
ur.
Aleksander

19, 21

3W

3W

3W

23 W

8 dni

23 W

35

Bednarczyk Wawrzyniec

Bednarczyk z Kurów Ma- %ona Wawrzy&ca Bednar24
rianna
czyka

ch . rolnik

38 W

45, 48

Banaszak/Banasiak Anch . rolnik
drzej

38 W

1 (przytu ek)

Nr
domu

38 W

-

60

Wiek

Banaszak z ?Kopyszów
%ona Andrzeja Banaszaka 20
Anastazja

Banaszak (Banasiakówna)
ur.
Jozefata

Ambroziak Micha

Imi! i nazwisko

1

189

189 (sygn.1)
5 (sygn.2)

189 (sygn.1)
5 (sygn.2)

1
2
1, 2

77

77

77

68 (sygn.1)
7 (sygn. 2)

68

68

1, 118, 161

Nr aktu

3

3

3

1, 2

1

1

3

Sygnatura

Wyt uszczonym drukiem zaznaczono informacje pochodz"ce ze skorowidzów.

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1810
1811

Rok

64

64(sygn.1)
84 (sygn.2)

64 (sygn.1)
84 (sygn.2)

22

22

22

24 (sygn.1)
86 (sygn.2)

24

24

3, 32, 43

Strona

Skróty:
ch . – ch opski; ur. – urodzony; zg. – zmar ; zap. – zapowiedzi; ma %. – ma %e&stwo; %yd. - %ydowski; W – dom
stanowi"cy w asno#$ danej rodziny

(na podstawie: Archiwum Pa&stwowe w Siedlcach, Akta stanu cywilnego gm. Korytnica, sygn. 1-3)

Osoby urodzone, zamieszka e i zmar e w Korytnicy w latach 1810 – 1811
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ur.

Brewczy)ska Tekla

ch . rolnik
ur.

Brewczy&ski Wawrzyniec

Czerepi)ska Katarzyna

35

ch . rolnik
ch . rolnik
32
pasierb Antoniego Jaworskiego

Czerepi&ski Walenty

Dolegacz Grzegorz

24
26
60

ch . rolnik

Czerepi&ski Jan

ch .,
Czerepi&ska z ?Jednoroz%ona Jana Czerepi&skie- 24
kich Marianna
go

-

24 W

45 W
15 W
-

15 W

15 W

30 W

15 W

ch . rolnik

Brewczy&ski Ignacy

42

15 W

Brewczy&ska z Ksi!%aków %ona Ignacego Brewczy&31
Ma gorzata
skiego

15 W

30 W

30

30 W

-

-

56, 61
60

30

-

20

Brewczy&ska z ?Kusów %ona Wawrzy&cka BrewJulianna
czy&skiego

ur.

Brewczy)ska
Franciszka

Boruchowicz Tobiasz

%yd.

%yd.
%ona Tobiasza Borucho- wicza

Boruchowicz Raszka

40
45, 48

ch . rolnik

Boch/Bock Kazimierz

1, 3

1, 3

1, 3

1

1

1

1

1

1

1

1

1, 3

3

1, 2

44, 180
191 (sygn.3)
180 (sygn. 1)
191 (sygn. 3)
6 (sygn.1)
32 (sygn.3)

44

44

94

117

117

94

117

17, 61 (sygn.1)
51 (sygn.3)
61 (sygn. 1)
51 (sygn. 3)
4 (sygn.1)
11 (sygn.3)

1810
1811
1811
1810

17

17

32

39

39

32

39

32

56 (sygn.1)
6, 46 – 47 (sygn.3)

6

59 (sygn. 1)
86, 87 (sygn. 2)

1810

1810

1811

1811

1811

1811

1811

1811

1810
1811

164, 165
(sygn.1)
14, 174
(sygn.3)
94

1810

1811

14

175 (sygn. 1)
7 (sygn. 2)
8 (sygn. 2)
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24 W

40
33, 34

ur.
ur.
ch .
ch . rolnik

Drabik z Czmuchalskich
Jadwiga
Dro%d%y&ski Mateusz
Gibad o (Gibadlanka) Jadwiga
Gibad o Marianna ?Katarzyna?
Gibad o Miko aj

21

%ona Grzegorza Dolega- 28
cza
%ona Kacpra Dolegacza
24

30
33
21
77

%ona Macieja Drabika
ch .
ch .
%ona Miko aja Gibad y
ch . rolnik

-

-

-

26 W

26 W

26 W

24 W

-

Dolegacz z Kupców Marianna
Dolegacz z *urawskich Katarzyna
Dolegaczówna
Marianna
Drabik (Drabiczówna)
Marianna
Drabik Jan
Drabik Maciej

40, 41
33

ch . rolnik

21
21

Dolegacz Pawe

1 rok
24, 25

zg.
ch . rolnik

Dolegacz Jakub
Dolegacz Kacper

2, 3

2

2

1

1

1, 3

1

1

1

3

1

1, 2, 3

3

3

101
11 (zap.)
8 (ma %.)
11 (zap.)
8 (ma %.)
11 (sygn. 2,
zap.)
8 (sygn. 2,
ma %.)
160 (sygn. 3)

100
100, 117
(sygn.1)
77 (sygn.3)
100

100

6

107

9 (sygn. 1)
63 (sygn. 3)
7 (sygn. 2)
6

107
44, 107

1811

1811

1811
1811

1811

1811
1811

1811

1810

1811

1810

1811
1810
1811
1810
1811

34
6 (zap.)
85 (ma %.)
6 (zap.)
86 (ma %.)
6 (sygn. 2)
86 (sygn. 2)
43 (sygn. 3)

34

34
34, 39 (sygn.1)
22 (sygn.3)

34

4

30

30
17
30
5 (sygn. 1)
19 (sygn. 3)
86 (sygn. 2)
4
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-

ch ., rolnik

45

19
47 W

-

Kaczoroski/
Kaczorowski Sebastian

Jaworski Józef

25 W

50

zg.
ch . rolnik
ch .

Jaworski Antoni

2 tygo- 35 W
dnie
25 W

ur., zg.

Jaworska Marianna z Lesz- %ona Antoniego Jawor- czy&skich
skiego

Jarzy)ski Antoni

Jarzy&ska z Rodeckich Bry- %ona Adama Jarzy&skie- 27, 28 35 W
gida
go
Jarzy&ski Adam
ch . rolnik,
28, 31, 18 W
zi!$ Marianny Drabikowej 34,
35 W
36

Jankowska z Klewi&skich %ona Micha a Jankow- 34
6W
Jozefata
skiego
Jankowski Andrzej
zg.
1 rok 6 6 W
mies.
Jankowski/Jankoski Micha ch . rolnik
52, 53 6 W

31, 30

Jaczy&ski Adam

ch .

1 „szpitalik korytnicki”

Go !biewski/
ch . rolnik, %ebrak („dziad 50, 55
Go !bieski Mateusz
szpitalny”)
Go embieski? – chyba dwie
ró%ne osoby

1, 2, 3

2

3

2

1, 3

1, 3

1, 3

1, 3

3

3

1, 3

1, 3

1810
1811
1811

49 (sygn. 1)
117 (sygn. 3)
86 (sygn. 1)
75 (sygn. 3)
86, 134 (sygn.
1)
24, 75 (sygn.
3)
86 (sygn. 1)
75 (sygn. 3)

10, 11 (zap.)
8 (ma (.)
156 (sygn. 1)
7 (sygn. 2)
35 (sygn. 3)

32

32 (zap.)
8 (ma %.)

1811

117

1810
1811

1811

1811

1811

1811

1810
1811

1811
1811

1810
1811

30, 85, 101
(sygn. 1)
46, 117, 118,
133, 161, 177
(sygn. 3)
89 (sygn. 1)
184 (sygn. 3)
117

6 (zap.)
85 (ma (.)
53 (sygn. 1)
85 (sygn. 2)
12 (sygn. 3)

11

11 (zap.)
86 (ma %.)

30 (sygn. 1)
22 (sygn. 3)

18 (sygn. 1)
32 (sygn. 3)
30 (sygn. 1)
22 (sygn. 3)
36, 30 (sygn. 1)
9, 22 (sygn. 3)

32

31 (sygn. 1)
49 (sygn. 3)
32

12, 30, 34, (sygn. 1)
15, 32, 33, 36, 43, 47
(sygn. 3)
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51, 67
11
40, 50

30, 33,
34, 35
36
40
30

ur., zg.
ur.
ch . rolnik
ch . rolnik

%ona Micha a Knapa (2)
%ona Micha a Knapa (3)
%ona Jakuba Knapa
ur. zg.

Knap Mateusz

Knap Micha (1)
Knap Micha (2)

Knap Micha (3)

Knap z Kami&skich
Agata
Knap z Rojków Agata

Knap z Rojków Julianna
Knap Jozefata

36
8 dni

1
dzie)
50

18 W
8W

8W

23 W

8W

18 W
23 W

23 W

44 W
44 W
18 W

21 W
19 W
21 W
19 W

20, 30

ch . rolnik
zg.
ch . rolnik

21 W
19 W
44 W

1 rok
33

Kami&ski Jan
Kami)ski Jan
Knap Jakub

47 W

28

24, 30

47 W

40

Kaczorowska Agnieszka z zg.
Jaworskich (?Skarskich) (ona Sebastiana Kaczorowskiego
Kaczorowska z Tarnaskich (ona Sebastiana KaczoMarianna
rowskiego
Kami)ska Jozefata
ur.
Kami)ska Marianna
zg.
Kami&ska Marianna z Rz!- %ona Jana Kami&skiego
gawskich
Kami&ska z Komudów Ka- %ona Jakuba Kami&skietarzyna
go
Kami&ski Jakub
ch . rolnik

1, 3

1
2
1
2
1

1, 3

1
1, 3

1, 3

1, 3

3
3

1, 3

1, 3

3

1
1

2

2, 3

(sygn.
(sygn.
(sygn.
(sygn.

1)
3)
1)
3)

114, 123
114
18 (sygn. 1)
9 (sygn. 3)
9 (sygn. 1)
10 (sygn. 3)
18
9 (sygn. 1)
10 (sygn. 3)
74, 117, 120
150 (sygn. 1)
160 (sygn. 3)
9 (sygn. 1)
10 (sygn. 3)
150 (sygn. 1)
160 (sygn. 3)
18
150 (sygn. 1)
160 (sygn. 3)

120
123
120
123

120
123
114

7 (sygn. 2)

35 (sygn. 3)
7 (sygn. 2)

1810
1811

1811

1810

1811

1810
1810

1810

1811
1811
1810

1811

1811

1811
1811
1811

1811

1810
1811

31, 34
31
8 (sygn. 1)
5 (sygn. 3)
5 (sygn. 1)
5 (sygn. 3)
8
5 (sygn. 1)
5 (sygn. 3)
26, 39, 40,
51 (sygn. 1)
43 (sygn. 3)
5 (sygn. 1)
5 (sygn. 3)
51 (sygn. 1)
43 (sygn. 3)
8
50 (sygn. 1)
43 (sygn. 3)

40 (sygn. 1)
34 (sygn. 3)
40 (sygn. 1)
34 (sygn. 3)

40
34
31

86 (sygn. 2)

85 (sygn. 2)
12 (sygn. 3)
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ch . rolnik

ur., zg.

Krasnod"bska Marianna

36
36
45

-

30
17 „dom gospodarza”

3 tygo- 45
dnie
31
1 (szpital)

20
21

zg.
%o nierz
Moszkowicz Nysman
zg.
90
Ostaszewska z Jasków Te- %ona Jakuba Ostaszew- 20
kla
skiego

Maczko Jan

panna
ur.
panna

Koszela Julianna
Koszela Tomasz
Krasnod!bska Katarzyna

-

ch . rolnik

Kosior Józef

-

-

%ona Józefa Kosiora

Kosior Barbara

30 W
5W

45
3
1, 5
roku
27, 35
5W
30 W?
30, 34, 5 W
35
30 W

15 W
15 W

15 W

35
20

40, 41

Kopysz z Parysów Jadwiga %ona Tadeusza Kopysza
(z Przybyszów?)
Kopysz Tadeusz
ch .

Kokoszka Jan
ch .
Kokoszka Józef
ur.
Kokoszka z Bochów Ju- %ona Ignacego Kokoszki
lianna
Konopka Ignacy
ch . rolnik
Kopys Stanis aw
zg.
Kopys Wojciech
zg.

Kokoszka Ignacy

1

3

3

1, 3

1, 3

1
1

2

2

1, 3

3

3

2
3

1

1
1

1

14
175

1810
1811

1811

1811

1811
1811
1811

1810

1810

1811

89 (sygn. 1)
46, 187 (sygn.
3)
1 (zap.)
1 (ma %.)
1 (zap.)
1 (ma %.)
188
188
180 (sygn. 1)
191 (sygn. 3)
180 (sygn. 1)
191 (sygn. 3)
177

1811

1811
1811
1811

1810
1811
1811
1810
1810

46, 187

8 (ma %.)
46
187

30, 77, 120,
163
94
30
30

6
59

3 (zap.)
81 (ma %.)
3 (zap.)
81 (ma %.)
64
64
61 (sygn. 1)
51 (sygn. 3)
61 (sygn. 1)
51 (sygn. 3)
47

31 (sygn. 1)
15, 50 (sygn. 3)

15, 50

87 (sygn. 2)
15
50

32
12
12

12, 27, 40, 55
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najemnik
„s u%"cy rolnik”
ur.
-

25

3 l.
101

30, 32,
40

zg.
ur.
zg.

ch . rolnik

ur.

Pokora Ignacy

-

21

zg.

Pieczychlebkówna Franciszka
Pieczychlebkówna Rozalia
Pieczychlibek (Pieczychlebek) Stanis aw
Pietraszewska Eleonora z
Jab onowskich
(ona Micha a Pietraszewskiego
Pokora Hilary

Penkalska Franciszka
zg.
1 rok
Penkalska Teresa z Rojków %ona Franciszka Penkal- 30
skiego
Penkalski Franciszek
Ch . rolnik
40
Pieczychlebek/ Pieczychli- %ona Walentego Pieczy- 24, 26
bek Marianna z G"siorków chlebka
Pieczychlebek/ Pieczychli- ch . rolnik
25, 27,
bek Walenty
28

Ostaszewski J"drzej

Ostaszewski Jakub

44 W

44 W

2W
„dom syna”
?plebania?

36 W

5W

19

1W
5W
36 W
5W
19 W
36 W

17 „dom gospodarza”
17 „dom gospodarza”
1W
1W

1

1, 2, 3

3

1

3

3

1, 3

1, 3

1

1

3

1

1

1811

1810
1811

1811

152

44, 77,150
163, 175
(sygn. 1)
1 (sygn. 2,
ma %.)
150 (sygn. 3)
77

1811

1810

1811

1810
1811

1811
1810

1811
1811

1811

1811

101

17

63
101 (sygn. 1)
17 (sygn. 3)
86, 101, 188
(sygn. 1)
17, 184 (sygn.
3)
184

63
63

175

175

27

17, 27, 51,
55, 59 (sygn. 1)
81 (sygn. 2)
40 (sygn. 3)

41

34

7

49

19
34 (sygn. 1)
7 (sygn. 3)
30, 34, 64 (sygn. 1)
7, 49 (sygn. 3)

19
19

59

59
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ch . rolnik

Rojek z Kosiorów Antonina
Rojek z Parysów Teresa
Rzepkoski Józef
Sakowska z Komoroskich
Helena

1 szpital
18 „dom zi!cia”
-

60
57
-

47 W
4W

%ona Marcina Rojka (1)
32
ch . rolnik
33
%ona Jakuba Sakowskie- 24
go

47 W
-

50
60
38
-

47 W
-

-

70

2 l.
40
41

44 W

26

32, 45, 27
47, 48,
49, 50,
55

ch . (ona J"drzeja Rojka 44

ch .
ch . rolnik
ch . rolnik
ch . rolnik

Rojek
Rojek
Rojek
Rojek

Kazimierz
)ukasz
Marcin (1)
Marcin (2)

zg.
ch . rolnik

Rojek Franciszek
Rojek Andrzej

Pokora z Grz!dów Ger- %ona Hilarego Pokory
truda
Pop awski Wojciech s!dzia wójt gminy korytnickiej
ziemi liwskiej
Przesmycki Franciszek
zg.
szlachcic
Rodecka z Drabików Ma- zg. wdowa, ma %onka Szyrianna
mona Rodeckiego
Rojek Brygida z Kupców
%ona Marcina Rojka 2

Pokora Tomasz

1

3
1

2

2

2
1
3

2

3

2

3

1

3

1

1, 2, 3

1 (zap.)
1 (ma %.)
150
1 (zap.)
1 (ma %.)
8 (ma %.)
1 (ma %.)
18
150
1 (zap.)
1 (ma %.)
1 (zap.)
1 (ma (.)
150
156
49

134

161

152

77

1, 6, 30, 49,
68, 86, 180,
188 (sygn. 1)
1 (sygn. 2)
21, 33, 35 114,
119 (sygn. 3)

1811
1811
1810

1810

1810
1810
1811
1810

1811
1810

1810

1811

1811

1811

1811

1810
1811

3 (zap.)
81 (ma %.)
40
3 (zap.)
81 (ma %.)
87 (ma %.)
3 (ma %.)
8
40
3 (zap.)
81 (ma %.)
3 (zap.)
81 (ma (.)
40
53
18

36

43

41

27

2, 3, 4, 18, 24,27,30,
61, 64 (sygn. 1)
81 (sygn. 2)
8, 11, 12, 31, 33
(sygn. 3)
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-

56

54
60

23 W
23 W
27 dom zi"cia
Tomasza Pokory
2 – szpitalik?

28
60

ch . rolnik
ch . rolnik
ur.
zg.

23 W

25

%ona Józefa Skibi&skiego

5W

2 l.

zg.

ch . rolnik
25
%ona Szymona Siewieckie- 20
go „Tchórza”
ch . rolnik
28

32 W
5W
32 W
5W

32 W

ur.

-

5W
5 dom ojca

4W
4W
5W

ch . rolnik
30
ur.
%ona Franciszka Sienic- 33
kiego
ch . rolnik
44
zg.
2

ch .
zg.,
pasterz owiec
Smolik Marianna z Zalew- %ona Ignacego Smolika
skich

Skolik? Ignacy
Smolik Ignacy

Siwiecki (Siwecki)
Antoni
Skibi&ska z Od ogów Rozalia
Skibi&ski Józef
Skibi&ski Maciej
Skibi)ski Wojciech
Skikowa z Przybyszów
Jadwiga

Sakowski Jakub
Sakowski Jan
Sienicka z Siennickich Klara
Sienicki Franciszek
Siennicka (Sienicka) Marianna
Siewiecki (Siwacki) Ignacy
Siewiecki Mateusz
Siwiecka ze Skibi&skich
Magdalena
Siwiecki (Siewiecki) Szymon
„zwany Tchórz”

3

3

1

3

1
2
1

1

3

1, 3

1, 3

1

1

3

3

3

1
1

118

85
118

74, 88, 94
1
88
21

88

188
89 (sygn. 1)
119 (sygn. 3)
89, 187
(sygn. 1)
119 (sygn. 3)
119

89

24
24

49
49
24

1811

1811
1811

1811
1810
1811
1810

1811

1811

1811

1811
1811

1811

1810
1810

1810
1810
1810

32

30
32

26, 30, 32
81
30
8

30

33

64
31 (sygn. 1)
33 (sygn. 3)
31, 50 (sygn. 1)
33 (sygn. 3)

31

9
9

18
18
9
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-

-

9 dni
-

zg.
ur.

Tobiaszowiczówna Brajna
Tobiaszowiczówna Raszka
Tuczyn Antoni
Weso owska Marianna
Weso owska z Ambroziaków
Krystyna
wikariusz korytnicki
38
ur., zg.
%ona Micha a Weso ow- 30
skiego

21 W
21 W

30 W

30 W

30 W

%yd.

Tobiaszowicz Lejbka

28

30 W

37 W
32
37 W
58, 60, 5
66

7W

Tchurz Mateusz
ch . rolnik
26
Tobiaszowicz Hana z Lejzo- %ona Lejbki Tobiaszowi- 28
rowiczów
cza

ur.
ch . rolnik
ch . rolnik

37 W

4 l.
31

zg.
ur.
%ona Wawrzy&ca Tarnaskiego
%ona Adama Tarnaskiego

7W

32

%ona Piotra Sulicha

7W

Sulich z Gibad ów Marianna
Sulichówna Teresa
Suska Marianna
Tarnaska z Knapów Petronela
Tarnaska/Tarnawska/Tarnowska Marianna
Tarnaski Franciszek Jan
Tarnaski Wawrzyniec
Tarnaski/Tarnawski/
Tarnowski Adam

30, 33

ch . rolnik

Sulich Piotr

1, 3

3
1, 3

1

1

1, 3

1, 3

1

2, 3

1
1

2

1

3
1

3

1, 3

152
1
1

165

1
164, 165
(sygn. 1)
174 (sygn. 3)
164, 165
(sygn. 1)
174 (sygn. 3)
174

156
156
7 (sygn. 2)
17, 82 (sygn.
3)

7

169
87
156

10, 150 (sygn.
1)
169 (sygn. 3)
169

1811
1810
1810

1811

1811

1811

1810
1811

1811
1811
1810
1811

1811

1811
1811
1811

1811

1811
1810

41
3
3

56

46 - 47

56 (sygn. 1)
46 – 47 (sygn. 3)

3
56 (sygn. 1)
46 – 47 (sygn. 3)

53
53
86 (sygn. 2)
7, 23 (sygn. 3)

86

45
30
53

45

5, 51
45 (sygn. 3)
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28
30

%ona Jana Wielgosza
ch .
%ona Jana W odarczyka

Wielgosz z Pr!derzejów
El%bieta
Wierzbicki Stanis aw
W odarczyk Barbara z Grzebiów
W odarczyk Benedykt
W odarczyk Jan
W odarczykówna Klara
Wo(niak Adam
Wrzesi)ska Jozefata
Wrzesi&ska z Uniszków
Marianna
Wrzesi&ski Franciszek
ch . rolnik
45, 49
ch . rolnik
40
zg.
13
ch . rolnik
29
ur.
%ona Franciszka Wrzesi&- 43
skiego
ch . rolnik
55

5
mies.
30

ur., zg.

Wielgosz Wojciech

38
27

ch . rolnik
ch . rolnik

Weso owski Micha
Wielgosz Jan

29 W

19 W
19 W
29 W
29 W

21 W
51 W
?1W?
51 W
?1W?
51 W
?1W?
19 W

1

1

3
3
3
1
1

3

1

1, 3

1, 3

1, 3
1, 3

74

107, 169
82
82
68
74
74

1
85 (sygn. 1)
147 (sygn. 3)
85 (sygn. 1)
147 (sygn. 3)
85 (sygn. 1)
147 (sygn. 3)
100
82

1811

1811
1811
1811
1811
1811
1811

1811
1811

1811

1811

1810
1811

26

30, 45
23
23
24
26
26

3
29 (sygn. 1)
39 (sygn. 3)
29 (sygn. 1)
39 (sygn. 3)
29 (sygn. 1)
39 (sygn. 3)
34
23
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„Dzie' S!du”- graÞka Ireny Stankiewicz

+RÓD$A
Korytnica ItoWSPOMNIENIA
taka cudna wie#...
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„Zeszyty Korytnickie”
t. 4, 2011

Irena Stankiewicz

Korytnica to taka cudna wie%...
Siostra mojej babki, Maria z Szretterów Holder-Eggerowa1, zmar a
13 maja 1941r. By a ostatni" „dziedziczk"” Korytnicy. Urodzi a si!
w Krzemie&czuku2 na Wo yniu, wysz a za m"% za du%o starszego od
siebie Teodora Holder-Eggera3 – in%yniera kolejnictwa, który kupi od
)uniewskich4 Korytnic!. Mieli jedn" córk! – Olusi!5, zmar " w wieku
15 lat. Zosta y po niej: portret w saloniku, #liczny secesyjny pomnik anioa na cmentarzu sprowadzony z W och przez zrozpaczonych rodziców,
par! dziecinnych listów i opowiadania, które kr"%" po wsi do dzi# – %e
by a dobra, w sumie smutna, powa%na. Pomnik w czasach „b !dów” by
sol" w oku miejscowych w adz, zreszt" parokrotnie chciano go ukra#$
(postument), ukradziono natomiast czarn" granitow" p yt! z grobu6
obok, gdzie le%y moja prababka7, Teodor Holder-Egger, moja babka8
i ciotka Mary, jak j" w rodzinie nazywano. Ciotka by a tzw. „dzia aczk"
1

2

3

4

5

6
7
8

Maria ze Szretterów Holder-Eggerowa - ur. w 1875 r. w Krzemie&czuku na Ukrainie,
zm.13 maja 1941r. w Korytnicy. Polska dzia aczka spo eczna i polityczna, pos anka na Sejm
II RP (1922-1927). Zob. A. Ko odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica
2007, passim; Idem, Maria Holder-Eggerowa „Zeszyty Korytnickie” t. 2., s. 5-18. Przypisy
do tekstu I. Stankiewiczowej opracowa Leszek Kulik.
Krzemie&czuk – miasto w #rodkowej cz!#ci Ukrainy w obwodzie po tawskim, port nad
Dnieprem.
Teodor Holder-Egger (1852-1929) – m"% Marii, in%ynier kolejnictwa, ziemianin, w a#ciciel
maj"tku Korytnica w latach 1902-1929, prezes Rady Opieku&czej Powiatowej. Starszy od
%ony o 23 lata.
Teodor Holder-Egger naby maj"tek ziemski Korytnica od Tymoteusza )uniewskiego (1847-1905), ziemianina, pisarza rolniczego, mi o#nika dziejów ojczystych za 276 764 ruble,
po 3100 rubli od w óki. Zob. A. Ko odziejczyk Tymoteusz &uniewski 1847-1905 „Zeszyty
Korytnickie”, t. 2, s. 7-15.
Aleksandra Holder-Egger ur.1894 – zm. 7 X 1908 w Korytnicy, córka Marii i Teodora Holder-Eggerów. Zmar a na zapalenie wyrostka.
Zob. przypis 12, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s.152.
Prababaka I. Stankiewicz, czyli matka Marii – Ludmi a Szretter, zm.7 VII 1938 r.
Babka I. Stankiewicz – Lidia Piszczatowska, zm. 9 IX 1938 r.
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spo eczn"”. Wiem, %e przed
I wojn" zak ada a ochronk!9,
szkó k!, widzia am fotograÞe
dzieci w fartuszkach, chyba
by teatr. Pan Morawski, pó(niejszy w a#ciciel, opowiada
mi, %e nauczy a go mówi$
poprawnie po polsku. Wuj
dawa ziemi! pod szko !10.
Opowiadano, %e w czasie
wojny bolszewickiej uciekali
ze dworu furmankami, %e
bolszewicy bardzo zdemolowali dwór, zniszczyli kanalizacj!, zrywali pokrycia
z mebli, wykopali srebro,
które podobno pokaza im
kucharz.
Ciotka by a zagorza "
endeczk" 11. Zna a Dmowskiego 12, nienawidzi a Pi sudskiego13, w latach 1922Maria Holder-Eggerowa, lata mi dzywojenne. z: G. M. Lewandowska, E. Tomczak, -1927 by a pos ank" na
E. Babula [opr.] Z dorzecza Bugu i Liwca…, Sejm. W starych numerach
Warszawa 2010. Fot. do tekstu I. Stankiewicz „Bluszczu”14 wyczyta am, %e
Leszek Kulik
zajmowa a si! zwalczaniem
handlu kobietami i dzie$mi.
)"czy a j" bliska znajomo#$ (chyba kwaterowa w Korytnicy) z generaem Józefem Hallerem15. Pokój go#cinny by nazywany „hallerowskim”,
wisia a jego fotograÞa, a na strychu le%a a du%a paczka listów, pisanych
jednak tak nieczytelnie, %e nie mog am ich odcyfrowa$. Wszystkie pa9

