Drodzy Czytelnicy,
banalnie to zabrzmi, ale czyż życie nie składa się też z banałów, a może
nawet przede wszystkim z nich – nikt nie spodziewał się, że rok 2020
przyniesie nam to, co przyniósł: zatrzymanie dotychczasowego porządku,
zamknięcie, lęk, konieczność przystosowania się do nowych, dyktowanych
przez niewidocznego wirusa, warunków. Wszechmocny, wszechmądry i
szechwiedzący, niemalże boski człowiek musiał ugiąć się przed naturą. Nie
mógł pojechać na wakacje – jak to? Musiał pracować zdalnie – to
niemożliwe! Stał w kolejce po żywność – niesłychane! Zmuszony jest myć
ręce, nosić maseczkę i nie wchodzić stojącym przed nim w kolejce ludziom
na plecy – skandal i pogwałcenie wolności! Czyżby?
Stephen King w jednym z najnowszych opowiadań „Życie Chucka” pisze o
końcu świata – wulkanie, który nagle pojawia się w Niemczech,
zapadających się miastach, zalewanych stanach, świecie bez internetu i
prądu, i w końcu o gasnących gwiazdach. O niemożności zrozumienia, że
świat się właśnie kończy, a wszędzie pojawiają się billboardy i reklamy
tego, że Chuck właśnie odchodzi po 39. wspaniałych latach. A jeszcze
wczoraj jeden z bohaterów sprawdzał prace domowe swoich uczniów. I to
było najważniejsze. Nie do przełożenia, nie do odwołania.
Nie chcę kończyć taką smutną apokaliptyczną wizją. Przyjaciel
przypomniał mi, że złe chwile, nieszczęście, wojny przynosiły też
pozytywne zmiany, rozwój. Tak też było i w tym roku. Wiele działo się w
sieci. Kurpie zaczęli być jeszcze bardziej aktywni w mediach
społecznościowych. Powstawały warsztaty on-line, webinaria, filmiki,
filmy, nagrania. Zdobywaliśmy umiejętności informatyczne, uczyliśmy się
nowych programów, opanowywaliśmy nowe obszary, których wcześniej nie
eksplorowaliśmy. I wyszło nam to na dobre! Coraz mocniej świeci też
szczepionkowe światełko, obiecujące wyrwanie się z tej ograniczającej
koronawirusowej niewoli.
Ku pokrzepieniu serc nie wymagający aktualizacji, ani nowych ustawień
Jan Kochanowski i jego Pieśń IX:
Nie porzucaj nadzieje,

Jakoć sie kolwiek dzieje:
Bo nie już słońce ostatnie zachodzi,
A po złej chwili piękny dzień przychodzi.
Z nadzieją na lepszy i ciekawy rok 2021!
Iwona Zyśk
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Karaska - historia torfem pisana
Łukasz Gut
Nie masz podobno w teraźnieyszym Królestwie Polskim smutnieyszey
okolicy nad puszczę Myszeniecką, dawniey starostwo Ostrołęckie dziś
ekonomią koronną Ostrołęka składaiącą. Nieuyrzysz tam tylko wydmy
piaszczyste, obszerną przestrzeń ziemi lotnym piaskiem zasypaną, i do
uprawy mniej zdatną. Bagna błotniste, i lasy nikczemne, bo na lichym
gruncie nawet sosnowe drzewo tępo, i krzywo rośnie1 – tak opisywał
Wincenty Hipolit Gawarecki kurpiowski krajobraz około 1830 roku,
wskazując jego charakterystyczne cechy. Zwykle skupiamy się na „lasach
nikczemnych”, a tymczasem nie brakowało w przeszłości na Kurpiach
również lotnych piasków i licznych bagien, jakby mniej oświetlonych przez
historyków2. Poniższy tekst dotyczy torfowiska Karaska, które obecnie jest
jednym z największych w Polsce torfowisk wysokich typu
kontynentalnego3.
Torfowisko powstało w bezodpływowej niecce na skutek wytopienia
się tutaj na przełomie plejstocenu i holocenu warstwy wiecznej zmarzliny4.
Niniejszy artykuł nie dotyczy jednak najdawniejszej przeszłości torfowiska
Karaska, a w skali tak długiej historii jest jedynie wycinkiem z dziejów
najnowszych. Przypomnijmy kilka obrazów z XIX i XX w., w których
pojawia się bagno Karaska.
1806 rok
Karaska to nazwa zarówno torfowiska, jak i jeziora oraz późniejszej
osady. Trzeci rozbiór Rzeczypospolitej okazał się nową epoką dla
mieszkańców Puszczy Kurpiowskiej. Od 1797 r. torfowisko Karaska
znalazło się w granicach nowej jednostki administracyjnej – Prus
Nowowschodnich (Neuostpreussen). Osada Karaska powstała w 1806 r.,
kiedy to rząd pruski nadał menonicie Piotrowi Schultzowi 90 m. (19 lasu,
reszta bagien) gruntu nad bagnem z prawem kolonizacyi5. Dlaczego
menonita Schultz został sprowadzony w okolice bagien Karaska? Możemy
się domyślać, iż miało to związek z legendarnymi wręcz umiejętnościami

gospodarowania menonitów (zwanych też olędrami) na podmokłych
terenach6. Tym samym byłaby to pierwsza data, z którą można skojarzyć
początki zainteresowania zagospodarowaniem bagien Karaska w XIX
wieku. Tak późne, jak na resztę puszczy osadnictwo, można chyba łączyć z
trudnymi warunkami, które bez wątpienia pierwsi osadnicy musieli
napotykać. Franciszek Piaścik podawał nawet Karaskę jako przykład wsi o
z góry ograniczonych możliwościach rozwoju7. Wiemy, że osada ta w 1827
r., a więc po dwudziestu latach od jej założenia, liczyła 13 mieszkańców, a
w 1878 r. 26 osób8. Gawarecki, podając stan liczebny poszczególnych wsi,
wymienia przy okazji Karaski jednego kolonistę. Na „obcy element” w
Karasce zwrócił uwagę cytowany Piaścik, piszący: Nazwiska gospodarzy
zamieszkałych w Karasce w r. 1881: Józef Koziatek, Agata Koziatek, Józef
Szulc i Michał Glazer wskazują na obecność osadników obcego
pochodzenia9. Czy Józef Szulc był potomkiem Piotra Schultza, a
wymienieni osadnicy byli również menonitami? O tym źródła milczą.
Tyle o samej miejscowości. Skupmy się na torfowisku. Mówienie o
puszczy (w sensie formacji roślinnej) w stosunku do Kurpiowszczyzny na
przełomie XVIII i XIX wieku jest – jak wykazał Marcin Tomczak – pewną
przesadą. Bliższe prawdy na temat ówczesnego krajobrazu jest określenie
„pustynia kurpiowska”. Twórca tego określenia słusznie jednak podkreśla,
że dla dawnej Kurpiowszczyzny charakterystyczna była przede wszystkim
duża różnorodność środowiska naturalnego10. Pośród tej różnorodności,
zauważamy istotną rolę bagien, które stanowiły ważny wyróżnik
omawianego terenu. W lustracji starostwa ostrołęckiego z 1789 r. czytamy
m.in. o Kadzidle, jak to oprócz piasków, zarośli, i lasów (…) ta wieś niema
innych gruntów więcey tylko bagna, a o Myszyńcu, iż grunta ta wieś ma

piasczyste i bagniste, borów żadnych, prócz zarośli, mniey zdatnych11.

(Fragment mapy Topographisch-Militärische Karte vom vormaligen Neu Ostpreussen, oder dem
jetzigen Nördlichen Theil des Herzogthums Warschau, nebst dem Russischen Distrikt, 1:150 000)

Na mapie obrazującej stan na koniec XVIII w., przedstawiającej
obszary puszczy jako część Prus Nowowschodnich, widzimy, że bagno
Karaska (Karaska Bruch), otoczone lasami, znajdowało się pomiędzy
wsiami Piasecznią, Kierzkiem, Kopaczyskami i Olszynami. Na obszarze
torfowiska widoczne było również małe jezioro, o którym wspomina m.in.
Wincenty Pol, piszący, iż wśród błot Karaska – pomiędzy Rozogą a
Omulewem – w puszczy Myszynieckiej, przy wsi Piaseczna – rozlało się
jezioro Karaska, około 15 morgów powierzchni zajmujące12. Jezioro
Karaska było jednym z licznych jezior, dziś wyschniętych, które
znajdowały się w granicach puszczy, takich jak m.in. Serafin, Łacha, Otok i
Burawe13. Ich zanikanie było zauważalne już przed 1939 rokiem14. Pruska
mapa pokazuje to, co na temat Kurpiowszczyzny odnotowała literatura
geograficzna w XIX stuleciu, a więc znaczną ilość mokradeł i trzęsawisk.
Jeszcze w międzywojennej Polsce szacowano zabagnienie puszczy na 20%,
choć zauważono zmniejszanie się tego obszaru15. Według Haliny Radlicz,
największe torfowiska wówczas znajdowały się we wschodniej i zachodniej
części Kurpi, a do ciekawszych należały jej zdaniem m.in. torfowisko
ciągnące się wzdłuż kanału Turoślańskiego, bagno Kaczory, torfowisko
leżące pomiędzy wsiami Serafinem a Pupkowizną i Szeroka Biel16.
Karaskę błoto osuszyć!

W cytowanej wyżej pracy W. H. Gawarecki twierdził: Z między
licznych bagien, nayznacznieysze iest zwane Karaska, między wsiami
Olszynami, Kopaczyskiem, Kierzskiem, i Glebą, na mile długie, a przeszło
ćwierć mili szerokie, za spuszczeniem wody do rzeki Omulwi, mogłoby bydź
osuszone, i w użyteczne łąki obrócone17. Myśl osuszenia bagien pomiędzy
Piasecznią a Olszynami towarzyszyła dziejom torfowiska w kolejnych
latach. Tym bardziej, że, jak widzimy na Topograficznej Karcie Królestwa
Polskiego (wykonana w latach 20-30. XIX wieku), Karaska błoto
wyglądało podobnie, jak w końcu XVIII w.
Ideę osuszenia podejmowała administracja Królestwa Polskiego, a
konkretniej Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu. Już w 1845 r.
planowano osuszenie bagna Karaska, na co chciano przeznaczyć 1570
rubli18. Jak informował nadleśny Jan Nieciengiewicz, w latach 1852 i 1854
przedsięwzięto osuszenie bagna Karaska, dla dania sposobności
zarobkowania tutejszej ludności do utrzymania życia, gdyż były to tzw.
głodne lata19. Bagno, według Nieciengiewicza, miało dwie wady: z jednej
strony było po prostu bezużyteczne, a z drugiej, z powodu zepsutych swych
wyziewów, niekorzystnie oddziaływało na zdrowie ludzi i zwierząt
domowych. Ze szkodliwych oparów zdawano sobie sprawę nie tylko w
przypadku Karaski. Podobnie w XIX wieku pojmowano problem np. w
stosunku do rzeki Orzyc20.

(Fragment mapy Topograficzna Karta Królestwa Polskiego, Kol. IV. Sek. I., 1:126 000)

Karaska została w części osuszona, a okoliczni Kurpie mieli od tej
pory możliwość użytkowania powierzchni torfowiska jako łąk i pastwisk21.
Osuszenie polegało na wykopaniu kanału i rowów odprowadzających wodę
z samego jeziora Karaska do rzeki Omulew22. Problem techniczny, jaki
wiązał się z wykopanym kanałem, sprowadzał się do tego, że bieg wody
napotykał pokłady skaliste, potrzebujące znacznej siły do przebicia23.
Kanały wykopane w latach 50. i 60. wykopano nie tylko dla osuszenia
Karaski. W tym samym czasie powstały kanały na jeziorze Serafin24. Na
lata 1839-1862 przypadały nie tylko pierwsze melioracje. Starano się
poradzić sobie w omawianym okresie z licznymi wydmami piaskowymi, w
czym pomóc miało zalesianie, które nie zawsze dawało pożądane skutki,
czasami chyba nie bez winy samych Kurpiów25.
Do pieca torf zamiast drewna
Karaska w latach 1918-1939 stała się jednym z niewielu miejsc na
Kurpiach, gdzie można było podziwiać dobrze zachowaną – jak na resztę
Kurpiowszczyzny – faunę. To tutaj licznie występowały dzikie kaczki, co
potwierdza ks. Władysław Skierkowski26. Bywały także – jak określał je
Chętnik – „żmije jadowite”, czyli najpewniej żmije zygzakowate (Vipera
berus)27. Jeśli chodzi o roślinność, notowano bagno zwyczajne (Leudum
palustre L.), borówkę bagienną, zwaną też łochynią (Vaccinium uliginosum

L.) i żurawinę błotną (Vaccinium Ozycoccos L.), a do tego liczne mchy
torfowe i karłowatą sosnę28.
Nieszczęśliwie dla Karaski wyglądały pierwsze lata w niepodległej
Polsce. Od wiosny 1921 r. panowała na Kurpiowszczyźnie susza,
powysychały błota, źródła, strumienie i całe rzeki. W wyniku suszy
powysychały w znacznym stopniu także torfowiska, w tym Karaska.
Pożary, które objęły torfowiska, (czemu oczywiście sprzyjała wspomniana
susza) Adam Chętnik wiązał z nieostrożnym posługiwaniem się ogniem29.

(Fragment mapy Mapa operacyjna Polski, 1932, 1:300 000)

3 sierpnia 1921 r. wybuchł pożar torfowiska Karaska, trwający
przynajmniej kilka dni. Jak relacjonowano, torf, którego pokład dochodzi tu
do kilku metrów, utworzył jedno morze piekielnego gorąca, a paląc się w
ziemi, sprawia, iż rosnący na nim las sosnowy i brzozowy wali się w ogień,
powiększając pożar wielokrotnie30. Straty określane jako „miljonowe”,
dotknęły mieszkańców okolicznych wsi. Ludzie z wiosek sąsiednich
uciekają z dobytkiem, spalił się już jeden dom, ogarnięty przez płomienie.
Dym wielki i cuchnący zasłał całą okolicę na dużej przestrzeni. Dziwna w
tym wypadku była obojętność władz miejscowych; do ognia – jak powiada
ludność miejscowa – dowiadywał się codziennie policjant z Kadzidła – i to
narazie wystarczało. Dopiero w kilka dni później (w poniedziałek 8 VIII)
spędzono ludność z wiosek do pobliskich, do tłumienia ognia31. Skądinąd
można
przypuszczać,
że
największe
zniszczenia
dotknęły
najprawdopodobniej zachodnią część bagna, pokrytą „spalonym lasem
karłowatym”32.

