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Wstęp

Drodzy Czytelnicy!

W IX numerzeTłuchowskich Zeszytów Historyczno-Społecznych
przywołujemy przede wszystkim pamięć naszych rodaków, któ-
rzy oddali swe życie za wolność przyszłych pokoleń. Cofamy
się pamięcią do czasów Powstania Styczniowego,jak również
do okresu II wojny światowej. Prezentujemy koleje losów bo-
haterów tłuchowskiej ziemi, tych sprzed lat i tych, którzy swo-
ją pasją i zaangażowaniem zmieniają dzisiejszą codzienność.
Wspominamydzieje tutejszej szkoły podstawowej,której histo-
ria sięga roku 1825, a której tragiczne dzieje pamiętają współ-
cześni. Prezentujemy piękne zakątki naszej małej Ojczyzny.

Niech lektura tej publikacji dostarczy Państwu wielu no-
wychinformacji, niech zarazi pasją poszukiwania, dociekania,
obserwowaniai tworzenia.

Zachęcam do lektury.

mgr Edyta Gąsiorowska



Tomasz Kowalski

Tłuchowskie epizody Powstania Styczniowego

„CZEŚĆ TAKIM RODAKOM!''

Szmerliści wiekowej przykościelnej lipy i dźwięk bijących
dzwonówz położonej tuż obok dzwonnicy kołyszą do wiecz-
nego snu pochowanych przy tłuchowskim kościele powstań-
ców, którzy oddali sweżycie, zakłuci szablami carskich kozaków
w sobotnie popołudnie, 4 kwietnia 1863 roku, w pobliżu nieist-
niejącego już dziś młyna na Skrwie w Kozirogu-Łęgu. Jednak
to tragiczne wydarzenie nie było jedynym, które w okresie po-
wstania styczniowego odcisnęło piętno na historii Tłuchowa
i okolic. Okolice miejscowościbyły areną różnych wydarzeń,
które miały wpłynąć na losy ukochanej Ojczyzny. Nie bez przy-
czyny w herbie gminy Tłuchowoznalazły się dwie skrzyżowa-
ne szable? — to widoczny znak,że ta ziemia wydała

i

nosiła ludzi,
którzy nie zważając na konsekwencje, wybrali drogę walki
za wolną Ojczyznę. To również jasny znak, że tłuchowianie
i dziś pamiętają o swych antenatach i o swojej własnej historii.

Przed wybuchem powstania

Tłuchowoz racji położenia w pobliżu szlaków komunikacyj-
nych, niejako w centrum — pomiędzy Lipnem, Płockiem, Sierp-
cem i Dobrzyniem nad Wisłą, odegrało szczególną rolę, jako

* Z epitafium na pomniku pamięci poległych powstańców na cmentarzu
przykościelnym w Tłuchowie.
* P. B. Gąsiorowski,Herb, flaga i pieczęcie gminy Tłuchowo, [w:] Tłuchowskieze-
szytyhistoryczno-społeczne nr VII, Płock 2011, s. 24-33.
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punkt na trasie przemarszów partii powstańczych i carskich

wojsk. Interesujące nas, ttuchowskie epizody związaneze zry-
wem styczniowym,zaczynają się już w 1861 roku, kiedy to w ca-

łym powiecie lipnowskim miały miejsce patriotyczne
manifestacje przeciw rosyjskiemu zaborcy. 15 kwietnia 1861 ro-

ku?, w związku z wydarzeniami w Warszawie z dni 8i 9 kwiet-
nia”, odprawiono w całym powiecie msze święte. W Tłuchowie,
Dobrzyniu nad Wisłą i Lipnie miało dojść do wystąpień i mani-
festacji. Również w sąsiednim Ligowie próbowano wzmocnić

duchapatriotycznego wśród tamtejszych włościan”. W Tłucho-
wie, po nabożeństwie, przed kościołem, agitować miał Bartło-
miej Brzozowskić. Podobną działalność agitacyjną prowadzili
właściciele okolicznych majątków — m.in. Jan Rudowski z Su-
drag, Jezierski z Rokicia, A. Sokołowski z Mysłakówka i J. Cheł-

micki ze Źródeł. Mieli oni, po zebraniu zorganizowanym
w domudzierżawcy Miączyńskiegoz Ligowa, nawoływaćchło-

pów do podpisania specjalnego adresu docara”.
Pod wpływemrepresji na agitatorów ze strony wojennego

naczelnika powiatu lipnowskiego majora Drozdowa,agitacje

w powiecie osłabły, ale nie ustały całkowicie. Zdarzały się

wciąż w rozmaitych punktach powiatu manifestacje i wystą-

pienia, jednak skrupulatnie wyłapywane i oddawane

3 T. Pawłowski, Ziemia Dobrzyńska; Tłuchowo — Rys geograficzno-historyczny,

Tłuchowo 1996, s. 27. M. Chudzyński w Dzieje Sierpca i ziemi sierpeckiej,
Sierpc 2003, s. 227 podaje datę 17 kwietnia.