10
11

12

13

14
15

Ochronka – wczesna forma przedszkola w XIX wieku, cz sto prowadzona przez zwi!zki
wyznaniowe.
Zob. przypis 14, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s.122.
Endecja (Narodowa Demokracja lub Ruch Narodowy) - polski ruch polityczny, powsta"
pod koniec XIX w. G"ównym ideologiem i wspó"za"o#ycielem Narodowej Demokracji by"
Roman Dmowski.
Roman Dmowski (1864-1939) – polityk endecki. Zob. przypis 6, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3,
s. 169.
Józef Klemens Pi"sudski (1867-1935) – dzia"acz niepodleg"o$ciowy, m!# stanu, pierwszy
Marsza"ek Polski, twórca niepodleg"ego pa%stwa polskiego.
„Bluszcz” – ilustrowany tygodnik kobiecy, wydawany w Warszawie w latach 1865-1939.
Józef Haller von Hallenburg (1873-1950) – gen. broni Wojska Polskiego, dzia"acz polityczny
i spo"eczny.
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piery, wszystkie listy, przepad"y w 45. roku, gdy bolszewicy zaj li dwór
na kwatery i wyrzucili nas z domu. W latach 30. dzia"a"a w Zwi!zku
Ziemian w W growie. Wiem, #e w ogrodzie odbywa"y si wiece przedwyborcze Stronnictwa Narodowego, przyje#d#a" Wierczak16, by" to
chyba dzia"acz endecki, przyje#d#ali studenci, odbywa"o si to troch
jakby konspiracyjnie. Prowadzi"a zaciek"! walk z dr. Ma"kowskim17
z Woli Korytnickiej. On by" socjalist! i wypisywa" na ciotk wierszowane
paszkwile18. Pami tam kawa"ek w tym rodzaju:
„Jam podpor! jest Ojczyzny,
Jam jest Polka narodowa,
Maria Szretter – Holder-Eggerowa” – pij!c do nazwisk. Nie by" zreszt!
sprawiedliwy, bo co by nie powiedzie& to ciotka patriotk! by"a!
Par lat temu na zje'dzie AK-owców w W growie kto$ z w"adz miasta
pyta" mnie o istot konßiktu mi dzy nimi, co te# z przyjemno$ci! wyja$ni"am. Ju# podczas wojny, po $mierci doktora, cz sto chodzi"am do
Woli, gdzie mieszka"a jego rodzina, pp. Jakimowiczowie19, z którymi si
serdecznie przyja'ni"am. On profesor archeologii. W czasie powstania
spali"o si ich mieszkanie na Szczyglej wraz z pracami o skorupiakach,
nie do odtworzenia. (liczny klasycyzuj!cy dworek podobno nie istnieje,
jest za to aleja lipowa. W Korytnicy jedna z ulic nosi imi dr. A. Ma"kowskiego, ale nikt nie zadba", #eby zabezpieczy& jego dom.
Wuja Teodora nie pami tam, zmar" w 1929 roku. Z opowiada%
starszych kuzynek wiem, #e by" to gruby starszy pan z lask!, lubi!cy
dobrze zje$&, z"o$nik o z"otym sercu. Opowiadali mi, #e jak obje#d#a"
pola i zobaczy" kogo$, kto „wypasa"” czy „krad"”, to wo"a" do stangreta:
„Zawracaj, #eby nas nie zobaczy"”.
Zdaje si , ze kupno Korytnicy nie by"o fortunnym pomys"em, a mo#e
po prostu zbieg"o si wszystko naraz – wojna, kryzys i po#yczki, które
bra" w Towarzystwie Kredytowym20, u rodziny, tak, #e zostawi" maj!tek
zad"u#ony. Od tej pory ciotka boryka"a si z d"ugami, z ratami, z rz!dcami albo nieudolnymi, albo nieuczciwymi. Wszystko odbywa"o si pod
znakiem kryzysu. Zmor! by"y raty, które trzeba by"o sp"aca&. Pami tam,
#e ciotka je'dzi"a stara& si o ich odroczenie, zabiera"a bi#uteri . Nie
by"o #artów, w razie odmowy grozi"a licytacja. Poza tym parcelowa"a
16
17
18

19
20

Karol Wierczak (1887-1939) – pose" endecki I, II i III kadencji Sejmu (1922-1935).
Dr Adam Ma"kowski z Woli Korytnickiej. Zob. przypis 7, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3, s.152.
Zdaniem W. Okulusa autorem paszkwilu na M. Holder-Eggerow! by" dr A. Ma"kowski. Prof.
A. Ko"odziejczyk w kontek$cie ca"ej dzia"alno$ci dr. Ma"kowskiego podaje t informacj
w w!tpliwo$&. Zob. A. Ko"odziejczyk, Maria Holder-Eggerowa, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2,
s. 13.
Rodzina Jakimowiczów – zob. przypis 6, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3, s. 152.
Towarzystwo Kredytowe Ziemskie – pierwsza polska instytucja bankowa z siedzib! w Warszawie, za"o#ona w 1825 roku z inicjatywy K. Druckiego-Lubeckiego. Dzia"a"o do 1939 r.
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maj!tek, wtedy powsta"y tzw. kolonie. W ko%cu przed sam! wojn!, po
$mierci mojej babki, zostawi"a sobie tylko o$rodek, czyli dwór z ogrodem
i sadem, a na zim wyjecha"a do Warszawy.
Przez par lat w lecie w Korytnicy urz!dza"a tzw. letnisko, na które
zje#d#a"y si g"ównie starsze endeczki, albo wdowy po endekach. Ju#
po wojnie, na lektoracie21 w Akademii Sztuk Pi knych, który by" jednocze$nie prowadzony dla Ministerstwa Kultury i Sztuki, spotka"am jedn!
z nich. By"a, zdaje si , zdrowo przestraszona.
Ja „nasta"am” w Korytnicy po $mierci mojego ojca w 31. roku. By"
kapitanem 2. Pu"ku Saperów Kaniowskich22 (urodzi"am si w pu"ku
w Pu"awach). Zmar" na gru'lic . Matka zlikwidowa"a mieszkanie
w Rado$ci23, zacz "a pracowa& w Pa%stwowych Zak"adach In#ynie-

Korytnica, przed dworem od strony salonu, lata mi dzywojenne.
W pierwszym rz dzie od lewej; Stanis!awa Stankiewicz (matka
Ireny), Irena Stankiewicz, Ludmi!a Szretter (bratanica M. Holder-Eggerowej); w drugim rz dzie od lewej:Micha! Grabowski (zi "
Ottomara), Maria Holder-Eggerowa, Lidia Piszczkowska (babcia
Ireny), ZoÞa #oszczy$ska (córka ZoÞi Arczy$skiej), Ottomar
Szretter (brat Marii Holder-Eggerowej) Waleria Grabowska (córka
Ottomara, %ona Micha!a) i kuzyn Grabowskich. Ze zbiorów Ireny
Stankiewicz
21
22

23

Lektorat – zaj cia lektora (wyk"adowcy), w tym przypadku nauka j. obcych.
Zosta" sformowany 22 VIII 1921r. w garnizonie Pu"awy z po"!czenia III, XIII i XXVII Batalionu
Saperów oraz II Zapasowego Batalionu Saperów.
Rado$& (Warszawa) – prawobrze#ne osiedle warszawskie, cz $& dzielnicy Wawer, dawniej
samodzielna miejscowo$&.

Korytnica to taka cudna wie$...

199

rii, tzw. PZIn#-u24, dzi ki genera"owi Tadeuszowi Kossakowskiemu25.
Przywioz"a mnie wi c do Korytnicy, gdzie mieszka"a ju# moja rodzona
babka, babcia Lidia, która po $mierci swojego m #a, odpraw po nim,
czyli 18 tys. rubli, utopi"a równie# w Korytnicy. Zosta"a do $mierci we
dworze. Nazywano j! „pani! starsz!”. Pami tam j! zawsze siedz!c!
w fotelu w saloniku, ze s"uchawkami na uszach, szyj!c!, g"ównie ceruj!c! albo robi!c! papierosy. Obie z ciotk! pali"y. Wtedy papierosy
„robi"o si ” przy pomocy maszynki26, nabija"o si tyto% do gilz27. Moja
babka umar"a maj!c 66 lat nagle na serce. By"a t g!, zreumatyzowan!
kobiet!, chodz!c! na spacery tylko do bramy wjazdowej.

Korytnica, lata mi dzywojenne. Obecnie ul. Sienkiewicza, pod
tzw. górk . Ze zbiorów Ireny Stankiewicz

Moja cioteczna siostra w Londynie, lekarz, powiedzia"a kiedy$: „Mam
tyle lat, co babcia! Co by ona powiedzia"a, jakby mnie zobaczy"a w dresie?” Obie z ciotk! nosi"y si czarno i d"ugo. Na ciotce to si zem$ci"o.
Ju# w Warszawie prze#y"a „drug! m"odo$&”, a liczne siostrzenice,
którym zatruwa"a #ycie moralno$ci! i bogobojno$ci!, chichota"y, ze
mn! w"!cznie.
Je#eli dzi$ usi"uj o tym pisa& to dlatego, #e by" to dom mojego
dzieci%stwa, #e nie istnieje, jak tysi!ce innych takich dworów. Mój

24

25
26
27

Pa%stwowe Zak"ady In#ynierii – polski koncern przemys"owy powsta"y w 1928 r. z inicjatywy
ministra przemys"u i handlu Eugeniusza Kwiatkowskiego – jednocz!cy okoliczne fabryki
samochodów (CWS, Polski Fiat), ci!gników i czo"gów (Ursus). Istnia" do 1939 roku.
Gen. T. Kossakowski (1888-1965) – in#ynier, „cichociemny”, gen. dyw. Wojska Polskiego.
Tzw. gilzownica – urz!dzenie do wype"niania bibu"ek papierosowych.
Gilza – pusta bibu"ka papierosowa z Þltrem.
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cioteczny brat, który mieszka" w Korytnicy w najgorszym okresie, bo
w czasie okupacji, pisze z Kanady: „Korytnica, Korytnica to jest taka
cudna wie$”. Ten dom by" du#y, roz"o#ysty, ciemnawy. Starsza cz $&28
niska, parterowa, z ogromnym, gontowym dachem - jeszcze Ronikiera. Z pokojem, w którym ten hrabia-mistyk29, polski Cagliostro, umar"
i podobno straszy". Z du#! kuchni!, kancelari!, bocznymi „pokoikami”.
Obro$ni ty dzikim bluszczem. Z dwoma gankami. Nowsza cz $& (chyba
)uniewskich) murowana i pi trowa z du#ym balkonem30.

Tzw. Ronikierówka, stara cz &" korytnickiego dworu, lata mi dzywojenne. Ze zbiorów Ireny Stankiewicz

Na pewno nie by" to jeden z "adniejszych dworów, ale do$& harmonijne po"!czenie obydwu cz $ci i du#o zieleni, dodawa"y mu swojskiego
uroku. Podjazd przed domem obrasta"y kasztany, $wierki i modrzewie.
Za domem, w ogrodzie, od okien salonu, sz"a ukochana aleja lipowa.
Po latach, kiedy przyjecha"am, ju# nie by"o starego domu, na trawniku
wyros"y nowe zabudowania, pan Morawski ci!gn!" mnie tam w deszcz
i wo"a": „Alej zostawi"em! Jak rodzina przyjedzie, to zobaczy!”

28

29

30

Starszy, parterowy dwór - tzw. Ronikierówka (z ok. 1780 roku). Zob. przypis 16, „Zeszyty
Korytnickie”, t. 3, s. 173.
Hrabia-mistyk – Adam hrabia Ronikier herbu Gryf (1812-1873). Zob. przypis 17, „Zeszyty
Korytnickie”, t. 3, s. 173.
Nowy, pi trowy dwór zosta" zbudowany przez Tymoteusza )uniewskiego w latach 1895-1896.
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Modrzewie przed korytnickim dworem, lata mi dzywojenne. Ze
zbiorów Ireny Stankiewicz

Po obydwu stronach dworu ci!gn "y si budynki gospodarcze, a dopiero za nimi dalej „drugi ogród”, du#y, rozleg"y sad. Czasami jeszcze,
„niedobitki” rodzinne, staramy si ustali& kolejno$& obór, chlewów,
stajni, wozowni. Na pewno przed „cugow!”31 stajni! i wozowni!32 by"o
du#e „gumno”33 ze studni!, dalej rzadkiej urody tzw. stary spichrz34
z gankiem, na którym m.in. odbywa"o si przedstawienie pt. Ko ciuszko
pod Rac!awicami, za nim staw, raczej dwa stawy, przedzielone grobl!35
i obro$ni te wierzbami. Za ku'ni! dopiero gorzelnia i stare czworaki36.
Zdumia"a mnie wypowied' pana Jaruzelskiego w jego wywiadzie,
#e on „mieszka" we dworze” i w czworakach by" mo#e raz. „I dopiero
my$my [tj. po wojnie, komuni$ci] zrobili…” itd. Bardzo by" to dziwny
panicz. „Nasze” czworaki by"y murowane, z sieni!, komor! „jak trza”.
I te czworaki, spichrze, a g"ównie ogromna stodo"a, to by"o nasze
królestwo. Dla moich starszych kuzynów, którzy zje#d#ali na wakacje,
pomagali przy #niwach, zwozili siano i dla mnie, m"odszej, która tu #y"a
przez ca"y rok.

31
32
33
34
35
36

Stajnia „cugowa” – stajnia z ko%mi zaprz gowymi.
Wozownia – budynek wykorzystywany do przechowywania powozów, karet.
Gumno – podwórze wraz budynkami gospodarczymi.
Spichrz – budynek s"u#!cy do magazynowania zbo#a.
Grobla – wa" ziemny utrzymuj!cy wod w sztucznym zbiorniku (np. w stawie).
Czworaki – budynek dworski przeznaczony na mieszkania dla s"u#by.
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Plan za!o%enia dworskiego w Korytnicy, stan mi dzywojenny. Rys. Irena
Stankiewicz, opr. komputerowe Mariusz Chmielewski. Ze zbiorów Towarzystwa Przyjació! Ziemi Korytnickiej
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Nie mo#na powiedzie&, #eby ciotki zajmowa"y si dzie&mi. Wkracza"y
wtedy, gdy nast!pi"o „naruszenie prawa”, czyli spó'nienie na obiad,
ucieczka „na wie$” bez pozwolenia. W najcieplejszej mej pami ci zosta"a Olesia. Olesia Koz"owska – #ona stangreta37, Olesia ciep"a, serdeczna, $miej!ca si ch tnie, Olesia z powiedzonkami: „Nie powiem,
bo nie wiem”. Powiedzia"a mi, kiedy widzia"am j! ostatni raz: „Jerusia,
rant dosta"am, tydzie% temu na ms za dziedzick zanies"am”.
Zacz "am #y& w tym du#ym, pustym domu, ba"am si zasypia& na
górze, ba"am si burzy i po#aru. Na co dzie% #y"o si skromnie, jednostajnie. Lampy naftowe z kloszem w saloniku, wisz!ca secesyjna38
w jadalni, „lampki” w przedpokoju i kuchni.
Adwent, Wielki Post, „majowe” - odmierza"y pory roku. Zimy by"y d"ugie i ostre, $nieg zasypywa" ogród, w mrozy hucza"y druty telefoniczne.
Ciotki przebiera"y nasiona, czasem haftowa"y. Za to Bo#e Narodzenie
nadchodzi"o d"ugo i uroczy$cie. Robi"o si zabawki z wydmuszek,
z bibu"ek. W sklepikach sprzedawali arkuszami gwiazdki i anio"ki. Potem zje#d#a"a rodzina, pali"o si w go$cinnych pokojach. Przyje#d#a"a
mama. Na Wigili przychodzi" pra"at, ksi!dz Ignacy Jasi%ski39 i wikary.
Pra"at by" ju# bardzo stary, przywozi" mi orzechy i numery „Przewodnika
Katolickiego”40. Na Wielkanoc je'dzi"o si do niego na plebani z #yczeniami. Jego portret malowany przez Jana Smyka wisi dzi$ w zakrystii.
By" wielkim spo"ecznikiem. Wykszta"ci" trzech ksi #y ze swej rodziny.
Dwóch z nich przyje#d#a"o na wakacje jeszcze jako klerycy. Potem
jeden z nich, Micha" Ga"ecki41 zosta" w Korytnicy wikarym. Organizowa"
M"odzie# Katolick!42, uczy" w szkole, gra" w pi"k . Kiedy dosta" przeniesienie, nie chcieli go wypu$ci&. Wróci" w 39. roku, z w drówki na
„wschód”, chyba by" kapelanem. Umar" w 41. lub 42. roku po krótkiej,
gwa"townej chorobie. Par dni temu dosta"am od p. Teresy Kietli%skiej
ksi!#eczk pt. M!odzie"y Polskiej - zbiór wiadomo ci po"ytecznych
z dodaniem dzia!u literackiego i pie ni ojczystych napisan! przez ksi dza Ignacego Cyraskiego43 w 1917 roku. Rodzaj kalendarza, $piewnika,
37

Stangret – wo'nica.
Secesja – styl w sztuce europejskiej ostatniego dziesi ciolecia XIX w. i pierwszego XX w.
Charakterystycznymi cechami stylu secesyjnego s! p"ynne, faliste linie i ornamentacja
abstrakcyjna b!d' ro$linna oraz subtelna pastelowa kolorystyka.
39
Ks. pra". Ignacy Jasi%ski – zob. przypis 17, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s.125.
40
„Przewodnik Katolicki” – najstarszy w Polsce tygodnik o tematyce spo"eczno-religijnej
powsta"y z inicjatywy arcybiskupa pozna%sko-gnie'nie%skiego Floriana Stablewskiego.
Ukazywa" si od 17 I 1895 r.
41
Ks. Micha" Ga"ecki – zob. przypis 30, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s.50.
42
Zob. przypis 34, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s. 54.
43
Ks. Ignacy Cyraski (1881-1943) - wikary korytnicki, dzia"acz spo"eczny, opiekun m"odzie#y.
W okresie I wojny $w. by" cz"onkiem Rady Opieku%czej Powiatowej, za"o#y" te# w Korytnicy
Towarzystwo M"odzie#y pod wezwaniem Matki Boskiej Ró#a%cowej. Autor broszury Co da!a
38
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o wszystkim: obchody $mierci Sienkiewicza, Katolickie Towarzystwo
M"odzie#y M skiej i *e%skiej, Komisja Naukowa, a jak#e, znajome
nazwiska. Wszystko to w jakiej$ formie przetrwa"o do 39. roku, bo pami tam Ko"o Gospody% Wiejskich, kursy gotowania i szycia, wystawy
rolnicze. Par lat temu by"am zaproszona na wr czenie sztandaru
szkole, obecnie Sienkiewicza, dawniej Pi"sudskiego44. Zjecha"y w"adze
z województwa oraz by"y absolwent tej#e szko"y, ówczesny minister.
Przemawiano d"ugo i nudno. By"a to typowa socjalistyczna dr twota. Ja
z mojej szko"y pami tam historyka Jana Gilasa45, nauczyciela z Bo#ej
"aski, prowadz!cego obszern! korespondencj , z którym$, niestety
nie pami tam z którym, socjologiem z Krakowa – chyba. W czasie
okupacji by" cz"onkiem AK, ukrywaj!cym si i poszukiwanym, a zabity
zosta" wybuchem miny zaraz po wkroczeniu bolszewików. Sienkiewicz
ma bardzo du#o szkó". A tak mi si marzy"a szko"a im. Jana Gilasa,
ps. „Szary”.
Co do okolicy, pami tam oczywi$cie najlepiej s!siednie dwory: Turn 46 i Paplin47. Ca"a rodzina Popielów w Turnie by"y to tak zwane „orygina"y”. Pana Ignacego Popiela48 nie pami tam, znam tylko anegdotki,
jakie o nim opowiadano m.in. t jak do pra"ata Jasi%skiego powiedzia":
„A ksi!dz jest mi winien rubelka za pokrycie krowy. – Kiedy, panie dziedzicu, nie by"o skutku. – A ksi!dz, jak $luby dajesz, to jest zawsze jaki$
skutek?” By" tak punktualny, #e je$li przyjecha" gdzie$ z wizyt! przed
oznaczon! godzin!, kaza" stangretowi czeka& przed bram!. Podobny
by" jego syn „m"ody Kazio”49.
Turna to chyba najlepiej prowadzony maj!tek w powiecie. Opowiadano cuda o oszcz dno$ci we dworze – jednej lampie, przenoszonej
z pokoju do pokoju i kaszce na kolacj . Pami tam, jak w czasie okupacji potrzebowali$my koniecznie zatelefonowa& do Warszawy, a w
Turnie by" czynny telefon, bo urz dowa" tam ligenszaft50. Pan Kazimierz przyj!" nas w gabinecie od góry do do"u obwieszonym rogami
Ziemi W#growskiej Rada Opieku$cza (Warszawa 1917) i ksi!#ki-podr cznika M!odzie"y
Polskiej… Wed"ug niesprawdzonych informacji zgin!" na Wile%szczy'nie w czasie II wojny
$w. zamordowany przez sowietów.
44
Szko"a Podstawowa im. H. Sienkiewicza – zob. przypis 9, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3,
s.152.
45
Jan Gilas (1905-1944) - zob. przypis 25, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s.50.
46
Pa"ac w Turnie – pa"ac w stylu renesansu francuskiego wzniesiony w 1882 r. dla rodziny
Popielów herbu Sulima.
47
Dwór w Paplinie – barokowy dwór modrzewiowy z po". XVIII wieku, od 1838 r. w"asno$&
rodziny Cieleckich herbu Zaremba, obecnie w"asno$& rodziny Toczy"owskich.
48
Ignacy Popiel herbu Sulima – w"a$ciciel maj!tku Turna.
49
Kazimierz Cho$ciak Popiel – zob. przypis 19, „Zeszyty Korytnickie” t. 3, s.154.
50
Ligenszaft – gospodarstwo, maj!tek pod zarz!dem niemieckim.
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Ks. Jan Cyraski, z: Z dorzecza
Bugu i Liwca…

Ok!adka ksi'%ki ks. Cyraskiego
M odzie!y Polskiej... z: Z dorzecza
Bugu i Liwca…
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Strona tytu!owa ksi'%ki ks. J. Cyraskiego M odzie!y Polskiej…,
Ze zbiorów Tadeusza (aboklickiego

Odznaka Katolickiego Towarzystwa M!odzie%y z czasów
I wojny &wiatowej. Ze zbiorów
Piotra Wyszogrodzkiego
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i opowiada" przepi knie o polowaniu i wabieniu "osi gdzie$ w okolicach
Pi%ska. Zastanowi"o mnie, #e zak"adaj!c nog na nog podk"ada" „Rycerza Niepokalanej”. Dopiero pó'niej dosz"o do mnie, #e mia" spodnie
z guziczkami od spodu. Po wojnie zosta" aresztowany w W growie,
ale chyba na krótko, potem pracowa" w PZU, bardzo dzielny, bardzo
pogodny, przyja'ni" si z nami do ko%ca. Pami tam, jak uciek" z przychodni, gdy stwierdzono u niego zawa" i chciano wezwa& karetk . Jego
siostra i siostrzenice mieszka"y na tej samej ulicy, co ja z matk!. Siostra
umar"a, a siostrzenice wyjecha"y do Australii.
W Paplinie mieszkali pp.
Cieleccy. Dwór pi kny, chyba XVII-wieczny, drewniany.
Pan Jan Cielecki51 – koniarz,
tzw. „bon viveur” 52, kobieciarz, smakosz, wspania"y
gaw dziarz. Jego #ona,
Rena, w 39 r. wyjecha"a na
„ucieczk ” i nie wróci"a. Pan
Jan przyje#d#a" co par dni
do Korytnicy, najpierw karet!, potem ju# rowerkiem.
Pami tam, gdy podczas
pierwszej wojennej zimy,
przy nagrobkowej lampce
opowiada" o jedzeniu i o jaki$
kluseczkach na mleku z w!tróbk! itd. Dewiz! jego #ycia
by" wiersz: „*yj pe"ni! #ycia i
za celem go% – kobieta i ko%.
*ycie celem – rozumu zaleta
– ko% i kobieta”. Maj!tek, w
przeciwie%stwie do Turny,
by" chyba w op"akanym sta- Jan Cielecki, ostatni w!a&ciciel Paplina, z:
Z dorzecza Bugu i Liwca…
nie. Po wojnie wyrzucono
go z dworu jak wszystkich.
Podobno gdzie$ furmani" i umar"53.

