;^'!liod, wosk, sk6ry zgromadr,rli u siebie Pusze,zaki i sprzedawali na targach w Myszyncu, OstroIgce i innych miastach. 'W wodach, rzekach i jeziorach. kt6rych duZo bylo w Ptszczy (najwigksze
jezioro Serafin), lowili ryby, a jeazcze gdzieniegd.zie

i

bursztyn kopali. I po te wszystkie towary zjehdzali sig kupcy niemieccy z Prus i chgtnie je na-

bywali.
q

I

I

,r l.

t

Roli zad uprawiali malo: parg zagon6w kolo
chalupy, pod iyto. groch, kapustg na potrzeby do_:
p6ws-6fo i cale gospodarstwo Puszezak6w.

3F
ijfu?;i
s

I m4dre urzadzenia wyrobili sobie ci mieezkancv puszcz) czyli Kurpie,-bo tak ich nazwano
od obnwia'plecionego z kory lipowej, jakie nosili.
ll:szvscy bartnicy tworzyli razem jedno bractwo wieikie, jedno towarzystwo, ktore wlasnym
ruqd.ziLo sig obyczajem i Swigcie strzeglo swych
praw staroilawnych.
N ie bylo tu pan6w, ani poddan ych,, lecz wszyscy byli r6wni, tak jak chciaX nasz dawny staropolski obyczaj lu.Jowy. Hzqdzilo wszystkiem zet. j. tabiiczki drewnianej opatrzonej znakiem, kt6rg z kolei j eden do
obestanie znaku bartnego,

i:

l

J

-'.1"

drugiego, sqsiad do sqsiada, odnositr. Zgroma.d,zali sig r*'szyscy dwa razy do roku, w dzien, S-tych

1,

i:r

t'

I

I
,[.,
i

I

w&, i na tych zgromadzeniach wybierali aopie, , ,.: .''

urzgdnik6w. Najprz6d starostg bartnego, pdZn!_rej . :;r.r,.,
dw6ch sgdzi6w i podsgdk6w, i pi sarza bartnegg.;.,r1*i.:

,,1

tui

.":fo?i.::r.,

Nikt sig nie
kara

n7-6gl wymawiaC ocl

9-

,m

8*

,l

urzgdu, bo za to

byXa.

Wybrani urzgd"nicy przysiggaii calemu lucl,r
be wzgdy swoje uczoiv,'ie sprawowa,i lrgdq, nLe
dz\(, bgd7, nie ma-iqc wzgigdu na ubogiego i
bogatego, nn przyjaciela i nieprzyjaoiela, ani dl$jq" u Xaskg, lub nielaskg czyjq, ani na ilatek
rlentt, tylko wedlug prawa i sumienia, wedllg
przykazafi llohyc}l^ i uchwal ludu puszczanski
Sqdy swoj<: odbywali w Ciechanowie i Przasn
co tydziofr. Prawo, kt6rem sig ruqd.zili, spisa
bylo po raz pierwszy przezl{rnysztofa NiszczyckfeBa, starosl,g przasnyskiego, za, kr6la Zygrnun
w roku 1559.
'W
lrra,wic tem staXy oznaczrsne kary oa IOezyirc6w" Nrdsrrrowiej karano zl"odziej6w, bo od ierano irn lrrir i wyganiano z p:ull-czy, a to pocl 'qArniorci, gilyby kt6ry wailyl sig powr6citl. Za
wyd"zienrnic cudzych pazcz6l t,aki,e wyganiano,l za
zrqbani<r rlrzcwu, w lesie, za obcigcie ga,lgzi r6hx:
lt,unowiorro liru'y.
'frzyrntli sig kurpie obyczaju: oko z'a oko,
zqlt nt, ztylt. .llk lrto co zlego uczynitr, musial naifrzrirl zl'c napnrwid. Ilo gdyby tak od. winy pierrir'2ru1 lulr4, urrig,l si9 ku,Zdy wykupii, toby bogaty
rr(1gl wflzynlrkir;h hezhtrnio krzywdziC
(irly illrrrrwu, by,Iu, t,rr,ka,, 2e rnogla sig skonczyC
wlroki.rrr Arrirrrci rrrqrr.zyklad o zab6jstwr:, to sq,d
lrr'ryw,l-ywrr,l ,l,r rnrly .icxzt;ze kilku bartnik6w z lurlri rrl:rr'1,r'lr r lr,rgolru,.i rry<llr, tt czasami nawet y,a,ptarrr,rrlr i'ii ;,'',. rtr.rIr.i1j11, z kt,,ilr,go mia,sta, p6niewa*-"

jak,piszc w prawie bartnem-rjest to rzecz wielkx
't
*u[i,i sig na os4,dzenie czlowieka na 6mierc"'
;Wtcily wszyscy bartnicy ujmowali r9k4 po'

i

,:ll

'

ii,

'ti

wro(r n& kt6rym rtrit'l byd winny powieszony'
Chcibl i pruez to po'l<:rzoC, he wszyscy na wyrok sig
i ludZmi
,grrQ.h,, ljrr, i wszysoy rerzem przecl Bogiem
o<[ndr ieilzialno,(c rrrr, niebie bior4.
Prawo opisrrirr i jacy majq byd 6wiadkowie,
e moZe 6wi,,,,l,,zyC ten, co oica, 1ub rnatke trihe
j rX, o taki ni<, g,rrlzien wiary. [Jstanawia, jak d"o
stoI niema rrilil, zrr,nillrlad, ieno iudzie uczciwi i statt rt: i; ja,l<ir, llu'y nrr, tych, co fa,Iszyrvie zennEq;
jrli yi9111'71 11vi, <:olry lrrlszywie pisal, rgka lrolrinna

'i

,{

byC

,l
I
I

i.jtt;l, it.

r[.