4 Chodzi o wydarzenia, w których na Placu Zamkowym w Warszawie ostrze-

lano bezbronny tłum. Z rąk carskich żołnierzy miało wtedy zginąć kilkaset
osób (dokładnaliczba pozostaje nieznana).
5 M. Chudzyński,op.cit.s. 227.
*'T. Pawłowski, op.cit. s. 27.

7 M. Chudzyński,op.cit. s. 227. Autor zaznacza, że nie wiadomejest, czego

dokładnie tyczył się wspominany adres. Wiadomojedynie, że chłopiz Li-

gowa potraktowali sprawę z rezerwą, a w finale dokument podpisałtylko

jeden gospodarz ze Źródeł.
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pod sąd — głównie za przyczyną denuncjacji wielu nieprzy-
chylnych agitatorom i manifestantom osób”.

4 września 1861 roku, major Drozdow otrzymałrozkaz od wo-
jennego naczelnika guberni płockiej - Rożnowa, by aresztować21-
letniego Mariana Wąsowicza — syna właścicieli Tłuchówka —
Hipolita Dunin Wąsowicza i Marianny z Czarnowskich”, który
miał agitować do powstania. Hipolit, będący jednocześnie wójtem
gminy Tłuchowo", na tydzień przed tym wydarzeniem, wydał
synowi (studiującemu wówczas na petersburskim uniwersytecie!!)
paszport na prawo pobytu w guberniach warszawskiej, augu-
stowskieji płockiej. Młodemustudentowi, Teofilowi Ciółkowskie-
mu z Winnicy”, podobnie jak młody Wąsowicz — agitującemu
wśród okolicznych mieszkańców, Hipolit dał prawo pobytu w gu-
berni warszawskiej i augustowskiej?.

Major Drozdow rozesłał po okolicy listy gończei już kilka
dni później aresztowano młodego Wąsowicza w Ciechocinku,
gdzie przebrany w strój chłopski agitował, zbierając ofiary
na nabożeństwo za duszę Ś. p. księcia Czartoryskiego.

*Cz.Lisowski, Powstanie styczniowe na ziemidobrzyńskiej, Płock 1938, s. 12. Au-
tor podaje przykład wójta Kikoła, który oddał pod sąd podburzającego lud-
ność gospodarza z Grodzenia, Michała Chojnickiego. Podobny przykład
donosu na partyzantkę powstańczą poznamy w dalszej części artykułu,
w przypadku wydarzeń z Tupadeł, tuż przed potyczką 4 kwietnia 1863 roku.
* M. Krajewski, Dobrzyńskisłownik biograficzny. Ludzie europejskiego regianu,
Włocławek 2002, s. 664.
" Jego piękny, klasycystyczny, kamienny nagrobekz rzeźbionym popiersiem
w medalionie, zachował się na cmentarzu przykościelnym w Tłuchowie.
' Lub na Uniwersytecie Warszawskim. Por. P. Gałkowski, Genealogia ziemiań-
stwa ziemi dobrzyńskiej XIX-XX wieku (do 1939 roku), Rypin 1997, s. 203, 280.
= T. Pawłowski podaje, że pochodził on z Tłuchowa.Por. T. Pawłowski, op.
cit. s. 27. Por. przypis nr 52.
13 Cz. Lissowski, op.cit. s. 25.
s Ibidem. Rozmaici agitatorzy,zbierający pieniądze, pod pozorem „ofiar na
nabożeństwo”, w rzeczywistości gromadzili fundusze na rzecz zbrojnego
powstania. Wobec potrzeby ogromnych nakładów finansowych na
zbrojenie, zwracanosię po pieniądze do szerokich warstw społeczeństwa.



 

Pomnik pamięci poległych w potyczce pod Kozirogiem-Łęgiem
przy kościele parafialnym w Tłuchowie.Fot. T. Kowalski

 Tablica epitafijna na pomniku w Tłuchowie. Fot. T. Kowalski
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Początek powstania

Powstanie wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku.

Było odpowiedzią na narastający rosyjski terror wobec polskie-
go biernego oporu. Pierwszestarcia na terenie Mazowszai zie-

mi dobrzyńskiej, trwające od stycznia 1863 roku ominęły nieco

Tłuchowoi okolice. Położenie na trasie między Lipnem a Płoc-
kiem wpłynęło na fakt, że początkowo jedynie maszerowały
tędy wojska rosyjskie i partie powstańcze. Pierwsze i najważ-

niejsze wydarzenie rozegrało się na początku kwietnia 1863 ro-

ku, jednak jego nic niezapowiadające początki wcale nie

rozpoczęły się tu, a w oddalonym o kilkanaście kilometrów

na zachód Wielgiem.