51
52
53

Jan Cielecki – ostatni w"a$ciciel Paplina.
Cz"owiek umiej!cy i lubi!cy u#ywa& #ycia i bawi& si .
Wed"ug relacji Antoniego Rudasia z W growa, Jan Cielecki po wojnie oraz wyrzuceniu
go z maj!tku, furmani" i rozwozi" bryczk! mleko. Cz sto by" równie# wynajmowany przez
okolicznych gospodarzy jako ekspert przy zakupie koni.
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Bardzo blisko Paplina by"a Starawie$, nale#!ca chyba do jakiej$
bocznej linii Radziwi""ów54. Pa"ac, do 46. roku zamieszkany, popad"
pó'niej w ruin . Odbudowany przez NBP, jest domem wczasowym55.
By"am tam raz z historykami sztuki na obje'dzie Podlasia. Nie zastali$my kierownika, jaki$ pracownik nie móg" si zdecydowa&, #eby nas
wpu$ci&, za#!da", #eby$my zdj li buty. Powiedzia"am: „U ksi cia pana
nie zdejmowa"am, to i teraz nie b d !”. Moja ciotka zabra"a pewnego
razu m"odego „Frania” Radziwi""a po jakiej$ samochodowej kraksie i potem ksi #na przyjecha"a dzi kowa&. By"o to najwi ksze rozczarowanie
mojego #ycia. Nie mia"a d"ugiej sukni, a i urodna nie by"a.
Dalej by"a Kamionna56, nale#a"a do którego$ z Jacyniczów, chyba
marynarza. Podobno polska marynarka zaczyna"a si od dwóch Jacyniczów, dwóch czy trzech Mohuczych i trzech Stankiewiczów, czyli moich
stryjów. I )ochów hrabiego Kurnatowskiego57, gdzie administratorem
by" pan Gieysztor, uroczy starszy pan, który czasem przyje#d#a" do
Korytnicy. I pp. Skar#y%scy z Rybienka, rodzice chyba lotnika. W )ochowie by"a najbli#sza stacja kolejowa. Chodzi" autobus do Paplina.
Do Paplina wysy"a"o si „konie”. Po wa#niejszych go$ci do )ochowa.
W zimie z futrami i baranic!.
Moja matka przyje#d#a"a raz w miesi!cu. Nads"uchiwa"am w oknie
„inteligentnego” turkotu. Pewnego razu, kiedy wraca"a po $wi tach, autobus wpad" do rowu pod )ochowem, mia"a bardzo st"uczon! r k .
Dopiero na tych objazdach po Podlasiu mog"am zobaczy&, jaki to
pi kny kawa" Polski. I jak bardzo zniszczony. O ile ko$cio"y na ogó"
przetrwa"y, pieczo"owicie remontowane, o tyle dwory i pa"acyki, nie
mówi!c ju# o parkach, albo zrujnowane zupe"nie, albo rekonstruowane. Pa"ac w Sterdyni58 mia" by& zdaje si odnowiony przez Zwi!zek
Kompozytorów. Przepi kne oÞcyny. Klatka schodowa i resztki fresków,
a z mebli jaki$ za ci #ki do wyniesienia stó" i pokojowa lodówka na lód.
54

55

56

57

58

Ostatnimi w"a$cicielami Strejwsi (do 1945 r.) byli Franciszek Radziwi"" i ZoÞa de Gren
z Wodzickich Radziwi""owa.
W 1944 r. wojska radzieckie spl!drowa"y i ograbi"y pa"ac. Po drugiej wojnie $wiatowej
maj!tek przej!" Skarb Pa%stwa. W latach 70. po gruntownych remontach przekazano
pa"ac na potrzeby reprezentacyjne NBP.
Maj!tek Kamionna w okresie mi dzywojennym nale#a" do Teodora Jad'wi%skiego. Przed
Jad'wi%skimi maj!tek nale#a" do rodziny Godlewskich, którzy w II &wierci XIX w. wybudowali tam klasycystyczny murowany dwór.
W 1919 roku maj!tek )ochów jako posag Izabelli Zamoyskiej przeszed" na w"asno$&
rodziny Kurnatowskich herbu )odzia. Eryk Kurnatowski (1883-1975) by" znanym w II RP
pasjonatem koni. W 1931 r. za"o#y" w )ochowie stadnin , która w latach 1935-1939 by"a
notowana na1. miejscu w$ród wszystkich stajni w Polsce.
Rezydencja barokowa rozbudowana i przekszta"cona w pocz!tkach XIX w. wed"ug projektu
Jakuba Kubickiego dla S. Ossoli%skiego. Ostatnim w"a$cicielem dóbr sterdy%skich by"
Franciszek Krasi%ski.
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Paplin si osta", chyba jako szko"a rolnicza. Na pogrzebie wuja Teodora
Holder–Eggera pan Cielecki przemawia". Zako%czy": „Umar" panem na
Korytnicy”. Jemu to nie by"o dane.
Przez te lata, przyje#d#aj!c z rzadka, obserwowa"am zmiany zachodz!ce i we dworze, i we wsi. Nie mog powiedzie&, #e na lepsze.
Pisz to bez uprzedzenia. Poza dworem najwi cej ucierpia"y ko$ció"
i cmentarz. Ko$ció" nie mia" szcz $cia by& pod kontrol! konserwatorów. Prawda, #e wycofuj!c si Niemcy wysadzili wie# ko$cieln!59.
Wylecia"y witra#e fundowane przez )uniewskich i Holder–Eggerów
i chyba uleg"y zniszczeniu wisz!ce, bardzo pi kne „paj!ki”. Ale poza
tym kolejno wytrzebiono dok"adnie lipy przed ko$cio"em, rozebrano ambon 60, wyniesiono z prezbiterium61 "awki kolatorskie62, przy odnawianiu
zamalowano polichromi 63 – pami tam, #e sklepienie prezbiterium by"o
ciemnoniebieskie, nad "awkami dwa medaliony z wizerunkami $wi tych
– chyba by"a $w. Jadwiga. Zamiast tego namalowano dwa realistyczne
malowid"a. Ostatnio pi kne ogrodzenia z polnych kamieni zacementowano. Gdybym wiedzia"a o tym wcze$niej, mo#e bym $ci!gn "a którego$ z kolegów z malarstwa $ciennego ze Szko"y Sztuk Plastycznych
w Warszawie. Wydzia" istnia" bardzo krótko i zosta" zlikwidowany w dobie socrealizmu64, ale dawa" bardzo solidne wykszta"cenie i podstawy
rzemios"a, od tynków po freski65, witra#e itd. Moja kole#anka malowa"a
np. w Dobrem, a teraz robi"a mozaiki w Warszawie i mozaiki (z kostek
polnego kamienia) w Sypniewie. Rozebrano te# star!, modrzewiow!
plebani , postawiono typowo p"askie pude"ko z typowymi malowanymi
na pstro kratkami ogrodzenia.
Z nowym proboszczem mia"am par dobrych kontaktów: radzi"am
mu, #eby pomalowa" ca"y ko$ció" na bia"o, u$wiadomi"am mu, #e obraz
w bocznym o"tarzu ma spuszczan! zas"on , no, reszty chyba nie da si
odrobi&. Konserwatorzy podzia"ali za to na zniszczony i bardzo "adny,
z XVII w., nagrobek Sobieskich66.
Wojna „z"apa"a” mnie w Korytnicy na wakacjach. Od 38. roku by"am
w gimnazjum Sióstr Nazaretanek w Warszawie, moja babka umar"a,
59

60
61
62
63
64

65
66

Wie#a ko$cio"a wysadzona w nocy z10 na 11 VIII 1944 r. Zob. przypis 12 „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s.122.
Zob. przypis 15, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3, s.153.
Zob. przypis 16, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3, s.153.
Zob. przypis 17, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3, s.153.
Polichromia – wielobarwna ozdoba malarska $cian, suÞtów, podniebienia sklepie%.
Socrealizm (realizm socjalistyczny) – kierunek w sztuce, okre$lany jako metoda twórcza,
istniej!cy od 1934 r. w sztuce radzieckiej a nast pnie w pozosta"ych krajach socjalistycznych.
Freski – technika malarstwa $ciennego polegaj!ca na malowaniu na mokrym tynku.
Zob. przypis 11, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s. 46.
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ciotka przyjecha"a na lato, przyjecha"a jej bratanica z córeczk!, moja
cioteczna siostra, starsza siostra mojej matki – #ona pu"kownika Weryho
z ma"ym synkiem. Pierwsze dni to by"o s"uchanie radia na s"uchawki:
„Uwaga, uwaga”, bardzo szybko posz"a fala uciekinierów, potem przysz"y piechot! z Warszawy nasze matki, moja i mojej ciotecznej siostry,
sz"y wzd"u# torów drog! przez lasy, które si pali"y. Przyjecha" p"k. Weryho i zabra" ciotk , pojechali na wschód. Uciekinierzy nap"ywali bez
przerwy, noclegi na pod"odze, plotki, owszem, psychoza szpiegów. Raz
nocowa"a jaka$ dobra pianistka, gra"a „Rewolucyjn!”67 przy $wieczce
w salonie. Ciotki p"aka"y. S"ycha& by"o armaty, coraz bli#ej. Par dni
ukrywa" si str!cony w okolicy W growa lotnik major Prohasko, ju# po
wkroczeniu Niemców poszed" piechot! do Warszawy. Bombardowa%
nie by"o. Ostatni dzie% i noc siedzieli$my w piwniczce po jab"kach. Przysz"y kobiety z czworaków. Przyje#d#ali spanikowani #o"nierze, chowali
si pomi dzy drzewami. Nie pami tam, którego dnia ko"o po"udnia
wkroczyli Niemcy. Pierwszy na motocyklu, kaza" pi& wod , nim si sam
napi". Potem jechali ca"y dzie% bez przerwy na Ka"uszyn, na Warszaw
– pojazd za pojazdem. W rowie ko"o kapliczki le#eli dwaj umieraj!cy
#o"nierze polscy, nie mo#na ich by"o przenie$& przez szos . Potem
Niemcy w gorzelni znale'li karabiny, które zostawi"a policja. Wzi li
zak"adników - rz!dc , proboszcza. Ciotka bardzo dobrze mówi"a po
niemiecku – wyprosi"a. Kr!#y"y pog"oski o nadej$ciu „Ruskich”, o granicy na Wi$le. Ca"y czas by"a pi kna, s"oneczna pogoda, niebieskie
niebo. Przejazdem zatrzymywa"y si #ony oÞcerów marynarki z Pi%ska,
pewno pó'niejsze wdowy katy%skie. Potem pad"a Warszawa. Wracali
ci z ucieczki na wschód, ci którzy wyszli z Warszawy na apel Umiastowskiego68. Brat matki Zygmunt69 – polonista. Odchodzili stopniowo
piechot! ci z Warszawy. My$my zosta"y, nie mia"y$my dok!d wraca&.
Którego$ dnia ciotka po#yczy"a z Paplina karet i pojecha"a do Krzeska
– maj!tku za Siedlcami dowiedzie& si o losy jego w"a$ciciela pana
Marchockiego. Nie by"o go. Bolszewicy zd!#yli go wywie'&. Ciekawe,
#e w czasie okupacji ciotka chodzi"a do Ossowieckiego w jego sprawie.
Trzymaj!c list, opisa" jej dok"adnie dwór w Krzesku i twierdzi", #e widzi
p. Marchockiego w celi w okolicach Moskwy. Nigdy nie wróci".
Z tej pierwszej zimy, a i jesieni, pami tam: brak opa"u, $wiat"a,
mieszkali$my na górze. Na dole z miejsca zacz "y si kwatery. Pami tam, #e w czasie przyjazdu jakich$ wa#nych genera"ów moja m"odsza
kuzynka str!ci"a im pod nosem szklank – niechc!cy, ale wszyscy si
67
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Etiuda rewolucyjna C-moll op.10 nr 12 Fryderyka Chopina.
W nocy z 6 na7 IX 1939 r. p"k Roman Umiastowski, szef propagandy w Sztabie Naczelnego
Wodza, wyg"osi" w radio przemówienie, w którym wzywa" m #czyzn zdolnych do walki do
opuszczenia Warszawy w celu utworzenia nowej linii obrony na wschód od Wis"y.
Zygmunt Piszczkowski - zob. przypis 15, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3, s.173.
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bardzo wystraszyli. Zachowywali si dosy& przyzwoicie, zw"aszcza
starsi. Poza tym ogrzewali dó".
Bardzo szybko zacz li zje#d#a& wysiedle%cy z Pozna%skiego i P"o%skiego, którego$ dnia rzuci"a mi si na szyj dziewczyna w spodniach
i kurtce – to by"a moja kole#anka od Sióstr Nazaretanek. Rodzina
Budnych zosta"a w Korytnicy w domu po m"ynarzu – Niemcu, razem
ze swoim s!siadem p. Józefem Zalewskim.
Jeszcze by"o radio, u którego$ z nauczycieli albo w gminie. Którego$ wieczoru przynie$li wiadomo$&, #e mój stryj Roman Stankiewicz70,
który wyprowadzi" do Anglii „Groma”71, „Burz ”72 i „B"yskawic ”73, zosta"
odznaczony przez króla Jerzego razem z gen. Sikorskim74 i Sosnkowskim75. Niestety, ju# w listopadzie przysz"a wiadomo$&, #e najstarszy
brat Mamert Stankiewicz76 zgin!" na „Pi"sudskim”, zatopionym na
minie. Stryj Roman zgin!" na „Medocu”, w rok pó'niej, tego samego
dnia i miesi!ca.
Tej zimy zacz "y si ucieczki ze wschodu przez Bug i Ma"kini . Z Bia"egostoku przyby": m!# najm"odszej siostry ciotki Mary i mojej babki,
Hildy, aptekarz z koleg!. Zacz!" pracowa& w tutejszej aptece, której
kierownik zmar" i zosta"a po nim wdowa p. Mas"owska z liczb! ilo$ci!
córek. Po nim uciek"a siostra mojej matki, #ona pu"kownika – Weryhowa
z synkiem, która te# przedtem wyl!dowa"a w Bia"ymstoku (przez Wo"y%
z Krakowa). Wcze$niej wróci" z wojny ksi!dz Micha" Ga"ecki, chyba
nawet przesiedzia" gdzie$ na Wschodzie, bardzo zabawnie wygl!da"
bez sutanny, w przykrótkim p"aszczyku, przychodzi" na bridge’a77.
70
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Roman Wiktor Stankiewicz (1898-1940) – wojskowy, komandor porucznik Polskiej Marynarki Wojennej. Uczestnik obu wojen $wiatowych, dow. dywizjonu kontrtorpedowców.
W 1939 r. wyprowadzi" podleg"e mu okr ty do Wielkiej Brytanii. Zgin!" na storpedowanym
przez niemiecki samolot francuskim patrolowcu „Medoc”.
ORP „Grom” (Okr t Rzeczypospolitej Polskiej „Grom”) – polski niszczyciel pe"ni!cy s"u#b
w Marynarce Wojennej w latach 1937-1940, zatopiony przez samolot niemiecki 4 maja
1940r.
ORP „Burza” – polski niszczyciel wprowadzony do s"u#by w 1929 r. , w latach 60. i 70.,
okr t muzeum.
ORP „B"yskawica” – polski niszczyciel wprowadzony do s"u#by w 1937 r. , od 1976 – muzeum, najstarszy istniej!cy na $wiecie niszczyciel.
Gen. W"adys"aw Eugeniusz Sikorski (1881-1943) – polski wojskowy, polityk, Naczelny
Wódz Polskich Si" Zbrojnych, premier rz!du na uchod'ctwie w czasie II wojny $w.
Gen Kazimierz Sosnkowski (1885-1969) – polski dowódca wojsk i polityk, za"o#yciel Zwi!zku Walki Czynnej, gen. broni Wojska Polskiego, minister spraw wojskowych, nast pca
Prezydenta RP, komendant g"ówny ZWZ, Wódz Naczelny Polskich Si" Zbrojnych.
Mamert Stankiewicz herbu Mogi"a (1889-1939) – komandor porucznik Marynarki Wojennej
II RP, kapitan #eglugi wielkiej Polskiej Marynarki Handlowej, dow. statków: „Lwów”, „Polonia” oraz ”Pi"sudski” znany jako „Znaczy Kapitan”, tak#e jako bohater powie$ci Karola
Borchardta „Znaczy Kapitan”.
Bridge (bryd#) – gra karciana.
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W ogóle w tym czasie do Korytnicy nap"ywa"o dosy& du#o inteligencji,
jedni na krócej, inni zostawali. W o$rodku zdrowia osiad" doktor Roman
Wiktorowski, chyba $wie#o po podchor!#ówce sanitarnej, przychodzi"
na obiady. Mo#na powiedzie&: ukszta"towa"o si jakie$ $rodowisko,
troch wysiedlonych, troch uciekinierów. Ró#nie dawali sobie rad .
Kwit"a np. dentystka p. Znaniecka. Miejscowi, szczególnie gospodarze
z tzw. kolonii, sprzedawali mleko, mas"o, i to z "aski. Rozkwita" m"yn
Cichockich. Poniewa# Niemiec (chyba Martens), w"a$ciciel wiatraka
wyjecha", nie by"o konkurencji. Pani Cichocka, przyk"adna cz"onkini
Akcji Katolickiej, Ko"a Gospody%, wykupywa"a od nas rzeczy targuj!c
si zawzi cie. Mieli trzy córki (syn podchor!#ak w oßagu), które mieszka"y w Warszawie bodaj u #ony majora Trzaski–Durskiego, ale w lecie
zje#d#a"y do Korytnicy. Najstarsza, naj"adniejsza Jadwiga, zosta"a przyjació"k! starosty w growskiego, Wernera. Rozje#d#a"a si z Niemcami
samochodami, obryzguj!c przechodniów obÞtym korytnickim b"otem.
Obnosi"a si pi knymi futrami, przykro mi, ale s!dz , #e po#ydowskimi.
W ksi!#ce p"k. A. Borkiewicza „Powstanie Warszawskie” jest wzmianka, #e ten#e Werner zgin!" jad!c do Warszawy do kochanki. Zabawne
dosy& s! jej pó'niejsze dzieje. Po wojnie wyda"a si za lotnika z Anglii
i jako Wiga Pacholczyk zosta"a aresztowana w sprawie Skalskiego78
i siedzia"a w X Pawilonie79. Najm"odsza Marylka sko%czy"a Szko" Teatraln!. Poniewa# niektóre wyk"ady odbywa"y si w naszej Akademii
na My$liwskiej, widywa"am j! czasem, ale nie podchodzi"am.
Konspiracja zacz "a si wcze$nie. Chyba nauczyciel Jan Gilas, który za"o#y" ko"o rezerwistów w Korytnicy, pierwszy organizowa" ZWZ80,
a potem AK. Ciotka Holder–Eggerowa po pierwszej wojnie $wiatowej
organizowa"a $wietlice dla #o"nierzy (Ma"kinia) i ochronki dla sierot.
Po jej $mierci jej siostra – Hilda Lutosta%ska81, która odziedziczy"a
maj!tek po ucieczce z Bia"egostoku, wróci"a do Korytnicy, zosta"a
komendantk! WSK82 na gmin . Dwór sta" na ko%cu wsi, troch na
uboczu, odgrodzony ogrodem, co by"o o tyle dobre, #e mo#na si by"o
do niego niepostrze#enie dosta&. Cz sto przebywa" tu kto$ „spalony”.
78
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Sprawa Skalskiego – tzw. proces kiblowy. Stanis"aw Skalski (1915-2004) – gen. bryg. Wojska Polskiego, Najwi kszy polski as lotnictwa my$liwskiego okresu II wojny $w., uczestnik
bitwy o Angli , w 1948 r. aresztowany przez UB pod zarzutem szpiegostwa i skazany
w 1950r. na kar $mierci, zamienion! w drodze "aski na do#ywocie, w 1956r. uwolniony
i zrehabilitowany.
Jeden z pawilonów Cytadeli Warszawskiej.
Zob. przypis 50 „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s.70.
Hilda Lutosta%ska z d. Szretter – siostra Marii Holder-Eggerowej, po której odziedziczy"a
maj!tek Korytnica, komendantka WSK, prezeska Zarz!du Towarzystwa M"odzie#y *e%skiej.
Mieszka"a w Korytnicy do wyzwolenia.
WSK - Wojskowa S"u#ba Kobiet, konspiracyjna organizacja kobiet w latach okupacji.
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Za&wiadczenie spadkowe po J. Mas!owskim z 3 III 1942 r.
Ze zbiorów Leszka Kulika

Pami tam delegata rz!du londy%skiego z W growa, prof. gimnazjum
- Szczygielskiego. Jaki$ czas by" nasz kuzyn Micha" Grabowski, ps.
”Szary”, pracownik Philipsa (dostarczy" naszej organizacji radio do nas"uchu). Przychodzi"y *ydówki po #ywno$&, Weinstokowa. Jej $liczne
córki Gita i Luba chodzi"y z nami do szko"y. Niestety, nie mo#na by"o
ich d"u#ej przechowywa& i trzeba by"o bardzo uwa#a&, #eby kto$ ze
wsi nie zauwa#y".
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Hilda Lutosta$ska, z: Z dorzecza Bugu i Liwca…

Nie pami tam, kiedy wywieziono *ydów. Jeszcze w 40. roku *ydzi
z W growa dzier#awili sad. By"a to ogromna rodzina, która koczowa"a
w sadzie ca"e lato. Cz $& jej w por uciek"a, bo jeden z nich zapytany
o Szlom odpowiedzia": „Szloma za Bug”. Rodzin #ydowskich by"o
kilka, mi so przynosi" do dworu Fajbu$, pi kny starzec. By"y sklepiki
Dworki i Pinków. Podobno rodzina Pinków przechowa"a si gdzie$ na
kolonii. Nie zdo"a"am si dowiedzie& nazwiska tej kobiety, u której prze#yli, a warto. Po wojnie podobno opiekowali si ni! krewni z Ameryki,
zaopatrywali w w giel itd.
Ca"! okupacj sp dzi" w Korytnicy m"odszy brat mojej matki, Zygmunt Piszczkowski. Jak ju# wspomnia"am, zarabia" troch lekcjami na
zorganizowanych przez p. Gilasa kompletach. Na pewno zajmowa"
si informacj!. Nasz kuzyn w Warszawie, Micha" Grabowski, pracuj!cy w Philipsie, dostarczy" miniaturowe radio, które prawdopodobnie
s"u#y"o do nas"uchów. O jego dzia"alno$ci jest relacja w ksi!#ce Most
Holandia - Polska.
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Zygmunt, pseudonim „Trepka” by" wyczytywany z listy poszukiwanych w czasie ob"awy, jaki$ czas by" w Warszawie, ale mia" bardzo
s"abe papiery, wróci" do oddzia"u, poszed" do partyzantki do oddzia"u
„Witolda”, czasem przychodzi" si wymy& i wyspa&. Po „wyzwoleniu”
NKWD83 szybko zacz "o wybiera& AK–owców, wi c uciek" do Bia"egostoku. W par dni po jego wyje'dzie w nocy przyszli po niego. Us"ysza"am tylko jak ciotka mówi: „To komnata, gdzie on #y"”. Pracowa"
jako wyk"adowca w Liceum dla Doros"ych (gdzie w 1946 roku zrobi"am
matur ), bardzo chcia" si przenie$& do Warszawy, ale z braku mieszkania nie móg". Zmar" w 1964 roku. Mniej szcz $cia mia" wójt gminy,
by"y pose" na Sejm p. Ignacy Tomaszkiewicz84, który zosta" w domu, mia"
rodzin , gospodarstwo, dzieci. Spotka"am go na drodze do W growa
w towarzystwie #o"daka z karabinem, jeszcze si z nim przywita"am,
no i pow drowa" na par lat do kopalni. Szybko umar". „Przeciwnik”
mojej endeckiej ciotki, bardzo serdecznie z nami zaprzyja'niony, bardzo czynny w AK (podobno w kwatermistrzowie), jego #ona w WSK,
jej siostra p. Henia Jednorowska-Panufnikowa, jej brat – Mieczys"aw
Jednorowski, aresztowany i stracony po 18 lutego 1944r.
W Korytnicy odbywa"y si rozmaitego rodzaju szkolenia: w szkole
nauczyciel Jan Gilas zorganizowa" komplety gimnazjalne, pomaga" mu
siostrzeniec dziedziczki – mój wuj, polonista, te# AK-owiec, pseudonim „Trepka”. Znalaz"am tego potwierdzenie w niedawno otrzymanym
pami tniku p. H. Gilasowej. Lekcje odbywa"y si cz $ciowo w szkole,
cz $ciowo w mieszkaniach. Jedna z uczennic, p. ZoÞa Morawska-Rybakowa, wspomina, #e w czasie najazdu Niemców na szko" jeden z nich
zainteresowa" si ni!. By"a za du#a, jak na uczennic szko"y powszechnej. Pan Gilas wyt"umaczy" im, #e „jest zapó'niona w rozwoju”.
Szkolenia sanitarne prowadzi" dr Roman Wiktorowski, podchor!#y
sanitarny. Prowadzi" je w o$rodku zdrowia. Odby"y si przynajmniej dwa
kursy, zako%czone praktykami na Klimowi'nie. Z uczestniczek wiem,
#e by"a Teresa Guzowska z Woli, krewna p. Ma"kowskiego, Irena Kodrzycka, ZoÞa Morawska-Rybakowa. Z Zosi! Morawsk! chodzi"y$my
po wsi zbieraj!c po$ciel, p"ótna itd. Przyszykowa"y$my wyposa#enie
polowego szpitala. Szy"y$my bielizn . Ja – torby sanitarne. By"a to
piekielna robota - bardzo twarde, impregnowane p"ótno. Dr Wiktorowski prowadzi" równie# tzw. akcje przeciwtyfusowe. Poniewa# Niemcy
bardzo si bali tyfusu, by"a to pewna ochrona wsi. Przyje#d#ali m"odzi
medycy, szczepili, bardzo mili, kulturalni, najcz $ciej mieszkali we dwo-
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NKWD – Ludowy Komisariat Spraw Wewn trznych ZSRR, komunistyczna bezpieka.
Pose" Ignacy Tomaszkiewicz (1888-1959). Zob. przypis 54, „Zeszyty Korytnickie”, t. 2,
s.76.