Odrodzona Rzeczpospolita poszukiwała wpływów do skarbu, w
związku z czym we wczesnych latach dwudziestych zwrócono uwagę na
torfowiska. W 1919 r. utworzony został Instytut Torfowy, mający zajmować
się m.in. badaniami, inwentaryzacją i opracowywaniem zasad eksploatacji
torfowisk. Już w latach dwudziestych Karaska była jednym z najlepiej
zbadanych mokradeł przez Instytut Torfowy33. W sprawozdaniu
Najwyższej Izby Kontroli za rok 1923, czytamy o możliwościach
utworzenia przedsiębiorstwa zajmującego się pozyskiwaniem torfu.
Szacowano, iż surowa masa tego surowca wynosiła na terenie Karaski
19 550 000 m3, z czego można było otrzymać 2 463 000 ton „średnio
wysuszonego” torfu34. Zabiegi o to, by podjąć eksploatację torfowiska,
rozpoczął Zarząd Okręgowy Lasów Państwowych w Siedlcach, planując na
22 maja 1923 r. „rozprawę ofertową” i wzywając Osoby, Spółki i Firmy do
składania ofert35.
Mimo, że na większą skalę torf zaczęto kopać w Karasce po II wojnie
światowej, należy stwierdzić, że na myśl o wykorzystaniu terenu natrafiamy
już w 1908 roku, gdy jeden z Kurpiów pisał o Karasce: Teren należy do
rządu, który chętnie jednak wydzierżawiłby go dla eksploatacji. Bliższych
szczegółów w tej sprawie chętnie udzieli pan Władysław Teplicki, aptekarz
w Myszyńcu36. Podobnie w koncepcjach wysuwanych po 1918 r. zdawano
sobie sprawę z potencjału torfowiska. U progu niepodległości stwierdzano,
że złoża Karaski mogłyby dostarczać opału na popęd elektrowni nawet
przez kilkadziesiąt lat37. Do kopania torfu zachęcano na łamach „Gościa
Puszczańskiego”, wskazując, iż należy dać „odpocząć” lasom zniszczonym
w czasie I wojny światowej na rzecz torfu, który może zastąpić drewno jako
opał38. Ksiądz Skierkowski twierdził podobnie i dodawał, że torf z Karaski
jako materiał opałowy mógłby na wiele lat służyć w powiecie
ostrołęckim39. 800 ha torfowiska mogłoby jak sądzono, dać zarobek dla
okolicznej ludności40. Wiemy również, iż przed 1939 r. torf z Karaski
chcieli eksportować do celów przemysłowych Francuzi41. Różnorodne
plany przerwała wojna.

(Źródło: „Rynek Drzewny i Przegląd Leśniczy”, 1923, nr 23.)

Już po wojnie, do czerwca 1953 r. prymitywną, ręczną eksploatację
torfowiska prowadziła GS „Samopomoc Chłopska”, a następnie
wydobywaniem torfu zajął się Zarząd Przemysłu Torfowego, co
doprowadziło do znacznie większego wydobycia, a sama kopalnia
zatrudniała łącznie 34 pracowników stałych i ok. 100 sezonowych42.
Pomysł wykorzystania torfu nie zmieniał jednak istotnie położenia
tych okolicznych rolników, którzy uprawiali bagnistą ziemię. Antoni
Zadrożny z Kierzka w 1929 r. tak opisywał trudy gospodarowania: Z
wiosny pasiemy bydło za pewną opłatą w lesie rządowym, na tak zwanej
„karasce”, gdzie za czasów moskiewskich z dawien dawna nasi przodkowie
mieli w każdym czasie wolne pastwisko, rozumie się również za pewną
opłatą. Obecnie zaś rząd nasz nie chce nam pozwolić paść wcześniej, niż od
12 maja, na czem dużo cierpimy, zwłaszcza mieszkańcy pięciu wiosek:
Kierzka-Karaski, Wacha, Piaseczni i Jeglijowca, dlatego, że z powodu
lichych łąk nie mamy wystarczającej paszy i zmuszeni jesteśmy wyganiać
bydło na pastwisko nieraz już w marcu, aby tylko śniegu i tęgiego mrozu nie
było43. Pola i łąki na bagiennych terenach nie radziły sobie np. z
wiosennymi przymrozkami. Komisja gminna oszacowała w naszej wsi
Kierzku 80 na 100 straty w zbożu z powodu przymrozków wiosennych,
których nasze torfy i lotne piachy wytrzymać nie mogły – dodawał

Zadrożny44. Możemy się domyślać, że bagno mimo wcześniej wykonanej
melioracji nie całkiem wysychało, skoro w latach dwudziestych kanał
odprowadzający wodę do Omulwi był zarośnięty45. W późniejszym okresie
nic już nie wiemy o zarośnięciu owego kanału, ale za to narzekano, że
uciekała nim woda, dosłownie „ostatnie kropelki” z okolicznych pól, co
powodowało ich znaczne wysuszenie. Mieszkańcy czynili starania o
wstrzymanie wody w kanale46.
Karaska nie była jednak tylko terenem walki człowieka z przyrodą. Chętnik
pisał: Kto lubi spokój i ciszę, to tego nęci nietylko szum morza, ale i szum
lasu, kogo obchodzi bliżej życie wsi i ludu ten na Kurpiach znajdzie
napewno dużo miłych zakątków i rzeczy godnych uwagi47. Do takich miłych
zakątków zaliczał jeziora i bagna, a wśród nich Karaskę, bagno – jak
zaznaczał – już nieco podeschnięte. Gwoli prawdy powiedzmy, że
ciekawsze dla wybitnego etnografa wydawało się chyba jezioro i
torfowisko Serafin, któremu poświęcał więcej miejsca w swych pracach.
Nie wiemy, jakimi trasami wędrował będąc przewodnikiem wycieczek
organizowanych przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, ale być może
nie omijał Karaski48.
Złoża bursztynu
Z bagien Karaski wykopywano poroża jeleni i łosi, a także kości
zwierzęce49. Ale nie tylko to można było znaleźć w torfie. Podobnie jak w
wielu innych miejscach regionu, również błota Karaski mieściły duże
pokładu bursztynu, którego wykopywaniem zajmowali się Kurpie. Zresztą
to właśnie na mokradłach kopano zwykle bursztyn, trafiający potem m.in.
na sprzedaż do Prus, do miast lub na kadzidło do kościołów50. W XIX
wieku bursztyn według Adama Chętnika kopano w 31 miejscowościach
powiatu ostrołęckiego i w 13 powiatu przasnyskiego. Jantar znajdowano
m.in. w nieodległych od Karaski Kopaczyskach i Piaseczni51. Już w 1838 r.
Józef Haczewski pisał: W leśnictwie Ostrołęckiem jest bagno Karaska
zwane, obfitujące w bursztyn; dogodną byłoby rzeczą osuszyć go za
pomocą kanałów52. W prasie pisano, że Karaska znana jest nie tylko jako
torfowisko, ale też dzięki temu, że w okolicy znajdowało się dużo
bursztynu53. Rzeczywiście, chyba można wierzyć Haczewskiemu, skoro wg

Chętnika nad Karaską (bagnem) wykopali raz ludzie kawał pięknego
bursztynu wielkości «pół cegły». Za bursztyn ten handlarz dał im 46 rb., a
musiał sam na tym zarobić54.

(Poroże jelenia wykopane w torfie w powiecie ostrołęckim. Fot. A. Chętnik. Źródło: A. Chętnik, Z
Zielonej Puszczy, „Ziemia”, 1914, nr 3)

1863 –1915 – 1948
Na Karaskę spójrzmy wreszcie jako na miejsce, którego nie unikała
„wielka” historia. Podmokłe tereny bagna bywały niemym świadkiem
wydarzeń z czasów powstania styczniowego i obu wojen światowych. Nie
rozwodząc się szerzej nad tym tematem, zasygnalizujmy jednak tytułem
przykładu, że naczelnik wojenny powiatu przasnyskiego raportował w
sierpniu 1863 r. o swoich działaniach wobec Rosjan: Widząc, że
nieprzyjaciel ściga nas po lewej stronie Omulwi, a nie po prawej, jak
przypuszczaliśmy, przeprawiliśmy się znowu i stanęli we wsi Kieszek.
Wysłany podjazd doniósł o 5ej rano, że nieprzyjaciel znajduje się w
Brodowych Łąkach i naprawia most na rzece. Wkrótce potem zaczęła się
przybliżać do Kieszka jego straż przednia: cofnąłem się więc przez Karaska
błoto i śpiesznym marszem przybyłem do Piaseczna (w Ostrołęckie) o 10ej
rano. Nie bez znaczenia przy ciągłym marszu musiało być dodatkowe
utrudnienie w postaci podmokłego gruntu, gdyż dalej w raporcie czytamy,

że znużenie w oddziale było ogromne, a towarzyszył temu na domiar złego
głód55.
Okolice torfowiska były również znaczną przeszkodą wojenną w
latach I wojny światowej. Operujące tu wojska niemieckie często w
kronikach pułkowych zwracały uwagę na „bagno Karaska”. W okolicach
uroczyska miały miejsce zacięte starcia w lutym 1915 r., a pobliska wieś
Kierzek przechodziła kilka razy z rąk do rąk56. Walki odbywały się w dość
malowniczej scenerii, co zauważyli niemieccy kronikarze: Wieczorem, gdy
kula słońca opadała na płomiennym czerwonym zachodnim niebie, chór
tysiąca żab, które zamieszkiwały Bagno Karaska rozpoczynał swój głośny
śpiew, a w jego monotonną melodię dziwnie wplatało się grzechotanie
karabinów maszynowych i pomruk armat57. W okolicach Karaski życie
straciło wielu niemieckich żołnierzy, a ślad po tym stanowiły mogiły około
bagna gęsto rozsiane58. Cmentarze wojenne wokół Karaski znalazły się
m.in. w Kierzku, Piaseczni i Olszynach59.
Przypomnijmy, że II wojna światowa również nie ominęła Karaski.
24 czerwca 1944 r. oddziały Józefa Kozłowskiego „Lasa” i Kazimierza
Stefanowicza „Asa” stoczyły na bagnie walkę z niemiecką grupą
przeciwpartyzancką, zadając jej znaczne straty i zmuszając ją do odwrotu60.
Niedaleko Karaski znajdowała się również już po 1945 r. leśna baza
Komendy XVI Okręgu NZW „Orzeł”, rozbita 25 czerwca 1948 r. przez siły
KBW, funkcjonariuszy PUBP i MO. W sumie prawie dwa tys. żołnierzy
stanęło naprzeciw… piętnastu partyzantów61.
Epilog
Obecnie część torfowiska Karaska to istniejący od 2000 r. rezerwat
przyrody (pow. 402 ha), ważny obszar na mapie turystycznej (ale czy w
pełni wykorzystany?), miejsce sezonowego zarobkowania okolicznej
ludności (żurawina!) i wspomnienie dawnej, znacznie bardziej zabagnionej
Kurpiowszczyzny. Zakończmy poniższy artykuł, będący punktem wyjścia
do badań nad dziejami Karaski, legendą, którą próbowano w latach 60. XIX
wieku wyjaśnić dlaczego właśnie w tym miejscu powstało wielkie bagno:

Podanie ludu twierdzi, także że tu kiedyś istniało miasto, które miało liczne
domy i kościół oraz sklepy kupieckie, a w rynku jego było jeziorko pełne
karasi. Raz zachciało się dziecku w dzień świąteczny wykąpać się w tem
jeziorze, lecz skoro tylko weszło w wodę, wnet utonęło. Matka strapiona
żalem po stracie dziecka zaczęła płakać, w rozpaczy zawołała: „bodajeś
zapadło takie miasto i to jeziorko!”. Nie długo czekano na spełnienie tego
przeklęstwa, bo nazajutrz woda zaczęła być słoną i do picia nieprzydatną, a
po kilku dniach miasto zapadło i ustąpiło miejsca wylewom jeziora, które
pochłonęło w swych nutach nieszczęsną matkę z wielu innymi mieszkańcami
miasta. Po tym wypadku pasterze niejednokrotnie słyszeli żale owej matki
po straconem dziecku i przeklinania miotane na miasto i jezioro; słyszeli
także w południe i w wieczór dzwonienie na pacierze i ludzkie śpiewy pieśni
nabożnych; widzieli przytem w powietrzu nad bagnem Karaską ludzi w bieli
ubranych, odbywających procesyą i śpiewających pieśni religijne, którzy
znowu nikli w jeziorze, wydając z głębi wody narzekania na ową matkę za
przeklęcie miasta i jeziorka62.
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Etymologia i podział nazw miejscowych w gminie Myszyniec
Małgorzata Parda
Część rozprawy Ludwika Krzywickiego ,,Kurpie’’ poświęcona nazewnictwu miejscowemu
rozpoczyna się od cytatu T. Wojciechowskiego: ,,Nigdy nie było osobnego przezywania miejsc ni
umyślnego wynajdywania nazw. Nazwy tworzyły się same przez się,

i nie z wymysłu jednego

człowieka, ale z uznania wszystkich, którzy ją mieli kiedykolwiek wymówić... Nazwy miejscowe
mówią prawdę, tj. to, co opowiadają, musiało być kiedyś rzeczywistym’’ (T. Wojciechowski za: L.
Krzywicki 2007:74). Nazwy miejscowe są zatem kluczem do ustalenia historii obszaru, w tym
zjawisk kulturowych, topografii terenu, nazwisk założycieli lub mieszkańców osad. Niemniej, ich
ustalenie nie jest łatwym zadaniem. Jednej nazwie można przypisać kilka prawdopodobnych
etymologii, zwykle naukowe ustalenia językoznawców różnią się od funkcjonujących etymologii
ludowych.
W gminie Myszyniec znajduje się 18 miejscowości, w tym jedno miasto i 17 wsi. Dzięki
późnej kolonizacji obszaru większość ich nazw zachowała się w stanie niewiele zmienionym lub
takim samym od czasu pierwszego odnotowania. Nie oznacza to jednak, że ustalenie ich etymologii
jest jednoznaczne i pewne. Źródłami do analizy historii zmian brzmienia nazw miejscowych były:
Lustracja województwa mazowieckiego (1660), Tabella miast, wsi, osad Królestwa Polskiego
(1827), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich (1880-1914),
Skorowidz Miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej (1931), Osadnictwo w Puszczy Kurpiowskiej F.
Piaścika (1939), Spis miejscowości Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (1967), Wykaz urzędowych
nazw miejscowości w Polsce (1980), Nazwy geograficzne Rzeczypospolitej Polskiej (1991), a także
mapy: Mapa szczególna województwa mazowieckiego K. Pertheesa (1783) oraz Topograficzna Karta
Królestwa Polskiego (1843 (1839)). W ustaleniu etymologii szczególnie ważne były naukowe