Formowanie partii Miączyńskiego

Dziedzic Wielgiego, odpowiadając na apel Tymczasowego
Rządu Narodowego, sformował w swoim majątku mały od-

dział powstańczy, złożony z 16 ludzi, głównie ze swojej służ-
by dworskiej. W partii znaleźli się m.in. lokaj Stanisław,

kucharz Jan Tropiński, guwerner Władysław Kułak, bednarz

Stencel, siedmiu robotników leśnych, pruskich poddanych

: Niezwykle ciekawajest historia Władysława Kułaka (którego nazwisko ks.
Czesław Lissowski zapisuje jako „Kulako”; por. Cz. Lissowski,op.cit, s. 67176),
urodzonego w Mokotowie ok. 1851 roku, guwernera w majątku Wielgie, któ-
ry przyłączył się do partii dziedzica Miączyńskiego i wyruszyłz partią z Tu-
padeł, by napaść na Lipno. Jak się przekonamy w dalszej części niniejszego
opracowania, uniknął śmierci, w przeciwieństwie do swoich konfratrów
na moście w Kozirogu-Łęgu 4 kwietnia 1863 roku i ukrył się w lasach w oko-
licy Jasienia. Niecałe dwa tygodnie później wstąpił do zorganizowanejz roz-
bitków i zebranej na nowopartii Jurkowskiegoi 16 kwietnia 1863 roku wziął
udział w potyczce pod Koziołkiem, gdzie walcząc z rosyjskim oddziałem sztab-
skapitana Prowolskiego oddałżycie i został pochowany na cmentarzu w Li-
gowie (por. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Ligowo, rok 1863,
akt zgonu nr 63). Jego nazwisko zostało upamiętnione na wystawionym

w 2013 roku nowym pomniku na cmentarzu parafialnym w Ligowie.



 

POTYCZKA POD KOZIMROGIEM-ŁĘGIEM*

41V 1863 r.
SCHEMATYCZNYPLANPRZEMI

 

JASIEŃ

  

    

'piownia ovgnana   
 

OKOLICE WSI KOZIRÓG-ŁĘG NAD KRWĄ
na y miynie. 4 kwietnia 1863

 

TŁUCKÓWEK 
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i kilku ochotników z okolicy. Oddziałem tym dowodzili miesz-

kańcy Rumunek Teodorowo— były żołnierz rosyjski Fryderyk

Marszałek i gospodarz MichałPil. Celem działania partii było

zebranie jak największej liczby ochotników i po zasileniu no-

wymi ludźmi i odpowiednim dozbrojeniu, wtargnięcie do Lip-
na i przejęcie w nim władzy. Hrabia Miączyński umundurował

oddział (długie buty z ostrogami, czapki — czerwone konfede-

ratki z orłami), ale dość słabo go uzbroił'ś, co zmusiło powstań-

ców do doposażenia się „na własną rękę”.

W nocyz 2 na 3 kwietnia niewielki oddział Miączyńskiego

wyruszył z Wielgiego do położonej nieopodal wsi Tupadły.

Tam korzystając z mroku nocy, wyrąbawszy drzwi od dwor-

skiej stajni dziedzica Sokołowskiego, zabrał dwie czterokonne
furmanki, konia z siodłem oraz dwóch fornali — Babeckiego

i Wichowskiego. Przed wyruszeniem w dalszą drogę powstań-

cy wzięli jeszcze ze sobą ogrodowego i włodarza Marcina. Ob-

rali kierunek drogi do wsi Choczeń nad Skrwą i miejscowego

folwarku”. Po dotarciu do Chocznia, stwierdzając zbędność

obu furmanek, odesłano je z powrotem do Tupadeł wraz

z dwójką tamtejszych służących. Dowódcy partii nie zdawali

sobie jednak sprawy, że już trwa za nimi pościg wysłany przez

majora Friebesa z Lipna, sztabskapitana Kenstowicza z 45 ko-

zakamii trzema rotami piechoty z Dobrzynia nad Wisłą. Ode-
słani służący niestety zostali w drodze powrotnej schwytani

przez patrol rosyjski, bowiem już z samego rana, 3 kwietnia

i Cz. Lissowski, op.cit. s. 67-68.