216

Irena Stankiewicz

rze. Popularnie zwani „wsiarze”. D"u#szy czas mieszka"a we dworze
Lusia Gierymska85, krewna malarza, bardzo mi"a i kulturalna osoba.
Szkolenie wojskowe WSK dziewcz!t prowadzi" por. „Witold” we dworze. Niestety kurs zosta" przerwany w po"owie z polecenia W growa.
W Jaczewie takie kursy zorganizowa" por. „Boles"aw”, „Andrzej”.
Komendantk! WSK w Korytnicy by"a siostra Marii Holder-Eggerowej
- Hilda ze Szretterów Lutosta%ska. Mówi"a doskonale po niemiecku,
cz sto po$redniczy"a w kontaktach z kwateruj!cymi wojskami niemieckimi. Pami tam, #e ich komendantura znajdowa"a si w Watykanie86.
By"o to w 1941 roku przed uderzeniem na Rosj . (ci$le wspó"pracowa"a
z ni! siostrzenica p. Popiela z Turny, Wanda Jaworska. Przenosi"am
od niej meldunki do Kwa$nianki do „Boles"awa”, a Zosia Jaraczewska
dalej.
Mimo niemieckiego rz!dcy Popiel wysy"a" mnóstwo paczek do obozów jenieckich. Po wojnie znaleziono w Wilanowie, gdzie zaw drowa"a
jaka$ sekretarka z Turny, kilkaset listów od je%ców z podzi kowaniami.
By" z nim wywiad w telewizji. Po wojnie w Wilanowie pracowa" jego
kuzyn, kustosz p. Jan Glinka, który by" w czasie okupacji w Turnie.
W czasie pacyÞkacji Niemcy wzi li go za mjr. Brzeskiego i aresztowali,
bardzo dotkliwe pobili. Pan Glinka, który nic nie wiedzia", mia" potem
#al, #e nikt go nie wtajemnicza" w konspiracj .
Pan Popiel w pami tniku opisuje swoj! dzia"alno$&, kontakty
z Warszaw! (te# mówi" doskonale po niemiecku). Jan Basik, który
w lasach ruche%skich prowadzi" nas"uch, opowiada", #e przysy"a"
im zaopatrzenie. Prawie nie ma relacji o oddziale partyzanckim por.
„Witolda”. Historyk Gozdawa-Go" biewski w bardzo nierzetelnym
i powierzchownym opracowaniu podaje jako dat powstania oddzia"u prze"om grudnia i stycznia 1943/44 r. Mnie si wydaje, #e to by"o
pó'niej, a przynajmniej pó'niej do"!czyli do niego ukrywaj!cy si od
korytnickiej pacyÞkacji AK-owcy, m.in. wróci" z Warszawy mój wuj, Zygmunt Piszczkowski pseudonim „Trepka” – polonista, ulubiony ucze%
prof. J. Krzy#anowskiego, najbli#szy wspó"pracownik „Szarego” - Jana
Gilasa, prowadz!cy z nim komplety gimnazjalne, na pewno by" z nimi
nauczyciel Tadeusz Szaniawski, Wacek Morawski i mój kolega szkolny
– Stefan Zy$k. Warunki by"y ci #kie. Cz sto kwaterowali w Kwa$niance, ma"ym maj!tku pp. Jaraczewskich. Pan Jaraczewski przed wojn!
by" gorzelnym w Korytnicy. Jego córka Zosia aktywnie uczestniczy"a
w konspiracji. By"a "!czniczk!. U nich te# mieszka" por. „Boles"aw”,
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Krewna malarzy Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, przedstawicieli realizmu w malarstwie polskim.
Watykan - zob. przypis 4, „Zeszyty Korytnickie”, t.2, s.119.
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„Andrzej”, kolega i przyjaciel „Witolda”. Z Kwa$nianki oddzia" wyruszy"
do akcji „Burza”87.
Z Zosi! Morawsk!-Rybakow! chodzi"y$my na zbiórki #ywno$ci dla
oddzia"u, naszym rejonem by"y wsie Górki: Grubaki i Borze. Pomaga"
nam jej narzeczony Rybak, „Powolny”. Wracaj!c do pacyÞkacji Korytnicy, nie pami tam czy jednocze$nie, ale chyba tak, odbywa"a si
akcja na wsie Rowiska, Jaczew, chyba Komory, te# i Sek"ak. Tam by"o
jeszcze gorzej, bo podpalano domy b d!cych na li$cie. Zdaje mi si , #e
nawet wrzucono do ognia matk z dzieckiem. Widzia"am z szosy, jak
nagle podnosi"y si s"upy dymów, najpierw jeden, potem wi cej i s"ycha&
by"o pog"os p"aczu, krzyki, ryk byd"a. Roman Roguski w Jednodniówce
z 19 wrze$nia 1982r. podaje (jeszcze) Jaczew, Maksymilianów, K!ty.
By"y trzy akcje na Korytnic 88. Pierwszy alarm i to chyba dzi ki Jakubowskiemu: aresztowano w Kietlance89 le$niczego – Zasiecznego
i drugiego, niestety nie pami tam nazwiska, le$niczego z dwoma synami, podobno bardzo dzielnie si zachowywali w $ledztwie i zgin li.
Wed"ug pani Gilasowej, by"o to 9 lutego 1944 r. Nast pnie aresztowano Józefa Zalewskiego – wysiedlonego z P"o%skiego, Lucjana Go" biowskiego i Mietka Jednorowskiego, którzy na „ostatni! noc” zostali
w domu. O $wicie przylecia"a do dworu #ona Tomaszkiewicza, chc!c
ostrzec brata mojej matki (Zygmunta, on ju# nie nocowa" w domu).
Pami tam, #e potem sz"am do Kwa$nianki zawiadomi& „Boles"awa”,
#e w ich stodole zosta"a amunicja.
18 lutego nast!pi"a generalna akcja. O $wicie wojsko i #andarmeria
otoczy"y wsie i wybierali z domów wszystkich m #czyzn, których sp dzono na plac przed gmin!, gdzie stali ca"y dzie%, gdzie ich legitymowano i wyczytywano list podejrzanych. Charakterystyczne, #e w ob"awie
bra"y udzia" oddzia"y Ukrai%ców, Ka"muków i Litwinów. Ze dworu zabrali
m #a ciotki magistra farmacji Mariana Lutosta%skiego i pracuj!cego
tu akurat jakiego$ pana z RGO. By" to blagier, który ca"y wieczór opowiada" swoje wojenne przygody, a teraz z pledem przewieszonym
przez rami , #egna" kurtuazyjnie ciotk , maj!c Ukrai%ca z karabinem
za plecami. Atmosfera by"a okropna. Pusta wie$, biegaj!ce zap"akane
kobiety, zastrzelony przy próbie ucieczki Czes"aw Panufnik.
W tym czasie przywo#ono z ca"ej gminy aresztowanych wcze$niej,
#eby wskazywali ukryt! bro%. Z okna strychu widzia"am jak za strug!

87

88

89

Akcja „Burza” – akcja wojskowa zorganizowana i podj ta przez oddzia"y Armii Krajowej
przeciw wojskom niemieckim w ko%cowej fazie okupacji niemieckiej, bezpo$rednio przed
wkroczeniem Armii Czerwonej.
Zob. przypis 50, A. Ko"odziejczyk, Dzieje Korytnicy i ziemi korytnickiej, Korytnica 2007, s.
259.
Kietlanka - zob. przypis 5, „Zeszyty Korytnickie”, t. 3, s.151.
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kilkunastu #andarmów z psami prowadzi"o Mietka Jednorowskiego.
Bardzo zbity by" Lucjan Go" biowski, równie# Lutek Jaczewski, chyba
z Jaczewa. Zabrano, pami tam, policjanta Gorczyc , sekretarza gminy
Wac"awa *elazowskiego, ma"#e%stwo Szwadzkich. Podobno zosta"o
dziecko w domu. J! po paru dniach wypu$cili, z nim co si sta"o, nie
pami tam.

Ekshumacja „Witolda”, Grudzie, wrzesie$ 1944 r.
Ze zbiorów Ireny Stankiewicz

Wszyscy wtedy aresztowani nie wrócili, Józef Zalewski znajduje si
na li$cie rozstrzelanych zak"adników z Pawiaka90. Ludzie chowali si ,
gdzie mogli, dr. Wiktorowskiego ks. proboszcz Jastrz bski schowa"
w ko$ciele na strychu. Podobno ca"y czas z Niemcami je'dzili i wydawali ludzi wyrzuceni za pija%stwo z AK: Raczkowski i Dziewulski.
9 kwietnia mia"a miejsce próba ich likwidacji91, niestety nieudana, przeprowadzona przez por. Jana (liwi%skiego. Zgin li: Wac"aw Morawski,
ps. „Sokó"”, urodzony w 1924r. i Józef Rutkowski. Ranny zosta" por. Jan
(liwi%ski „Witold”, dowódca oddzia"u partyzanckiego, do którego obaj
polegli nale#eli. Obaj prowokatorzy uciekli z Niemcami, natomiast nikt
ju# chyba nie pami ta, #e po wyzwoleniu zosta"a zlikwidowana przez
resztki organizacji rodzina Dziewulskiego.
90

91

Pawiak – w okresie II wojny $w. najwi ksze wi zienie polityczne na terenie okupowanej
Polski.
Zob. „Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s.78.
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Niepublikowane listy Zygmunta Glogera
do Tymoteusza !uniewskiego
z 1883 i 1884 roku
W zwi!zku z setn! rocznic! "mierci wybitnego polskiego etnografa, kolekcjonera i historyka Zygmunta Glogera Muzeum Regionalne
w Siedlcach - we wspó#pracy z Muzeum w Tykocinie - zorganizowa#o
ciekaw! wystaw$ w ca#o"ci po"wi$con! tej wybitnej postaci.
Jako jeden z zaproszonych go"ci zauwa%y#em po"ród eksponatów r$kopisy dwóch niepublikowanych dotychczas listów Glogera do
w#a"ciciela Korytnicy, Tymoteusza uniewskiego. Dla nas s! one tym
cenniejsze, %e Towarzystwo Przyjació# Ziemi Korytnickiej w wydanym
w 2009r. pierwszym tomie „Zeszytów Korytnickich” autorstwa
profesora Arkadiusza Ko#odziejczyka opublikowa#o ju%
zbiór 40 listów kolekcjonera z
Je%ewa. Upowa%niony przez
prezesa Towarzystwa nawi!za#em kontakt z w#a"cicielk!
listów, prawnuczk! Zygmunta
Glogera, pani! dr Magdalen!
Zawidzk!-Kwiatkowsk!, zamieszka#! obecnie w Warszawie, z pro"b! o pozwolenie
skopiowania i opublikowania
korespondencji. Pozwolenie
na publikacj$ otrzymali"my - co
niniejszym czynimy.
Zygmunt Gloger. Fot z Internetu
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Fotokopia listu Z. Glogera z 17 I 1883 r.
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Je%ewo1d.[dnia] 14 stycznia,1883 r.
Kochany Tymoteuszu2!
Z pann! Aleksandr! Jelsk!3 jestem ju% po zar$czynach, a na "wi$ty
Józef4 "lub zosta# naznaczony. &e si$ zwin!#em prawdziwie po staropolsku i gracko, tego mi nawet wróg najwi$kszy nie zaprzeczy. Prawda, %e
dziewczyna przystojna, rozumna, dobra jak anio# i poczciwie a skromnie
wychowana, wi$c namy"la' si$ nie by#o czego, tylko upa"' do nóg
i poprosi' o r!czk$. Po bytno"ci pana Al.[eksandra] Jel.[skiego]5 na
naszej wilii, trzeba by#o wywzajemni' si$ i pojecha' do Zamo"cia6 na
kuci$. A w dniu, w którym pisa#e" list do mnie po widzeniu si$ z p.Paw.7,
w#a"nie kilkadziesi!t osób zaproszonych z s!siedztwa pi#o zdrowie
narzeczonych i zar$czonych. Powróciwszy wczoraj do domu, zasta#em
Twój list, w którym podane szczegó#y, wszystkie s! jak najprawdziwsze.
Za ten prawdziwy dowód przyja(ni, serdecznie dzi$kuj$ i pragn!#bym
si$ z duszy i serca wywdzi$czy'. Nie ust!pi$ kochany Tymoteuszu
tylko musisz odwiedzi' nas w dniu 16 maja na imieniny mojego ojca8.
Ja zaprosz$ wszystkie panny z okolicy i b$d$ Ciebie swata#, je%eli nota
bene pierwej sam siebie nie wyswatasz, czego Ci z g#$bi mojej duszy
%ycz$. Tylko dzie) 16 maja zapisz zaraz bia#! kred! w kominie, %eby
z pami$ci nie wyszed#. Za#!czaj!c od rodziców moich uk#ony, "ciskam
Ci$ serdecznie, Twój Zygmunt.

1

2

3

4
5

6

7
8

Je%ewo (Je%ewo Stare)- ma#a miejscowo"' po#o%ona ok. 10 km od Tykocina. W 1859 r.
(840 ha) maj!tek nabyli rodzice Z.Glogera: Jan i Michalina z Woynów. Przyp. do listów
Glogera- L. Kulik
Tymoteusz uniewski (1847-1905) - jeden z najbli%szych przyjació# Zygmunta Glogera,
w#a"ciciel maj!tku Korytnica k. W$growa, wybitny agronom i rolnik, autor fachowych rozpraw. Zob. „Zeszyty Korytnickie” t. 1, 2009, s. 7-50.
Aleksandra Jelska (1860-1899) - pierwsza %ona Zygmunta Glogera, córka Aleksandra
Jelskiego.
19 marca.
Aleksander Jelski (1834-1916) - przyjaciel i te"' Zygmunta Glogera, polski i bia#oruski
dzia#acz spo#eczny, kolekcjoner, pisarz i etnograf.
Zamo"'- maj!tek rodziny Jelskich, po#o%ony w powiecie ihume)skim k. Mi)ska Bia#oruskiego.
Nie uda#o si$ ustali' o kogo chodzi.
Jan Gloger (1811-1884).
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Je%ewo, d. [dnia] 20 stycznia, 1884 r.
Kochany Tymoteuszu!
Nadchodz!cy dzie) Twego patrona9 daje mi sposobno"' powtórzenia starych %ycze) serdecznego twojego przyjaciela, %eby" dop#yn!# raz
nareszcie do b#ogos#awionego portu, którym jest szcz$"cie rodzinne,
najwy%szy skarb na tej ziemi. &yczeniom moim towarzysz! równie
serdeczne %yczenia mojej %ony, moich rodziców i mego te"cia.
W dniu 15 grudnia przyby#a mi szcz$"liwie t$ga i zdrowa córa. &ona
moja po przebytej szcz$"liwie s#abo"ci jest ju% zdrowa i w upojeniu rado"ci macierzy)skiej ca#e dnie sp$dza nad ko#ysk! male)kiej Janinki10.
Na "wi$ta, podczas których odby#y si$ chrzciny naszej dzieweczki,
przybyli rodzice %ony z Litwy i bawili par$ tygodni. Te"' mój zawsze
najmilej wspomina poznajomienie si$ z Tob! i w razie gdyby niedosz#y
zamiary twoje w Korzenistem11, pragnie Ci$ swata' za Niemnem. Ma
du%o znajomych Litwinek #adnych, dobrych i maj$tnych. Pomy"l o tym
na serio i wybierz si$ w mi)szczyzn$.[!] Mówi# mi o jakiej" wdowie m#odej, pi$knej i bardzo zamo%nej a wielce zacnej i rozumnej, która wysz#aby za m!%, ale tylko za cz#owieka gruntownych zasad i pracy. S!dz$,
%e przejecha' si$ cho'by dla poznania kraju i ludzi nie zawadzi.
Te"' mój i brat jego Micha#, s#ynny skrzypek mieszkaj!cy w Dudziczach12, gdzie nader ciekaw! posiada rezydencj$, obecnie siedz!
w domu. Do te"cia jedzie si$ z Mi)ska kolej! Libawsk!13 dwie stacje
do Rudzie)ska, gdzie #atwo dosta' koni do Zamo"cia odleg#ego od Rudzie)ska wiorst 12; listy atoli odbieraj! tylko z Mi)ska raz na tydzie).
Ja za tydzie) lub pó#tora tygodnia b$d$ w Warszawie na 3 dni,
ale dla po"piechu z powodu spraw browaru14 i akcyzy, nie b$d$ móg#
zboczy' do Korytnicy, tak serdecznie pragn!#bym widzie' si$ z Tob!
– Twój prawdziwy przyjaciel,
Zygmunt.

9
10

11

12

13

14

26 stycznia, dzie) "w. Biskupa Tymoteusza
Zygmunt i Aleksandra Glogerowie mieli dwoje dzieci: Joann$ Michalin$ (ur.15 grudnia
1884 r.) i Stanis#awa Mariana (ur.10 stycznia 1887 r.).
Korzeniste – wie" w podlaskim, po#o%ona w ziemi #om%y)skiej, nad rzek! Skrod!, gmina
Ma#y P#ock, paraÞa Poryte.
Po podziale w 1857 r. dziedzictwa Jelskich mi$dzy dwóch braci, Micha#- skrzypek i wirtuozpozosta# w rodowych Dudziczach, Aleksander- otrzyma# Zamo"' w powiecie ihume)skim
k. Mi)ska Bia#oruskiego. Por. T. Komorowska, Gloger, Warszawa, 1985 r.
Kolej, wybudowana w latach 1869-1871 - #!czy#a port w Libawie ze stacj! Koszedary,
po#o%ona na linii warszawsko-petersburskiej
Browar w Je%ewie Gloger wybudowa# w latach 80. XIX wieku.
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Zygmunt Gloger, rys. Antoni
Kami"ski z 1905 r. Fot. Leszek Kulik

Tymoteusz !uniewski,
rys. Leszek Kulik
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Jan Zalewski1
Sulejówek, dnia 31 stycznia 2011 r.

W. Pan Andrzej Kruszewski
Prezes Towarzystwa Przyjació#
Ziemi Korytnickiej
Szanowny Panie
Dzi$ki uprzejmo"ci mojego kolegi gimnazjalnego Wac#awa Roguskiego2, otrzyma#em t.2 ,,Zeszytów Korytnickich”. Z Wackiem przyja(nimy si$, gdy% z 13 uczniów uwiecznionych na zdj$ciu (s.56 ,,Zeszytów”)
- my obaj kl$cz!cy-jeszcze na pewno %yjemy. Jestem te% na wy%szym
zdj$ciu, ale na samym jego dole.
Otrzymany tom sprawi# mi mi#! przyjemno"', bo Korytnic$ znam
jeszcze z lat mi$dzywojennych jako wyró%niaj!c! si$ swym poziomem
i aktywno"ci! w powiecie w$growskim, co zaprezentowane jest w artykule o Marii Holder – Eggerowej. Przed wojn! w tej cz$"ci powiatu
poczty by#y tylko w Korytnicy i Gr$bkowie, a pe#ne szko#y powszechne
7 – klasowe: w Korytnicy, Czerwonce i Gr$bkowie. Ponadto urodzeni
w Czerwonce W#adys#aw Konopi)ski z %on! uczyli przez wiele lat m#odzie% w Górkach Grubakach3, a pose# Ignacy Tomaszkiewicz4, o%eniony
w Korytnicy, tam zamieszka# i by# potem wójtem w Korytnicy. Za dzia#alno"' konspiracyjn! podczas okupacji zosta# aresztowany i wywieziony
na Ural; razem wracali"my stamt!d w ko)cu 1947 r. Równie% mój bliski

1

2

3

4

Jan Zalewski - ur. 1921 r. w Czerwonce, w czasie wojny w NSZ, wi$zie) obozu NKWD i
#agrów w ZSRR, obecnie na emeryturze. Mieszka w Sulejówku, autor opracowa) o obozach
NKWD w Rembertowie i #agrach na Uralu.
Wac#aw Roguski - ur. 1921 r. w Górkach Borzych, zob. przyp. 1 ,,Zeszyty Korytnickie”, t. 2,
s. 43.
W#adys#aw Konopi)ski – w l. 1918-1940 nauczyciel i kierownik szko#y w Górkach Grubakach.
Ignacy Tomaszkiewicz (1888-1959) - dzia#acz spo#eczny, zwi!zany najpierw z PSL ,,Wyzwolenie”, pó(niej z BBWR, w l. 1928-1935 pose# na sejm z powiatu w$growskiego z listy
BBWR, wi$zie) #agrów na Uralu (do XI 1947 r.).
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kuzyn, geodeta Franciszek Zalewski, w czasie okupacji komasowa#
grunty Korytnicy, a mój brat o%eni# si$ w Górkach Borzych z s!siadk!
W. Roguskiego i bywa#em w tej miejscowo"ci w czasie okupacji.
Niepodleg#o"ciow! dzia#alno"' konspiracyjn! rozpocz!#em w pa(dzierniku 1939r. w KOP5, a potem w NSZ6.W latach 1941–1943
ucz$szcza#em do utworzonej przez profesorów Politechniki Warszawskiej Pa)stwowej Szko#y Budownictwa II st., uko)czy#em równie%
podchor!%ówk$ NSZ w stopniu kaprala podchor!%ego. Po powrocie
do Czerwonki zosta#em mianowany przez Komendanta Powiatowego
NSZ majora Józefa Foremskiego7 z–c! oÞcera organizacyjnego Sztabu
Powiatowego NSZ. Po aresztowaniu 30 III 1944 r. oÞcera organizacyjnego Zygmunta Godlewskiego, „Mruka” pe#ni#em jego obowi!zki do
dnia aresztowania 19/20 II 1945 r.
Po wkroczeniu Armii Czerwonej na te tereny w sierpniu 1944 r. pracowa#em krótko w gminie Borze (Roguszyn), a potem przenios#em si$
do Starostwa w W$growie i podj!#em prac$ jako zast$pca Architekta
Powiatowego. W nocy 19/20 II 1945 r. zosta#em aresztowany w W$growie
w domu obok posesji Ratajskich i natychmiast wywieziony do aresztu UB
w Warszawie. Po kilku dniach przewieziony do Obozu NKWD w Rembertowie, sk!d 25 III 1945 r. zosta#em deportowany na Ural wraz z 1500
wi$(niami, sk!d powróci#em w ko)cu pa(dziernika 1947 r.
Nie mog!c dalej studiowa' na Politechnice, gdy% UB odmówi#o mi
wydania obowi!zuj!cego wówczas przy wst!pieniu na wy%sz! uczelni$ tzw. „"wiadectwa moralno"ci”, rozpocz!#em prac$ w s#u%bie architektoniczno-budowlanej w powiecie warszawskim. Dopiero w latach
1955-1960 mog#em studiowa' zaocznie na Wydziale Budownictwa
L!dowego Politechniki Warszawskiej.
Na wcze"niejsz! emerytur$ przeszed#em w pa(dzierniku 1981 r.
tu% przed og#oszeniem stanu wojennego. Po zmianach politycznych
w Polsce, od 1991 r. jestem cz#onkiem Zwi!zku &o#nierzy NSZ; pe#ni#em
tam funkcj$ wiceprezesa i prezesa Okr$gu Sto#ecznego, a potem-wiceprezesa Zarz!du G#ównego tego Zwi!zku.
W latach 1993-2002 dzia#a# przy Z& NSZ Klub Przyjació# Sza)ca,
który kontynuowa# wydawanie okupacyjnego ,,Sza)ca” pod zmienionym
5

6

7

8

KOP – Organizacja Komenda Obro)ców Polski, zob. przyp.4 ,,Zeszyty Korytnickie”, t. 3,
s. 168.
NSZ- Narodowe Si#y Zbrojne, zob. przyp.3,,Zeszyty Korytnickie”, t.3, s.168 oraz ibidem,
przyp. 6, s. 169.
Józef Foremski- mjr WP, komendant Powiatowy NSZ w W$growie, zob. W. Roguski Wspomnienia z lat m odzie!czych… ,,Zeszyty Korytnickie”, t. 2, s. 69, 71-78.
NKWD - Ludowy Komisariat Spraw Wewn$trznych ZSRR w latach 1917-1946. Nazwa ta
w potocznym rozumieniu by#a synonimem wszelkich zbrodni dokonanych przez Sowietów
oraz represji wobec w#asnych obywateli i innych narodów.
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nieco tytu#em ,,Szaniec Chrobrego”. By#em cz#onkiem Zarz!du Klubu,
a redaktorem naczelnym ,,Sza)ca Chrobrego” w latach 1993-1998 by#
dzi" znany w IPN prof. Jan &aryn.
W jesieni 1994 r. zdoby#em sporz!dzon! przez NKWD8 kopi$ listy
wi$(niów wywiezionych z Rembertowa 25 III 1945r. Przet#umaczy#em
j! na j$zyk polski i dopisa#em wspomnienia z pobytu w #agrach. Nie
jest to wydanie ksi!%kowe, lecz sporz!dzony domowym sposobem
powielony maszynopis dla kolegów zes#a)ców i niektórych instytucji,
ale podaj!cy prawdziwie wydarzenia z tamtych tragicznych lat. Ponadto
moje opracowanie zawiera list$ 865 zes#a)ców z tego transportu, którzy
prze%yli podró% i %yli w #agrach od czerwca 1945 r9.
Godnym szczególnej uwagi wspó#wi$(niem jest gen. August Emil
Fieldorf „Nil”10, pod przybranym w #agrach nazwiskiem Walenty Gdanicki.
W tej chwili jestem jednym z nielicznych jeszcze %yj!cych w Polsce ludzi,
którzy osobi"cie znali gen. „Nila”. Jestem w sta#ym kontakcie z Jego rodzin!. Córka Maria zmar#a 21 XI 2010 r., ale %yje w Krakowie bratanica,
równie% Maria i jej m!%, Leszek Zachuta, którzy s! autorami szeregu
publikacji o gen. „Nilu”, g#ównie 2-tomowej ksi!%ki Genera Fieldorf „Nil”.
Dlatego za#!czam równie% ró%ne opracowania o gen. FieldorÞe oraz inne
godne uwagi publikacje z „Sza)ca Chrobrego”, które Pana jako historyka i Dyrektora Gimnazjum mog! zainteresowa'. Co do ewentualnego
wykorzystania ich, pozostawiam Panu pe#n! swobod$.
Moje wspomnienia z Uralu rozprowadzi#em dotychczas w ponad
400 egzemplarzach i otrzyma#y je takie osoby jak: prof. Adam Dobro)ski – b. minister d/s Kombatantów; dr Janusz Kurtyka – prezes IPN;
Andrzej Przewo(nik – sekretarz generalny ROPWiM; Stefan Melak
– przewodnicz!cy Komitetu Katy)skiego. Wszystkich ich osobi"cie
zna#em, trzej ostatni zgin$li w katastroÞe smole)skiej. Z w$growiaków
otrzymali je te%: gen. Jerzy Lipka – z którym przyja(ni#em si$ do ostatniego dnia %ycia; Wies#aw Ratajski – od lat organizuj!cy w sierpniu Dni
W$growa oraz Tadeusz Wangrat – syn prof. matematyki Stanis#awa
– który jest autorem wydanej przez starostwo ksi!%ki „Powiat w$growski
w przededniu i w czasie II wojny "wiatowej”, w której #askawie po"wi$ci#
4 strony mojej osobie11.
&ycz$ panu przyjemnej lektury przes#anych materia#ów
9

10

11

Chodzi o opracowanie Jana Zalewskiego pt ,,Obóz NKWD w Rembertowie i agry na Uralu
1945-1947, [Sulejówek],1995r.
August Emil Fieldorf, ps. ,,Nil” (1895-1953)- gen. bryg. W.P., organizator i dowódca Kedywu
Armii Krajowej, zast$pca Komendanta G#ównego AK, dowódca organizacji NIE, kawaler
Orderu Or#a Bia#ego, po sÞngowanym procesie zamordowany 24 III 1953 r.
Zob. S.Wangrat , Powiat w"growski w przededniu i w czasie II wojny #wiatowej, W$grów
2010, s. 202-205.
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GraÞka Ireny Stankiewicz do Krwawych godów F.G. Lorci
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Niezwyk#a ksi$%ka
na 30-lecie „Solidarno&ci”
Jedn! z najwa%niejszych ksi!%ek na lokalnym rynku wydawniczym
w 2010r. by#a z ca#! pewno"ci! praca T. Olko pt. Leksykon siedleckiej opozycji niepodleg o#ciowej ze szczególnym uwzgl"dnieniem
„Solidarno#ci”1. Pozycja ta, niezwykle ciekawa i interesuj!ca, zawiera
biogramy oko#o 200 osób, zaanga%owanych w dzia#alno"' antykomunistyczn! w latach 80. ubieg#ego wieku. Przewa%nie s! to do"' krótkie
w formie, ale niezwykle bogate w tre"', bo opracowane na podstawie
wielu (róde# (dokumentów z Instytutu Pami$ci Narodowej, z Archiwum
Pa)stwowego w Siedlcach, zebranych od osób prywatnych, wyników
rozmów telefonicznych i spotka) z zainteresowanymi, informacji z ówczesnej prasy podziemnej) oraz wzbogacone zdj$ciami archiwalnymi
i skanami dokumentów, sylwetki osób, które zapisa#y si$ w dziejach
opozycji antykomunistycznej. W ten sposób autor stworzy# obraz „Solidarno"ci” w Siedleckiem, obraz niestety niepe#ny, bo nie uda#o si$
zebra' informacji i materia#ów od wszystkich osób, które powinny w
tym opracowaniu zosta' uwzgl$dnione. Nawet gdyby spróbowa' doszukiwa' si$ w Leksykonie jakich" b#$dów lub braków (których autor
jest "wiadomy) – porównaj Od autora -to sama idea «ocalenia pami$ci
o osobach, które t$ [tj. siedleck! – dop. A.K.],) ,,Solidarno"'” tworzy#y»2,
jest godna pochwa#y. Jak pisze bowiem Krystyna Jastrz$bska, „z ca#!
pewno"ci! wszyscy [dzia#acze siedleckiej „Solidarno"ci” z lat 1980-1989
– dop. A.K.] zas#u%yli na nasz! pami$' i wdzi$czno"'»3.