opracowania K. Rymuta (1996-2007) i E. Kowalczyk-Heyman (2009), a także Słownik polszczyzny
kurpiowskiej W. Niksy (2018).
Nazwy miejscowe w gminie Myszyniec podzielono na pięć grup zgodnie z kryterium
pochodzenia. Wyróżniono wśród nich nazwy topograficzne, dzierżawcze, rodowe, kulturowe i
pamiątkowe oraz zdrobniałe, czyli przeniesione z innych obiektów geograficznych. Wiele z nich
przyporządkowano do różnych grup w zależności od przypuszczalnej etymologii.
Wśród nazw topograficznych wyróżniono: Białusny Lasek, Cięćk, Niedźwiedź, Olszyny,
Pełty, Świdwiborek, Wydmusy, Wykrot i Zalesie. W dwóch przypadkach tylko jeden człon nazwy
pochodzi od cech środowiska: lasek w Białusnym Lasku i borek w Świdwimborku, przy czym borek
może być też nazwą kulturową. W ten sposób nazywano bowiem część lasu składającą się z
kilkudziesięciu barci. Nazwa Świdwiborek jest zrostem pochodzącym od słów świdwa i borek.
Pierwsze z nich może oznaczać krzew derenia świdwy, a drugie to zdrobnienie od wyrazu bór.
Przymiotnikiem utworzonym od słowa świdwa jest świdwi, co w połączeniu ze słowem borek daje
informację dotyczącą etymologii nazwy. Zgodnie z etymologią zaproponowaną przez K. Rymuta
(1997), pierwszy człon nazwy Białusny Lasek pochodzi od nieodnotowanego w słownikach słowa
białusny, które mogło oznaczać podmokłe lasek lub glebę.
W przypadku nazwy miejscowości Cięćk trudna do ustalenia była etymologia naukowa. K.
Rymut (1997) określił ją jako niejasną, a E. Kowalczyk-Heyman (2009) szukała analogii do
apelatywu cienki. Nazwa ta pochodzi z największym prawdopodobieństwem od gwarowych słów
cięciek lub cięćka, oznaczających obszar lasu, na którym odbywa się wyrąbywanie drzew, a także
zrębek leśny (Niksa 2018). Sama nazwa była w przeszłości notowana jako Cięk, Cięck, Cęck i Cięćk.
Mimo pojawiających się oboczności (Niedzwidz, Niedźwieck) współczesna nazwa miejscowa
Niedźwiedź jest równa apelatywowi niedźwiedź i jest to najbardziej prawdopodobne źródło tej
nazwy. Inne formy zapisu wynikały prawdopodobnie z błędnego odczytu lub zapisu. Na

odapelatywne pochodzenie nazwy wskazywał K. Rymut (2007). Powiązania Kurpiowszczyzny z
niedźwiedziami pojawiają się w gadkach kurpiowskich i spisanych przekazach ustnych. Zgodnie z
nimi, gęsto zarośnięte tereny puszczańskie były miejscem polowań na niedźwiedzie i wilki.
Najmniej wątpliwości co do przynależności do grupy nazw topograficznych budzą nazwy:
Olszyny, Wydmusy i Zalesie. Od początku były notowane bez oboczności. Pochodzenie nazwy
Olszyny jest związane z występowaniem podmokłego zbiorowiska leśnego. Wydmusy (złożenie
apelatywów wydma i dmuchać) mają źródło w charakterystycznych dla leśnych obszarów Kurpi
Zielonych wydmach parabolicznych. W Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego... (1895)
podkreślono położenie Wydmus na terenach leśnych i piaszczystych. Zalesie, jedna z najbardziej
popularnych nazw miejscowych w Polsce, została utworzona od wyrażenia za lasem.
Nazwa Pełty była notowana bez zmian. Zgodnie z ustaleniami K. Rymuta (2009) pochodzi
od apelatywu pełt, oznaczającego drzewo ścięte w lesie.
Wykrot to nazwa miejscowości, dla której przypuszczalnych jest kilka źródeł pochodzenia.
Zgodnie z jednym z nich, jest to nazwa topograficzna, utworzona od apelatywu wykrot. Słowo to
również w gwarze kurpiowskiej oznacza wywrócone, wyrwane z korzeniami przez wichurę drzewo
lub dół z wyrwaną podziemną częścią powalonego drzewa (Niksa 2018).
Kolejną grupą nazw wyodrębnioną na podstawie kryterium pochodzenia są nazwy
dzierżawcze. Należą do niej nazwy: Drężek, Zdunek, a także przypuszczalnie Charciabałda,
Myszyniec, Świdwiborek i Wolkowe.
W historii zapisu nazwy Drężek pojawiają się zamiennie formy Drężek i Drążek.
Prawdopodobnie jest to nazwa dzierżawcza, równa nazwisku lub przezwisku Drążek albo Drężek.
Taką samą nazwę nosił młyn. K. Rymut (1997) dopuszcza pochodzenie odapelatywne, wówczas
nazwa mogłaby pochodzić od gwarowego wyrazu drązcek, oznaczającego cienki, obrobiony gładko

pręt drewniany. Nazwę Drężek odnotowano na mapie Suchodolskich jako Dronzeck, co ma podobne
brzmienie. Przypuszczalnie od tego słowa mogło pochodzić nazwisko lub przezwisko właściciela
młyna i założyciela osady.
Zdunek jest nazwą odosobową, zdrobniałą od słowa zdun. Ten termin oznacza osobę
zajmującą się wykonywaniem pieców lub lepieniem z gliny (Cieślikowa 2000). Nazwa miejscowa
Zdunek powstała prawdopodobnie od nazwiska lub przezwiska Zdun albo Zdunek (terminem zdunek
nazywano syna lub ucznia zduna).
K. Rymut (1997) wyprowadza nazwę wsi Charciabałda od dwóch apelatywów: chart (rasa
psa) i bald (w języku pruskim oznaczającego błoto). Z taką etymologią nie zgadza się E. KowalczykHeyman (2009), powołując się na formy nazwy odnotowane w przeszłości, tj. Charcibauda, Charcia
Bałda i Budy. Przypuszczalnie pierwsza składowa nazwy jest dzierżawcza i wywodzi się od
człowieka o nazwisku lub przezwisku Chart. Jest to nazwa osobowa odapelatywna, być może mająca
źródło we wspomnianej powyżej rasie psa (Cieślikowa 2000).
Wiele wątpliwości budzi ustalenie przypuszczalnej etymologii nazwy Myszyniec. Miasto to,
będące siedzibą gminy miejsko-wiejskiej, ma długą i skomplikowaną historię zmian nazwy.
Współcześnie w gminie Myszyniec znajdują się trzy miejscowości z tym trzonem nazwy:
Myszyniec, Myszyniec Stary oraz Myszyniec-Koryta. Pierwsza osada powstała wokół misji jezuitów,
którzy otrzymali na swoją działalność przywilej Jana Kazimierza w 1650 r. (potwierdzony w 1654
r.). Mogli wybudować kaplicę, szkołę, karczmę i browar. Według K. Rymuta (2007) nazwa
Myszyniec pochodzi od nazwy osobowej Miszyn lub Myszyn (czyli Miłobor, Myślibor) z sufiksem –
ec lub od apelatywu mysz z sufiksem -(ini)ec. W XVIII w. osadę obocznie określono jako Jezupole
(od jezuitów) oraz Myszyniec Kościelny i Poświętne. W 1741 roku pojawiła się nazwa Martuny lub
Myszyniec Nowy. Nazwa pochodziła od imienia pierwszego osadnika i przyjęła formę liczby
mnogiej. Martuny i Poświętne, odnotowywane na mapach, były osobnymi osadami, oddzielonymi
parkanem. Martuny zostały założone w XVIII wieku przez starostów ostrołęckich (od Rusina

Martuna). Druga część, Poświętne, była własnością Kościoła. Należały do niej kaplica po jezuitach,
kilkadziesiąt domów i karczma. Później osady te zostały włączone do większej jednostki osadniczej.
Zgodnie z K. Rymutem (1980), pierwsza osada po założeniu w połowie XVII wieku otrzymała
nazwę Misji Myszyńskiej i prawdopodobnie wzięła ją od Puszczy Myszynieckiej, zwanej też
Zagajnicą. Dialektolog określił charakter tej nazwy jako żartobliwy. S. Rospond (1984) podobnie
relacjonował historię postania ośrodka. Zgodnie z powyższymi ustaleniami, nazwa Myszyniec jest
dzierżawcza i prawdopodobnie pochodzi od pierwszego mieszkańca o przezwisku Mysz oraz
występuje z sufiksem –iniec.
Do grupy nazw dzierżawczych przypuszczalnie należy także Świdwiborek za sprawą
pochodzenia pierwszego członu nazwy. Możliwość ta jest rozważana przez E. Kowalczyk-Heyman
(2009). Zgodnie z nią, Swidwa mogło być nazwiskiem lub przezwiskiem osoby, która zarządzała
barciami.
Wolkowe jest jedną z najwcześniej odnotowanych miejscowości na Kurpiach Zielonych. W
zapisie nazwy miejscowości pojawiały się oboczności, głównie polegające na wymianie l na ł. Po raz
pierwszy nazwę zapisano jako Woykowe Łąki. Nazwa w przeszłości była złożona, jednak już od XIX
wieku występuje bez drugiego członu: Łąki. Jedno z ustaleń dotyczących etymologii nazwy wiąże ją
z nazwą osobową. Woykowe Łąki miałyby oznaczać łąki należące do Wojciecha (E. KowalczykHeyman 2009).
Nazwy rodowe, podobnie jak dzierżawcze, są związane z imionami, nazwiskami bądź
przezwiskami ludzi. Sama nazwa jest w ich przypadku odpowiedzią na pytanie: kto tam mieszka(ł)?
Mają one zatem formę niederywowaną i występują w liczbie mnogiej. Do grupy nazw rodowych w
gminie Myszyniec należą miejscowości: Gadomskie i Krysiaki. Etymologia pierwszej z nich jest
związana z postacią Szymona Gadomskiego, który był właścicielem młyna (stojącego tam od XVIII
wieku) i ziemi otrzymanej od starosty ostrołęckiego Jana Małachowskiego (Sulimierski 1881). W

Lustracji starostwa ostrołęckiego z 1765 roku osada ta została odnotowana jako Borkowe
Nowosiedliska. Później została zastąpiona przez Gadomskie.
K. Rymut (2003) wskazywał na pochodzenie nazwy Krysiaki od wyrazu Krysiak (Krystian),
występującego w liczbie mnogiej. Taka etymologia jest prawdopodobna, jednak słowo Krysiak nie
występowało na Kurpiach jako imię. Było to jedno z nazwisk wymienionych przez L. Krzywickiego
(2007) jako wskazujące na pochodzenie kurpiowskie.
Nazwy kulturowe i pamiątkowe mówią wiele o historii obszaru, upamiętniając jego ważne
wydarzenia, postaci, zajęcia ludności i dziedzictwo kulturowe. Często nazwy kulturowe i
pamiątkowe są jednymi z kilku przypuszczalnych etymologii. Dotyczy to nazw Białusny Lasek,
Charciabałda, Myszyniec, Wolkowe i Wykrot.
Nazwa Białusny Lasek może sięgać potopu szwedzkiego i wywodzi się od miejsca, do
którego Szwedzi udawali się na schadzki z kurpiowskimi kobietami (nazywa je białkami jednak w
gwarze kurpiowskiej są to bziałuski).
Bauda jest z kolei wyrazem pochodzenia niemieckiego i oznacza szałas, chatę lub budę i to
od tego słowa z największym prawdopodobieństwem wywodzi się druga składowa nazwy. Zdaje się
to potwierdzać fakt, że hasło buda występuje w opracowanym przez Związek Kurpiów internetowym
Słowniku kurpiowsko-polskim i oznacza sezonowe mieszkanie bartnika w lesie, co odpowiada
tradycyjnemu zajęciu Kurpiów.
Ludowa etymologia wywodzi pochodzenie nazwy Myszyniec od słowa misja, co miało być
nazwą pamiątkową po misji jezuickiej odpowiedzialnej za rozwój osady. Do podstawy
słowotwórczej dodano sufiks –niec. O ile w obecnej formie słowa Myszyniec taka etymologia nie
wydaje się zasadna, można jej szukać w zniekształceniu przez język Kurpiów. W gwarze nazwę
Myszyniec występuje jako Mysëńec i w brzmieniu bardziej przypomina apelatyw misja.

Wpływy kulturowe są przypuszczanie widoczne w również omawianej już nazwie Wolkowe.
Słowo wolka (w języku ogólnopolskim wólka) w gwarze kurpiowskiej dostarcza więcej informacji
na temat potencjalnej etymologii tej nazwy. Oznacza ono dawną pustą ziemię oddaną osadnikom do
zagospodarowania i osiedlania się na niej. Na takiej ziemi powstawała wieś na surowym korzeniu, a
jej mieszkańcy przez określony czas byli wolni od służb i czynszów (Niksa 2018). Jest to opis
odpowiadający historii Kurpiów, którzy nie odrabiali pańszczyzny.
Jedna z etymologii nazwy Wykrot również wiąże się z pochodzeniem gwarowym i zakłada
jej wywodzenie się od dłuższego słowa wykrodunek, przy czym głoska d uległa ubezdźwięcznieniu.
Termin ten oznacza działalność mającą na celu przekształcenie zalesionego terenu w użytki rolne.
Pozanaukowych informacji dostarcza miejscowa Legenda o powstaniu nazwy wsi Wykrot. Opowiada
ona o młodym mężczyźnie, który osiedlił się na bezludnym terenie (w dzisiejszym Wykrocie), przez
co doskwierała mu samotność. Postanowił sprowadzić sobie towarzyszkę życia, jednak najpierw
musiał ją komuś wykraść. Kiedy mu się to udało, nazwano go ,,tym, co wykradł’’ (w gwarze
kurpiowskiej słowo wykradł brzmi wykrot), a miejsce, w którym się osiedlił wkrótce zaczęto
nazywać Wykrotem (Grzyb i in., 2008). Jak wspomniano, etymologia ta jest nienaukowa, a nazwy
nadane w ten sposób określa się jako pamiątkowe i żartobliwe. Pomimo to, nazwa ta ma wspólny
rdzeń z zaproponowaną wcześniej etymologią od skróconego słowa wykrodunek, która w świetle
znajomości historii karczowania lasów pod użytki rolne wydaje się prawdopodobna.
Ostatnia już grupa nazw miejscowych zbiera te nazwy, które zostały przeniesione z innych
obiektów geograficznych. Należą do tej grupy bez wątpienia: Myszyniec Stary i Myszyniec-Koryta,
a przypuszczalnie – Pełty.
Myszyniec Stary jest oddalony od Myszyńca o 2 km w kierunku północnym. Jest to nazwa
miejscowa złożona. Etymologia jej pierwszego członu jest wyjaśniona w haśle Myszyniec. Drugi
człon wskazuje na to, że ta część osady jest starsza. W spisach miejscowości i na mapach