I(ary pienigZne skladali clo skrzyni bar:lnej,
*,, {yl* ,tit'y klsq, do catrego bractwa nak:zqca,'

Wy{tf.i wpisywali clo ksiggi bartnej, kt6ra scho'
*',r,,[ l,yl,,, tt sl,:t,t'osty, a kLucz od niei rniaX je'{en
rvyl[',i,,y z yr,rirrirl ba,rtnik6w.

rg

zwyklych mo2ntr by'Io zanosic skargg na rol<i walne, l<trire od'bywaXy sig w Przasny'
szu n& S-go Wojciecha,, a gdyliy kto i tu bvtr nie'
zarlowolony, to m6qt sig skatiryi, do sarnegri .iu2
i11.1 g+r1o."

krtrla.
Wszyscy urzednicy, staros,ta i sgdziowic, SdY'
by ir:h kt,r p,rz;wal, tak sarno rnusieli stawac przert
sr;,itrr:m.

,I
'Ifli,

'llowarzystwo, opiekowalo sig sier,-rtarui, nal,n&'
r:za,l.o irn opiekun6w zpo*r':d bartnikow i. dopllq,du,lo, a,by d.obytek sierot nie ginqX i b6r ,',i-r:h nie

I

Itt

lrllstoszul. Olrirrkrrn rrrrrqirr,l pr.zynajrnniei
u[6w rr.rcznir: rEicrotorrr przyrnnoZyc.

11 :

rl

tyka drzei i inne potrzeby swoje obmydlai

dl:i,,siec

wszelkich przeszk6cl z cny,ielbydZ strony" . Zaprzysiq,gt to Zygmvnt III w roku 1630, kr61 Wiatlys{a,w w roku L637, .lrln Kazirnierz w roku 1660,

:

'lrrwl,r.zystlvo l(rn.J,i,irv przy.jrnowalo do bractwa
kaidcgc, przyclrorlrriu, lrylc tylko clal sig po,/,nuc,
jako cztowicl< rrr:zcirr,.y,. ,\lrrsiatr on przysiy,Jz, ite
,,bgdzie czyrti,l, {., nr,l.i.y krr poiytkowi i rozuhriei
niu bartn<rrrrrr, zt, lrr(: Irtrtl:rie pornagal nikomu,

htohy .i9 r:lrr:irr l'
a jeBliby I<to c()

kr6l Michal w rokrr I [i?3 i inni.
Prawa te przcr:lr,rwywaly aig ait do 1801 rokn, Byli wigc Krrr'1rir, panami zuJreXnyrni vr puszan!'i, zactiowali w.lrro*d i swoboilg iakq,, jakq
w irrnych oholicnr:lr l',rlski chlopi rlawno juZ byli

1rr.zr,ci1yl1! poridi*t*o nfl,rizcmu,
rrir,rrl,r.;r,rviecllirvego o bartnilrach

m6wil, terrtrt lrrzrrcirvirl nic bgdzie i swoich bronii.u,
Gdy przysi4,ut, wy<lzir,l:r,rrr) ilxu w puszczy kawal
Iasu, czyli bdrr, w l< I ,ir.yrn jr, niogl swoboclnie
swoje barcic starvilr!.
to zgodnic i lror:Toiurjs nyli bartnicy. Je-rien Tak
staX za, wszystkir:lr, w:izvscy za iednego . ,lt*zyurali si9 ,/;twsze kulry i rlirrtego, choi nie jeclen
chcial irn ocli4,ri swolrrirl i sl<rzywdzid, to oni zaw-'
sze potrafili sigr oirrzert i ol:r.otii.
Mieli oni pl.aci| l<r'ril,,r,vi lroclatek niewieii<i, po
rqcr,ce rnioclu na dawnr; rnirlrg otl boru (6 ga):ncy ) Podateh teln odwozili staro6cie przasnyskiemu, n& dzieri S-go Miohrllr. ll:tz gdy starosta
chcial im porlatek ren poclwyi,szyrj, poskarfyli sig
Kui'pie kr6lo',vi i sprarvg wygrali. l3ylo to za kt6la Zygmrrnta III, w roku 168{J. P6nniei znowu, gdy
inni starostowie r:ircieli nakladac na nich y6hne rrthocizny, kazali sobie clrzewo zwozic i d.omy budowac, oparli sig l(urpie i znowu sig rrie clali.
I(161 kazdy, 'wntgpt1j4.c na tron, potwierdzal te
prnr/a, Kurpi6w. PrzysiErgrtr, Ze wol.no im w puszczy ,)(lrzewa dzienid, sitlh zostawiaio iol,qdi, zbierad,

bez

strrr ,'ili

.

lll.

l(unpiowska huda.