1

2
3

T. Olko, Leksykon siedleckiej opozycji niepodleg o#ciowej ze szczególnym uwzgl"dnieniem
,,Solidarno#ci”, Siedlce 2010.
Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 5.
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Ok#adka ksi$%ki T. Olko pt. Leksykon siedleckiej opozycji... Fot. Leszek Kulik

Ksi!%ka T. Olko na pewno stanowi kamie) milowy na drodze upami$tnienia i ocalenia od zapomnienia dziejów siedleckiej opozycji lat
80.; jest te% swego rodzaju pomnikiem wzniesionym tym (niestety
nie wszystkim), którzy wtedy potraÞli mie' odwag$ przeciwstawi' si$
totalitaryzmowi i walczy' o wolno"', gdy grozi#y za to wi$zienia, aresztowania, prokuratorskie sankcje, prze"ladowania, niekiedy tortury czy
psychiczne n$kanie. Ka%dy z nich wola# p#aci' nawet najwy%sz! cen$,
ni% %y' na kolanach.
Oprócz warstwy s#ownej, Leksykon zawiera jeszcze wiele fotograÞi
czy skanów dokumentów, które w sposób istotny wzbogacaj! wiedz$
czytelników o tamtych latach i metodach dzia#ania ówczesnych s#u%b
bezpiecze)stwa i w ogóle o mechanizmach ówczesnej w#adzy.
Czarno-bia#a szata graÞczna, dobrana specjalnie, podkre"la szaro"'
i bylejako"' tamtych lat; sugeruje te%, %e %yli"my wówczas w Polsce

Niezwyk#a ksi!%ka na 30-lecie „Solidarno"ci”
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nie w pe#ni wolnej, niepodleg#ej. Te konotacje s! tym bardziej zasadne,
je%eli we(miemy pod uwag$ fotograÞe wszystkich zaprezentowanych
w ksi!%ce dokumentów, a szczególnie ich tre"' i urz$dniczy, bezpieczniacki, w najlepszym razie prokuratorski styl i j$zyk.
Spo"ród prawie 200 zaprezentowanych w Leksykonie sylwetek,
tylko 3 zwi!zane s! z powiatem
w$growskim;4 w"ród nich znajduje
si$ nast$puj!ca autoryzowana notka
Krzysztofa Szyma)skiego z Korytnicy: «Rocznik 1952. W 1980 roku
w#a"ciciel gospodarstwa rolnego
we wsi Korytnica w województwie
siedleckim. Od ko)ca lat siedemdziesi!tych bra# udzia# w spotkaniach
dzia#aczy opozycyjnych organizowanych przez ksi$dza Stanis#awa Falkowskiego w Soko#owie Podlaskim.
By# jednym z organizatorów strajków
solidarno"ciowych w W$growie z ramienia NSZZ Podlasie, który pó(niej
Krzysztof Szyma"ski.
przekszta#ci# si$ w NSZZ „SolidarFot. Leszek Kulik
no"'”. Organizowa# struktury NSZZ
„Solidarno"'” RI na terenie powiatu
w$growskiego. Za#o%y# i kierowa# organizacj! zwi!zkow! w Korytnicy.
By# cz#onkiem Zarz!du Wojewódzkiego NSZZ „S” RI i delegatem na
zjazd krajowy. W listopadzie 1981 r. uczestniczy# w strajku okupacyjnym budynku organizacji m#odzie%owych w Siedlcach zorganizowanym
przez rolnicz! „Solidarno"'”. Po wprowadzeniu stanu wojennego czynnie w#!czy# si$ w dzia#alno"' podziemnych struktur „S” zajmuj!c si$
mi$dzy innymi kolporta%em prasy i wydawnictw niezale%nych, akcjami
ulotkowymi, organizacj! spotka) dzia#aczy zwi!zkowych i uroczysto"ci
patriotycznych w ko"cio#ach itp. 29 kwietnia 1982r. zostaje zatrzymany
za posiadanie ulotek i bestialsko pobity przez funkcjonariuszy SB, MO
i ORMO. Otrzymuje trzymiesi$czn! sankcj$ prokuratorsk! i traÞa do
aresztu "ledczego na Rakowieckiej w Warszawie, gdzie na skutek obra%e) doznanych podczas pobicia sp$dza 68 dni. Z aresztu wychodzi
10 lipca ze wzgl$du na stan zdrowia, a 29 lipca "ledztwo przeciwko
niemu zostaje zawieszone przez Prokuratur$ Wojskow! w Warszawie. Po wyj"ciu z wi$zienia nie przerywa dzia#alno"ci konspiracyjnej.
4

Biogramy Jerzego Ryczkowskiego z W$growa, mec. Jana Mizikowskiego (1931-1999) ,
zwi!zanego z W$growem oraz Krzysztofa Szyma)skiego z Korytnicy.
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Wyrokiem S!du Warszawskiego Okr$gu Wojskowego w pa(dzierniku
1983 r.obejmuje go amnestia. W 1983 r. Krzysztof Szyma)ski, jako
jedyny w Polsce, dzi$ki swojej nieugi$tej postawie i heroicznej walce
doprowadzi# do tego, %e jego oprawcy zostali aresztowani i skazani
prawomocnym wyrokiem przez S!d Warszawskiego Okr$gu Wojskowego na kar$ wi$zienia. W 1989r. z ramienia Komitetu Obywatelskiego
zostaje pos#em na Sejm RP z województwa siedleckiego. Do dzi" jest
mocno zaanga%owany w dzia#alno"' na rzecz lokalnej spo#eczno"ci
i umacniania demokracji. Prowadzi indywidualne gospodarstwo rolne
w Korytnicy»5.

5

T. Olko, op. cit., s. 397.
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Jolanta Litka

„Mnie ta ziemia od innych dro%sza” –
– sprawozdanie z realizacji projektu
Dzia#aj!ce od dwóch lat Towarzystwo Przyjació# Ziemi Korytnickiej
zrealizowa#o kolejny projekt wspó#Þnansowany ze "rodków Unii Europejskiej – „Mnie ta ziemia od innych dro%sza” – Nr PO KL.07.03.00-14-220/10 w ramach Europejskiego Funduszu Spo#ecznego. Jest on
kontynuacj! projektu realizowanego w ramach PPWOW pt. „Mieszka)cy gminy bli%ej tradycji, historii, kultury regionu”.
W tak krótkim okresie – od 1stycznia do 30 czerwca 2011 r. - podj$to prace maj!ce g#ównie na celu integracj$ spo#eczn! i aktywizacj$
"rodowiska lokalnego, przeciwdzia#anie wykluczeniu spo#ecznemu
poprzez poznanie historii, kultury, dziedzictwa ziemi korytnickiej oraz
kszta#towanie postaw patriotycznych i obywatelskich.
Donios#ym wydarzeniem by#a Majówka Korytnicka i towarzysz!cy jej
I Bieg Korytnicki, w którym wzi$#o udzia# 150 osób – 60 uczniów szkó#
podstawowych z terenu gminy, 60 gimnazjalistów i 30 doros#ych. By
zapewni' bezpiecze)stwo biegn!cym i obserwatorom, zaanga%owano
policj$ i stra% po%arn!. Bieg ulicami Korytnicy, zako)czony na terenie
miejscowych szkó#, cieszy# si$ du%ym zainteresowaniem. Po#!czony by# z festynem, wi$c mieszka)cy gminy mogli obejrze' wyst$py
uczniów Szko#y Podstawowej w Sewerynowie w programie „Ocali' od
zapomnienia” prezentuj!cym dawne obyczaje wsi korytnickiej. Podziwiano te% wokalne talenty laureatów III Gminnego Przegl!du Piosenki
Obcoj$zycznej zorganizowanego przez Publiczne Gimnazjum im.
Jana Paw#a II w Korytnicy. Na ludow! nut$ za"piewa#y panie z Klubu
Seniora dzia#aj!cego w Górkach Grubakach. M#odzie% za" bawi#a si$
na dyskotece.
Towarzystwo Przyjació# Ziemi Korytnickiej – równie% w ramach projektu- wyda#o 8 nowych pocztówek (nak#ad 4000 sztuk) przedstawiaj!cych architektur$ i walory przyrodnicze ziemi korytnickiej. Na uwag$

238

Jolanta Litka

zas#uguje kartka prezentuj!ca ludowy strój korytnicki z ko)ca XIX wieku,
odtworzony przez Paw#a Kowalczyka i Agnieszk$ Skibi)sk!.
Kolejnym, a dla pracuj!cych przy projekcie najistotniejszym dzia#aniem, by#y cztery prelekcje po"wi$cone historii oraz wybitnym postaciom
ziemi korytnickiej. Zosta#y wyg#oszone w Wiel!dkach, Woli Korynickiej,
Górkach Grubakach i Korytnicy:
Lp.
1.

2.

Temat
Wojciech Wiel!dko – heraldyk i autor
Kucharza doskonaego
Adam Ma#kowski –
– lekarz, spo#ecznik,
dzia#acz spo#eczny

3.

Ludwik Kami)ski –
– pu#kownik, literat,
w#a"ciciel Górek

4.

ZoÞa z Kami)skich
W$gierska – emancypantka, autorka
ksi!%ek dla dzieci,
znajoma Norwida

Prelegent
dr Miros#aw Roguski

Miejsce
Wiel!dki

Data
18.03.2011 r.

dr Miros#aw Roguski – na podstawie
artyku#u Arkadiusza
Ko#odziejczyka
Andrzej Kruszewski – na podstawie
artyku#u Arkadiusza
Ko#odziejczyka

Wola
Korytnicka

27.03.2011 r.

Górki
Grubaki

10.04.2011 r.

Korytnica

16.05.2011 r.

Andrzej Kruszewski

Tre"' prelekcji zamieszczono w postaci artyku#ów w niniejszym
„Zeszycie Korytnickim”.
W ramach projektu ukaza#y si$ „Zeszyty Korytnickie”: t. 3 pt. Ziemia od innych dro$sza. 590 lat Korytnicy i t. 4 pt. Wiel%dko, Kami!ski,
W"gierska, Ma kowscy – Wielcy Korytniczanie. Oddane w r$ce czytelników (w liczbie 500 egzemplarzy ka%dy) stanowi! form$ wyra%enia
wdzi$czno"ci przodkom, cz$sto kre"l!cym sw! dzia#alno"ci! i %yciem
kszta#t dziejów nie tylko ziemi korytnickiej, ale te% kraju. U#atwiaj!
wspó#czesnym mieszka)com gminy zapoznanie si$ z dziedzictwem
historycznym i kulturowym regionu.
W czerwcu zosta# te% wydany kalendarz na rok 2012 – nak#ad wynosi
1000 sztuk - s#u%!cy promocji terenów gminy Korytnica, jak te%, dzi$ki
zamieszczonym na nim zdj$ciom, upami$tniaj!cy wa%ne wydarzenia
kulturalne minionego i bie%!cego roku.
Projekt zosta# zrealizowany m.in. dzi$ki wspó#pracy Towarzystwa
Przyjació# Ziemi Korytnickiej z Publicznym Gimnazjum im. Jana Paw#a

Sprawozdanie z realizacji projektu
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II w Korytnicy i Szko#! Podstawow! im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy. Jego realizatorzy: koordynator - Jolanta Litka, asystent koordynatora - Aneta Szymanowska, autorka wniosku - Gra%yna Chrupek
jak te% prezes TPZK - Andrzej Kruszewski wyra%aj! wdzi$czno"' dla
osób z nimi wspó#pracuj!cych, bez których realizacja podj$tych zada)
nie by#a by tak owocna. S! to: Ewa &elazowska, Agnieszka Szwed,
Iwona Salach, Leszek Kulik, Miros#aw Roguski, pracownicy obs#ugi
i nauczyciele Szko#y Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy, stra%acy, wójt gminy Stanis#aw Komudzi)ski.
Jak wida', zrealizowany projekt pozwoli# na promocj$ gminy. Da#
mo%liwo"' wspó#pracy wielu "rodowisk, dzi$ki czemu mieszka)cy ziemi
korytnickiej, zainteresowani histori! i kultur! narodow!, ucz! si$, bawi!
i sami tworz! wspó#czesno"' i przysz#o"'.
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GraÞka Ireny Stankiewicz do Krwawych godów F.G. Lorci
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I Bieg Korytnicki
W ramach Programu Operacyjnego Kapita# Ludzki w gminie Korytnica Towarzystwo Przyjació# Ziemi Korytnickiej realizowa#o projekt
„Mnie ta ziemia od innych dro%sza”, w którym jednym z za#o%e) by#a
organizacja imprezy o zasi$gu lokalnym – Majówki Korytnickiej.
Festyn odby# si$ 3 maja 2011r. Rozpocz!# si$ o godz. 1200 I BIEGIEM
KORYTNICKIM. Jego trasa wiod#a na odcinku drogi powiatowej w Korytnicy ulicami: Wyzwolenia (od cmentarza) – Ma#kowskiego – Sienkiewicza (do szko#y). Stawk$ biegaczy prowadzi# wóz stra%acki, dzi$ki
uprzejmo"ci pana Stanis#awa Szwajkowskiego. Nad bezpiecze)stwem
zawodników czuwa#a Ochotnicza Stra% Po%arna z Korytnicy, Woli Korytnickiej, &elazowa, Rabian, Le"nik, Roguszyna, Traw i K!tów. S#u%b$
pe#nili tak%e policjanci z Ogniwa Ruchu Drogowego w W$growie oraz
ratownicy medyczni. Wspó#organizatorem biegu by#a Szko#a Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Korytnicy i Publiczne Gimnazjum im. Jana
Paw#a II w Korytnicy. Do zawodów zg#osi#o si$ 150 ch$tnych, którzy
pobiegli w trzech kategoriach: szko#a podstawowa, gimnazjum i doro"li.
Ponadto w ka%dej z nich dokonano podzia#u na zawodników wg p#ci.
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali koszulk$ z logo Towarzystwa Przyjació# Ziemi Korytnickiej i herbem gminy Korytnica oraz batona, butelk$
wody mineralnej i gor!cy posi#ek. Dla pierwszych sze"ciu zawodników
w ka%dej kategorii ufundowano nagrody w postaci ksi!%ek, odtwarzaczy MP4 oraz pami$ci USB. Oprócz tego trzem pierwszym osobom
w danej kategorii wr$czono pami!tkowe medale. Poza tym wszyscy
otrzymali dyplomy uczestnictwa. Nad prawid#owym przebiegiem zawodów czuwali s$dziowie; na starcie: minister Adam Wiel!dek i dyrektor
Publicznego Gimnazjum w Korytnicy – Andrzej Kruszewski, a na mecie:
dyrektor Szko#y Podstawowej w Pniewniku – Dariusz Adamczyk, nauczycielka Szko#y Podstawowej w Sewerynowie – Magdalena Kubiak
i nauczycielka Szko#y Podstawowej w Korytnicy – Dorota Piotrowska.
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S$dziów wspierali nauczyciele ze Szko#y Podstawowej w Korytnicy
i Publicznego Gimnazjum im. Jana Paw#a II w Korytnicy.
Najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach przedstawia tabela:
SZKO!Y PODSTAWOWE
miejsce

dziewcz$ta

ch#opcy

1.

Natalia Sulich
SP w Maksymilianowie

Marcin Zy"k
SP w Górkach Grubakach

2.

Natalia Dzieci!tko
SP w Górkach Grubakach
Julia Sulich
SP w Maksymilianowie
Patrycja Jaczewska
SP w Korytnicy
Paulina Sienkiewicz
SP w Korytnicy
Wioleta Kokoszko
SP w Korytnicy

Tomasz Krynicki
SP w Górkach Grubakach
Sebastian Wiel!dek
SP w Sewerynowie
Daniel Rusinowski
SP w Maksymilianowie
Piotr Lipka
SP w Korytnicy
ukasz Ksi$%opolski
SP w Korytnicy

3.
4.
5.
6.

GIMNAZJUM
miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

dziewcz$ta
Agata Rowicka
Olga Wrzosek
Patrycja Roguska
Marlena Roguska
Aleksandra Krynicka
Mariola Roguska

ch#opcy
Kamil Roguski
Mateusz Rybi)ski
Przemys#aw Wiel!dek
Adam Kalicki
Adrian Jaczewski
Krzysztof Ka#uski
DORO'LI

miejsce
1.
2.
3.
4.
5.
6.

kobiety
Kinga Piotrowska
Kinga Bieniek
Katarzyna Krynicka
Anita Siwczyk
Anna *wi$to)
Aneta Szcze"nik

m$%czy(ni
Adam Mazur
ks. Tomasz Przewo(ny
Hubert ojek
Mariusz Komorowski
S#awomir Gromek
Wies#aw D$bski

KRONIKA
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Sprawozdanie z realizacji
Poakcesyjnego Programu Wsparcia
Obszarów Wiejskich w gminie Korytnica
(2008-2010)
Gmina Korytnica realizowa#a Poakcesyjny Program Wsparcia
Obszarów Wiejskich w latach 2008-2010, na który pozyska#a "rodki
w wysoko"ci 412.923 z#.
Zosta#y one przeznaczone na us#ugi spo#eczne
w ramach Programu Integracji Spo#ecznej. Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich
to nie tylko pieni!dze , ale
przede wszystkim narz$dzie dla rozwoju gminy.
To aktywizowanie spo#eczno"ci lokalnej, motywowanie do dzia#ania,
zach$cenie do w#!czenia si$ w rozwi!zywanie
problemów spo#ecznych,
to innowacyjne us#ugi,
dzi$ki którym spo#eczno"' lokalna mia#a co" do
powiedzenia i mog#a co"
zmieni'.
Wdra%anie programu
w naszej gminie zacz$to
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od warsztatów budowy Gminnej Strategii Rozwi!zywania Problemów
Spo#ecznych, które odby#y si$ z udzia#em lokalnych liderów, przedstawicieli samorz!du, placówek o"wiatowych, s#u%by zdrowia, organizacji
pozarz!dowych. Kolejnym punktem wdra%ania Programu Integracji
Spo#ecznej by#o opracowanie planu dzia#ania-dokumentu, który s#u%y#
do prawid#owego rozdysponowania otrzymanych "rodków.
W ramach Programu Integracji Spo#ecznej realizowane by#y przede
wszystkim nast$puj!ce cele wynikaj!ce z Gminnej Strategii Rozwi!zywania Problemów Spo#ecznych:
- d!%enie do stworzenia "wiadomego i aktywnego spo#ecze)stwa
opartego na wiedzy,
- stworzenie perspektyw dla dzieci i m#odzie%y,
- dzia#ania na rzecz integracji osób niepe#nosprawnych, starszych
i przewlekle chorych.
Zaproponowano bogaty wachlarz us#ug skierowany do trzech grup
odbiorców: dzieci i m#odzie%y, osób starszych oraz rodzin.

Krótka charakterystyka us#ug zrealizowanych w ramach Programu Integracji Spo#ecznej
Turnus rehabilitacyjny dla dzieci niepe#nosprawnych i ich opiekunów mia# na celu zintegrowanie rodziców dzieci niepe#nosprawnych,
pokazanie mo%liwo"ci sp$dzenia wolnego czasu.
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Ko#o Ekologiczne „Aktywni z natury” prowadzone w Publicznym
Gimnazjum im. Jana Paw#a II w Korytnicy mia#o na celu kszta#towanie
ekologicznego stylu %ycia w szkole, domu i grupie rówie"niczej. W ramach zaj$' m#odzie% zwiedzi#a elektrociep#owni$ Siekierki, fabryk$
papieru w Konstancinie oraz uszy#a 70 toreb ekologicznych, które rozprowadzone zosta#y w"ród mieszka)ców naszej gminy. Co miesi!c
m#odzie% redagowa#a „Zielony dodatek” do gazety lokalnej – „Kuriera
Korytnickiego”.
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Powsta#y dwa ko#a teatralne przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie i Górkach Grubakach, których celem by#o rozbudzenie w"ród
dzieci zainteresowania teatrem. Dzieci mog#y wcieli' si$ w posta'
z bajki, zapomnie' o swoich problemach, pozna' tajniki gry aktorskiej,
dobrze si$ bawi'. Ciekawym do"wiadczeniem okaza#y si$ warsztaty
pod kierunkiem aktorki Joanny Lisner. Rezultatem tych spotka) by#o
wystawienie przedstawienia dla spo#eczno"ci lokalnej. W nagrod$ za
ci$%k! prac$ mali arty"ci pojechali do teatru.

Sprawozdanie z realizacji PPWOW w gminie Korytnica (2008-2010)
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Klub Ma#ego Artysty w Szko#e Podstawowej w Pniewniku to zaj$cia plastyczne prowadzone przez prawdziwego artyst$ oraz zaj$cia
teatralne. W wyniku tych zaj$' powsta#a wystawa prac, któr! mogli
podziwia' mieszka)cy tej miejscowo"ci.
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Kó#ko historyczno-archeologiczne „Prabajka” w Szkole Podstawowej w Sewerynowie sprawi#o, %e szko#a zosta#a wystylizowana przez
dzieci na miejsce z epoki kamienia #upanego. Dzieci by#y na zaj$ciach
w Muzeum Narodowym, Muzeum Archeologii, gdzie pozna#y prac$
archeologa i metody odkrywania przesz#o"ci. Powsta#a rekonstrukcja
chaty obozowiska reniferów. M#odzi adepci sztuki poznali kultur$ oraz
sposoby %ycia ludno"ci sprzed 10 tysi$cy lat. Ponadto kó#ko historyczno-archeologiczne skupi#o si$ na dokumentowaniu starych fotograÞi
poprzez zaanga%owanie do tego osób starszych. W efekcie tych dzia#a)
powsta#a wystawa starych fotograÞi.
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Ma#a ojczyzna zatrzymana w kadrze to ko#o fotograÞczna przy
Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy, w ramach
którego dzieci fotografowa#y ciekawe miejsca w gminie Korytnica, nast$pnie dokonywa#y obróbki zdj$' w specjalnym programie komputerowym. Powsta#a wystawa prac dzieci. Prowadzone by#y równie% warsztaty decoupate, których efekty zosta#y pokazane na do%ynkach.

Zaj(cia warcabowo-szachowe pozalekcyjne oraz turniej szachowy
o puchar Wójta Gminy Korytnica to oferta Gminnej Biblioteki Publicznej
w Korytnicy.
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Oferta dla najm#odszych w Gminnym Przedszkolu Publicznym
w Korytnicy to ta)ce ludowe i dla wi$kszo"ci przedszkolaków pierwszy
wyjazd do kina.
Oferta zaj$' sportowych dla starszej m#odzie%y i doros#ych to rozgrywki pi#karskie i festyn sportowy zorganizowane przez Wiejski Klub
Sportowy Nojszewianka.

Wypoczynek letni dla dzieci i m#odzie%y. Obóz sportowy zorganizowany przez HG Sport, na którym dzieci i m#odzie% bra#a udzia# w
zaj$ciach na basenie, zawodach i turniejach sportowych. Na zako)czenie wszyscy otrzymali dyplomy i medale.
ParaÞa Rzymskokatolicka w Korytnicy realizowa#a projekt, w ramach którego powsta#a mini schola. Projekt mia# na celu jednoczy'
uczestników, rozwija' ich zainteresowania. W jego ramach zosta#y
zakupione stroje; m#odzie% po%ytecznie sp$dza#a czas wolny. Swoje
osi!gni$cia zaprezentowa#a na forum publicznym: paraÞalnym i spo#ecznym. W okresie "wi!tecznym schola kol$dowa#a u ludzi starszych
i samotnych, by w *wi$ta Bo%ego Narodzenia mogli poczu' si$ zauwa%eni i potrzebni. M#odzie% wykonywa#a te% stroiki "wi!teczne z makaronu i szyszek, jednak realizatorom us#ug nie chodzi#o o pieni!dze
uzyskane z ich sprzeda%y, lecz o budowanie relacji mi$dzy m#odzie%!
i uczenie wspó#dzia#ania.
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ParaÞa Rzymskokatolicka w Pniewniku realizowa#a projekt „M#odzi misjonarze - trening umiej$tno"ci prospo#ecznych”. Innowacyjno"'
us#ugi polega#a na tym, %e dzieci przychodz!c do domu paraÞalnego
znajdowa#y schronienie i spokój; mog#y odczu', %e jest to dom rodzinny, bo panuje tam atmosfera rodzinna, ale s! i zasady, których nale%y
przestrzega'. Odbywa#y si$ te% zaj$cia plastyczne i muzyczne. Ale
celem "wietlicy nie jest bawi' dzieci, ale da' warunki do normalnego
funkcjonowania w spo#eczno"ci. W domu paraÞalnym dzieci mog#y
swobodnie, w ma#ych grupach po prostu porozmawia' i mie' odrobin$
prywatno"ci. Oprócz schronienia dzieci otrzymywa#y te% posi#ek przygotowany przez dy%uruj!cych rodziców oraz mog#y liczy' na pomoc
studentów wolontariuszy w odrobieniu lekcji. Zorganizowany zosta#
równie% wypoczynek letni.
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Wakacje z tenisem to projekt realizowany przez Publiczne Gimnazjum im. Jana Paw#a II w Korytnicy, którego celem by#o zorganizowanie czasu wolnego dzieci i m#odzie%y w okresie wakacji. W ramach
tej us#ugi dzieci naby#y umiej$tno"' gry w tenisa, organizowane by#y
ogniska i dyskoteki.