€Tę informację podaje ks. Czesław Lissowski. Czemu partia miała udać się
tak daleko, skoro ich celem było Lipno? Po pobycie w Choczniu, partia mia-
ła udaćsię przez Suradówek do Lipna. Jeśli nazwa miejscowościnie została
pomylona, to możenależałoby z działaniamipartii wiązać fakt, że dziedzic
Chocznia, Sumiński pozwalał w swoim majątku gromadzić i dozbrajać się
powstańcom oraz finansowo pomagał w ekwipowaniu partii, jak to zrobił
w przypadkupartii Piotra Czarlińskiego, przed potyczką pod Choczniem
i Żurawinem z 17 września 1863 roku? Zob. T. Kowalski, Śladami powstańczej
potyczki pod Choczniem i Żurawinem, [w:] Nasze Korzenie, nr 3/2012,s. 32-35.
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dziedzic Sokołowski z Tupadeł złożył zeznanie u wójta Wiel-

giego, Kłobukowskiego, o nocnym zajściu w jego majątku

i oszkodach wyrządzonych przez powstańczą partię. Denun-

cjacyjna machina zadziałała niezwykle szybko. Informacje

o oddziale z Wielgiego, zanim dotarły oficjalną drogą do lip-

nowskiego naczelnika wojennego, znane już były z innego

źródła majorowi Friebsowi— stąd trwający pół dnia pościg i po-

szukiwania partii Miączyńskiego w lasach okolic Tłuchowa.

Potyczka pod Kozimrogiem-Łęgiem,
4 kwietnia 1863 roku'*

Wieś Koziróg nad Skrwą, w parafii tłuchowskiej, to stara

miejscowość. Składała się niegdyś z trzech części — głównej,

zwanej Koziróg Leśny oraz dwóch przysiółków — Koziróg

Rzeczny i Koziróg-Łęg”. Zlokalizowana w pobliżu rzeki

Skrwy,której szerokie zakole i częściowo zachowanydziś ka-

nał młynówki tworzą wyspę młyńską. Przysiółek Koziróg-Łęg

w XIX wiekuliczył tylko 60 mórg, w tym 36 ornych oraz tylko

jeden [!] budynek mieszkalny. Znajdowałasię tu też karczma

*8 Pisownia oryginalna. Problematyczna jest data potyczki, bowiem Ks. Cze-

sławLissowski podaję datę 3 kwietnia, natomiast Akta Stanu Cywilnego pa-
rafii rzymskokatolickiej Tłuchowo, wskazują datę 4 kwietnia. Tę datę

umieszczono również na pomniku na cmentarzu przykościelnym w Tłucho-
wie. Stanisław Zieliński, w swoim opracowaniu dotyczącym powstaniastycz-
niowego(por. Por. S.Zieliński, Bitwy i potyczki 1863-64. Na podstawie materiałów
drukowanychi rękopiśmiennych Muzeum Narodowego w Rapperswilu, Rapper-
swil, 1913) w ogóle nie wspomina wydarzeń ze wsi Koziróg-Łęg[!]. Mirosław
Krajewski w Powstanie styczniowe wZiemi Dobrzyńskiej (1863-1864) [w:] Z dzie-
jów powstania styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej, pod red.
Sławomira Kalembki, Warszawa1989, s. 97; przyjmuje datę 4 kwietnia.

* Zwany też Koziróg-Łęty. Łęg to typ podmokłej łąki zajmującej miejsca
okresowo wilgotne i podmokłe. Łąki łęgowe zajmują obszary zalewowe
i rozlewiskowe. Poziom wód gruntowychjest zmienny — w okresie rozto-
pów i powodzi wodaznajduje się na powierzchni, następnie odpływa. Po-
łożenie przysiółka Koziróg-Łęg idealnie opisuje etymologię tego słowa.
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i młyn wodny”". To ten ostatni, już dziś niestety nieistniejący,

stał się miejscem krwawego wydarzenia z sobotniego popołu-

dnia 4 kwietnia 1863 roku.

Sztabsrotmistrz Kenstowicz po pościgu partii Miączyńskie-
go zgubił jej ślad w okolicach Malanowa. Postanowił zawrócić

w stronę Tłuchowa. Na drodze między Jasieniem a Tłucho-

wem zauważył jednak grupę siedmiu poszukiwanych przez
siebie powstańców wyjeżdżających ze wsi na koniach. Prze-
myślawszy sytuację wysłał w pościg za nimi jedynie 15 koza-
ków, a sam z resztą oddziału, dopatrując się w całej sytuacji

zasadzki, posuwałsię w ślad za nimi bardzo wolno”.

Kozacy dopadli powstańców tuż przy granicy między powia-
tami lipnowskim i mławskim (dziś sierpeckim), przy granicy, któ-

rą wyznaczała rzeka Skrwa. Zdezorientowani powstańcy zamiast

rozpocząć ucieczkę w kierunkulasu, powzięli decyzję o przepra-
wie przez rzekę, na mazowiecką stronę Skrwy. Decyzja okazała
się błędna. Przeprawaprzez rzekę kosztowałaich życie i zdrowie.
Nie zdołali uciec i stanęli w ogniu nieprzyjaciela. Nieprzygoto-

wani musieli podjąć walkę przeciw szablom carskich kozaków?.