odnotowywano zamiennie formy Stary Myszyniec i Myszyniec Stary. Od 2008 roku oficjalną nazwą
urzędową miejscowości jest Myszyniec Stary.
Myszyniec-Koryta to najmłodsza wieś w gminie Myszyniec, położona w odległości 3,5 km
od jej siedziby. W urzędowym spisie miejscowości pojawiła się dopiero w 1980 roku, wcześniej
stanowiąc część innej miejscowości. Jest to nazwa złożona dwuczłonowa z łącznikiem. Pierwsza
część nazwy jest równorzędna nazwie miasta Myszyniec, a druga część jest odapelatywna.
Przypuszczalnie pochodzi od gwarowego określenia na zagłębienie w ziemi utworzone przez wodę
płynącą lub na podłużny wykop melioracyjny. Bliskość rowu melioracyjnego z jednej strony
zabudowań wsi i rzeki Rozogi z drugiej uprawdopodabnia tę etymologię. E. Kowalczyk-Heyman
(2009) wskazuje również na możliwość wywodzenia się członu od nazwiska Koryto.
Omawiano już etymologię nazwy Pełty, włączając ją do grupy nazw topograficznych. Drugą
możliwością jej pochodzenia jest przeniesienie nazwy z hydronimu. Jednym z nich jest dopływ
Narwi Pełta, a drugim rów melioracyjny Pełtówka (recypientem jest Rozoga). Oba cieki znajdują się
w pobliżu miejscowości Pełty (GUGiK).
Problematyczność ustalania możliwej etymologii nazw miejscowych wynika z konieczności
analizy wielu zróżnicowanych źródeł. Naukowych informacji w tym zakresie dostarczają prace
dialektologiczne, etnograficzne i geograficzne, ale ogromne znaczenie mają także źródła
nienaukowe, w tym podania i legendy. W przypadku ustalania pochodzenia nazw miejscowych
konieczne jest także odwołanie się do słownictwa gwarowego. Dzięki tym ustaleniom nazwy
miejscowe obok swojej podstawowej funkcji stają się kluczem do poznania lub potwierdzenia
przeszłości obszaru na etapie jego kolonizacji.
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Ziemia kurpiowska w czasie wojny polsko – bolszewickiej
w 1920 roku
Adam Suchowiecki
Wojna polsko – bolszewicka 1920 roku była bardzo ważnym
wydarzeniem w najnowszych dziejach Polski. Wydarzenia z lat 1918 –
1920 pomiędzy Rosją, a odrodzoną w 1918 roku Polską pozwalają na
stwierdzenie, że starcie obu państw było nieuniknione. Zajęcie przez
Wojsko Polskie znacznych terenów na wschodzie, a zwłaszcza na początku
maja 1920 roku Kijowa, przyspieszyły podjęcie działań zbrojnych
przeciwko Polsce przez Armię Czerwoną. Kierownictwo partii
bolszewickiej w swojej strategii, która wynikała z doktryny komunistycznej
zamierzało przenieść idee rewolucji do państw Europy Zachodniej, a krótki
rzut oka na mapę Europy Środkowej pozwala dostrzec, że najkrótsza droga
do Berlina – gdzie po przegranej przez Niemcy wojnie doszło do sytuacji
rewolucyjnej – wiedzie przez terytorium Polski. Atak radziecki zagroził
śmiertelnie niepodległemu bytowi państwa polskiego. Dywizje, brygady i
pułki Armii Czerwonej kierowały się na Warszawę - stolicę Polski. Jednym
z terenów działań bojowych było Mazowsze Północne i położona tutaj
Kurpiowszczyzna.

Bolszewicy utworzyli Front Zachodni, którego dowódcą został
marszałek Michaił Tuchaczewski. Prowadził on 3, 4 i 15 Armie i 3 Korpus
Konny Gaja Bżyszkina. Wśród kilku armii Wojska Polskiego broniących
państwa na terenie Mazowsza Północnego operowała 5 Armia gen.
Władysława Sikorskiego, której oddziały stoczyły szereg bitew o miasta i
mniejsze miejscowości mazowieckie.
4 lipca 1920 roku rozpoczął się odwrót oddziałów polskich z terenów
wschodnich od Dźwiny i Bugu. Napierane przez oddziały bolszewickie
wycofywały się w kierunku zachodnim. Odwrót wojsk polskich
poprzedzała ewakuacja ludności cywilnej, władz oraz instytucji
państwowych.
Propaganda bolszewicka zachłystywała się informacjami na temat
wszechświatowej rewolucji, do której miało dojść już niedługo, gdy tylko
Armia Czerwona zdobędzie Warszawę i przejdzie dalej na Zachód Europy
niosąc na bagnetach idee i hasła komunizmu. Bolszewicy święcie wierzyli,
że pokonanie Polski jest kwestią niedługiego już czasu, natomiast Polacy
wszelkimi możliwymi sposobami mobilizowali rodaków i zagrzewali do
obrony państwa.

Uświadomienie bolszewickiego niebezpieczeństwa i agitację w
obronie Ojczyzny prowadziły organy administracji państwowej, osoby
duchowne. Odbywało się to poprzez kolportowane pisma, ulotki i broszury
w trakcie nabożeństw. Wzywano obywateli państwa do gromadzenia
żywności, środków opatrunkowych, zakładano gospody dla żołnierzy.
Przekazywano wojsku konie, wozy, pieniądze. Zachęcano do wstępowania
do Armii Ochotniczej.
1 lipca 1920 roku Sejm Polski w Warszawie przyjął ustawę i podjął
decyzję o utworzeniu Rady Obrony Państwa. W różnych częściach Polski
zaczęły powstawać Obywatelskie Komitety Obrony Państwa i Obrony
Narodowej. Już tego samego dnia powstał Powiatowy Obywatelski Komitet
Obrony Państwa w Ostrołęce, taki komitet powstał m.in. w Przasnyszu.
Cały kraj przygotowywał się do obrony. Na mieszkańców Ostrołęki
nałożono podatek, który wynosił 10 funtów ziarna ( 1 funt to około 0,5 kg)
od każdej morgi (morga wynosiła O,56 ha) użytkowanego gruntu, jeden
funt mięsa od każdego gospodarstwa, 30 marek od jednego mieszkańca,
jeden komplet bielizny od każdego gospodarstwa wielkości od 6 do 40
morgów, dwa komplety bielizny od gospodarstwa o powierzchni 40 – 80
morgów. W mieście oraz na stacji kolejowej w Ostrołęce powstały gospody
dla żołnierzy. Ogłoszono pobór do wojska licznych roczników, zaczęto
także przyjmować do Armii Ochotniczej.
Redagowane przez Adama Chętnika pismo „Gość Puszczański” i
„Drużyna” informowały o zbliżającym się niebezpieczeństwie
bolszewickim. W „Gońcu Pogranicznym”, dodatku do „Gościa
Puszczańskiego” w nr 21 – 22 z 10 lipca 1920 roku czytamy: „nawała
bolszewicka - dzika rozpętana i krwiożercza horda moskiewsko –
azjatycka… pragnie zdeptać naszą ojczyznę, sponiewierać kościoły,
zbezcześcić nasze rodziny, upławić się w naszej krwi”. Język bezpośredni i
dosadny miał pokazać i unaocznić Kurpiom, że niebezpieczeństwo idące ze
Wschodu jest wielkie.
Za armiami bolszewickimi zdążającymi w kierunku Warszawy
przemieszczało się kierownictwo powołanego w Białymstoku
Tymczasowego Komitetu Rewolucyjnego Polski z Julianem Marchlewskim
i Feliksem Dzierżyńskim na czele, który miał przejąć władzę w pokonanej

przez bolszewików Polsce. W sytuacji jaka zaistniała latem 1920 roku
jedynie komuniści przeciwdziałali akcji mającej na celu obronę państwa
polskiego. Przedstawiciele Komunistycznej Partii Robotniczej Polski
agitowali przeciwko poborowi do Wojska Polskiego i Armii Ochotniczej i
wzywali do obalenia rządów burżuazyjnych oraz do współdziałania ze
zwyciężającą Armią Czerwoną. Latem 1920 roku wpływy komunistów w
społeczeństwie na terenie Mazowsza Północnego, gdzie znajdowała się
Kurpiowszczyzna były znikome.
Jednak nie wszyscy obywatele posłuchali apeli płynących z różnych stron,
które nawoływały do obrony Ojczyzny. Zanim wojska bolszewickie zajęły
daną miejscowość wcześniej docierały informacje o dobrodziejstwach jakie
niesie ze sobą Armia Czerwona, a przede wszystkim o sprawiedliwym
ustroju jaki zostanie wprowadzony w Polsce po zwycięstwie nad wojskami
polskimi. Przy każdej armii bolszewicy zorganizowali grupę
propagandową, która na terenach zajętych przez Armię Czerwoną zakładała
komitet wojskowo – rewolucyjny zwany rewkomem. Powstawały rewkomy
powiatowe, miejskie, gminne i wiejskie. Przedstawiciele rewkomów
wyszukiwali na terenach zajętych przez komunistów odpowiednie osoby,
które angażowali do pracy w rewkomie. Rewkomy powstały w Ostrołęce,
Kolnie, Krasnosielcu, Chorzelach, Zarębach. Celem rewkomów było
wprowadzenie w Polsce systemu na wzór sowieckiego.
Na zagrożenie bolszewickie reagowały społeczności w różnych
miejscowościach, zakładano placówki Straży Obywatelskiej, których wiele
powstało na terenie powiatu przasnyskiego.
Nieprzyjaciel zbliżał się do ziemi kurpiowskiej od strony Łomży. Miasta
bronił m.in. 23 Lidzki Pułk Piechoty, wojsko wspomagali cywilni
mieszkańcy miasta. Niebawem miasto znalazło się w rękach bolszewickich.
Polskie oddziały opuściły Łomżę i wycofały się w kierunku na Ostrołękę,
którego miała bronić grupa operacyjna pod dowództwem generała Jana
Wroczyńskiego. Zanim jednak doszło do obrony miasta po drodze były
Nowogród i Miastkowo. 1 sierpnia Nowogród zaatakowała kawaleria Gaja
– Chana Bżyszkina. W walce o zdobycie mostów w Nowogrodzie była
zaangażowana sowiecka 10 Dywizja Kawalerii, której czoła stawiał Lidzki
Pułk Piechoty, a pod Miastkowem próbował powstrzymać bolszewików 3

batalion 205 pułku ochotniczego, którym dowodził major Bernard Mond.
Okolice Nowogrodu plądrowały oddziały Kozaków, zabierając wszystko co
znajdowało się w gospodarskich obejściach. Miejscowość znalazła się
nawet czasowo w rękach polskich jednak 2 sierpnia została zajęta przez
bolszewickie oddziały jazdy. W bojach o miasteczko duże straty poniosły
201 i 205 pułki piechoty Armii Ochotniczej. Stało się tak dlatego, że
żołnierze tych pułków od niedawna byli pod bronią, byli słabo wyszkoleni,
nie obyci z atmosferą walki, ulegali panice. Mieli przeciwko sobie
doświadczonych w walkach sowieckich kawalerzystów. Jeden z żołnierzy
205 pułku piechoty, który brał udział w walkach pod Nowogrodem tak
opisał starcie zbrojne: „Podczas kolejnej szarży żołnierze, którzy skupili się
przy oficerach na bliską odległość strzelali w pysk Kozakom. Niektórzy
koledzy nie wytrzymywali, pryskali na bok. Zaczęli wycinać również,
którzy rzucili broń i poddawali się. Ja ocalałem dlatego, że rzuciłem się w
bruzdę. Kozak machnął mi nad głową szablą, ale nie dosięgnął i popędził
dalej za innymi. Takich jak ja, którzy chronili się w różnych załamaniach
gruntu było wielu. Kiedy bitwa się zakończyła, zabrali nas z pola walki i
popędzili do niewoli. Było nas około 200”. (Cyt. za: Niewiadomski Marek,
Dzieje Gminy Miastkowo, Ostrołęka 2017, ss. 239 – 240).
W bolszewickiej niewoli po walce pod Nowogrodem znalazł się
żołnierz 205 pułku piechoty, kapral J.Guzun, który swój niedługi tam pobyt
opisywał tak: „Otoczeni przez przeważające siły, dostaliśmy się do niewoli.
Na samym wstępie dostałem dwie nahajki. Potem zaprowadzili nas
bolszewicy do starej stodoły, zdarli z nas ubrania i pozostawili nas w samej
bieliźnie. Tak jak staliśmy, zostaliśmy zaprowadzeni do starszego, pewnie
komisarza, który zaczął nas wypytywać, z którego jesteśmy pułku i jakie
siły zaatakowały Nowogród. Początkowo nie chcieliśmy mówić, ale skoro
zaczął nas bić nahajem powiedzieliśmy, że należymy do II batalionu 205
pułku i jesteśmy dopiero jeden dzień na froncie i że za nami idzie cała
dywizja ochotnicza. Wtedy komisarz znowu kazał nas bić i krzyczał, że
„breszymy”. Widocznie nie chciał nam wierzyć, by jeden batalion mógł tak
długo się bronić i tyle szkody im przyczynić. Potem odprowadzono nas z
powrotem do szopy. Do uszu naszych dochodziły krzyki pijanych żołnierzy.
Jeszcze w drodze, zaraz po dostaniu się do niewoli, widzieliśmy, że każdy z
Kozaków posiadał wódkę, którą często popijał. Po drodze nie spotkaliśmy
ani jednej kuchni. Mieli tak mało żywności, że kiedy u jednego z nas

znaleziono chleb, to o mało się nie pobili, gdyż każdy chciał go sobie
zabrać. Nie wiedzieliśmy co dalej z nami zrobią. Rozpacz i boleść targała
nasze serca. O Boże - czyliż nic więcej nie zdołamy dla Ojczyzny zrobić,
tylko z trwogą czekać na jutrzejsze męki? Biedziliśmy się nad
wyszukaniem sposobów ucieczki, jednak sam wstyd nie pozwalał uciekać:
byliśmy zupełnie nadzy. Była jednak noc; ta mogła okryć naszą goliznę.
Spodziewaliśmy się, że gdyby udało nam się umknąć, to przecież
znajdujemy się we własnym kraju, pomiędzy swoimi, którzy chyba ulitują
się nad nami i obdarzą jakiemi łachami. Lecz chwile mijały, a żadna myśl
zbawcza nie przychodziła do głowy. Chyba zrezygnować… Wdrapaliśmy
się pod samą strzechę i zrobiliśmy otwór w dachu, zaczęliśmy się rozglądać
dookoła. Na dworze ciemno, choć oko wykol. Postanowiliśmy to
wykorzystać. Zsunęliśmy się kolejno po dachu na ziemię i drżąc z zimna i
ze strachu, rozpoczęliśmy ucieczkę. Ciężkie to były chwile. Nie
wiedzieliśmy, w którą stronę się udać. Przez dalszy ciąg nocy i dzień
następny tułaliśmy się po lasach, nie mając odwagi wstąpić do wioski z
obawy przed bolszewikami. Dopiero wskutek coraz silniej doskwierającego
głodu odważyliśmy się poprosić w pierwszej napotkanej chałupie o
jedzenie i odzienie. Gospodarz nie tylko nas nakarmił, lecz wskazał drogę
do Ostrołęki, gdzie podobno byli jeszcze nasi. Po kilkugodzinnej tułaczce
natrafiliśmy na swój pułk. Co za radość odnaleźć towarzyszy broni i
kolegów kompanijnych…”(Cyt. za: Niewiadomski Marek, Dzieje…str. 244
– z przypisu 722).
Po walkach pod Nowogrodem i Miastkowem z powodu przewagi
bolszewików oddziały polskie wycofały się. Bataliony 205 pułku
przerzedzone, wyczerpane walką i wojennymi przeżyciami dokonywały
odwrotu na Ostrołękę. 3 sierpnia pod Ostrołękę dotarły sowieckie 8 i 53
dywizje piechoty oraz kawaleria Gaja Bżyszkina. Do obrony miasta polskie
dowództwo wyznaczyło 205 pułk piechoty im. Jana Kilińskiego, pomorski
4 pułk piechoty pod dowództwem majora Gigiela, 1 batalion Pułku
Morskiego pod dowództwem kapitana marynarki Konstantego Jacynicza,
szwadrony jazdy, pluton 17 pułku Artylerii Ciężkiej, oddział Policji
Państwowej i pociąg pancerny „Mściciel”. Walki toczyły się w okolicznych
wsiach – Susk, Nowa Wieś, Zabiele. Główne i decydujące walki o miasto
miały miejsce w dniach 5 i 6 sierpnia. W obliczu groźby okrążenia
jednostek polskich obrońcy Ostrołęki otrzymali rozkaz odwrotu w kierunku