Ko#o Gospody" Wiejskich w Le&nikach realizowa#o projekt pt.
„Produkty regionalne mojej prababci”, w ramach którego organizowane
by#y warsztaty kulinarne, pokaz robienia fryzur, pokaz robienia stroików
i palm wielkanocnych, organizowane by#y wyjazdy i spotkania integracyjne. Odbiorczynie projektu bra#y czynny udzia# w uroczysto"ciach
organizowanych przez gmin$.
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Ko#o Gospody" Wiejskich w Trawach zrealizowa#o projekt pt.
„Aktywna Wie"”. W jego ramach uczestniczki organizowa#y spotkania
integracyjne, warsztaty, odby#a si$ prelekcja na temat problemu nadci"nienia t$tniczego i cukrzycy, lokalny Dzie) Matki, degustacje potraw
regionalnych. Efektem programu by# udzia# w Rolniczym Festynie
Korytnickim.
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Przy Szkole Podstawowej w Górkach Grubakach powsta# Klub Seniora. Szko#a ta jest otwarta dla ca#ej spo#eczno"ci lokalnej. To miejsce,
w którym mieszka)cy Górek mogli si$ spotka', wymieni' do"wiadczeniem oraz przekaza' tradycje dzieciom. W ramach realizowanego
projektu by#y organizowane spotakania integracyjne, okoliczno"ciowe
wyjazdy. Panie bra#y udzia# w imprezach gminnych, a tak%e w przegl!dzie piosenki klubowej Klubów Seniora w Baranowie.

Towarzystwo Przyjació# Ziemi Korytnickiej realizowa#o projekt pt.
„Mieszka)cy gminy bli%ej historii, kultury i tradycji regionu”. W ramach
tego projektu w 2009 i 2010 r. realizowane by#y nast$puj!ce dzia#ania:
prelekcje na temat historii ziemi korytnickiej, wydanie 1 i 2 t. „Zeszytów
Korytnickich”, pocztówek i folderu pt. „Gmina Korytnica – przewodnik
turystyczny”, zorganizowanie imprez: Czerwcówka Korytnicka, Rolniczy
Festyn Korytnicki oraz I Gminny Przegl!d Piosenki Obcoj$zycznej.
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W ramach us#ug szkoleniowych odby#o si$ szkolenie dla us#ugodawców, lokalnych liderów na temat pozyskiwanie "rodków unijnych
z Programu Operacyjnego Kapita# Ludzki. Dzi$ki szkoleniu us#ugodawcy zaanga%owali si$ w pozyskiwanie "rodków tego programu.
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Program Integracji Spo#ecznej by# nowym wyzwaniem dla gminy,
ale pozytywne opinie odbiorców s! inspiracj! i zach$t! do dalszego
pozyskiwania "rodków unijnych przez lokalnych liderów i us#ugodawców
po to, by anga%owa' si$ w rozwi!zywanie problemów spo#ecznych
na terenie gminy.
Nale%y podkre"li', %e do programu podmioty przyst!pi#y dobrowolnie i aby pozyska' "rodki, musia#y opracowa' projekty i wzi$#y udzia#
w konkursie. Wszystkie projekty cieszy#y si$ du%ym zainteresowaniem
i zas#uguj! na uznanie. Pojawili si$ nowi liderzy spo#eczni, którzy aktywnie w#!czyli si$ we wspólne dzia#ania. Zacz$#y powstawa' nowe
organizacje pozarz!dowe, a istniej!ce bardziej si$ uaktywni#y.
Program Integracji Spo#ecznej od pocz!tku wzbudza# du%e zainteresowanie, cho' czasem i obaw$, czy poradzimy sobie z procedurami
i wykorzystaniem "rodków dla dobra lokalnej spo#eczno"ci. Osoby, które
aktywnie w#!czy#y si$ w realizacj$ us#ug w czasie wspólnych dzia#a),
nie ukrywa#y swego zadowolenia z mo%liwo"ci uczestniczenia w nich.
W trakcie wdra%ania Programu Integracji Spo#ecznej zrealizowano
wiele pomys#ów naszych mieszka)ców, spe#niono niejedno marzenie.
Wiele osób zrozumia#o, %e w naszej gminie te% mo%e dzia' si$ co" interesuj!cego, bo mieszkaj! w niej ludzie, którzy maj! ciekawe pomys#y.
Znale(li oni miejsce dla siebie, dla swoich pasji i zainteresowa). Wzros#a te% wiara w mo%liwo"ci aktywnego dzia#ania, we wspó#tworzenie
pozytywnych zmian na wsi. Nabycie umiej$tno"ci pisania projektów,
rado"' z ich realizacji oraz ch$' pozyskiwania "rodków zewn$trznych
z innych (róde# - to tylko niektóre korzy"ci, które przy okazji zosta#y
osi!gni$te.
W dniu 28 pa(dziernika 2010 roku na sesji Rady Gminy Korytnica
dokonano podsumowania realizowanego Programu Integracji Spo#ecznej w latach 2008-2010 w gminie Korytnica. Przedstawiona zosta#a
krótka prezentacja zrealizowanych us#ug i uzyskanych rezultatów. Na
t$ uroczysto"' zosta#a zaproszona Pani Barbara P$dzich-Ciach – Konsultant Regionalny, która przez ca#y czas trwania projektu pomaga#a
naszej gminie w realizacji Programu Integracji Spo#ecznej. Pan Wójt
Gminy Korytnica Stanis#aw Komudzi)ski podzi$kowa# wszystkim, którzy
wzi$li udzia# w realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów
Wiejskich. Na zako)czenie zosta#y wr$czone wszystkim realizatorom
podzi$kowania.
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„Upadek Anio#ów”- graÞka Ireny Stankiewicz
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Gaw(da o papli"skim1 dworze.
Tryptyk2
S#owo wst(pne
Trudno by#o nie wykorzysta' – przynajmniej w podtytule – s#owa
„tryptyk”, które przyj$#o si$ w rozmowach o sk#adaj!cych si$ na jej
tre"' tekstach, zanim jeszcze pojawi#a si$ my"l o ich publikacji w takiej
1

2

Paplin – wie" w województwie mazowieckim, w powiecie w$growskim, w gminie Korytnica,
po#o%ona w Obni%eniu W$growskim, na prawym brzegu Liwca, przy drodze z ochowa do
W$growa. Dwór w Paplinie to wed#ug wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „nr rej.:255/60
z 5.05.1960 oraz A-321 z 29.12.1983: dwór, drewn., po#. XVIII, 1877; oÞcyna, 1877; kuchnia,
pocz. XX; spichlerz, 2 po#. XIX; park, po#. XIX”. Dwór wzniesiony ok. po#. XVIII wieku dla
Glinków. Nast$pnie w#asno"' Garczy)skich. Bywa# tu, kaptuj!c zwolenników przed elekcj!,
Stanis#aw August Poniatowski. Od 1838 roku do II wojny "wiatowej w#asno"' Cieleckich.
W czasie II wojny "wiatowej maj!tek przej$li Niemcy. Po wojnie upa)stwowiony, mie"ci#
m.in. szko#$ rolnicz!. Obecnie w#asno"' Janiny Toczy#owskiej, która kontynuuje marzenie
przedwcze"nie zmar#ego syna Arkadiusza, by przywróci' dworkowi i za#o%eniu parkowemu
dawne pi$kno; obiekt dost$pny dla turystów indywidualnych i grup (m#odzie%, uczniowie,
inni) po uprzednim uzgodnieniu terminu zwiedzania.
Dwór modrzewiowy, parterowy, z pi$trow! cz$"ci! "rodkow! – od frontu drewnian!, od
strony ogrodu – portyk murowany, otynkowany z kartuszem herbowym w falistym szczycie
projektu Mieczys#awa Mierzanowskiego z roku 1877, w którym znajdowa# si$ niegdy" herb
ówczesnych w#a"cicieli, a obecnie zosta#o puste miejsce. Czterospadowy dach zwie)czony
dekoracyjnym falistym szczytem. Snycerskie dekoracje. Do naro%nika dworu przylega
ma#a, parterowa oÞcyna, wysoko podpiwniczona, nakryta dachem naczó#kowym. Druga
oÞcyna – z ko)ca XIX wieku, po pó#nocnej stronie podwórza.
BibliograÞa dotycz!ca obiektu: Jaroszewski T., Gierlach M., Po pa acach dworach Mazowsza, cz. III, Warszawa 1998;Libicki P., Libicki M., Dwory i pa ace wiejskie na Mazowszu,
Pozna! 2009;Postek R., Zabytki W"growa i okolic. Dwory i pa ace; http://free.of.pl/d/dwory/:Terpi#owski J., Sto dworów Mazowsza, Warszawa 2009. Tekst ze strony: http://dwory.
net/Wegrow,%20powiat/paplin.html. Przypisy sporz!dzi# Leszek Kulik.
Tryptyk – typ nastawy o#tarzowej sk#adaj!cy si$ z cz$"ci "rodkowej oraz dwóch bocznych
skrzyde#. Nazwa ta jest czasem wykorzystywana w jeszcze szerszym znaczeniu i oznacza
ka%de dzie#o z#o%one z trzech cz$"ci.
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formie. Latem 2006 roku odwiedzi#em w#a"cicielk$ papli)skiego dworu,
by napisa' dla „Gazety W$growskiej” krótki reporta%, ale magia tego
niezwyk#ego miejsca wyczarowa#a trzy powi!zane ze sob! artyku#y,
zamieszczone w kolejnych numerach naszego miesi$cznika: sierpniowym, wrze"niowym i pa(dziernikowym.
W rok od tych zdarze) g#ówna bohaterka Tryptyku zapragn$#a ujrze' ten plon naszych wielu spotka) w nowej formie, wi$c oto dali"my
tym tekstom bogat! ilustracyjn! opraw$ i odt!d niech %yj! pod tak!
postaci!, rozs#awiaj!c dzie#o, które ma wielu autorów - historycznych
i aktualnych w#a"cicieli oraz liczne osoby, o których pani Janina Toczy#owska wci!% z wdzi$czno"ci! pami$ta: architektów - Renat$ D$biec i Andrzeja Czarneckiego, konserwatorów zabytków – Stanis#awa
Fiodorczyka i Miros#awa Starczewskiego, dyr. S#awomira Kordaczuka
i Danut$ Michalec z Muzeum Regionalnego w Siedlcach, naczelnik
Wydzia#u *rodowiska Starostwa Powiatowego w W$growie – Teres$
Szostek, lekarzy i pracowników s#u%by zdrowia – Ew$ Przepiórsk!-Konop$, Gra%yn$ Brodack!-Bartoszuk, Nasera Diba i Alicj$ Ornoch,
mistrzów budowlanych – Górali z Podhala, ogrodników – Wies#aw$
i Leszka Jankowskich z Soko#owa oraz liczne grono Przyjació#, których
ogarnia swoim sercem, ale których nie sposób tu wymieni' z imienia
i nazwiska.
Niechaj jednak przede wszystkim ten artyku# b$dzie ho#dem z#o%onym Odnowicielowi dworu, hrabiemu Arkadiuszowi Toczy#owskiemu
herbu Samson.
Spisana przeze mnie gaw$da Jego Matki – Janiny Toczy#owskiej
– jest wzruszaj!cym pomnikiem, który obok dwóch Þlmów [„Bo%ej
podszewki” Izabeli Cywi)skiej (1995) i dokumentu „Nowa opowie"'
o prawdziwym cz#owieku” (1996), emitowanego w Polsce, Francji
i Anglii], rejestruj!cych t$ faz$ remontu dworu i parku, w której On
sam jeszcze uczestniczy#, b$dzie "wiadczy# wobec przysz#ych pokole)
o heroizmie, pasji, mi#o"ci i po"wi$ceniu dla idei ocalenia przesz#o"ci,
wyra%aj!cej si$ pi$kn! form! architektoniczn! modrzewiowego dworu
barokowego w Paplinie.
Borzychy, 20 listopada 2007
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Cz(&) pierwsza
W cieniu starych drzew, snuj!cych nieko)cz!c! si$ gaw$d$ o przesz#o"ci papli)skiego dworu i o realizowanych marzeniach zwi!zanych
z jego wskrzeszaniem i przysz#o"ci!, mamy poczucie przebywania w
magicznym "wiecie, do którego - ilekro' mamy tylko takie pragnienie
– otwierane s! przed nami z %yczliw! go"cinno"ci! drewniane wrota
bramy... Gdy opuszczamy to wy"nione miejsce, nie przestaje towarzyszy' nam pragnienie powrotu.

Otwarta brama papli"skiego dworku modrzewiowego serdecznie zaprasza…,
Fot. ze zbiorów Janiny Toczy#owskiej

Ceg#a, drewno, kamie", i... serce
...z tych za" najwa%niejsze jest serce - chcia#oby si$ natychmiast
uzupe#ni' tak sformu#owany tytu#. Trudno uwolni' si$ od pokusy parafrazowania Hymnu o mi o#ci3, gdy my"li si$ o fenomenie tego miejsca.
Janina Toczy#owska podkre"la po wielokro' w czasie naszego pierwszego spaceru, %e je"li powierzona zosta#a przez los piecza nad tym
przepi$knym zak!tkiem ziemi w$growskiej, to trzeba do#o%y' wszelkich
stara), by nie zburzy' jego naturalnego i historycznego charakteru.
Dlatego tyle starania o to, by w 94 procentach zniszczony w latach
3

Hymn o mi o#ci – fragment biblijnego 1 Listu do Koryntian "w. Paw#a z Tarsu (1 Kor 13,
1-13). Jest to pie") pochwalna.
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PRL -u dwór odzyska# swoj! barokow! "wietno"'. Pod czujnym okiem
konserwatora zabytków odradzaj! si$ niczym feniks z popio#ów dobra
Glinki, Garczy)skiego i Cieleckich – odradzaj! si$ dzi$ki ogromnemu
zaanga%owaniu w to dzie#o matki i syna, dzi$ki idei, która powsta#a
u kresu krótkiego %ycia w umy"le niezwyk#ego cz#owieka i z mi#o"ci!
kontynuowana przez t$, któr! jego "mier' dotkn$#a najbole"niej.

Elewacja frontowa dworu w Paplinie. Fot. Amelia Kulik

Elewacja ogrodowa dworu w Paplinie. Fot. Izabela Tryniszewska

Wje%d%amy przez bram$ wybrukowanym traktem i rozgl!damy si$
wokó# siebie oniemiali. W#a"cicielka z kurtuazj!, ciep#em i %yczliwo"ci!
rozpoczyna z nami rozmow$, ale nam si$ trudno jeszcze otrz!sn!'
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z pierwszego wra%enia. Widzimy w g#$bi nieco na prawo znan! z licznych folderów i publikacji prasowych bry#$ dworu, ale ju% intryguj! nas
inne obiekty. Po lewej rozleg#y wybieg dla koni, których urocza para
– huculska4 klacz ze (rebi$ciem – przygl!da si$ z dala przybyszom.

Konie huculskie i ich w#a&cicielka. Fot. Leszek Kulik
4

Konie huculskie – (hucu#) rasa konia domowego u%ywana niegdy" g#ównie jako juczne,
to rasa górska, obecnie, ze wzgl$du na sw! #agodno"' i inteligencj$ u%ywane s! cz$sto
w hipoterapii.
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- Pod t! muraw! jest stary brukowany parking dla powozów – zdradza
pani Janina – ale nie odkrywali"my go, mimo %e kamienie by#y nam
bardzo potrzebne; syn zakupi# ich a% 50 tysi$cy ton.
Zanim ruszymy ustalon! tras!, któr! oprowadzane s! wycieczki,
s#odko, z kostkami cukru na otwartych d#oniach witamy si$ z ko)mi,
które przyprowadza do nas ich opiekun i w#a"ciciel – wnuk pani Janiny,
Arek. Kiedy" przejmie po swoim zacnym ojcu t$ wspania#! sched$.
Rozmawiamy o dwóch obiektach usytuowanych na terenie wybiegu.
W g#$bi bieli si$ i czerwieni odrestaurowany spichrz5, który przeje%d%aj!cym szos! wiod!c! przez Paplin z W$growa w kierunku ochowa
musia# si$ rzuci' w oko, bo budynek to charakterystyczny i o niepowtarzalnej urodzie. – Syn, gdy umiera#, powiedzia#, %e trzeba odda'
dwór jak najszybciej dla m#odzie%y, %eby m#ode pokolenie wróci#o do
tradycji dawnej Polski, ale nakaz konserwatora skierowa# nasze wysi#ki
najpierw ku spichrzowi – uchwyci#a nasze zainteresowanie budynkiem
pani Janina. – Dlatego tak nam si$ zesz#o z odbudow! dworu, %e syn
ju% nie zd!%y# w nim zamieszka'. Zapisa# mi ca#y maj!tek z wiar!, %e
doprowadz$ wszystko do oczekiwanego stanu, wi$c ja to robi$, "ci"le
wed#ug jego wskaza). A on %yczy# sobie, %eby w spichrzu urz!dzi' muzeum regionalne, wi$c tego planu si$ trzymam, wype#niaj!c dok#adnie
wol$ syna, cho' mnie si$ ten pomys# nie od razu podoba#. My"la#am:
spichrz to jest spichrz. Na przyk#ad parter, a wi$c pierwsza z trzech kondygnacji, by# zbyt niski. Dosta#am jednak pozwolenie od konserwatora
na obni%enie pod#ogi o pó# metra i uzyska#am odpowiedni! wysoko"'.
Zaczynam wi$c od parteru i stopniowo ca#o"' uzyskuje w#a"ciw! form$. S! ju% trzy kondygnacje pod#óg, belki drewniane... bo wchodz!
tu w rachub$ trzy rodzaje materia#u: ceg#a, drewno i kamie) – to jest
wymóg epoki. Glina te%, ale o tym powiem przy innej okazji.

5

Spichrz – budynek przeznaczony do przechowywania materia#ów sypkich, g#ównie ziarna
zbó%.
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Spichrz z 2 po#. XIXw.: stan przed renowacj$, w trakcie renowacji i po
zako"czeniu prac. Fot. ze zbiorów Janiny Toczy#owskiej

W poufa#ym towarzystwie koni kierujemy si$ ku drugiemu z usytuowanych tu obiektów. To studnia, któr! – jak mówi nasza przewodniczka
– niektórzy tury"ci wy%ej oceniaj! ni% t$ s#ynn! z Kazimierza Dolnego6.
- To miejsce, gdy si$ tu sprowadzili"my, by#o zrównane z ziemi!. Urz!dzono tu wiejski "mietnik. Gdy syn to kaza# oczy"ci', wydobyli"my st!d
stare telewizory, lodówki, rowery… Woda tu jest podskórna i kiedy"

6

Jednym z symboli Kazimierza Dolnego jest studnia znajduj!ca si$ w "rodku g#ównego
rynku.
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s#u%y#a do pojenia byd#a. Jest bardzo g#$boka – osiem metrów od lustra
wody. A ta %eliwna pompa to dzi" tylko eksponat, kiedy" czerpano ni!
wod$ pitn!. Na terenie powiatu w$growskiego zachowa#y si$ tylko dwie
takie pompy: tu u nas i przed w$growskim klasztorem.
Czas wróci' ku bramie, by wkroczy' na ustalon! tras$, któr! pani
Janina zwyk#a oprowadza' odwiedzaj!cych po raz pierwszy jej posiad#o"'. Oto dwie d$bowe tablice, stanowi!ce wype#nienie zamurowanych
otworów okiennych w kuchni dworskiej. Obie wyrze(bione zosta#y przez
Tomasza Nojszewskiego7 ze Stoczka, który traÞ# tu przypadkiem
jeszcze jako ucze) szko#y "redniej, a pozosta# na d#u%ej, bo znalaz#
tu mecenasa. Arkadiuszowi Toczy#owskiemu nie trzeba by#o wiele, by
swoj! pedagogiczn! intuicj! dostrzec w ch#opaku talent. Jaki" szkic
dworu zaledwie – to by#a dla Tomka przepustka do fascynuj!cej, jak
s!dz$, przygody, która zaowocowa#a z jednej strony licznymi pracami
plastycznymi, z drugiej za" wychowawczym i edukacyjnym wp#ywem
na m#odego artyst$ przez cz#owieka nieprzeci$tnej miary, który jeszcze niedawno porywa# za sob! m#odzie% warszawskiego Liceum im.
Królowej Jadwigi, gdzie by# nauczycielem j$zyka polskiego.
Pierwsza tablica, po prawej, charakteryzuje si$ ornamentem nawi!zuj!cym do zarysu zrujnowanego portyku dworu od strony ogrodu.
D#utem pocz!tkuj!cego, acz wprawnego ju% w sztuce rze(bienia Tomasza Nojszewskiego wypisana zosta#a nast$puj!ca tre"', informuj!ca
go"ci ju% na wst$pie o „Historii barokowego dworu modrzewiowego w
Paplinie. Kolejni w#a"ciciele: po#owa XVIII w. – Miko#aj Glinka, starosta makowski, pose# ró%a)ski na Sejm Czteroletni, senator, kasztelan
Królestwa; 1760 – Józef Garczy"ski, skarbnik drohicki; 1838 – Konstanty Cielecki z rodu Cieleckich, herbu Zaremba, oÞcer, uczestnik
powstania listopadowego, s$dzia pokoju, radca Dyrekcji G#ównej Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, kawaler wielu orderów; 1907 – Jan
Hieronim Kwiryn Cielecki; 1941 – dobra papli)skie zosta#y przej$te
przez dzier%awc$ niemieckiego; 1946 – maj!tek rodu Cieleckich uleg#
rozparcelowaniu; 1947 – dwór sta# si$ w#asno"ci! Skarbu Pa)stwa,
pe#ni!c funkcje publiczne – mie"ci#y si$ tam: szko#a rolnicza, przedszkole, biblioteka; 1995 – Arkadiusz Toczy#owski herbu Samson8,
absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, humanista”.

7

8

Mgr sztuki Tomasz Nojszewski – uko)czy# Pa)stwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supra"lu (kierunek – snycerstwo i formy u%ytkowe), nast$pnie Wydzia# Sztuk Pi$knych na
Uniwersytecie Miko#aja Kopernika w Toruniu (specjalizacja – projektowanie graÞczne).
Herb szlachecki u%ywany g#ównie przez rodziny w Wielkopolsce. Opis z Herbarza Niesieckiego: w polu b#$kitnym biblijny Samson barwy naturalnej, rozdzieraj!cy r$koma paszcz$
lwa stoj!cego, z#otego. W klejnocie trzy pióra strusie, z#ote mi$dzy b#$kitnymi.
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Ta ostatnia data odprowadza wzrok na tablic$ po lewej. P#askorze(ba proÞlu popiersia odnowiciela dworu to znak, %e tekst wyryty na
tej d$bowej p#aszczy(nie koncentruje uwag$ ju% tylko na jego osobie:
„Rozpadaj!cy si$ zespó# dworski w Paplinie naby# na w#asno"' w 1995 r.
Arkadiusz Toczy#owski herbu Samson, urodzony w 1954 r. w Warszawie, absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, humanista, nauczyciel
j$zyka polskiego w Liceum Ogólnokszta#c!cym im. Królowej Jadwigi
w Warszawie. Osiad# na sta#e w Paplinie i reszt$ swojego krótkiego
%ycia po"wi$ci# na ratowanie tego dobra kultury narodowej. Tak bardzo
umi#owa# t$ ziemi$, %e pragn!# by' pochowany w cieniu d$bów papli)skich. Zmar# w Paplinie 18 grudnia 1997 r. po ci$%kiej chorobie. Z woli
syna dalsze prace poprowadzi#a matka Janina, które zako)czy#a w 2000
roku.” Z ksi!%ki, która w polonistycznych zbiorach zostawionych przez
hrabiego Toczy#owskiego stanowi nie lada rarytas (Edward Raczy)ski;
Pani Ró$a, Londyn 1969), zaczerpni$ta zosta#a strofa wiersza H.W.
Longfellowa pt. Psalm $ycia w t#umaczeniu W. Iwaniuka. Stanowi ona
epitaÞum zamykaj!ce tre"' owej drugiej tablicy:
&ycie jest jak wieczna praca Trwa, cho' ko!czy si" byt cia a.
A cho' proch do prochu wraca,
S ów tych dusza nie pisa a.
Przy kawie w stylowo urz!dzonej kuchni dworskiej, rozmawiam
z pani! Janin! ju% g#ównie o jej synu. Przygl!da si$ nam z olbrzymiego
portretu (przez znawców sztuki zwanego monumentem), ukazuj!cego
przystojnego m#odego m$%czyzn$, któremu %ycie dopiero powinno rzuca' pod stopy swoje uroki, nie za" odchodzi', szcz$dz!c mu cho'by
jakiej" namiastki, z której on by#by na pewno i tak w stanie uczyni' co"
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Dworska kuchnia z pocz. XX w. Wygl$d przed renowacj$ i po renowacji.
Fot. ze zbiorów Janiny Toczy#owskiej

cennego dla siebie i innych. To fascynuj!ca historia. Musimy do niej
wróci'... Musimy te% wróci' do Paplina, bo przecie% dopiero zaledwie
zacz$li"my swoj! w$drówk$ po tych w#o"ciach.

Cz(&) druga
Tajemnica ksi$%(cej mitry9
Wychodzimy z racz!cego nas mi#ym ch#odem w ten upalny dzie)
wn$trza dworskiej kuchni i pod!%amy za nasz! przewodniczk!. Pytamy
o wszystko, na czym spocznie g#odne pi$kna oko turysty, a pani Janina
snuje swoj! gaw$d$ okraszon! licznymi dygresjami. Dok!d tym razem
dojdziemy, mieszcz!c si$ na sk!pej powierzchni tych stron, na których
publikujemy drug! cz$"' naszej opowie"ci o modrzewiowym dworze?
Na pewno nie do ko)ca, wi$c ten odcinek nie mo%e by' ostatnim – zapowiada si$ tryptyk. Mamy przed sob! urokliwy i wyj!tkowy park, a o
wn$trzu dworu na razie nawet nie wspominamy.
Jak pod #ukiem tryumfalnym wchodzimy do krajobrazowego parku
przez okaza#! kryt! gontem bram$, zbudowan! ju% po "mierci hrabie9

Mitra ksi!%$ca – czapka czterodzielna z otokiem futrzanym lub w kszta#cie korony u%ywana
przez ksi!%!t lub jako cz$"' stroju liturgicznego przez duchownych obrz!dku wschodniego;
równie% nazwa infu#y biskupiej.
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go Arkadiusza Toczy#owskiego wed#ug pomys#u i projektu jego matki.
Ale nie przemierzamy wiod!cej stamt!d zabytkowej alei lipowej – ona
jeszcze na nas poczeka. Wpierw krótka lekcja architektury. Pani Janina
prowadzi nas przed zachodni! "cian$ dworu. Niczym p#ynnym ruchem
kamery podziw nad kipi!c! kwieciem hortensj! przenosimy po schodach murowanego portyku10 na ca#! bry#$ XVIII-wiecznego modrzewiowego dworu barokowego – jak go z dum! tytu#uje w#a"cicielka.