Nie znamy szczegółowego przebiegu walk. Czterech powstań-
ców zginęło, a pozostała trójka odniosła ciężkie rany.

Po pewnym czasie na miejsce potyczki przybył z resztą od-
działu Kenstowicz. Na miejscu znalazł rannych: Felicjana Su-
mińskiego — geometrę z Płocka i dwóch chłopów, pruskich
poddanych — Stanisława Sąplewskiego z Zasieka w powiecie

toruńskim oraz Karola Rogowskiego ze wsi Ciliczki?. Ich to za-
brano do Skępego**. Dalszy los rannych pozostaje nieznany.

* B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Słownik geograficzny Królestwa
Polskiego i innychkrajów słowiańskich, T. IV, Warszawa 1883,s. 556.

Cz. Lissowski, op. cit. s. 68.

a T. J., W setną rocznicę bohaterskiej śmierci płocczan-powstańców, [w:] Notatki
Płockie, 1963, nr 25,s. 9.

* Cz. Lissowski, op.cit. s. 69.

* Ibidem. T. Pawłowski podaje, że rannych zawieziono do szpitala w Mła-
wie, por. T. Pawłowski, op.cit. s. 27.
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Ks. Czesław Lissowski podaje, że czterech poległych po-

wstańcówto: Teodor Brożchowski, obywatel z powiatu mław-

skiego, Aleksander Szczepiński i niejaki Chodecki, którego

zwano „generałem”. Czwarty poległy pozostał dla księdza Lis-

sowskiego anonimowy?. Przy zabitych miano znaleźć siedem
szabel i pięć pistoletów. Na głowie Chodeckiego była biała

(w przeciwieństwie do pozostałych czerwonych) konfederat-

ka z piórami. Reszty oddziału Miączyńskiego, ukrywającego

się w lasach w okolicy Jasienia, Kenstowicz nie wytropił?7,

Kto właściwie poległ pod Kozirogiem?

W księgach metrykalnych parafii tłuchowskiej, pod datą 7

kwietnia 1863 rokuznajdują się trzy akta zgonów, zmarłych 4

kwietnia „w przejeździe na Łęgu przy młynie w Kozirogu
Rzecznym”*. Co ciekawe dane podane przez księdza Lissow-
skiego różnią się od tych zapisanych w metrykaliach tłuchow-

skich, co obrazuje poniższa tabela:

2 Cz.Lissowski,op.cit. s. 69.
% Ibidem.
2 [bidem. Zob. przypis nr15.

3 Tadeusz Swat podaje datę 8 kwietnia — por. T. Swat, GLORIA VICTIS: mo-
giły poległych z okresu powstania styczniowego 1863-1864 roku na ziemiach pol-
skich, Pruszków 2004,s. 101.
* Por. Akta stanu cywilnego parafii rzymskokatolickiej Tłuchowo,rok 1863,
akta zgonów nr 21,22,23.
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Polegli 3 IV 1863 r., Polegli 4 IV 1863 r.,

wg ks. Czesława Lissowskiego?" wg akt metrykalnychparafii

w Tłuchowie
 

Teodor Brożchowski, ;

ob. z mławskiego

Aleksander Szczepiński Aleksander Szczypiński,

subiekt z Płocka, lat 22

Chodecki, zw. „generałem” Aleksander Chodecki,

geometra z Płocka, lat 30

Józef Rościszewski,

syn dziedzica z Janczewe?!,

lat 19.

nieznany z imienia i nazwiska    
 

Jak widzimy istnieją rozbieżności co do tożsamości pole-

głych. Zagadką pozostaje natomiast z jakich źródeł korzystał

ks. Lissowski przy tworzeniu swojej książki. Wydajesię, że nie

miał wglądu do ksiąg metrykalnych z Tłuchowa, bo uwzględ-

niłby Józefa Rościszewskiego*:, którego akt zgonu się zacho-

wałi którego to zapewne krewniak — czterdziestoletni Julian

Rościszewski, dzierżawcaz Cieślina (wraz z trzydziestoośmio-

letnim wyrobnikiem ze wsi Koziróg Rzeczny — Leonem Czaj-

kowskim) zgłosili u miejscowego proboszcza — księdza Józefa

*Zob. przypis nr 18.
l Dziś Jączewo, pow. płocki.
* Józef Rościszewski, ur. około 1844 roku, był synem Maksymiliana (ur.

ok. 1912 r., zm. 1893r.) i Scholastyki z Kozłowskich(ur. 1819 r., zm. 1856 r.).