na Różan i Maków Mazowiecki. 7 sierpnia Ostrołęka została zajęta przez
sowiecką 16 Dywizję Piechoty i kawalerzystów Gaja Bżyszkina. Wśród
różnych oddziałów, które próbowały powstrzymać wojska bolszewickie w
czasie walk duże straty poniósł I batalion morski, zginęło kilkudziesięciu
marynarzy.
Po wkroczeniu do Ostrołęki oddziałów Armii Czerwonej w głównym
punkcie miasta – na Dużym Rynku – zwołano wiec ludności. Z balkonu
domu Frydmana do zebranych tłumów przemawiali komisarze polityczni 4
Armii. Bolszewicy zmusili dyrekcję i nauczycieli gimnazjum ostrołęckiego
do zamiatania ulic w mieście. Natomiast przedstawiciele ostrołęckiej
„burżuazji” zostali skierowani do prac w okolicznych folwarkach.
Po opanowaniu Ostrołęki 3 Korpus Konny Gaja Bżyszkina i 4 Armia
bolszewicka udały się szybkim marszem w kierunku Wisły. Po drodze 8
sierpnia zajęty został Przasnysz. Komuniści z Przasnysza przygotowali dla
bolszewików wykaz rodzin, które wysłały swoich synów do armii
Ochotniczej. W mieście rozpoczął działalność rewkom czyli komitet
wojskowo – rewolucyjny. Bolszewicy uprowadzili burmistrza Przasnysza,
Macieja Żmijewskiego, który nie powrócił.
Po zajęciu Ostrołęki oddziały 4 Armii sowieckiej maszerowały przez
tereny gminy Baranowo, natomiast III korpus Kawalerii Gaja Bżyszkina na
trasie swego przemarszu miały Myszyniec i inne miejscowości. Chorzele
znalazły się w rękach bolszewickich 6 sierpnia. W mieście podobnie jak w
innych miejscowościach utworzono rewkom, a na jego czele stanął działacz
partii Bund i Poalej -Syjon – Lewicy Abraham Adler.
Od początków sierpnia, gdy na froncie środkowym skoncentrowane
oddziały bolszewickie parły na Warszawę, w Sztabie Naczelnego Wodza
trwały intensywne prace nad planem przeciwuderzenia. Miasteczko
Radzymin położone na wschód od Warszawy wielokrotnie przechodziło z
rąk do rąk. Wydawało się, że już nic nie ochroni Warszawy przed zajęciem
jej przez bolszewików. Plan przeciwnatarcia autorstwa generała Tadeusza
Rozwadowskiego, Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i przy doradztwie
francuskiego generała Weyganda został zatwierdzony.

Na dwa dni przed wejściem w życie generał Władysław Sikorski
dowodzący 5 Armią na Mazowszu Północnym otrzymał rozkaz do działań
zaczepnych. Doszło do bitwy nad Wkrą, która odwróciła uwagę Rosjan od
koncentracji wojsk polskich w innej części działań wojennych. 16 sierpnia
znad rzeki Wieprz wyszło przeciwuderzenie na prawe skrzydło wojsk
bolszewickich Frontu Zachodniego, którego wojska atakowały Warszawę.
Wojska bolszewickie w różnych punktach, także na Mazowszu Północnym
zaczęły się wycofywać. Sytuacja na froncie była bardzo dynamiczna.
Niektóre miejscowości znalazły się powtórnie na krótko w rękach
bolszewickich. Taka sytuacja zaistniała 20 sierpnia w Przasnyszu. Na
terenach ziemi kurpiowskiej operowały bolszewicka 4 Armia i 3 Korpus
Konny, natomiast ze strony polskiej Brygada Syberyjska pod dowództwem
pułkownika Rymszy oraz inne oddziały. Teren gminy Baranowo znalazł się
w rejonie działań oddziałów Frontu Północnego.
Zaczęło się uwalnianie miejscowości od bolszewików. Już 22 sierpnia
oddziały pościgowe 59. pułku oraz 77. lidzkiego pułku piechoty wkroczyły
do Łomży, a jednostki 8 Dywizji Piechoty 23 sierpnia wkroczyły do
Miastkowa.
23 sierpnia w rejonie Chorzel kawalerzyści Gaja Bżyszkina
zaatakowali drugi pułk Brygady Syberyjskiej. Walka trwała od południa do
wieczora. Bolszewiccy kawalerzyści, którzy po walkach pod Chorzelami
planowali rajd na Myszyniec rozsiekli szablami wziętych do niewoli 73.
żołnierzy polskich z porucznikiem Mieczysławem Karczewskim. Po
walkach pod Chorzelami oddział Gaja liczący około 1500 szabel przedarł
się w kierunku na Myszyniec. 24 sierpnia pod Lemanem w okolicach Kolna
zaatakował batalion 1. Syberyjskiego Pułku Piechoty. Około 45. żołnierzy
polskich zostało tam rozsiekanych szablami przez Kozaków. Już tego
samego dnia doszło do odwetu na Kozakach.
Na terenie Puszczy Kurpiowskiej w różnych miejscach znajdowali
się rozbitkowie z oddziałów sowieckich. Już 20 sierpnia walkę z nimi
rozpoczął oddział kawalerzystów zwany Dyonem „Huzarów Śmierci” pod
dowództwem porucznika Józefa Siły – Nowickiego. Do likwidacji takiej
grupy doszło pod wsią Lipniki. 24 sierpnia kawalerzyści por. Siły –
Nowickiego napotkali kolumnę bolszewickiego wojska niedaleko

Myszyńca uzbrojoną w działa. Doszło do starcia. Pomimo tego, że oddział
bolszewicki miał przewagę liczebną, impet ataku kawalerzystów
spowodował, że dział nie zdążono użyć. Bolszewiccy żołnierze zginęli w
walce, zostali wzięci do niewoli lub znaleźli schronienie w pobliskich
lasach.
W okolicy Brodowych Łąk, 23 sierpnia grupy wojska należące do III
Korpusu Konnego Gaja Bżyszkina zostały pokonane przez 69. Pułk
Piechoty z 17. Dywizji Piechoty. 21 sierpnia ostrołęccy kolejarze
obserwując odwrót bolszewików na stacji Kaczyny z bronią w ręku
wystąpili przeciwko nim i nie dopuścili do skorzystania z linii kolejowej.
Ważnym wydarzeniem w wyzwalaniu ziem spod bolszewickiej władzy
było odzyskanie Ostrołęki. Miasto zostało wyzwolone 23 sierpnia przez
żołnierzy 21. Pułku Piechoty, których wspomagał 150 – osobowy oddział
kolejarzy.
25 sierpnia Baranowo było miejscem, gdzie zatrzymała się 17.
Dywizja Piechoty Wojska Polskiego, w miejscowości Błędowo stacjonował
69. Pułk Piechoty i 13. Pułk Ułanów. W czasie walk odwrotowych
dochodziło do potyczek oddziałów polskich z wojskami bolszewickimi.
Po zakończeniu walk zbrojnych nastał czas rozliczeń tych, którzy kilka
tygodnie temu witali uroczyście bolszewików. W Chorzelach stosunki
polsko – żydowskie nabrały cech wrogości. Zapewne wpływ na nie
wywarła domniemana wina Żyda w wymordowaniu przez bolszewików
żołnierzy Brygady Syberyjskiej, ale nie tylko. Żołnierze Hallera
wyłapywali Żydów i obcinali im brody i pejsy kalecząc boleśnie policzki.
Była to kara za udział w rewkomach i milicji ludowej.
W Ostrołęce po ucieczce oddziałów sowieckich został powołany sąd
doraźny. Jego decyzją został skazany i powieszony miejscowy komunista, a
jego 18 – letnia córka została skazana na półtora roku więzienia, za to, że
witała bolszewików kwiatami i wypisywała hasła, które chwaliły Armię
Czerwoną. Na 5 lat więzienia skazano mieszkańca Ostrołęki, który był
członkiem milicji w mieście zorganizowanej przez bolszewików oraz
zrzucił godło polskie i deptał je nogami. Na tyle samo lat więzienia został

skazany inny mieszkaniec, który agitował do wstępowania do Armii
Czerwonej, a oddziały polskie nazywał „bandami”.
Jedną z konsekwencji wojny polsko – bolszewickiej na Mazowszu jak
i Podlasiu była likwidacja stowarzyszeń i organizacji żydowskich oraz
aresztowanie ich przewodniczących, prezesów i bardziej aktywnych
członków.
Zarówno w pierwszej połowie sierpnia 1920 roku jak również w
trakcie walk odwrotowych wiele oddziałów bolszewickich operowało w
pobliżu granicy z Prusami Wschodnimi. Gdy po rozpoczęciu
kontrofensywy przez Polaków zostały odcięte i nie mogły dołączy do
większych jednostek i wycofać się w kierunku wschodnim, przekraczały
granicę z Niemcami i były internowane w Prusach Wschodnich.
Tak było z kawalerzystami Gaja Bżyszkina, którzy po bitwie pod
Kolnem 25 sierpnia wobec całkowitego wyczerpania amunicji i braku
szansy na przebicie się przez linie 14. Dywizji Piechoty pod dowództwem
generała Daniela Konarzewskiego przekroczyli granicę polsko – niemiecką.
Bolszewicy przekraczali granicę w szczególnej atmosferze i scenerii, przy
dźwiękach „Międzynarodówki” granej przez orkiestrę wojskową, przy
rozwiniętych sztandarach z setkami rannych swych żołnierzy i polskimi
jeńcami. Jeden z sowieckich żołnierzy opowiadał, że czerwonoarmiści nie
mieli już siły walczyć, gdyż od ośmiu tygodni byli w ciągłym natarciu,
kawalerzyści spali na koniach, a żołnierze piechoty padali ze zmęczenia.
Mówił także o tym, że rozkazano im, aby szli do niewoli pruskiej, a nie
poddawali się Polakom.
Po zakończeniu walk i wycofaniu się armii bolszewickiej z terenów
Kurpiowszczyzny sytuacja była katastrofalna. Zniszczone były zbiory,
siano i owies zjadły konie kawaleryjskie, zrabowano lub uprowadzono
inwentarz gospodarski. Najbardziej brakowało koni, bez których trudno
było sobie wyobrazić gospodarowanie na roli.
Dla mieszkańców Kurpiowszczyzny rozpoczął się okres pokoju i
odbudowy.
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Kapliczki Świętego Jana Nepomucena
Janusz Prusiński
Jednym z przejawów okazywania religijności jest m.in. budowanie
kapliczek i umieszczanie w nich postaci Świętych. Kurpie jako ludzie
bardzo wierzący budowali i umieszczali w kapliczkach rzeźby m.in.
Chrystusa, Matki Bożej, św. Jana Chrzciciela. W ostatnich latach można
zaobserwować na Kurpiowszczyźnie powstawanie nowych kapliczek, jak
również zauważyć kapliczki wymagające napraw, które upływający czas
pozbawił piękna. Podróżując po Kurpiach możemy zobaczyć także wiele
kapliczek z wizerunkiem Świętego Jana Nepomucena. Wyróżnikiem tych
kapliczek jest ich usytuowanie w terenie, a mianowicie zawsze są stawiane
w pobliżu wód.

Czarnia k. Myszyńca

Dobry Las

Kozioł
Święty Jan Nepomucen, czeski kapłan żyjący w XIV wieku, jest
obecny na Kurpiach w licznych kapliczkach usytuowanych w pobliżu:
rzek, mostów, kanałów wodnych. Kapliczki Świętego możemy zobaczyć
m.in. w następujących kurpiowskich miejscowościach: w Laskach gm.
Zbójna nad kanałem wodnym, w Dobrymlesie gm. Zbójna nad rzeką Pisą,
w Wyku gm. Zbójna nad kanałem wodnym, w Ptakach gm. Turośl w
pobliżu rzeki Pisy, w Cieciorach gm. Turośl nad rzeką Pisą, w Lemanie gm.
Turośl nad Kanałem Turośl, w Łasze gm. Turośl w pobliżu rzeki Rybnicy,
w Zabielu gm. Kolno nad strumieniem, w Koźle gm. Kolno nad rzeką Pisą,
w Sulu gm. Kadzidło nad rzeką Szkwą, w Golance gm. Kadzidło nad rzeką
Rozogą, w Gralach gm. Kadzidło nad kanałem wodnym, w Wejdzie gm.
Łyse nad kanałem wodnym, w Myszyńcu nad rzeką Rozogą, w Czarni k.
Myszyńca nad rzeką Trybówką.

Łacha

Laski

Leman
Umiejscowienie kapliczek w pobliżu wód przypomina o męczeńskiej
śmierci Świętego Jana Nepomucena, który został zrzucony z mostu do
wody i poniósł w niej śmierć. Patron tajemnicy spowiedzi jest
przedstawiany w sutannie i birecie na głowie, w rękach trzyma krzyż i
palmę, będące symbolem męczeństwa.

Myszyniec

Ptaki
Kapliczki Świętego Jana Nepomucena na trwałe wpisały się w
kurpiowski krajobraz. Do podtrzymania kultu o Świętym przyczyniają się
m.in. miejscowi twórcy ludowi, którzy rzeźbią figury Jana Nepomucena
zwane Nepomukami. Rzeźby Świętego można nabyć m.in. w trakcie
Niedzieli Palmowej w Łysych czy też na Miodobraniu Kurpiowskim w

Wykrocie. Wspomnienie św. Jana Nepomucena w kalendarzu liturgicznym
w Polsce obchodzone jest w dniu 21 maja.