Arkadiusz Toczy#owski (1956 – 1997), w#a&ciciel Paplina.
Fot. ze zbiorów Janiny Toczy#owskiej

Portyk jest najbardziej charakterystycznym i uderzaj!cym elementem widocznej od strony parku cz$"ci budynku. Podparty czterema
kolumnami, zwie)czony mitr! ksi!%$c!, spogl!da jak jednooki cyklop
na swoj! w#asno"' oknem w kszta#cie czterolistnej koniczyny. Mitra
ksi!%$ca by#a wykonana na polecenie ksi$cia Bogus#awa Radziwi##a11
– podobnie jak i ca#y portyk. By#a to – jak wyja"nia nasza przewodniczka – swego rodzaju nobilitacja i docenienie rangi dworu, który
zalicza# si$ wówczas do znamienitszych. Ten szczególny element
10

11

Portyk – cz$"' budynku na planie prostok!ta z jednym lub kilkoma rz$dami kolumn, które
wspieraj! dach, otwarta z co najmniej jednej strony, najcz$"ciej jedno- lub dwukondygnacyjna. Portyk to tak%e otwarty ganek kolumnowy lub Þlarowy, który poprzedza wej"cie,
tworz!c g#ówn! cz$"' fasady budynku.
Bogus#aw Radziwi## herbu Tr!by (1620-1669) - koniuszy litewski, kalwin; w 1655 r. wraz
z bratem stryjecznym Januszem przyj!# protekcj$ Karola Gustawa, króla szwedzkiego
i walczy# po stronie naje(d(cy.
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dekoracyjny stanowi# dope#nienie ca#ej, tak bardzo charakterystycznej
dla architektury barokowej, bry#y. Oto jakby dostawiony do roz#o%ystego
modrzewiowego dworu murowany, ci$%ki portyk z czterema kolumnami, wspieraj!cymi si$ na szerokich schodach, pyszni!cy si$ kolorow!
mitr! i rozet!12, a nad tym wszystkim czterospadowy dach, z którego
wyzieraj! lukarny13 w kszta#cie muszli – tego nie mo%na odczyta' inaczej, jak symbolu godno"ci, rangi, presti%u.
Niezwykle ciekawym detalem portyku jest owa mitra ksi!%$ca. Gdy
tu przybyli"my – mówi pani Janina – by#a niewidoczna, bo kiedy" przykryto j! tynkiem. Pewnie zrobiono to za czasów komuny, kiedy systematycznie ze wzgl$dów ideologicznych zacierano "lady szlacheckiej
przesz#o"ci Polski. Podczas odbudowy tego portyku, b$d!c tam na
rusztowaniu, wyczu#am pod r$k! dziwn! wypuk#o"' na murze. Zaintrygowa#o mnie to, wi$c zawiadomi#am konserwatora. Ten przyjecha#
i pozwoli# na ods#oni$cie spod warstwy tynku tego, co si$ pod nim kry#o.
Powiedzia#, %e je"li mnie sta' na to, je"li mam cierpliwo"', to mog$ to
odd#uba'. I to w#a"nie zrobi#am – w#asnor$cznie, zu%ywaj!c wszystkie,
jakie mia#am, pilniczki do paznokci. Niezwyk#a jest to rzecz! Ogl!da#y
to cztery komisje specjalistów i nie potraÞ#y wypowiedzie' si$ na temat rodzaju materia#u, z którego mitra jest zrobiona. Bo s! to rzadkie
gatunki ska#y o zadziwiaj!cych kolorach. Poza koron!, pokryt! z#otem
murarskim, reszta ma naturalny kolor owego tajemniczego materia#u:
%ó#ty i pomara)czowy.
Zostawiaj!c za sob! portyk z pi$kn! mitr!, przechodzimy przez
rozleg#! parkow! polan$ wprost do grobowej kaplicy hrabiego Toczy#owskiego. Jak na odnowiciela dworu przysta#o, poleci# matce zachowa'
odpowiedni! kolejno"' przejmowanych przez ni! prac: najpierw dwór,
potem dopiero kaplica. Dlatego jego cia#o spocz$#o zrazu w grobowcu, potem dopiero, gdy dzie#o odbudowy dworu zosta#o zako)czone,
grobowiec skry# si$ w zaciszu mistrzowsko zbudowanej przez cie"li
z Podhala kaplicy. Mówi# tu% przed "mierci!: Jak ju$ b"dzie tak, jak
pragn", $e t" barokow% per " Podlasia b"d% mog y podziwia' wycieczki
szkolne i tury#ci, ze skrawków tego, co zostanie, zbudujesz kaplic".
Górale b"d% wiedzieli, jak to zrobi'. I tak jego wola si$ spe#nia. Ja tu
do"wiadczy#am jego gospodarskiej troski zza grobu. Syn, prosz$ pana,
zostawi# mi precyzyjne wskazówki, jak dalsze prace – po jego "mierci
- maj! przebiega'. I prosz$ mi wierzy': ilekro' cho' odrobin$ od tych
wskaza) próbowa#am odej"', nic mi si$ nie udawa#o.

12
13

Rozeta – ornament architektoniczny w kszta#cie rozwini$tej ró%y.
Lukarna – pionowe okienko na dachu do"wietlaj!ce poddasze; od XIX wieku stopniowo
pozbawiane detali architektonicznych.
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Portret trumienny Arkadiusza Toczy#owskiego p(dzla
Tomasza Nojszewskiego. Fot. Leszek Kulik

Drzwi kaplicy s! otwarte. Z mrocznego wn$trza dobywa si$ jedynie
nik#e "wiat#o znicza. Przekraczamy próg. Osobliwe miejsce. Sacrum
tajemnicy "mierci i sacrum matczynej mi#o"ci – to wszystko wype#nia
t$ przestrze). Nad wezg#owiem p#yty grobowej kolejne "lady twórczego
pobytu w Paplinie m#odego artysty Tomasza Nojszewskiego - p#askorze(ba przedstawiaj!ca popiersie zmar#ego wykonana z 500-letniego
czarnego d$bu14 oraz d$bowa tablica z napisem: „Bo$e, czemu# da
dusz", co snu musi $ebra' / I $ycie, które mo$na tak atwo odebra'? /
I czemu# mnie z takiego utworzy marliwa, / &e mnie w t" obc% ciemno#' byle noc porywa?”15 (p. Arkadiusz Toczy owski, $y lat 43, zmar
18 grudnia 1997 roku. Pokój Jego duszy.
14

15

Czarny d!b (kopalny polski heban) – tymi nazwami okre"la si$ drewno d$bów przebywaj!cych w ziemi lub pod wod! od kilkuset do nawet kilkunastu tysi$cy lat.
Fragment wiersza Boles#awa Le"miana Pogrzeb.

272

Henryk Kalata

Wyciszeni, ws#uchujemy si$ w s#owa pani Janiny. – Tu b$d! wisia#y
graÞki16 i zdj$cia ilustruj!ce kolejne etapy odbudowy dworu – mówi
wskazuj!c "cian$ po lewej stronie krypty.
- Tu natomiast b$dzie ekspozycja o charakterze religijnym – kontynuuje, przechodz!c ze znawstwem terminologii do opowie"ci o perypetiach
zwi!zanych z budow! kaplicy, o tym, jak dokuczy#a si$ fachowcom, przekazuj!c im polecenia trudne do zaakceptowania, nag#e, bo zrodzone w
przedsennym stanie twórczej aktywno"ci umys#u. Tak by#o na przyk#ad
z suÞtem, solidnie zamykaj!cym przestrze) nad grobem. Ca#! prac$
cie"li zniweczy#a pomys#em ods#oni$cia wi$(by dachowej17, by to ona
– tak przecie% doskona#a – stanowi#a sklepienie kaplicy. Roz"wietlenie
wn$trza oknami w kszta#cie czterolistnej koniczyny te% by#o efektem nag#ego ol"nienia, gdy w poszukiwaniu kszta#tu dla tych otworów odkry#a
w najbli%szym s!siedztwie – bo przecie% w portyku – najlepszy i jedyny
z mo%liwych wzorzec. Nad krypt! z wysoka pochyla si$ krzy%, który ma
te% swoj! opowie"'. Zrobienie go z najlepszej d$biny zleci# cie"lom tu%
przed "mierci! sam gospodarz. Potem, os#oni$ty daszkiem z gontu, tak
ulubionego przez Arkadiusza Toczy#owskiego, tkwi# nad jego grobem do
czasu wybudowania kaplicy – pi$kny w swojej skromno"ci.
Czeka nas jeszcze spacer po parku. Wychodzimy znów w alej$
lipow!. Po lewej stronie mamy otwart! przestrze) polany z kaplic!, po
prawej za" za szpalerem zabytkowych drzew – w równiutkim ordynku18
rz$dy owocowych drzewek. To kolejne efekty gospodarowania pa)stwa Toczy#owskich – podobnie jak biegn!cy tu% za sadem i okalaj!cy
z trzech stron ca#! posiad#o"' wa# obsadzony od zewn!trz dzik! ró%!
i naje%ony grzyw! drewnianego parkanu.
Znów wychodz! nam na spotkanie – tym razem z g#$bi parku
– spaceruj!ce t! sam! alej! poznane wcze"niej konie. Nie#atwo by#o
je przekona', by przepu"ci#y nas, mimo %e nie pocz$stowali"my ich
kostkami cukru. Suniemy wzd#u% wa#u. Pani Janina zwraca raz po raz
nasz! uwag$ na ro"liny, które mijamy po drodze – wida', %e nic nie
jest tu dzie#em przypadku i %e wszystko wi!%e si$ z tak dramatycznie
krótkim pobytem na swych w#o"ciach hrabiego Toczy#owskiego. Ile%
ciekawych historii zapisa#o si$ po"ród rosn!cych tu drzew: wi!zów,
d$bów, "wierków, z których niejedno ju% do%y#o godno"ci pomnika
przyrody19. Nad stawami, które te% odzyska#y %ycie i urok za spraw!
16
17

18
19

GraÞka – jedna z podstawowych, obok malarstwa i rze(by, dziedzin sztuk plastycznych.
Wi$(ba dachowa – drewniana konstrukcja dachu, drewniany szkielet dachu, który przenosi
obci!%enia z pokrycia dachowego.
Ordynek – pewna liczba rzeczy lub osób stoj!cych w jednej linii.
Pomnik przyrody – termin ten zosta# wprowadzony przez Aleksandra von Humboldta na
prze#omie XVIII i XIX wieku, co da#o pocz!tek kierunkowi konserwatorskiemu w ochronie
przyrody. W Polsce znajduje si$ ok. 33 tys. pomników przyrody, z czego najwi$cej jest
pojedynczych drzew i grup drzew.
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obecnych gospodarzy, zatrzymujemy si$, by podziwia' widok jak z sentymentalnego obrazka – z ma#! #ódeczk! wyleguj!c! si$ na brzegu do
góry dnem i myj!cymi w zarz$sionej wodzie d#ugie w#osy p#acz!cymi
wierzbami. Znalaz#y tu swój raj dzikie kaczki20. Ile% uciechy mia# jednego roku ma#y Arek, gdy przychodzi#y na "wiat, a w#a"ciwie spada#y
z drzewa ledwie upierzone kacz!tka...

Ojciec i syn: Arkadiusz Toczy#owski i Arkadiusz jr.
Fot. ze zbiorów Janiny Toczy#owskiej

20

Kaczki krzy%ówki zamieszkuj! licznie nad rzek! Liwiec.
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Tak, tu si$ dziej! ró%ne cuda: kaczki naprawd$ rosn! na drzewach,
kanie, gdy nie musz! czeka' d%d%u, stroj! si$ w ogromne kapelusze,
po"ród traw nadymaj! si$ ogromne purchawki, którym dynie mog!
pozazdro"ci' rozmiarów, Liwiec podkrada grunt krzakom czarnej porzeczki, huculskie konie zajadaj! si$ w klasycznym dworskim jagodniaku niedojrza#ymi winogronami, sowy (jest ich tu a% 6 gatunków!)
plotkuj! po nocach przysiad#szy na parapecie pod oknem, wiewiórki
zajadaj! si$ orzechami w specjalnie dla nich posadzonej leszczynowej
alei, pomidory smakuj! jak powinny i nie maj! plam, a o zmroku p#onie
ognisko i iskry mieszaj! si$ z gwiazdami...
Mo%na tego do"wiadczy', bo gospodyni szczerze rada ka%demu
otworzy' pozornie trudne do przebycia wrota. Otwarte drzwi nie zawsze symbolizuj! otwarte serce, tu za" na pewno za zamkni$t! bram!
wjazdow! mo%na znale(' serdeczn! go"cinno"'. Zgodnie z informacj!
umieszczon! przy domofonie, na wizyt$ trzeba umówi' si$ telefonicznie
(25 793 21 59), prawdziwa go"cinno"' wyra%a si$ bowiem – jak uczy
Janina Toczy#owska – w powa%nym traktowaniu go"ci, z nale%yt! uwag!
i szacunkiem, nie za" zdawkowo, pospiesznie, bezceremonialnie. Tu nie
mo%na wpa"' jak po ogie), tu si$ przychodzi, by zasi!"' przy ogniu.

Cz(&) trzecia
Na cztery strony &wiata
Nie wszystkim odwiedzaj!cym posiad#o"' Janiny Toczy#owskiej dane
jest przekroczy' progi samego modrzewiowego dworu. To nie muzeum,
lecz po prostu dom, w którym toczy si$ prywatne %ycie jego mieszka)ców. Je"li dost$pujemy go"cinno"ci i mo%emy zaspokoi' reportersk!
i zwyczajnie ludzk! ciekawo"' wn$trza ju% dobrze nam znanego ze
wszystkich stron budynku, to musimy mie' poczucie wyró%nienia. Niech
maj! te% z nami takie poczucie Czytelnicy, którzy wytrwali w lekturze
tych trzech cz$"ci relacji z Paplina - wioski, któr! #atwo przeoczy', gdy
si$ mknie szos! z ochowa do W$growa, ale której przed dwunastu laty
nie przeoczyli podró%ni z Warszawy, szukaj!cy swojej Arkadii. To i tylko
to! - spontanicznie wypowiedziane s#owa mia#y moc sprawcz!.
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Janina Toczy#owska przed kominkiem w papli"skim dworze.
Fot. ze zbiorów Janiny Toczy#owskiej

Znów ko#a turkoc! po wybrukowanym wje(dzie. Wrota si$ otwieraj!
szeroko i nawet mowy nie ma, by samochód pozosta# przed parkanem.
Pani Janina plan naszej wizyty ma opracowany do najmniejszego
szczegó#u – parkuj$ wi$c we wskazanym przez ni! miejscu mi$dzy
gazonem a oÞcyn!, od której dzisiejsza cz$"' spaceru si$ zacznie.
Drewnianym, ukwieconym kru%gankiem21 pod!%amy za nasz! przewodniczk!. Zanim wejdziemy do "rodka, ujrzymy w jej opowie"ci ca#!
histori$ tej cz$"ci domostwa. OÞcyn$22 dostawiono 150 lat po wybudowaniu dworu. Musia#a si$ wyrazi"cie odró%nia', dlatego jest murowana,
a mury swoj! biel! dystansuj! si$ od zasadniczej, drewnianej bry#y
rezydencji. Architekt by# "wiadom, %e z praktycznego punktu widzenia
konieczna dobudówka nie mo%e naruszy' barokowego charakteru
dworu. Mia#a dawa' schronienie go"ciom, gwarantowa' im wygod$
i nieskr$powanie, a jednocze"nie pozwala#a czu' dyskretn! obecno"'
gospodarzy. Jak%e smutny obraz pojawia si$ wraz z opowie"ci! o najnowszych losach zabytku – przed pojawieniem si$ tu Toczy#owskich.
W ponurych czasach PRL-u, po wyprowadzeniu si$ z dworu szko#y
21

22

Kru%ganek – poj$cie architektoniczne, d#ugi korytarz (ganek), okalaj!cy przewa%nie wewn$trzny dziedziniec.
OÞcyna – s#u%bówka, skrzyd#o budynku lub odr$bny budynek nieopodal pa#acu lub dworu,
"wiadcz!cy us#ugi bezpo"rednio dla budynku g#ównego (pralnie, kuchnie, pomieszczenia
s#u%by).
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rolniczej, ludowi w#odarze23 urz!dzili w oÞcynie zlewni$ mleka... Szkoda s#ów! Teraz pi$knym kru%gankiem docieramy z wolna do drzwi i za
chwil$ rozpoczniemy w$drówk$ po komnatach tej fascynuj!cej siedziby, której ocalona przesz#o"' gustownie harmonizuje z funkcjonaln!
nowoczesno"ci!.
We wszystkim, co opowiada nam pani Janina, nieustannie obecny
jest jej syn. Gdy mówi o losach oÞcyny, jak by#a zdewastowana po
latach u%ytkowania jej jako zlewni mleka, wspomina o Arkadiuszu, %e
nie dane mu by#o doczeka' obecnego stanu budynku z biegn!cym
wzd#u% wschodniej "ciany kru%gankiem. Gdy mówi o tym, jak dok#adnie ogacone s! "ciany dworu od zewn!trz i od "rodka, nie zapomina
nadmieni', %e stan zdrowia jej syna wymaga# tego, by dom by# „jak
bombonierka”, szczelny i ciep#y niczym pierzyna.
Wchodzimy. T$dy, przez oÞcyn$, cho' mo%liwo"ci jest wiele. Barok
ma to do siebie – mówi w#a"cicielka tej per#y Podlasia – %e otwiera si$
na cztery strony "wiata. Mo%na do dworu wej"' od frontu, zaje%d%aj!c
paradnie wokó# gazonu24, mo%na po spacerze w parku przekroczy'
próg salonu, z którego wida' kolumny portyku, a w g#$bi polany cich!
kaplic$ grobow!, mo%na te%, czmychn!wszy od towarzystwa bawi!cego
si$ przy ognisku, uciec bocznymi drzwiami do k!pielowego salonu...
Nas wprowadzi pani Janina pó#nocnym wej"ciem, #!cz!cym oÞcyn$
z dworem. Ca#o"' tej struktury pomieszcze) jest jednak tak klarowna,
%e któr$dy by"my nie weszli, zgubi' si$ nie sposób, bo wszystkie komnaty s! ze sob! po#!czone, z ka%dej mo%na przej"' do nast$pnej.
W holu s#yszymy kolejn! z niezliczonych anegdot, zwi!zanych z pomys#ami i perypetiami g#ównego architekta prac renowacyjnych. Nie
sposób tak nie my"le' o pani Janinie, chocia% sama na ka%dym kroku
zastrzega, %e wci!% stara si$ by' tylko wykonawczyni! woli syna. Oto
dwie, symetrycznie wzgl$dem siebie usytuowane nisze25 w "cianach.
Nie by#o ich tu przed remontem, ale dostrzeg#am – mówi obrysowuj!c
d#oni! pó#kolisty kszta#t – ledwie widoczny zarys na tynku. &eby moi
górale zechcieli si$ wzi!' za kucie muru, musia#am ich zaintrygowa'
wizj! ukrytego skarbu. &adnego z#ota tu oczywi"cie nie znale(li"my,
ale odkryte nisze, mo%e nie a% w takim stopniu jak ksi!%$ca mitra, s!
dla mnie skarbem. Kiedy" pewnie s#u%y#y do stawiania w nich lamp,
teraz s! niebanalnym miejscem na pami!tki, antyki... A jest takich
rzeczy w ca#ym dworze naprawd$ wiele. Sk!d si$ wzi$#y? Jak to bywa

23
24

25

W#odarz – zarz!dca.
Gazon – du%y ozdobny trawnik w kszta#cie prostok!ta lub owalu znajduj!cy si$ na podje(dzie do pa#acu lub dworu, otoczony wokó# drog! dojazdow!, ko)cz!cy si$ bezpo"rednio
przed wej"ciem do rezydencji.
Nisza – wn$ka.
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z takimi gad%etami w naszych domach, ale tu niektóre maj! naprawd$
niezwyk#! histori$ i jeszcze niezwyklejsz! tajemnic$. W salonce – pokoju szczególnym, bo tu po%egna# si$ ze "wiatem Arkadiusz Toczy#owski – stoj! rzeczy pami$taj!ce dawne czasy, ale i zupe#nie nowe,
acz s#u%!ce pami$ci, jak na przyk#ad gipsowe popiersie hrabiego, jego
fajka, fotograÞe matki pani Janiny itp. Niektóre z antyków pochodz!cych z dawnego wyposa%enia dworu uda#o si$ odkupi' od miejscowej
ludno"ci, ale tych jest niewiele.
Z holu oÞcyny wchodzimy najpierw do nowocze"nie i gustownie
urz!dzonej kuchni, potem za" do salonki, a gospodyni nasz! uwag$
kieruje na belkowane suÞty. Zawsze, gdy mówi o remoncie, podkre"la
swój podziw dla odkrywanego i poznawanego tu kunsztu dawnych
mistrzów sztuki budowlanej. Zakonserwowane przez nich i odpowiednio dobrane drewno – czy to jako materia# konstrukcji, czy elementów
wyko)czenia – niejednokrotnie przewy%sza swoj! warto"ci! u%ytkow!
nowe. Tote% konsekwentnie to, co si$ da, poddaje renowacji – zgodnie zreszt! z zaleceniami konserwatora zabytków, ale te% z w#asnym
smakiem, wyczuciem i znawstwem.
Kolejne drzwi, po przej"ciu z oÞcyny do dworu, otwieraj! si$ przed
nami i w ka%dej z nast$pnych komnat podziwiamy wskazywane przez
pani! Janin$ niezwyk#o"ci: zabytkowy fortepian w centralnym salonie26
z widokiem na park, szczególnej urody kominki, ich ornamentyk$ pozostawion! z okaleczeniami jak antyczne rze(by w Luwrze27. Salony
przyt#aczaj! ilo"ci! najszlachetniejszego drewna: suÞty d$bowe z regularnymi liniami obcego pióra z czarnego d$bu, boazerie, pod#ogi.
Na "cianach niemal ka%dego pokoju eksponowane s! obrazy p$dzla
m#odego artysty, Tomasza Nojszewskiego, którego talent ju% wcze"niej dostrzegli"my, podziwiaj!c rze(by i p#askorze(by jego d#uta. Ale
najbardziej w tym wszystkim urzekaj!ce jest to, %e w tej starej, niemal
muzealnej przestrzeni toczy si$ zwyczajnie codzienne %ycie: w naro%nym gabinecie Cieleckiego czekaj! na odjazd go"ci spragnione ruchu
psy, na stole jeszcze ciep#e s#oiki z domowymi przetworami z tegorocznych owoców, za sieni! (z pozostawion! wn$k! obna%onej struktury
z bali) w swoim pokoju skupiony przy monitorze komputera Arek-szóstoklasista, w oran%erii weso#o gwarz! papugi, a w domowym krz!taniu
raz po raz pojawia si$ pani Elwira Toczy#owska. Trudno sobie bez
niej wyobrazi' normalne funkcjonowanie tego gospodarstwa – mówi
wyra(nie wzruszona te"ciowa. – Gdy syn umiera#, mówi# mi ze spo26

27

Salon – reprezentacyjne pomieszczenie przeznaczone g#ównie do przyjmowania go"ci,
odznaczaj!ce si$ bogatym wystrojem.
Luwr – dawny pa#ac królewski w Pary%u, obecnie jedno z najwi$kszych muzeów sztuki na
"wiecie, licz!ce oko#o 35 000 eksponatów.
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kojem, %e zostawiaj!c mnie z Elwir! zapewnia mi opiek$ do ostatnich
moich dni. Nie myli# si$: czuj$ w niej oparcie, tak jak "wietnie wywi!za#a
si$ ze swojej trudnej roli opiekunki niepe#nosprawnego, umieraj!cego
m$%a, tak teraz jej pracowito"', lojalno"', w#a"ciwe wype#nianie roli
matki wobec Arka, w którym tak wielkie nadzieje pok#ada# mój syn,
napawa mnie otuch!. Z ni! mog$ dalej realizowa' wizj$ syna, z ni!
mog$ planowa' kolejne inwestycje i projekty, przy niej mog$ czu' si$
bezpieczna, my"l!c o pó(nych latach swojego %ycia.

Arkadiusz Toczy#owski jr. na huculskim koniu. Fot. Izabela Tryniszewska
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Babka Arkadiusza Toczy#owskiego, W#adys#awa Soli"ska.
Fot. Izabela Tryniszewska

Wreszcie przychodzi czas na obiecany w!tek gliny, o której napomkn!#em w pierwszej cz$"ci tryptyku. Pani Janina prowadzi nas po
drewnianych (jak%eby innych! tu wszystko jest z najprawdziwszego
drewna) schodach do salonu wypoczynkowego na górze, a stamt!d
na wprawiaj!cy w os#upienie swoim ogromem strych. Jak pot$%ne
kr$gos#upy tego modrzewiowego gmachu d(wigaj! dach z pomoc!
silnych ramion skomplikowanej wi$(by cztery kominy. To one pokryte
s! grub! warstw! glinianego tynku, a rzecz dla znawców jest na tyle
cenna, %e konserwator zabytków otoczy# j! szczególn! piecz!.
Nie brakuje pani Janinie twórczej energii, by snu' dalsze plany. Wiele
si$ tu ma jeszcze zmieni', wiele zrobi', wiele doko)czy'. &ycie tego
nadzwyczajnego zak!tka, cho' dramatycznie, odrodzi#o si$ ca#kiem
niedawno, wi$c jako m#ode jeszcze niejednym zadziwi.

280

Henryk Kalata

Dwór w Paplinie wed#ug rysunku Jana Olszewskiego z 1900r.
Fot. Leszek Kulik

Brama papli"skiego dworu. Rys. z ksi$%ki: Z. Gloger, Budownictwo drzewne
i wyroby z drzewa w dawnej Polsce, t. I, Warszawa 1907. Fot. Leszek Kulik
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Z g#(bi serca – wiersze uczniów
Szko#y Podstawowej
im. Henryka Sienkiewicza w Korytnicy
Oddajemy w r$ce czytelników, gromadzone przez blisko 20 lat,
wiersze uczniów i absolwentów Szko#y Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza w Korytnicy.
Teksty te powstawa#y w ró%nych okoliczno"ciach. Wi$kszo"' prezentowana by#a m.in. w wydanych na prawach r$kopisu zbiorach: Matkom
w podzi"ce, Cztery pory roku, Z g "bi dzieci"cego serca. Wiele z nich
stanowi pok#osie konkursów literackich rozpisywanych na szczeblach:
szkolnym, gminnym, powiatowym.
Inne to spontaniczne utwory p#yn!ce z potrzeby nazwania uczu',
reßeksji rodz!cych si$ w codziennych i niecodziennych sytuacjach.
Wszystkie "wiadcz! o niezwyk#ej wra%liwo"ci m#odych twórców,
którzy pisz!c publikowane tu wiersze, dopiero uczyli si$ dostrzegania
pi$kna i wyra%ania emocji s#owem.
Mniemam, %e wszyscy autorzy potraÞli na zawsze zachowa' umiej$tno"' wnikliwego patrzenia na "wiat, dostrzegania jego walorów i nazywania ich. Mam te% nadziej$, %e ujawniona w dzieci$cych wierszach
tkliwo"', serdeczno"', cz$sto zaskakuj!ca dojrza#o"' spostrze%e)
pozwala im - dzi" wielu nieco starszym, doros#ym - %y' pi$kniej i pe#niej,
kieruj!c si$ kiedy" odkrytym dobrem.