Jego ojciec był właścicielem dóbr Janczewo-Abramki, Janczewo-Dusze, Jan-

czewo-Rogacze oraz Janczewo-Pszczele, a od 1867 roku również dziedzicem

wŁysakowie-Łabunach, od 1872 roku w Kraszewie Podbornym. Pochowa-

ny na cmentarzu w Bonisławiu. Zob. J. Łempicki, Herbarz szlachty powiatu
sierpeckiego (Herbarz mazowieckit. 4), Sierpc 2008, s. 361; oraz P. B. Gąsiorow-

ski, Nekropolie ziemisierpeckiej, Sierpc 2005,s. 30.
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Kantorskiego — zgony Szczypińskiego, Chodeckiego i właśnie

młodego Rościszewskiego. Źródło, z którego skorzystał ks.
Czesław, wymieniało Brożchowskiego, którego zgonu w tłu-

chowskich metrykaliach nie uwzględniono.
Julian Rościszewski z Cieślina miał po identyfikacji zwłok

i przywiezieniu ich do Tłuchowa, zorganizować powstańcom

pogrzeb na miejscowym cmentarzu*. Na miejscu pochówku,

jeśli w ogóle je oznaczono, postawiono zapewnetylko krzyż.

Dopiero około 1930 roku*:,z inicjatywy miejscowego probosz-
cza, prawdopodobnie księdza Wincentego Borkowskiego,

na przykościelnym cmentarzu, w pobliżu murowanej dzwon-
nicy wystawiono kamienny pomnik w formie krzyża na pniu

dębu z obciętymi konaramiz tablicą epitafijną z wypisanymi

trzema nazwiskami, przepisanymiz parafialnych metryk%.

Dalsze koleje styczniowejinsurekcji

Nadalszych kartach historii Tłuchowai okolic, po tragicz-

nym wydarzeniu z 4 kwietnia 1863 roku, zapisało się kilka wy-

darzeńi historii ludzi, którzy podjęli się „sprawy narodowej”.

16 kwietnia doszło do potyczki w lasach skępskich na tzw.

„Koziołku”, gdzie z carskim wojskiem starł się oddział dowo-
dzony przez Jurkowskiego. Poległo wówczas 16 powstańców

*: T. Swat, op. cit. s. 101.
* T. J., W setną rocznicę ... op. cit. s. 9. Zastanawia fakt daty budowy pomni-
ka. AutorT. J. podaje datę 1930 roku, natomiastks. Lissowski, wydający swo-
ją książkę w 1938 roku, badający skrupulatnie dzieje, przebieg i skutki
powstania na ziemi dobrzyńskiej pisze: „gdzie pochowanozabitych, nie wia-
domo. Prawdopodobnie w Tłuchowie, gdyż wieś Koziróg-Łęg należała
do parafii tłuchowskieji wójt gminy Tłuchoworozkazałich pochować” — por.
Cz. Lissowski, op.cit. s. 69. Czy zatem pomnik powstał w 1938, w 75 roczni-
cę wybuchu powstania? Czy jednak już po II wojnie światowej? A może to
ks. Lissowski do końca sprawynie zgłębił? Na te pytania,jak na razie nie po-
trafię znaleźć odpowiedzi.

% najbliższym czasie przewidywanyjest remont pomnika.  
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Fotografia aktu zgonu jednego z poległych powstańców 1863 roku.

(m. in. wspominany już Władysław Kułak*6), których pocho-
wano we wspólnej mogile na cmentarzu parafialnym w Ligo-

wie”, Nie do końca jasnym jest udział w tej potyczce Wacława
Chełmickiego z Kowalk%, syna Józefa i Dominiki z Pląskow-

skich. Poległy pod Koziołkiem, osiemnastoletni Chełmicki, miał

zostać pochowany w partyzanckiej mogile w Tłuchowie(!?)*.
'lablicę poświęconą jego pamięci umieszczono na grobie mat-

ki, Dominiki, na cmentarzu parafialnym w Rypinie*.

*Por. przypis nr 15.
v Cz. Lissowski, op. cit. s. 74.
"p. Gałkowski, op.cit., s. 40, 240. Udziału młodego Chełmickiego pod Ko-
ziołkiem nie odnotowują jednak: Akta stanu cywilnego parafii Ligowo,ks.
Czeslaw Lissowski, ani Stanisław Zieliński. Może był jednym z trzech
„£ imienia, nazwiska i pochodzenia niewiadomych”? Korzystając zapewne
4 materiałów P. Gałkowskiego i M. Krajewskiego, również T. Swat wymie-
nia Chełmickiego jako uczestniczącego w potyczce pod Koziołkiem.
*M, Krajewski, op.cit., s. 129. Podobnie twierdzi równieżP, Gałkowski (P. Gał-
kowski, op.cit. s. 40). Nie wydajesię to jednak prawdopodobne.T. Swattwier-
dzi, że Chełmickiego pochowano w Ligowie (por. T. Swat, op. cit. s. 54).
" Strona Rodu Chełmickich; http:/4www.chelmicki.com.pl/nekropolie.htm
[dostęp z 20 kwietnia 2013 r.]
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20 kwietnia wojskowy naczelnik województwapłockiego,