Wyk

Zabiele

Kurpiki 2019
- Dziękuję wszystkim, którzy kurpiowską kulturę, tożsamość i gospodarkę
podnoszą na coraz wyższy poziom, to dla Was jest ta uroczystość – mówił
na 19. Gali wręczenia Kupików Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów.
Podczas Gali prezes uhonorował nagrodą 13 laureatów.
5 marca 2020 roku po raz 19. w Ostrołęckim Centrum Kultury spotkali się
Kurpie i miłośnicy regionu na Gali wręczenia nagród prezesa Związku
Kurpiów. Zatarły się granice gmin, powiatów, a nawet województw,
wszystkich zjednoczył region kurpiowski. Galę zaszczycili obecnością:
Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Piotr
Modzelewski, radny województwa podlaskiego wraz ze
współpracownikami, m.in. Juliuszem Jakimowiczem, który przez szereg
prowadził Galę Kurpików, Mirosław Augustyniak, radny województwa
mazowieckiego, Maciej Kleczkowski, wiceprezydent Ostrołęki z
Wojciechem Zarzyckim, przewodniczącym Rady Miasta, Stanisław Kubeł,
starosta ostrołęcki oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski, Krzysztof
Bieńkowski, starosta przasnyski, Maria Dziekońska, wicestarosta powiatu
łomżyńskiego, Wojciech Maksymiuk, wicedyrektor Narodowego Instytuty
Kultury i Dziedzictwa Wsi. Obecni byli burmistrzowie: Myszyńca Elżbieta Abramczyk oraz Nowogrodu – Grzegorz Palka, wójtowie
kurpiowskich gmin: Lelisa – Stefan Prusik, Baranowa – Henryk Toryfter,
Kadzidła – Dariusz Łukaszewski, Jednorożca – Krzysztof Iwulski. Nie
zabrakło radnych powiatowych, miejskich, a także gminnych, dyrektorów
ośrodków i instytucji kultury, bibliotek, szkół i prezesów organizacji
pozarządowych, przedstawicieli firm i przedsiębiorstw z naszego regionu,
dziennikarzy, artystów, twórców, a także członków Związku Kurpiów.

Pieśnią „Jadą goście, goście” zagraną na skrzypcach przywitała wszystkich
Magdalena Konieczek, która towarzyszyła laureatom na scenie. Galę
poprowadzili, jak w roku ubiegłym Ewa Krupka i Piotr Grzyb.
Odśpiewano hymn Związku Kurpiów, w tym roku zaśpiewały go młode
artystki z Zespołu Folklorystycznego Kurpianka z Kadzidła: Anna Samsel,
Liliana Bogdańska i Klaudia Mróz.

Zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów o laureatach Kurpików i ich
zasługach dla rozwoju regionu i ochrony dziedzictwa. Doniosłym
wydarzeniem była obecność na tegorocznej Gali wicemarszałka
województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Marszałek związany jest z
Kurpiami pochodzeniem, a można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że
jest Kurpiem, gdyż jego dziadkiem był słynny ostatni kurpiowski lutnik, jak
nazwał go Henryk Gadomski, Bolesław Olbryś. W jednym z wywiadów
marszałek podkreślał, że jest bardzo dumny ze swojego dziadka, który
współpracował także z Wincentym Chętnikiem i jego synem Adamem. Na

Gali marszałek Olbryś przywitał wszystkich po kurpiowsku. Wręczył także
prezesowi Związku Kurpiów podziękowanie za zasługi dla kultury.
- Dziękuję Wam sponsorzy, bez Was Związek Kurpiów takiej Gali, by nie
zrobił – mówił Mirosław Grzyb. - Dziękuję Wam samorządy wszystkich
szczebli i tym, z którymi nasza współpraca jest bardzo ścisła, jak
ostrołęckie starostwo powiatowe, gmina Kadzidło i gmina Baranowo, jak i
tym, z którymi chcemy współpracować intensywniej.
Iwona Choroszewsk-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów podkreślała rolę
młodego pokolenia dla przyszłości regionu. Życzyła też wszystkim
zarażenia na Gali… Kurpwirusem.
Niesamowicie widowiskowe występy dały zespoły folklorystyczne:
„Kurpianka” z Kadzidła i „Pod Borem” z Zawad, który w tym roku
obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Tancerze z „Kurpianki” pokazali
niezwykły kunszt i popisali się niecodzienną energią i umiejętnościami.
Artyści z Zawad zaprezentowali widowisko, które wprowadziło
oglądających w dobry humor. Swoim występem zaskoczył publiczność
Piotr Grzyb, śpiewając m.in. Entliczek pentliczek po kurpiowsku.

Gala zakończyła się spotkaniem przy piwie kozicowym, gdzie można było
pogratulować laureatom Kurpików 2019 oraz pozrozmawiać z tymi, którzy
kochają Kurpie :)
Do zobaczenia za rok! Spotkamy się po raz 20!

Patronat honorowy nad Galą objęli: marszałek województwa
mazowieckiego, marszałek województwa podlaskiego, prezydent Ostrołęki,
starosta ostrołęcki, starosta łomżyński, starosta przasnyski.
Instytucje i samorządy wspierające: Powiat Ostrołęcki, Województwo
Podlaskie, Miasto Ostrołęka, Powiat Przasnyski, Powiat Łomżyński,
Ostrołęckie Centrum Kultury, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa
Wsi.
Mecenasi kultury kurpiowskiej: firma Pyrys-Bud, przedsiębiorstwo
Borkowscy, firma Wald-Glob, firma Omis, Stora Enso, Spółka Agromasz,
Odlewnia MJM, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu,
Nadleśnictwo Myszyniec, Nadleśnictwo Ostrołęka oraz Nadleśnictwo
Parciaki, firma Sanprod oraz Ergo Hestia.
Patroni medialni: Tygodnik Ostrołęcki, Radio OKO i Radio Nadzieja.
Kapituła Nagrody: Mirosław Grzyb – przewodniczący, Maria Samsel,
dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Zdzisław Ścibek,
dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks.
Skierkowskiego w Myszyńcu, Wojciech Łukaszewski, dyrektor Gminnego
Zespołu Oświaty w Jednorożcu, Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes
Związku Kurpiów, Ewa Krysiak, dyrektor Gminnego Centrum Informacji,
Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle oraz Jarosław Cholewicki,
dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Laureaci Kurpików 2019:
Kategoria: Twórczość ludowa - Czesława Gałązka

Urodziła się w Wachu. Mieszka w Kadzidle. To wszechstronnie uzdolniona
twórczyni ludowa, zajmująca się głównie haftem, koronkarstwem i plastyką
obrzędową. Bierze udział w wielu konkursach, warsztatach i wystawach,
kultywując kurpiowską sztukę ludową. Współpracuje z wieloma
instytucjami, stowarzyszeniami i samorządami. Za swoją twórczość
otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Medal Pro Masovia. Utworzyła
na własnej posesji galerię, gdzie nieodpłatnie można podziwiać sztukę
kurpiowską. Zdolna, skromna i pracowita.

Kategoria: Nauka i pióro - Barbara Kalinowska

Urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej i tam ukończyła liceum. Jest
absolwentką historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim,
podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim, a
w 2011 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie historii na
Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Członkini
Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Przyjaciół
Ostrołęki. Autorka niezliczonej ilości artykułów i publikacji naukowych, w
tym książki: Bernardyni w Ostrołęce 1664-1864. Autorka licznych wystaw
stałych i czasowych dotyczących historii Ostrołęki i regionu. Jest
dyplomowanym kustoszem muzealnym i wicedyrektorem Muzeum Kultury
Kurpiowskiej w Ostrołęce.
Kategoria: Nauka i pióro - Antoni Kustusz

Urodził się w Jastarni, w rodzinie kaszubskiej. W szkole podstawowej w
Ustce języka polskiego uczył go urodzony w Ostrołęce pisarz Leszek
Bakuła. Nie mogło więc stać się inaczej i nasz laureat skończył filologię
polską. Zdobył także tytuł doktora nauk humanistycznych. Pracę
dziennikarską rozpoczął już na studiach. W regionie kurpiowskim znany
jest głównie jako dziennikarz Tygodnika Ostrołęckiego. Przez 11 lat
pracował jako korespondent Radia Dla Ciebie. Od 2006 roku jest
redaktorem naczelnym Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”.
Redagował wiele wydawnictw książkowych i naukowych. Niezwykle dba o
dziedzictwo Kurpiów, co jest dowodem na przyjaźń kaszubsko-kurpiowską.
Kategoria: Muzyka i Taniec - Męska Grupa Śpiewacza z Czarni.

To jedna z niewielu takich formacji nie tylko na Kurpiach, ale w całym
kraju. Istnieje od 15 lat, śpiewa in crudo pieśni kurpiowskie. Za swój kunszt
śpiewaczy zdobyła wiele nagród na festiwalach regionalnych,
wojewódzkich i ogólnopolskich. Najważniejsze z nich to I Nagroda na
Ogólnopolskim Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii
Szczecińskiej oraz złota Baszta na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i
Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Współpracuje m.in. z Kapelą ze Wsi
Warszawa i zespołem Enej. Grupę tworzy pięciu mężczyzn: Marian Samsel,
Witold Kuczyński, Waldemar Warych, Jan Szydlik i Krzysztof Szydlik.
Kategoria: Promowanie regionu - Olga Stopińska

Wokalistka i muzykoterapeutka. Umiejętności wokalne doskonaliła m.in. w
klasie wokalistyki jazzowej na Wydziale Piosenki PSM im. Fryderyka
Chopina w Warszawie. Współpracowała m.in. z Teatrem Roma i Teatrem
Narodowym w Warszawie. Wykłada emisję w śpiewie ludowym na
Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od lat
praktykuje śpiew kurpiowski in crudo. Jej mistrzynią jest kurpiowska
śpiewaczka Bronisława Świder – Bandysionka. Jest autorką i opiekunką
merytoryczną międzypokoleniowego projektu „Kontynuatorki Tradycji –
Bandysionki i uczennice” oraz projektu dokumentacji fonograficznej żywej
tradycji śpiewu na puste noce i bożych obiadów w gminie Kadzidło.
Kategoria: Pracodawca - Piekarnia SEZAM w Baranowie (właściciel:
Edward Włodarczyk)

Laureat Kurpika w tej kategorii działa w niezwykle smakowitej branży. Jest
to nowoczesna piekarnia działająca od 1996 roku. Od początku istnienia
firmy stawiano w niej na najwyższą jakość składników i tradycyjne
receptury. Do wypieku używane są jedynie naturalne surowce, co daje

gwarancje naturalności, bezpieczeństwa zdrowotnego i wyjątkowego
smaku. Piekarnia może pochwalić się bardzo szeroką gamą asortymentu.
Codziennie wypiekane jest pieczywo różnego gatunku, począwszy od
chleba zwykłego, przez ciasto francuskie i drożdżówki, kończąc na
pysznych ciastach i tortach.
Kategoria: Budzenie tożsamości - Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi
Jednorożeckiej” (prezes stowarzyszenia: Barbara Nizielska).

Powstało w 2007 roku z inicjatywy społeczników, a głównym celem jaki
przyświeca jego działalności jest integrowanie i aktywizowanie środowiska
lokalnego. Początkowo działania skupione były na sferze wydawniczohistorycznej, która z biegiem lat rozwijała się i dziś stowarzyszenie może
pochwalić się organizacją koncertów, festynów, archiwum społecznego,
wystaw, pikników i uroczystości historycznych, wieloma publikacjami, w
tym wydawaniem Głosu Gminy Jednorożec, czy też stypendiami dla
uczniów. Stowarzyszenie dociera do grup de-faworyzowanych, osób
starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych.
Kategoria: Budzenie tożsamości - Jan Karczewski

Animator kultury, regionalista. Od najmłodszych lat gra na akordeonie.
Mieszkaniec gminy Lelis. Występował m.in. na Przeglądach Skrzypków i
Harmonistów Kurpiowskie Granie w Lelisie. Związany z takimi zespołami,
jak Kapela Sobotnie Granie, Zespół Folklorystyczny Podsybka Kurpiowska
oraz Krzaki i Pniaki z gminy Lelis. Stworzył scenariusz „Wesela
kurpiowskiego” w oparciu o zapisy ks. Władysława Skierkowskiego oraz
liczne opowieści starszych mieszkańców regionu kurpiowskiego. Część
pieśni wykorzystanych w widowisku pochodzi z jego zbiorów prywatnych.
Wesele to było zaprezentowane m.in. w Wołominie. Angażuje się w lokalne
inicjatywy gminy Lelis. Świetny gawędziarz.
Kategoria: Edukacja regionalna - Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im.
Adama Chętnika w Ostrołęce (Barbara Stepnowska - dyrektor szkoły)

Jej początki sięgają lat sześćdziesiątych. Kształci młodzież na wielu
kierunkach i płaszczyznach. Prowadzi szereg projektów, w tym zagraniczne
praktyki zawodowe. Działa tu m.in. Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik”,
która za swoje osiągnięcia od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w

Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską
w kraju. Niezwykle ważną rolę przykłada się w niej do edukacji
regionalnej, czego przykładem jest m.in. udział w konkursie na
najpiękniejszą palmę kurpiowską w Łysych, czy też pielęgnowanie
kurpiowskich tradycji kulinarnych. Do tych działań zobowiązuje też patron,
którym jest nie kto inny, tylko sam Adam Chętnik.
Kategoria: Ochrona Dziedzictwa kulturowego - Stanisław Archacki

Jeden z najwybitniejszych kurpiowskich śpiewaków kurpiowskich
urodzony w Myszyńcu Starym. W jego domu rodzinnym obecna była
gwara kurpiowska, dlatego jego śpiew zachowuje wszystko to, co
autentyczne i właściwe dla regionu Myszynieckiej Puszczy Zielonej. Od lat
jest związany z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks.
Skierkowskiego w Myszyńcu. Na licznych festiwalach, przeglądach i
konkursach śpiewaczych zawsze zajmuje czołowe lokaty. Zdobywca I
nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w
Kazimierzu Dolnym. Jest członkiem Zespołu Regionalnego „Myszyniec.”
Kategoria: Działalność publiczna - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Łomżyńskiej (prezes Zarządu Głównego: Zygmunt Zdanowicz)

Liczy sobie przeszło 60 lat. Prowadzi działalność poprzez 10 oddziałów i 2
koła w Polsce. Posiada koła młodzieżowe przy szkołach. Skupia się na
działaniach dla dobra ziemi łomżyńskiej, kultywuje i popularyzuje
dziedzictwo narodowe, historię, tradycje, obyczaje i folklor oraz zgłębia
wiedzę o regionie. Jest wydawcą ponad 50 książek, inicjatorem kwest,
dzięki którym odrestaurowano ponad 300 obiektów cmentarnych na
nekropolii łomżyńskiej. Jest także współorganizatorem Rozmaitości
Wielkanocnych w Zbójnej, a także organizatorem licznych konkursów
zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.
Kategoria: Działalność publiczna - Stanisław Jastrzębski

Urodził się w Goworowie w powiecie ostrołęckim, obecnie związany jest z
Długosiodłem. Człowiek wielu talentów, co udowodnił już podczas nauki w
I LO im. gen. Bema w Ostrołęce. Wizjoner, który umie łączyć potrzeby
duchowe z materialnymi. Infrastrukturę z kulturą, literaturę ze sportem.
Dzięki jego kreatywności i umiejętnościom gmina Długosiodło może się
pochwalić m.in. odkrytym basenem. Z wykształcenia lekarz weterynarii,

chociaż już od ponad dwudziestu lat związany jest z samorządem. Był
starostą powiatu wyszkowskiego, teraz jest wójtem gminy Długosiodło.
Kategoria: Talent - Bartosz Duda

Nie jest rodowitym Kurpiem, ale od kilkunastu lat mieszka w gminie
Kadzidło. Tu założył i firmę i rodzinę. Zajmuje się grafiką komputerową.
Projektuje książki, zaproszenia, bannery, rollupy, broszury. Jest nie tylko
uzdolnionym grafikiem, ale także umiejętnie w swoich projektach sięga po
bogactwo regionu kurpiowskiego. Dzięki jego zdolnościom wycinanka
kurpiowska, haft, kwiaty, koronka, czy elementy architektoniczne nabierają
niezwykłego estetyzmu i artyzmu. Okładki książek, które projektuje, czy
też zaproszenia zawsze są niezwykle oryginalne. Z wyczuciem
wykorzystuje narzędzia graficzne do podkreślenia atutów Kurpiów.