FRASZKI O ZDROWIU – 1993 r.
Krzysztof Jednorowski – kl. VII a
Smakowite s! owoce,
a tu z$by s! w k#opocie.
Aby z$by by#y zdrowe,
szczotka musi by' w humorze.
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Lecz, gdy szczotka posmutnieje,
wtem dentysta si$ u"mieje.
Anna Zalewska – kl. VI a
By# sobie z!bek
zdrowy jak d!bek.
Z samego rana
pi# mleka pó# dzbana.
Anna Kowalczyk – kl. VI
Lekcje gimnastyki
sp$dza#a na #awce.
W czterdzie"ci wiosenek
chodzi#a o lasce.
Anna Wrzosek - kl. VI a
Zdrowie, zdrowie przelecia#o,
bo si$ go nie szanowa#o.
A kto zdrowia nie szanuje,
ten si$ po nim oblizuje.
Monika Chodzy"ska – kl. VII b
Dama
Bluzka zielona,
spódniczka barwna,
buty na szpilkach,
a szyja… czarna.
Drogie dziewczyny,
to bardzo wa%ne,
myjcie si$ co dzie),
b$dziecie #adne.
Bo ka%da panna #adnie wygl!da,
gdy jest czy"ciutka,
pachn!ca, m#oda.

WIERSZE WYBRANE
Anna Wrzosek - kl. VI a – 1993 r.
Chleb
Id$ z tat! na pole.
Pot mu sp#ywa po czole.
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Tam go w pracy wyr$cz$,
bo tak bol! go r$ce.
Cho' jest stary, przygarbiony,
dba o chleb dla dzieci, %ony,
lecz mu w pracy pomóc trzeba,
by nie zbrak#o w domu chleba.
Trzeba si$ nauczy' pracy,
ona w %yciu du%o znaczy.
Zawsze o tym wiedzie' trzeba,
%e bez pracy nie ma chleba.
Anna Kowalczyk – kl. VI a – 1993 r.
Przyja !
Przyja() jest jak dziecko biegn!ce po #!ce.
Jest te% jak czerwone frezje w kwiaciarni pachn!ce.
Jest jak dziewczyna #adna, cho' uboga.
I jest jak Twoje przebaczenie dla wroga.
Ona pachnie jesiennym sadem
i ogrodem czerwonych ró%.
Stasia i Nel idzie "ladem.
Jest przewodnikiem w"ród letnich burz.
Agnieszka Roszkowska i Katarzyna Dudek – kl. VII b -1993 r.
Z"ota jesie!
Za oknem jesie), tysi!ce kolorów,
szelestów, szmerów, miliony wzorów.
Nie widz$ ju% pola,
nie widz$ ju% lasu,
lecz ma#!, br!zow!
poduszk$ z at#asu.
A na tej poduszce
pe#no b#ota, ka#u%y.
Zaraz b$dzie pada',
ju% niebo si$ chmurzy.
Jeszcze dzisiaj w sadzie
owoców jest wiele:
ma#ych jab#ek, gruszek
i "liwek w$gierek.
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Taka jest nasza
z#ota polska jesie),
która dzieciom ma#ym
niespodzianki niesie.
Lidia Wójcik – kl. VII b -1994 r.
Jesie!
Idzie jesie) poprzez #!ki,
wiedzie ptaki i paj!ki.
yse drzewa, go#e pola,
ci$%kie chmury dooko#a.
Czasem biegnie, lecz si$ boi,
bo na drodze Burek stoi.
Z#apa# j! za r$kaw prawy,
szczeka, prosi do zabawy.
Emilia Jachimowicz i Mariola Tarapata – kl. VII b – 1994 r.
Jesienny sad
Wesz#a Zosia do sadu,
bo nie zjad#a obiadu.
A tam "liwy, jab#ka, grusze,
krzyki wronie, brz$ki musze.
Tam w oddali dynia le%y,
taka du%a, a% nie wierzy.
Anna Korolczuk i Anna Wiel$dek – kl. VII b – 1994/95 r.
Jesie! na weso"o
Leci jesie) nad drog!,
wiatry dogoni' jej nie mog!.
Wnet j! z#apa#y,
li"cie jej porwa#y.
Ilona Skolimowska – kl. V b – 2002 r.
Mamo
Moja mi#o"' do Ciebie, Mamo
jest jak pi$kny, o%ywiony, wiosenny kwiat,
który nigdy nie zwi$dnie.
Jest wieczno"ci!.
Pami$ci!, która nigdy nie b$dzie zatarta.
Ogrodem pe#nym szcz$"cia.
Dobroci! wyp#ywaj!c! z mego serca.
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Uczuciem wielkim jak wszech"wiat.
U"miechem rado"ci.
Planet!, na której panuje zaufanie.
Królestwem jasno"ci.
Zbieraniem wysokich plonów.
Hodowl! serdeczno"ci i zaradno"ci.
Podarowa#a" mi najcenniejszy skarb - %ycie.
Monika Jaczewska – kl. V a – 2003 r.
Koniec wakacji
Ju% sko)czy#y si$ wakacje
ulubione, wymarzone.
Koniec morza, s#o)ca, pla%y,
bo ju% szko#a o nas marzy.
Ksi!%ka, zeszyt id! w bieg,
bo ju% uczy' trzeba si$.
Ka%dy ucze) o tym wie,
%e rok szkolny zacz!# si$.
Klaudia Skibi"ska – kl. V b – 2011 r.
Korytnica
Korytnica to wioska moja.
Jest tu szko#a ca#kiem weso#a.
Pi$kny ko"ció# zabytkowy.
Obok niego bank i urz!d pocztowy.
A w centrum Urz!d Gminy
i sklepy mniejsze ni% miejskie rekiny.
Jest O"rodek Zdrowia równie% okaza#y.
W Korytnicy za#atwisz wszystkie wa%ne sprawy.
Korytnica to wioska i gmina.
Tu mieszka moja rodzina.
I cho' kiedy" mo%e wyjad$ st!d,
to b$d$ pami$ta' ka%dy k!t.
B$d$ powraca' tu my"lami codziennie,
bo tu s! moje korzenie.
Bo tu jest dzieci)stwa czas,
który na zawsze zostaje w nas.
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Z TOMU MATKOM W PODZI)CE - 1993/1994
Anna Kowalczyk – kl. VII
Mamo
Ty kochasz mnie ca#e %ycie,
Ty pomagasz w ka%dej sytuacji,
Ty koisz ka%de cierpienie.
A ja - Twoje dziecko
jak mam si$ Tobie odwdzi$czy'?
Jak zrozumie' Twoje problemy?
Jak rozweseli' Tw! zatroskan! twarz?
Ja – Twoje dziecko.
Nikt tak jak Ty kocha' mnie nie b$dzie.
Nikt tak jak Ty nie otoczy mnie opiek!.
Nikt tak jak Ty nie poprowadzi mnie drog! szcz$"cia.
Tylko Ty, Mamo jeste" moim skarbem.
Katarzyna Dudek kl. VI b
Moja Mama
Pada deszcz. Stoj$ przy oknie.
Krople deszczu sp#ywaj! po szybie,
a ja rozmy"lam, rozmy"lam samotnie
o mojej wielkiej, kochanej rodzinie.
Me my"li kr!%! w szalonym tempie,
w mej g#owie szum i chaos wielki.
A% nagle spokój, cisza g#$boka
towarzysz!ca deszczowym kropelkom.
Nie wiem, co ze mn! si$ sta#o.
Stoj$ przy oknie zaczarowana.
Nie mog$ przesta' my"le' o mamie,
mamie zm$czonej, zapracowanej.
Ona, kobieta wielce rozwa%na,
nigdy nie rzuca s#ów na wiatr.
Zanim co" zrobi, d#ugo rozmy"la,
bo wie, %e %ycie to nie jest gra.
Gdy nie wiem, co robi', m!drze doradza.
Jak dobra wró%ka otuchy dodaje,
a gdy si$ ka%dy ode mnie odwraca,
ona pomocn! d#o) mi podaje.
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Mama jest moj! pocieszycielk!.
Ona jest mym nauczycielem.
Ona jedyna! Niezast!piona!
Ona prawdziwym jest przyjacielem.
Cho' czasem gani, cho' czasem krzyczy,
cho' czasem jest na mnie bardzo z#a,
To ja si$ nigdy jej nie wyrzekn$,
bo wiem, %e matk$ tylko jedn! mam.
Teraz, gdy o niej my"l$,
#za mi po policzku p#ynie.
Ona mi przecie% da#a tak wiele,
a ja podzi$kowa' jej nie umiem.
Zaraz pobiegn$ do mojej Mamy,
poca#uj$ z wdzi$czno"ci! w policzek.
Potem ze #zami w oczach wykrzycz$:
- Dzi$kuj$ Ci Mamo za wspania#e %ycie!
Edyta Str$k - kl. VI b
Mama
Mama - takie krótkie s#owo,
a tyle si$ w nim mie"ci.
Jest smutek, rado"',
mi#o"' i opieka.
Mama ci zawsze pomo%e,
pocieszy, gdy wsparcia potrzebujesz.
Mama rozumie ci$ bez s#owa,
m!drze doradzi' zawsze umie.
Cho' czasem na ciebie pokrzyczy,
bo czasem co" z tob! nie tak,
to ty tak bardzo j! kochasz,
bo ona szlachetne serce ma.
Monika Drabik – kl. VIII b
Bez tytu"u
Odk!d pami$tam, zawsze jeste" Ty.
Ty, co umiesz ukoi' i smutek, i #zy.
Pomagasz rozwi!za' wszystkie k#opoty,
cho' sama masz czasem du%o roboty.
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Kiedy czego" bardzo si$ boj$,
to wiem, %e w Tobie znajd$ ostoj$.
I wtedy szybko biegn$ do Ciebie,
bo w Twoich ramionach jest mi jak w niebie.
Nie wiem, jak d#ugo Ciebie znam,
lecz w swoim sercu Twój obraz mam.
Gdy na mnie patrzysz, u"miechn!' si$ musz$
i czuj$, %e wtedy patrzysz w m! dusz$.
Nie umiem wyrazi' tego, co czuj$.
A czuj$, %e z Tob! zamki buduj$.
Owe zamki to nasze marzenia,
rado"ci i smutki, zabawy, wspomnienia.
Wiersz nie ma tytu#u – to czasem si$ zdarza
i wtedy na nic si$ nie zda my"lenie pisarza.
Ja te% tytu#u wymy"li' nie umiem
i wierz$, %e powiesz: - Wiem, dziecko, rozumiem.
Wiem, %e nie umiem pisa' wierszy,
lecz ten jest prawdziwy, prosty i najszczerszy.
Te wszystkie s#owa znacz! to samo,
ten wiersz jest dla Ciebie, bo kocham Ci$, Mamo.
Aneta Górska kl. VII a
Mama
Mama – s#owo sercu bliskie.
Najs#awniejsze s#owo "wiata,
bo nie mo%e z nim si$ równa'
najja"niejsza nawet gwiazda.
Kiedy jeste" w tarapatach,
nie zawo#asz nic innego
tylko zawsze w ka%dej chwili
czarodziejskie s#owo - Mamo!
Ona czule ci$ przytuli,
do serca przyci"nie
i ju% czujesz si$ bezpieczny
w matczynym u"cisku.
Edyta Jaczewska – kl. V a
Ojczyzna
Ojczyzna to my, nasz dom,
mama, tato, wujek, ciocia.
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Ojczyzna to ogie) wiecznego szcz$"cia,
lecz tak%e promyk chwil trudnych i z#ych.
Podtrzymujmy prawdziwy Ogie).
Starajmy si$, by nigdy nie zgas#.
Dodawajmy dobre uczynki,
wyrzucajmy wyst$pki.
Niech Ogie) Wiecznego Szcz$"cia trwa.
Monika Ko%uchowska – kl. VI b
Moja ojczyzna
Czy ojczyzna to mi#o"'?
Czy to tylko s#owo?
Mo%e miejsce na mapie?
Ojczyzna – jak dom - le%y w nas.
To nasz pierwszy u"miech na twarzy,
nasze pierwsze s#owo mama,
nasz pierwszy krok.
Ojczyzna to my.
Ojczyzna to jedno"'.

Z TOMU Z G#$BI DZIECI$CEGO SERCA - 2003
Martyna Powier%a – kl. VI
Kapliczka
Na rozstaju dróg
kapliczka uboga by#a.
Drewnian! r$k! Matka Boska
podró%nym b#ogos#awi#a:
„Szcz$"liwej drogi! Wracaj zdrów!”
Co s#owa Matki znacz!?
Podró%ny my"li o tym
czy droga si$ op#aci.
Gdy ruszasz w drog$, przyjacielu mój,
sk#o) si$ przed Matk! Bo%!,
bo po to Ona stoi tu
w kapliczce tej ubogiej,
aby przez ca#e %ycie Twe
w#a"ciw! prowadzi' Ci$ drog!.
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Katarzyna Zalewska – kl. VI
Ka%dy cz"owiek
Ka%dy cz#owiek w Domu Pa)skim
swoje miejsce ma,
uczta Pa)ska nieustannie trwa.
Z dzi$kczynieniem spo%ywamy
w chlebie Chrystusowe Cia#o,
w winie Jego Krew,
aby %ycie wieczne mie'.
Kto si$ z Panem tak spotyka,
tworzy jedno z Nim.
Wtedy Pan Bóg go nazywa
przyjacielem swym.
Pawe# Roguski i Patryk *elazowski – kl. V
Gdy mi smutno…
Gdy mi smutno i (le,
wo#am do Ciebie: Gdzie jeste", gdzie?
Bo%e, mój Bo%e, wo#am do Ciebie:
Czy mi pomo%esz w mojej potrzebie?
Wznosz$ swe oczy w gór$ do gwiazd
Czy Ty tam jeste", czy widzisz "wiat?
Krzycz$ i wo#am, Bo%e na niebie.
Ja, ma#y cz#owiek, modl$ si$ do Ciebie.
Gdy moje my"li do Ciebie "l$,
to mi na sercu jako" l%ej.
I wci!% pami$tam, %e by#e" ze mn!,
gdy czarne chmury wisia#y nade mn!.
Zazwyczaj cz#owiek tylko w potrzebie
swe r$ce sk#ada, Bo%e, do Ciebie.
Ja nie zapomn$ o Twojej pomocy,
b$d$ si$ modli# we dnie i w nocy.
Bo Ty wys#uchasz ka%dego na "wiecie
i doros#ego, i ma#e dzieci$.
Karolina Kruszewska – kl. VI
Dzi&ki Ci, Jezu
Dzi$ki Ci, Jezu
za to, %e jestem.
Za dom, rodzin$,
za matczyn! mi#o"'.
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Wszystko, co mam,
dam pod Twoj! opiek$.
Prowad( mnie, Jezu,
bym by#a dobrym cz#owiekiem.
Patrycja Wiel$dek – kl. V
Aniele, stró%u mój
Aniele, Stró%u, strze% mnie od z#ego,
spraw, bym czyni#a du%o dobrego.
Wyzwalaj mnie z oboj$tno"ci,
pomagaj si$ d(wign!' w chwilach s#abo"ci.
Otwórz mi oczy, gdy robi$ co" z#ego.
Mów mi, co dobre, co z#e
i zawsze kochaj mnie.
Justyna Jachimowicz
Mój Ojcze
Codziennie modl$ si$ do Ciebie
Ojcze, który jeste" w niebie.
Daj nam si#$ i zdrowie,
By"my umacniali wiar$ w sobie.
My Ciebie, Bo%e radowa' chcemy,
my Tobie wielk! chwa#$ dajemy.
Wszyscy Ci$ Ojcze bardzo kochamy
i w swej modlitwie Ci$ wys#awiamy.
Jezu, Ty w Komunii *wi$tej
dajesz nam pokarm wiecznego %ycia.
W Eucharystii #!czymy si$ z Tob!,
nosimy Ciebie w naszym sercu.
Przyjmujemy Ci$ pod postaci! op#atka,
potem zanosimy modlitwy:
„Duszo Chrystusowa, u"wi$' mnie”.
Monika Wiel$dek – kl. V a
Panie! *wiat, jaki stworzy#e"
jest doskona#y.
Nie mog$ wyrazi' zachwytu,
który kryj$ w sobie.
Jak to si$ dzieje,
%e morze nie wyp#ywa poza swe granice?
Wie, dok!d goni' fale?
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Jak to si$ dzieje,
%e nasiona rzucone w ziemi$ kie#kuj!,
wiedz!c, jak wyrosn!' na olbrzymie ro"liny?
Tylko Ty to wiesz,
Ojcze najlepszy,
bo Ty stworzy#e" ten "wiat
dla nas ludzi.

FRASZKI O SZKOLE – 2004 r.
Olga Str$k – kl. VI b
Moja szko"a
Nasza szko#a, jak ka%da inna,
%yciem ucznia by' powinna.
Wi$c uczniowie si$ staraj!
i jej %ycie swe oddaj!.
Ale id! w z#ym kierunku,
gdy si$ modl! po cichutku,
#ami!c swoje ma#e g#ówki,
by nie by#o dzi" klasówki.
My"l! tylko o wakacjach
i o swoich zb$dnych racjach.
Czasem znajd! si$ te% tacy,
co to znaj! si$ na pracy.
Ksi!%ki Patrona czytaj!.
W podró% z Kingiem wyruszaj!.
Nie myj! si$ tygodniami,
chc!c wygl!da' tak, jak Kali.
A ja ch$tnie tu przychodz$
nawet o z#amanej nodze!
Monika Wiel$dek – kl. V a
Szko#a Sienkiewicza
bardzo malownicza.
Stoi w Korytnicy
przy g#ównej ulicy.
Dzieci w niej ucz! si$ polskiego,
aby nie wyj"' na Kalego.
Karolina Kruszewska – kl. V a
Szko#a imieniem Sienkiewicza nazwana
przez wszystkich jest lubiana.
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Ka"de dziecko Ci to powie,
bo w tej szkole jest najzdrowiej.
I na lekcjach, i przed szko #
dzieci maj# si! weso o.
***
Nasza szko a ukochana
przez Henryka odwiedzana.
Patrzy On na nas co dzie$
- tu jest pracu%, a tu le$.
A tam stoi mi a Ania
w%ród ch opaków roze%miana.
WIERSZ Edyty Polkowskiej z kl. V, INSPIROWANY POETYK&
KONSTANTEGO ILDEFONSA GA'CZY(SKIEGO – III nagroda w konkursie powiatowym – 2004 r.
Kogut
By sobie jeden król
kolorowy, pstrokaty,
co spacerowa dostojnie,
lecz zawsze na raty.
Chodzi to raz w prawo,
to znowu na lewo,
jak król si! panoszy ,
oliwy do ognia dolewa .
Swych kurek pilnowa ,
by lisek nie z apa .
Po swojej zagrodzie
jak chcia , tak si! pasa .
I chodzi codziennie
i we dnie, i w nocy
pilnowa) poddanych,
by jajka mu znios y.
A przy tym mia wielki swój grzebie$ czerwony,
jak pawie swój ogon, tak"e nastroszony.
Lecz razu pewnego w zawiej! w%ród zwierz#t
pies go aps za ogon…
piórka wyrwa ra*nie
i by ju" kogucik nie królem, lecz paziem.
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WIERSZE DLA MAMY INSPIROWANE UTWOREM JULIUSZA
S OWACKIEGO BO MNIE MATKA MOJA MI A… – kl. V - 2004 r.
Dominik Wiel!dek
Bo mnie Mama moja mi a
na si acza urodzi a.
Wi!c ja, chocia" jestem ma y,
tom silniejszy jest od ska y.
Ile potrzebuj!, jem
i dlatego du"o wiem.
Czasem lubi! nawet ko%),
wi!c jest ze mnie supergo%).
Kamil Wiel!dek
Bo mnie Mama moja mi a
na bramkarza urodzi a.
A ja wzi#wszy pi k! w r!k!,
strzelam bramki na udr!k!.
ukasz Jaczewski
Bo mnie Mama moja mi a
na grzecznego urodzi a.
A ja na psotnika wyros em,
ze szko y uwag! przynios em.
Mama tylko si! u%mia a,
"e psotnika wychowa a.
Katarzyna Komorowska
Bo mnie Mama moja mi a
na fryzjerk! urodzi a,
a ja wzi#wszy zawód ten,
chodz! tak"e na basen.
A "e wszystko to robota,
musi by) tak"e ochota.
Wi!c ja z ch!ci# robi! to,
bo mnie Mama moja mi a
na fryzjerk! urodzi a.
Malwina Kwiatkowska
Bo mnie Mama moja mi a
Na modelk! urodzi a,
Chc#c bym by a najpi!kniejsza
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I najwi!ksza, i najlepsza.
Wci#" ubrania wi!c kupuj!.
Przebieraj#c si!, cuduj!.
Magda Wiel!dek
Bo mnie Mama moja mi a
na sarenk! urodzi a.
Skaka) jak sarenka chcia am,
ale wcale nie umia am.
Wci#" mnie skr!ca to i n!ci,
"eby spe ni) moje ch!ci.
A "e z marze$ nic nie wysz o,
to mi tylko na to przysz o,
"e dzi% zamiast adnie skaka),
mog! w k#cie z gipsem p aka).
Ewelina "elazowska
Bo mnie Mama moja mi a
na pociech! urodzi a.
A ja, gdy otwar am oczy,
to ju" si! zacz! am boczy).
Jednak ja tu pisz! bzdury,
bo si! Mama cieszy z córy.
Patrycja Wiel!dek
Bo mnie Mama moja mi a
na modelk! urodzi a.
A ja wzi#wszy taki fach,
to z modelki jestem Bach.
A to wszystko s# nonsensa,
te moje wytworne stroje,
bo si! w szaÞe to pa !ta,
aby tylko bawi) mole.
Wiersz inspirowany utworem Zbigniewa Herberta Pude ko zwane
wyobra!ni" – kl. VI – 2007 r. – strofy napisali kolejno: Anna Ksi#$opolska, Rafa% Chojecki, Izabela Grzybowska, Marta Dom$a%a, Piotr
Zalewski, Mariusz Szpakowski, Artur Herman, Aneta Szcze&nik,
Kinga Bieniek.
Drugie pude%ko zwane wyobra'ni!
Kla%nij w d onie,
a zabije dzwon.
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Z ota wie"a zapuka do okien,
by zbudzi) u%pione miasto.
Otwórz oczy szeroko,
a stanie si! blask.
Rozpali ziemi!
niczym promienny wschód.
Tupnij g o%no.
Niech drogi spl#tane niczym paj!czyna
rozpl#cz# si! i znikn#,
a wraz z nimi gwar ulic.
Otwórz ksi#"k!,
a zobaczysz czarne w osy wron
rozwiane szumem wiatru
w mie%cie pe nym u%miechów.
U%miechnij si!,
a z nieba nadleci %piew ptaków,
jak %miech dzieci,
by rozja%ni) kolory %wiata.
Kla%nij w d onie,
a zmieni# si! pory roku.
Nadejdzie bia a zima,
góry pokryj# si! puszyst# ko dr#.
Za)wierkaj jak ptak,
us yszysz dumn# sow!
na konarze ukrytym
pomi!dzy bia ymi statkami na niebie.
Zastukaj g o%no
- stanie staw zielonooki
z jednym drzewem
o li%ciach zielonych.
Za%wistaj rado%nie,
us yszysz ptaka,
co uczyni,
"e ca y obraz stanie si! rzeczywisto%ci#.
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WIERSZE Aleksandry Panufnik z kl. III wyró"nione w powiatowym
konkursie „Pióro szuka talentów” – 2010 r.
Paczka
Ko o krzaczka le"y paczka.
Co w tej paczce?
Ni) i ig a.
Co z tej ig y?
Pas i haftka.
Co z tej haftki?
Obraz du"y.
Co z obrazu?
Mi o%) wielka.
Co z mi o%ci?
Dwa uczucia.
Co z tych uczu)?
Koniec bajki.
Co z tej bajki?
Rymowanki.
Praca jesieni
Jesie$ z królikiem w berka si! bawi.
Nied*wiedzia spa) goni.
Drzewa ko ysze
i z ote li%cie
Wysy a ku niebu.
Do lasu zaprasza grzyby.
Psom sier%) zapuszcza.
Chmury po niebie gna.
Ta%m! dnia o po ow! skraca.
Gile do nas zaprasza.
Bociana za d ugi dziób apie i mówi:
- Odlatuj za góry, lasy,
to nie dla ciebie pora.
Jesie$ ma bardzo du"o obowi#zków.
Lubi! t! nasz# jesie$.
Wiosna
- Królowa Wiosna!
Królowa Wiosna!
- s ycha) tam i tu.
Jedzie w karecie ze s onecznych promieni
zaprz!"onej w bia e konie z chmur.
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Na g owie ma kwiecisty wieniec,
a sukni! jej tworzy mech.
Ro%liny pok on jej sk adaj#,
a mysia kapela wygrywa
s oneczne piosenki.
Królowa Wiosna!
Królowa Wiosna!
Zawita a ju" w lesie i na #kach.
Z palet# barw w d oni
malowa a co napotka a.
Zaj#ce do fryzjera wysy a a,
by w wiosenn# fryzur! je przybra).
Ptasz!ta na lekcje %piewu zabra a
do wiosennej szko y.
Królowa Wiosna!
Królowa Wiosna!
WIERSZ Marty Herman z kl. VI wyró"niony w powiatowym konkursie na doko$czenie bajki o Twardowskim – 2010 r.
Pan Twardowski
Lepiej unikaj jego zwierciad a,
by z a przygoda Ci! nie dopad a.
Zostaw Mistrzowi czarnoksi!skie moce,
by mie) spokojne i dni, i noce.
A to z Ksi!"yca by ten Twardowski,
mia %mieszn# min! i %mieszne w#ski,
A korzystaj#c z zalet kontusza,
nie musia nawet wci#ga) brzucha.
Jego "oneczka by a szkaradna,
i chocia" brzydka, to te" zaradna.
Wszyscy wo ali zewsz#d rado%nie:
„Gdzie diabe nie mo"e, tam bab! po%le!”
Kiedy% Twardowski zostawi j# sam#,
wyjecha do Krakowa we wtorek rano,
by poza atwia) swoje interesy
no i w go%cin! do babci Teresy.
Twardowski wróci do domu wieczorem,
ujrza sw# "on! z tajemniczym worem.
Mia a w nim dla niego modne sanda y,
bo kapcie i buty ci#gle mu znika y.

Z g !bi serca – wiersze uczniów Szko y Podstawowej w Korytnicy

Twardowski skorzysta z uroków "ony,
by z wi!zów piek a by) uwolnionym.
I fruwa sobie na swym kogucie
znów w jednym kapciu, a w drugim bucie.
Pi!knym swym lustrem te" si! zabawia ,
zagl#da w przysz o%), nawet uzdrawia .
Duchy sprowadza , by ul"y) w t!sknocie,
a by y to nadal z piek a wzi!te moce.
Wi!c nie wiadomo, co z Mistrzem si! sta o.
Czy rzeczywi%cie odda diab u dusz! ca #?
Wiadomo jednak, "e Mistrz zawsze przy nas b!dzie,
bo przetrwa o nim pami!) w bajce i w legendzie.
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