generał Zygmunt Padlewski, przebywający wówczas w mająt-

ku Mysłakówko, wyruszył ze swym sztabem*', w kierunku Ra-

dzik Małych, na spotkanie nowego oddziału powstańczego

pod dowództwem majora Łowińskiego. Jednak przez lekko-

myślność generała (miał zabrać ze sobą białą konfederatkę

z czaplą kitą i zestaw dokumentów Rządu Narodowego) oraz

nieszczęśliwy splot wydarzeń (niewinna rewizja powozu Pa-

dlewskiego przez kozaków) spowodowały, że generała aresz-

towano, a w konsekwencji wydarzeń skazano na śmierć
i stracono w Płocku 15 maja 1863 roku”.

4 czerwca w sąsiednim Bądkowie Jeziornym miała miejsce

potyczka między partią Jurkowskiego, a oddziałem piechoty

niejakiego Wasilewskiego i 15 kozaków*. Zginąć miało wów-

czas 12 powstańców. Oddział rosyjski wycofał się z miejsca

walki i powstańcy mogli na spokojnie zebraćciała poległych%.

Następnie, około godziny szóstej wieczorem,kilkunastu po-

wstańców, uzbrojonych w dubeltówki, pistolety i pałasze,

przyjechało do Tłuchowai zabrało 2 furmanki. Wśródnich byli

znani w Tłuchowie Teodor Dobraniecki i Jan Wiśniewski*%.

Wśród poległych w potyczce pod Szczutowem-Bliznem,
z dnia lipca 1863 roku miał być Michał Dawidzki z Tłuchowa”.

* Cz. Lissowski,op.cit. s. 77. T. Pawłowski podaje liczbę trzech powstańców
towarzyszących generałowi. Por. T. Pawłowski, op.cit. s. 27.
*2 Tbidem,s. 83.

+ T. Pawłowski,op.cit. s. 27.
a Cz. Lissowski, op.cit. s. 106.
* Nie wiadomym jest gdzie ich pochowano, gdyż w aktach metrykalnych
parafii Bądkowo Kościelne nie zachowały się akta zgonu powstańców.
* Cz. Lissowski, op.cit. s. 106.
* Wymienia go Cz. Lissowski, powołującsię na S. Zielińskiegoi jego Biłwy
i potyczki..., por. Cz. Lissowski, op.cit. s. 114. Lissowski nadmienia, że nazwi-
ska Dawidzkiego nie uwzględniają akta zgonów parafii Gójsk. Natomiast
T. Pawłowski, nazywa go „Dawidowiczem”, por. T. Pawłowski,op.cit. s. 27.
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17 września 1863 roku w sąsiednim Malanowie i Choczniu

miały miejsce starcia między partią Czarlińskiego, a wojskiem

rosyjskim*, zwane „Potyczką pod Choczniem i ZŻurawinem”.

Tłuchowianie prześladowani i skazani na zesłanie

Wielu mieszkańców Tłuchowa i okolic, za swoją działalność

podczas powstania styczniowego musiało zapłacić wysoką cenę.

Wielu z nich zostało zesłanych na Syberię, skąd nie wszyscy wra-

cali. Tadeusz Pawłowski podaje, za ks. Lissowskim,listę prześla-

dowanych i zesłanych mieszkańców Tłuchowai najbliższych

okolic”: Chanowski Michał ze Źródeł, Charkowski Dionizy ze

Źródeł", Ciółkowski Teofil z Tłuchowa-Jeżewa?, Domagalski Jó-

zef z Malanowa?*, Dulski Józef z Malanówka?*, Dziewanowski

Leon z Malanówka%, Dziewanowski Stanisław z Turzy Wilczej5ć,

* Por. T. Kowalski, op.cit.

* T. Pawłowski, op.cit. s. 28.