Edukacja regionalna w oczach uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej
w Wykrocie
Małgorzata Parda
Edukacja regionalna nie jest nowatorską koncepcją, jednak w ostatnich
latach nabiera ona coraz większego znaczenia za sprawą postępujących
procesów globalizacji. Im bardziej jesteśmy ze sobą powiązani jako
społeczeństwo globalne, tym intensywniej chcemy udowodnić, że mamy do
zaoferowania coś więcej niż pozostałe grupy. Silniej odczuwamy tożsamość
regionalną i dumę z dziedzictwa przodków, ale też chcemy się nimi dzielić
z innymi osobami. Edukacja regionalna realizuje treści w zakresie wiedzy o
regionie i małej ojczyźnie, umiejętności rozwiązywania problemów i
konfliktów, jakie w nich występują, ale przede wszystkim kształtuje
świadomą postawę obywatelską oraz zrozumienie i szacunek dla
wszystkich innych kultur. Sięga zatem do dobrze ukorzenionego i
stabilnego systemu tradycji, by wychowywać pokolenie nowoczesne,
otwarte na świat i o szerokich horyzontach, dzięki świadomości siły leżącej
w przeszłości regionu i dorobku jego mieszkańców. Sama idea
regionalizmu sięga XIX-wiecznej Francji i wiązała się z dążeniem do
decentralizacji kraju. Edukacja regionalna jako koncepcja pedagogiczna
pojawiła się w Polsce w połowie XX wieku, chociaż regionalna
przynależność była przez Polaków eksponowana już wcześniej jako
podkreślenie swojej odrębności na tle zaborców.
Najważniejszym celem, jaki stoi przed edukacją jest umożliwianie
wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przygotowanie go do samodzielnego
postrzegania otaczającego go świata. Edukacja regionalna stawia sobie za
zadanie ukształtowanie u uczniów poczucia przynależności do regionu, w
którym żyją. Środkami do osiągnięcia tego celu jest poszerzenie u uczniów
wiedzy o regionie i powiązanie jej z rzeczywistością ogólnokrajową,
europejską i globalną. Podstawowym celem stojącym przed edukacją
regionalną jest kształtowanie w uczniach pozytywnych postaw: tolerancji,
otwartości, zrozumienia dla wielokulturowości. Ponadto, edukacja
regionalna dostarcza narzędzi do samorozwoju, aktywności oraz
umacniania więzi z własnym regionem.

Edukacja regionalna dotyczy nie tylko zaangażowanych w jej realizację
nauczycieli, ale przede wszystkim uczniów, do których adresowane są jej
zajęcia. W celu uzyskania opinii uczniów na temat potrzeby organizowania
zajęć z zakresu wiedzy o regionie i o kulturze regionu, wśród uczniów
jednej z placówek położonych na Kurpiach, w Publicznej Szkole
Podstawowej im. Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie,
przeprowadzono badanie ankietowe. Miało ono na celu określenie stosunku
uczniów do realizacji edukacji regionalnej w ich szkole, a także jej
potencjalnego wpływu na kształtowanie wśród nich tożsamości regionalnej.
Uczniowie zostali za pośrednictwem kwestionariusza ankiety zapytani o ich
stosunek do zajęć z zakresu edukacji regionalnej organizowanych przez
szkołę, zasadności podejmowania takich inicjatyw, zaangażowania w życie
regionu i kultywowanie tradycji kurpiowskich, a także zadano im pytania
dotyczące ich tożsamości jako Kurpiów. Na ankietę składało się 16 pytań
lub poleceń. Kwestionariusz składał się z czterech zasadniczych części. W
pierwszej z nich, uczniowie byli proszeni o udzielenie krótkich odpowiedzi
otwartych, dotyczących kwestii postrzegania pojęcia ,,mała ojczyzna’’,
wydarzeń organizowanych w szkole, mających związek z Kurpiowszczyzną
oraz ocenę ulubionego wydarzenia spośród wymienionych. Druga część
ankiety składała się z pytań zamkniętych, do których uczniowie
przyporządkowywali zaproponowane odpowiedzi (A-B lub A-D). W
trzeciej części uczniowie mieli za zadanie określić, czy zgadzają się z
podanymi zdaniami, posługując się skalą od 1 do 5, gdzie 1 oznaczało
zdecydowanie się nie zgadzam, a 5 – zdecydowanie się zgadzam.
Badanie ankietowe zostało przeprowadzone na próbie stanowiącej 20%
wszystkich uczniów placówki. W badaniu wzięli udział uczniowie w wieku
od 12 do 14 lat, z czego dziewczęta stanowiły 39%, a chłopcy – 61% osób.
Pierwsze polecenie w ankiecie dotyczyło tego, co uczniowie uważają za
swoją małą ojczyznę. Zostało zadane na wstępie, w celu uniknięcia
zasugerowania się tematem podejmowanym w dalszej części ankiety i
powielania słowa Kurpie. Niemniej, najwięcej ankietowanych (44%) jako
odpowiedź wskazało właśnie Kurpiowszczyznę. W dalszej kolejności
(22%) powielała się odpowiedź ,,miejscowość, w której mieszkam’’
(niektórzy uczniowie pisali wprost, która to miejscowość). Po dwa razy
wskazano odpowiedzi ,,mój dom i okolice’’ oraz ,,moja wieś i okolice’’, a

jednokrotnie wymieniono ,,mój kraj’’, gminę Myszyniec, miejsce
wychowania, rodzinę oraz ,,ważną rzecz, którą trzeba realizować’’. Te
odpowiedzi wskazują na duże przywiązanie uczniów do regionu
kurpiowskiego oraz miejscowości, w których mieszkają. Termin ,,moja
mała ojczyzna’’ niesie ładunek emocjonalny, stąd wyniki mogą wydawać
się zaskakujące, biorąc pod uwagę młody wiek respondentów.
Przy kolejnym poleceniu uczniowie zostali poproszeni o wymienienie
wydarzeń organizowanych przez ich szkołę, mających związek z
Kurpiowszczyzną. Najczęściej wymienianą aktywnością (wskazaną przez
62% badanych) były warsztaty ,,Ginące zawody’’. Mimo że nie jest to
inicjatywa szkoły w Wykrocie, ale Regionalnego Centrum Kultury
Kurpiowskiej w Myszyńcu, to szkoła umożliwiła uczniom udział w
warsztatach, które odbyły się w ich miejscowości. W dalszej kolejności, w
odpowiedziach uczniów najliczniej pojawiały się różnego rodzaju
warsztaty. Najpopularniejszymi z nich okazały się zajęcia z wykonywania
wycinanki kurpiowskiej oraz skrobania wielkanocnych jajek (33%). Po
19% osób wymieniło zajęcia z hafciarstwa oraz ogólnie warsztaty, a 4%
badanych wspomniało o warsztatach z tworzenia byśków – ludowych
figurek z ciasta. Zaskakująco często wymieniane były spotkania z twórcami
ludowymi – wspomniało o nich aż 30% osób. Trzy razy wskazano konkursy
wiedzy o Kurpiowszczyźnie, a po jednym razie uczniowie wymienili
organizowany przez Regionalne Centrum Kultury w Myszyńcu konkurs
,,Ocalić od zapomnienia’’ oraz zajęcia ze śpiewu regionalnego.
Trzecie polecenie polegało na wskazaniu ulubionej formy zajęć związanej z
Kurpiowszczyzną i organizowanej przez szkołę. Uczniowie niemal
jednogłośnie podzielili się na dwie części, jako ulubione wymieniając
warsztaty rękodzieła oraz spotkania z twórcami ludowymi. Jako
uzasadnienie podawali wyjątkową możliwość przeżycia spotkania z
artystami regionalnymi, od których mogą się czegoś nauczyć.
Badanie zostało przeprowadzone wśród uczniów starszych klas, dlatego
przy opisanych poleceniach wymieniono zajęcia adresowane do nich.
Respondenci pominęli w swoich odpowiedziach aktywności organizowane
dla młodszych kolegów, w których sami brali kiedyś udział. Interesujący
jest też fakt, że w pamięci uczniów na dłużej pozostają warsztaty i

spotkania z twórcami ludowymi niż często organizowane konkursy – być
może powodem jest to, że w tych drugich bierze udział tylko część
uczniów, a warsztaty są zwykle adresowane do wszystkich i czasem wiążą
się z wyjazdem poza szkołę.
Kolejna część zagadnień poruszanych podczas badania ankietowego
obejmowała pytania zamknięte, z zaproponowanymi odpowiedziami do
wyboru. Odpowiedzi na pytania dotyczące formy i częstości korzystania z
zajęć związanych przez uczniów (,,Jaka jest forma zajęć związanych z
Kurpiowszczyzną prowadzonych w Twojej szkole?’’) wskazują na fakt, że
uczniowie w znacznej części (88%) nie postrzegają ich jako obowiązkowe.
W większości przypadków takie inicjatywy są fakultatywne, a mimo to
cieszą się powodzeniem. Aż 79% badanych uczniów twierdzi, że bierze w
nich udział kilka razy rocznie, 11% - jeden raz w roku, jedynie 7% (dwa
wskazania) – rzadziej niż jeden raz w roku, a tylko jedna osoba twierdziła,
że nigdy nie brała w nich udziału.
Kolejne dwa polecenia miały na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy
w opinii uczniów szkoła organizuje wystarczająco dużo zajęć związanych z
folklorem kurpiowskim oraz czy częściej uczestniczą w takich zajęciach w
szkole, czy poza nią. Prawie połowa uczniów (46%) bierze udział w
zajęciach związanych z Kurpiowszczyzną w szkole, 23% w Regionalnym
Centrum Kultury Kurpiowskiej w Myszyńcu, a 23% osób wskazało na inne
miejsca. W kwestionariuszu ankiety była możliwość wpisania, jakie to
miejsce i wszystkie osoby, które zaznaczyły tę opcję, wpisały tam
miejscowość Kadzidło i Zagrodę Kurpiowską – skansen, w którym
organizowane są wycieczki i warsztaty rękodzieła dla uczniów. To tam
uczniowie biorą co roku udział w zajęciach plenerowych. Warto zwrócić
uwagę na odpowiedzi uczniów na pytanie, czy szkoła organizuje
wystarczająco dużo aktywności związanych z kulturą kurpiowską. Prawie
30% osób badanych uważa, że jest ich wystarczająco dużo, jednak
największy odsetek osób, które zdecydowały się odpowiedzieć na pytanie
(32%) twierdził, że tych zajęć mogłoby być nawet więcej. Nikt nie
zaznaczył odpowiedzi, że zajęć jest zbyt dużo. Tych odpowiedzi nie należy
interpretować w ten sposób, że uczniowie odczuwają niedosyt zajęć
folklorystycznych w szkole. Analiza ich dostępności wskazuje na szeroki
wachlarz aktywności i uczniowie mają duży wybór zajęć pozalekcyjnych

(w tym miejscu warto zaznaczyć, że w pobliżu nie ma wielu miejsc, w
których uczniowie mogliby rozwijać swoje zainteresowania po lekcjach,
więc obowiązek dostarczania takiej oferty spoczywa na barkach szkoły).
Ostatnia para pytań zamkniętych miała na celu sprawdzenie na
przykładach, czy uczniowie rzeczywiście utożsamiają się z kulturą
kurpiowską i w żywy sposób angażują się w naukę i popularyzację jej
dziedzictwa. Jednym z najważniejszych elementów każdej kultury jest
język. Jako że na terenie Kurpi Zielonych rozwinęła się gwara kurpiowska
– część dialektu mazowieckiego, która jest jeszcze używana przez starszych
mieszkańców regionu, postanowiono sprawdzić, jak uczniowie placówki
oceniają swoją znajomość gwary. Dwoje uczniów (7%) twierdzi, że płynnie
posługują się gwarą kurpiowską. Niemal połowa z nich (45%) potrafi
powiedzieć kilka słów, zwrotów i wyrażeń po kurpiowsku. 22% badanych
potrafi poprawnie powiedzieć wiersz lub gadkę po kurpiowsku, ale musi się
ich wcześniej nauczyć na pamięć. Warto podkreślić tu specyfikę gwary
kurpiowskiej, która polega nie tylko na zróżnicowanym słowniku, ale ma
też fonetykę, której niełatwo się nauczyć. Dużo lepiej posługują się nią
osoby, które mają częsty kontakt z osobami mówiącymi gwarą, np.
dziadkami. Odpowiedzi na pytanie dotyczące znajomości gwary wśród tak
młodych osób dają nadzieję, że gwara kurpiowska nie odejdzie w
zapomnienie wraz z jej użytkownikami. Kolejne pytanie, jakie zadano
uczniom, dotyczyło ich zaangażowania w popularyzację kultury
kurpiowskiej. Co piąty uczeń odpowiedział, że należy do zespołu
folklorystycznego. Oznacza to, że ci uczniowie potrafią śpiewać pieśni i
tańczyć tańce kurpiowskie, ale też biorą udział w występach na pokazach i
konkursach, a swój wolny czas poświęcają na krzewienie kultury
kurpiowskiej.
Na kolejną część ankiety składał się blok 6 zdań twierdzących. Uczniowie
mieli za zadanie określić, czy się z nimi zgadzają, używając 5-stopniowej
skali. Pierwsze dwa zdania, które mieli ocenić uczniowie, dotyczyły tego,
czy biorą oni chętnie udział w aktywnościach związanych z kulturą
kurpiowską oraz czy uważają, że ich takie działania są rzeczywiście ważne.
Większość badanych (60%) twierdzi, że chętnie bierze udział w zajęciach
związanych z Kurpiowszczyzną. Jedynie 14% z nich określiło, że bierze w
nich udział wbrew woli. Niemal 80% uczniów sądzi z kolei, że działania

upowszechniające kulturę kurpiowską są ważne. Jeden uczeń określił je
jako nieistotne. Wniosek płynący z tych odpowiedzi jest taki, że uczniowie
widzą sens angażowania się w aktywności związane z dziedzictwem
regionalnym, a poza tym z reguły uważają je za atrakcyjne, skoro chętnie
biorą w nich udział.
Badanie ankietowe posłużyło także do określenia tożsamości regionalnej
uczniów szkoły. Ponad 80% badanych twierdzi, że czują się związani z
Kurpiowszczyzną. Jedynie co dziesiąty respondent nie czuje przywiązania
do regionu, w którym mieszka. Jako punkt odniesienia, porównano
utożsamianie się z rolą Europejczyka. W tym przypadku proporcje były
bardziej zbliżone, choć ponad połowa (57%) ankietowanych deklaruje, że
czuje się bardziej Kurpiem niż Europejczykiem. Co piątej osobie trudno
było opowiedzieć się po którejś ze stron, a co czwartej osobie bliżej do
Europejczyka niż do Kurpia.
Ostatnie zagadnienia poruszone w badaniu ankietowym dotyczyły opinii
uczniów dotyczącej zasadności podejmowania działań promujących kulturę
kurpiowską przez nauczycieli i szkołę. Niemal 75% uczniów uważa, że ich
nauczyciele podejmują aktywności związane z upowszechnianiem kultury
kurpiowskiej. Jest to szczególnie istotne, że uczniowie zauważają pracę
nauczycieli, która często wykracza poza obowiązki zawodowe. Zapytani o
to, czy promowanie dziedzictwa regionalnego należy do obowiązków
szkoły, uczniowie w większości nie mieli zdania na ten temat. Co trzeci
uczeń uważa jednak, że szkoła jest zobligowana do podejmowania takich
inicjatyw. Ostatnie zdanie, do jakiego mieli się ustosunkować uczniowie,
dotyczyło ich oceny atrakcyjności zajęć regionalnych prowadzonych przez
szkołę. Ponad 80% z nich postrzega te zajęcia jako interesujące. Tylko
jedna osoba spośród badanych osób oceniła je jako nieinteresujące. Obala
to mit o niskim zaangażowaniu młodzieży w kwestie związane z
dziedzictwem kulturalnym regionu. Zaangażowanie obu stron – szkoły i
uczniów oraz dostosowanie formy zajęć do ich zainteresowań i wieku
sprawia, że zajęcia nie wydają się nudne i zachęcają uczniów do aktywnego
udziału w życiu małej ojczyzny.
Realizacja idei edukacji regionalnej w Publicznej Szkole Podstawowej im.
Brata Zenona Żebrowskiego w Wykrocie nie jest dłuższym lub krótszym

programem dydaktyczno-wychowawczym, ale jest integralnie wpisana w
działalność placówki. Jej najważniejszym celem jest kształtowanie trwałych
postaw wśród uczniów, a także zakorzenienie w nich tożsamości
regionalnej i przywiązania do regionu. Edukacja regionalna to nie tylko
nawiązania do regionu podczas realizacji podstawy programowej oraz na
zajęciach fakultatywnych, za to powinna tworzyć spójną oś dydaktycznowychowawczą, niejaki temat przewodni placówki. Wszelkie aktywności
związane z regionem kurpiowskim, podejmowane w placówce, wpływają
korzystnie nie tylko na rozwój uczniów, ale całej społeczności lokalnej oraz
nauczycieli, którzy obrali sobie wyjątkowo odpowiedzialną formę
samorozwoju. Założenie, że zajęcia z zakresu edukacji regionalnej powinny
wpłynąć na tożsamość regionalną uczniów, zostało zrealizowane, o czym
świadczą wyniki przeprowadzonego z nimi badania ankietowego.
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II Olimpiada wiedzy o Kurpiach
15 grudnia po raz drugi zorganizowaliśmy Olimpiadę wiedzy o Kurpiach.
Olimpiada także w tym roku odbyła się w gościnnym Zespole Szkół
Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Do rywalizacji stanęły
szkoły z Łomży, Przasnysza, Ostrołęki i Goworowa łącznie siedem szkół.
Zwyciężyło II Liceum Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce.
Pomimo przeciwności pandemicznych udało się spotkać po raz drugi
podczas organizowanej przez Związek Kurpiów Olimpiady. Uczniowie
szkół średnich w tym roku wzięli udział tylko w pisemnym teście, aby
ograniczyć zagrożenie zakażenia koronawirusem. Każdy musiał
odpowiedzieć na 100 pytań. Tematami przewodnimi tegorocznej Olimpiady
były sylwetki Henryka Syski i Henryka Lenarciaka oraz wojna
bolszewicka. Prace oceniała Komisja, której przewodniczyła Maria Samsel,
dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. W Komisji zasiadali
również: Mirosław Grzyb, Anna Ogniewska i Krystyna Łaszczych.
Każdą szkołę reprezentowało trzech uczniów i to ich wyniki dawały
punktację zespołową. Bezkonkurencyjne w tym roku okazało się II Liceum
Ogólnokształcące im. C.K. Norwida w Ostrołęce, które zajęło pierwsze
miejsce z 250. punktami. Na drugim uplasowało się Liceum Klasyczne im.
Papieża Jana Pawła II w Ostrołęce, zaś na trzecim miejscu – Zespół Szkół
Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce. Dobry wynik
zanotowało I Liceum Ogólnokształcące im. T.Kościuszki w Łomży oraz
Zespół Szkół im. mjr. Sucharskiego w Przasnyszu. Stawkę zamknął Zespół
Szkół Powiatowych w Goworowie oraz II Społeczne Liceum
Ogólnokształcące im. T. Halika w Ostrołęce.
W kategorii indywidualnej pierwsze miejsce ze świetnym wynikiem 92
punktów na 100 zdobyła Karolina Malon. Komisja postanowiła przyznać
jeszcze dwa drugie miejsca. Zajęły je z taką samą punktacją 82 punktów:
Dominika Dawid oraz Patrycja Prusaczyk.
Świetne wyniki zanotowali i o włos nie stanęli na podium: Patryk Sakowski
(77 pkt.), Kinga Malon (76 pkt.), Jakub Szok (74 pkt.), Marta Soból (73

pkt.), Aleksandra Jakubiak (72 pkt.), Karolina Bakuła (70 pkt.).
Zwycięzcy, zarówno szkoły, jak i uczniowie otrzymali nagrody rzeczowe:
tablet, smartfon, smartwach, niszczarkę, czajnik i dzbanek. I oczywiście
książki, bez których ani rusz!
- Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w Olimpiadzie –
powiedział Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów. – Dziękujemy
nauczycielom i szkołom za przygotowanie uczniów. Cieszymy się, że
młodzi ludzie chcą pogłębiać swoją wiedzę o Kurpiach - naszym pięknym
regionie. Gratulujemy wszystkim zwycięzcom i żałujemy, że nie wszyscy
mogli wygrać.

Instytucje wspierające i współfinansujące II Olimpiadę Wiedzy o Kurpiach:
Miasto Ostrołęka, Powiat Ostrołęcki, Powiat Przasnyski, Powiat
Łomżyński, Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. A.Chętnika w Ostrołęce,
Muzeum Kultury Kurpiowskiej, Mazowieckie Samorządowe Centrum
Doskonalenia Nauczycieli.

Kartka bożonarodzeniowa z elementem wycinanki kurpiowskiej!
Po raz kolejny Związek Kurpiów zorganizował konkurs na kartkę
bożonarodzeniową z motywem wycinanki kurpiowskiej. Konkurs
plastyczny skierowany był do uczniów szkół podstawowych, a także
przedszkoli. Kartka bożonarodzeniowa musiała zawierać wycinankę
kurpiowską wyciętą lub narysowaną przez uczestnika i musiała zostać do
nas nadesłana elektronicznie. Technika była dowolna.
Wpłyneło aż 106 prac! Komisja zapoznała się z pracami uczestników
konkursu na kartkę bożonarodzeniową z wycinanką kurpiowską. Zwrócono
szczególną uwagę na własnoręcznie wykonaną wycinankę, pomysłowość,
spójność koncepcji i zgodność z estetyką wycinanki kurpiowskiej prostotą, równowagą, symetrią i doborem kolorów. Ważne dla Komisji było
to, aby prace były wykonane samodzielnie, a efekt adekwatny do
możliwości dzieci w danym wieku.
Komisja zgodnie z Regulaminem przyznała następujące miejsca:
Kategoria Przedszkola
I miejsce – Aleksander Ryziński
Wyróżnienie: Maja Gardocka, Zuzanna Ryzińska

Kategoria klasy I - III:
I miejsce – Aleksander Wiśniewski kl. I, Martyna Bałdyga kl. III, Nikola
Krzynowek kl. II
II miejsce – Zuzanna Dawid kl. II, Hanna Kobylińska kl. I, Zosia Mrozek
kl. I
III miejsce – Alicja Jaksina kl. III, Ignacy Lendzioszek kl. II
wyróżnienie: Kornelia Laskowska kl. II, Tobiasz Kulas kl. III, Adam Golan
kl. II, Aleksandra Zabielska kl. II, Antoś Dekarz kl. I, Oliwia Walczak kl.
II, Wiktoria Bieńkowska kl. I

Kategoria klasy IV - VI:
I miejsce – Mrozek Małgorzata kl.5, Maria Staniek kl. 6,
II miejsce – Oliwia Mróz kl.6 Lilianna Bogdańska kl. 6,
wyróżnienie: Alicja Żebrowska kl.4, Laura Kiernozek kl.4, Mikołaj Banach
kl. 6, Tomasz Mierzejewski kl.6, Natalia Piętka kl. 4, Oliwia Chojnowska
kl. 5, Wiktoria Zienkiewicz kl. 4, Hanna Zabielska kl. 4

Kategoria klasy VII - VIII:
I miejsce – Natalia Kiejna kl. 7

II miejsce – Martyna Bendykowska kl. 7, Klaudia Mróz kl. 7
III miejsce – Piotr Pliszka kl. 8, Paulina Laskowska kl. 7
wyróżnienie: Zuzanna Zalewska kl. 7, Paweł Melon kl. 7, Martyna
Białobrzeska kl. 7
Gratulujemy wszystkim zwycięzcom!

Tadeusz też odmaszerował
Tadeusz Machnowski (1937-2020)
Przed Bożym Narodzeniem szukałam strof, które można byłoby dołączyć
do świątecznych życzeń. Sięgnęłam po tomik „Odmarsz rówieśników”
Tadeusza Machnowskiego. Znalazłam:
Wkrótce urodziny Tego
Który przyszedł
Przed dwoma tysiącami lat
I żyje ciągle nieustannie
choć zmarł na trzy doby
Całe niebo obchodzi
Tę uroczystość
Ziemia cała pełna łaski
Poprzeplatana przekleństwami
Ma własny swój rachunek...
Do życzeń wiersz ten nie przystawał, ale przypomniał mi jego autora, który
zmarł w koronawirusowym roku. Jakby mało było zmartwień.

Tadeusz Machnowski urodził się w Ostrymkole Dworskim w gminie
Długosiodło osiemdziesiąt trzy lata temu. Po latach często wspominał to
miejsce, równie często jak mówił o matce. Pracował fizycznie w Ostrołęce:
w Miejskim Zakładzie Zieleni, Zakładowym Domu Kultury w
Wojciechowicach, w szpitalu jako portier. Ale przede wszystkim był poetą.
Należał do Związku Literatów Polskich. Przez długi czas na łamach
Tygodnika Ostrołęckiego ukazywały się jego artykuły z cyklu Legenda
Narwi. Spod jego pióra wyszły tysiące wierszy publikowane w tomikach.
Brałam udział w wydaniu trzech z nich: Narwiobóli, Odmarszu
rówieśników, Spowiedzi safanduły. Czwarty leży w szufladzie biurka. Przy
Narwiobólach upierał się, aby zamieścić jego zdjęcie sprzed kilkudziesięciu
lat. Ot, taka tęsknota. Na ostatnim ze swoich tomików miał siwą brodę i
charakterystyczną dla siebie rozpiętą koszulę. Mówił, że już teraz nie pisze.
Za to napisał na zapas i może wydać jeszcze kilka takich książek.
Tadeusz kazał mówić do siebie wujku. Był cały czas w ruchu, obecny na
ostrołęckich ulicach starego miasta. Szedł o kulach. Kochał Narew i mosty.
Chciał koniecznie przejść się też tymi tymczasowymi w Ostrołęce.
Zdegustowany był, gdy okazało się to niemożliwe. Szedł. Dokarmiał
gołębie. Sąsiedzi go za to przeklinali. Mówił z humorem, żeby nie spieszyć
się z wydawaniem jego wierszy, bo on ma jeszcze czas. Szedł. Zakładał
Klub Czarownic. Żadna z kobiet nie chciała formalizować swojej
przynależności. Poezja nie może wyżywić, nie sprzeda się jej - mówił. Jest
już na miejscu. Nie wróci. Pozostanie w pamięci!
Iwona Choroszewska-Zyśk

Z Puszczy do sieci
Dzięki sfinansowaniu przez Narodowe Centrum Kultury projektu "Z
Puszczy do sieci" mogliśmy przygotować wiele cennych materiałów o
Kurpiach – regionie i ludziach. Na stronie
www.zwiazekkurpiow.pl/puszcza znajdziecie unikatowe filmiki, zdjęcia,
teksty, melodie. Zapraszamy!

"Z Puszczy do sieci" to nie tylko specjalna strona, ale także informacje na
Facebooku i kanale YouTube. Wszystkie materiały przygotowaliśmy we
współpracy z artystami, twórcami ludowymi - mistrzami tradycji,
naukowcami, badaczami, regionalistami. A byli to m.in. Czesława Samsel,
Zofia Samul i Zofia Drężek, Władysław Murzyn, Czesława Marchewka czy
też Laura i Zdzisław Bziukiewiczowie. Na platformie dostępne są cztery
bloki: muzyka i taniec, twórczość ludowa, historia i obyczaje oraz mówimy
po kurpiowsku. Odbyły się lekcje on-line i warsztaty, a także webinaria.
Zajęcia z dialektu kurpiowskiego poprowadzili Krystyna Łaszczych i
Mirosław Grzyb.

Zaproponowaliśmy też coś najmłodszym, a mianowicie konkurs plastyczny.
Swoje prace zgłosiło 103 uczestników.

Do sieci trafiły pieśni śpiewane przez Stanisława Sierutę, niezapomnianego
artystę kurpiowskiego. Można obejrzeć unikatowy film „Kurpie” w reż.
Witolda Żukowskiego z 1964 r. Dzięki udostępnionym materiałom można
nauczyć się tańców kurpiowskich, a także zmierzyć się z wycinankarstwem,
haftem, koronką czy lepieniem byśków.

(Red.)
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