* Powstaniec, zesłany do Pskowa. Cz. Lissowski, op.cit. s. 153.
* Powstaniec, 11 lipca 1864 r. zesłany do Pskowa. Ibidem.
* Szlachcic, po skończeniu gimnazjum w Płocku w 1859 r. mieszkał tam
i zwracał na siebie uwagę noszeniem ubrania „rewolucyjnego”, śpiewaniem
pieśni zakazanychi agitacją polityczną. Następnie zostaje rządcą u swego
brata w Kamieniu Kmiecym i u matki w Tłuchowie-Jeżewie. W latach 1860-

61 studiował na wydziale matematycznym na uniwersytecie w Petersburgu,
skąd uciekł do Paryża. W 1862 roku agitował za powstaniem, wraz z młodym
Wąsowiczem.Ścigany przez władzerosyjskie uciekł za granicę, skąd powró-
cił w kwietniu 1863 roku i wstąpił do partii Lawińskiego, a po jej rozbiciu
przezjakiś czas się ukrywał. W 1864 roku uciekł za granicę. Ibidem,s. 158.
* Za wrogądziałalność przeciwko rządowirosyjskiemu, decyzją płockiego
wojennego naczelnika z dnia 24 października 1864 roku, zesłany na zamiesz-
kanie na Syberii. Wrócił do domu z guberni kazańskiej w lutym 1874 roku.
Ibidem,s. 160.
* Powstaniec, zesłany do aresztanckich rot do Modlina, a potem na Syberię.

Matka Józefa Dulska w 1871 roku wniosła podanie do namiestnika o uwol-
nienie synaz Syberii. Berg odmówił. Ibidem,s. 161.
* Za udział w powstaniu oddanyna trzy lata pod dozór policji. Ibidem.
* Szlachcic legitymowanyze wsi Staroźreby, był żandarmem na powiatlip-
nowski. Po wyroku sądowym zesłany na Syberię 23 lutego 1864 roku. Mat-
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Grzankowski Jan z Malanówka”, Kaczyński Jan z Tłuchowa*,
Ostrowski Marian z Turzy*, Skowroński Antoni z Turzy Wilczej,
Skudlarski Jakub z Tłuchowa*, Skulski Marian z Turzy Wilczejć!,
Smoliński Jan z Kłobukowa*, Strupczewski Marian z Mysłako-
wa*, Wejhert Franciszek z Kamienia**, Wesołowski Seweryn
z Tłuchowa%i Winnicki Jakub z Tłuchować.

Ostatni z wymienionych, Jakub Winnicki, doczekałsię nie-
dawno godnego upamiętnienia. Na cmentarzu parafialnym
w Tłuchowie, gdzie został w 1903 roku pochowany, po powrocie
z 15-letniego syberyjskiego zesłania w Pskowie, rodzina wystawi-
ła nowy, kamienny pomnik nagrobny z adnotacją o patriotycz-
nej przeszłości Winnickiego oraz o jego syberyjskim zesłaniu”.

 

ka jego, Maria Dziewanowska, mieszkająca we wsi Turza Wilcza, wniosła
prośbę o powrót syna z wygnania,z gubernijenisejskiej, kańskiego okręgu,
gdyż w czasie zesłania nie miał on 20 lat, więc na mocy manifestu cara z 1868
roku mógł wrócić do domu. Czy wrócił — nie wiadomo. Ibidem,s. 162.
5 Lat 24, chłop, powstaniec, 16 sierpnia 1863 roku oddany do wojska.Ibi-
dem,s. 177.

* Szlachcic z Tłuchowa,za udział w powstaniu pozbawiony praw i 24 wrze-
śnia 1864 roku zesłany na Syberię. W 1871 roku,jego żona, Emilia Kaczyń-
ska wniosła prośbę o uwolnienie męża. Naczelnik odmówił. Ibidem,s. 183.
* Chłop, zesłany do Rosji do aresztanckichrot stanu szlacheckiego na trzy
lata. Ibidem,s. 199.

% Chłop z Tłuchowa,16 kwietnia 1864 roku zesłany do Pskowa. Ibidem,s. 207.
% Żandarm, wyrokiem sądowym zesłany do Rosji w 1864 roku do aresztanc-
kich rot dla mieszczan na trzy lata. Ibidem,s. 207.
© Chłop z Kłobukowa, powstaniec, 11 marca 1863r. zesłany do Pskowa.Ibi-
dem,s. 208.
Ś Lat 31, powstaniec. Na mocy decyzji warszawskiego policmajstra dopie-
ro 26 maja 1872r. został skazany na zwykły dozór policyjny. Ibidem,s. 210.
© Za pobyt w partii Jurkowskiego na mocy decyzji płockiego wojennego na-
czelnika z 26 sierpnia 1863 r. oddany do wojska. Ibidem,s. 216.
$ Lat 18, powstaniec, wzięty do wojska. Ibidem.
«s Chłop z gminy Tłuchowo, zesłany do Pskowa. Ibidem,s. 219.
s Zob. M. $., W Tłuchowie pamiętają o bohaterze, Gazeta Wyborcza
z dn. 29 VI 2009 1. - wydanie elektroniczne - http:/plock.gazeta.pl/plock/
1,95996,6771510,W_Tluchowie_pamietaja_o_bohaterze.html [dostęp z 20
kwietnia 2013 r.].
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