W trr,kir,i 1,, l)ufi7:czy, ja,k,ilrisalisrny vyhe.J,
6 111i[g orl NIl,szyirr:ir,, suliil satnol,trrr, lruda tr<urpiowekil, do l< I ri rr:i ty Iko wqskq Arri<ri1rr1;1 clostai sig
rnoZnla bylo. Wier:zrirern, jakri6 w dzien niedz.,i"gJ*p)',) siedzia{o iv nir+j przy stol(} i gwarzylo kilka

Z

x*rleczno,*ct, z jai<q, sig lvzajcnr. traktowaLi, zta( bylo, n', to rvszystko d,rlrrzy sqsieilzi, ptzyjaoieie, I<t6rzy, ,irrk to rnrlwi4,, nie jerln4, jailbeezkg
soli ze sobq, zjcdli.
Stary lV.[atus J3ar:t,rdziej, gospodarz chalupy,
wysoki, ba,.rczysty Kuri-r', z wXosem dlugirn, siwizIi nq juh mocno przypruszonym, czgstorva.l swych
t go$ci rrrioclem i piwem i za*rzyrnywal. tych, kt6l rzy jtri a povrr;2tem do dom6w sig wybierali.

os(rlr.

3l

,ri

--

Ot!'ii,.l.ppigsTyliby6cie sig iak kunnowie,urnuril Matus.--Tyiko patrzyi, jak wr6ci , Myauyfica nasz Stach, corn go poslal na jarnnark a pui
dIa,J<ami

miodu, kt6re przez lato uzbierali$my-

$
t;i,

12

Mo2el narn

13

iakie ciekawe wie*ci

p"r}-

ztamtqrJ.

pelnli poczql.em. Pierwej gromadzkie d.obro, u p6?niej swoje,-taki to iuz nasa stary abyazai. I trafilo

wiezie.

Mlody, a mq,dry to chlopak z tego u,aszeE
go Stacha,-odrzektr Wojciech OrzeN.-Pomoc z niego rnacie wiel.k4,; w kazdej robocie jest sic kirp
wytgczy|. Bo to, IIatusie, nam teraz staryrn ,iui
cigirka robocie porlolai. Zabral wam 86g ,"u*rd
dziecko, ale i stratg.;ryJq?g.T.g-d.J,"lJ:

mi sig wteily napotkai w Myszyncu starego fonwg,
kurpia z Nowogrodzkiej p:uszczy. Siedzial s1, ah za
Nowogroclem, a rnia,I tam kolo siebie wied szla'
,,check4,. A ze mu sic sprzykrzylo ze szlachtq ciqg'
Ie k,l6cid, wigc rzucil swoje str:nny i chcial prosic
grornadg, by uli u nas w Myszynieckiej prtsur;z:y
b6r rvy'rlzelila. l)rzr:aliSmy sitrr i tak jakofi nt:raz
'd.o scroa sobic lrrzypailli, zern go uprosil, try tr6r
go.,s4,sicrlni obok rn,,irrgo otri4,l i zu:uzt:lt moi#Fo
Bporlrrrrrl,wu rloqlr;,rlrr,i. Orl tego tez czaslu gasiado-

Oj! prawda

to, pr:lwda*-rzekl"a na to stara Magila. -*.Dzigkowai Bogu i tylal Kiedy to naez
Franek zerwal. sig z barei i spadX z wyso)<oSci,
emutno i eighko narn bylo we dwoje. 'fak sulutno,

te juL Matus chcial b6r gromadzie oddai; p{dzigkowad ludziom, i p6isc gdzie na postrugg dr] ko6ciola, Iub klasztr:m iakiegc,. I zmilowal si{ 869
nad na:ui.
**Matus
l

westchnq,l aigbko

i

glgboko na wslom-

o synie jedynaku, kt5r5,, ot juh lat dziesigC
temrr tak strasznie z wypadku hycie zakohczyl..
'WstaX
stary z lawy, przeszedl sig po izbie i .ila
nienie

ulzenia smutkowi tak jal opowiaclad:
-- Gdym od towarzyst.wa naszego b6r, co tu
widzicie, dostal, spodobal uri sig ten kq,t rvielce.
Zdawalo mi sig, Le juh caLe hycie krokiem sig sr4d
nie ruszg. Ale tv jwt; na, piate lato na rokach
w Myszyncu wybrali rnnie ludzie - na larvnika do
sqdri" Prosilem sig, f:e dornu ctpw,\.t,iai nie rnogg,
2e nie mam komu gospodarstwa powierzyc, bo syn
dopiero pelzad po zierni sig uauczyl. Ale Ze u nas i , i
na l(urpiach. od. slu2:by wymawiad sig nikornu nie, ,l
wolno, wigc podzigkowawszy ludaiorn, s'Luithg sw+ {
j

i

tlwie t;6rki. A g,ty w I*t kilka
|yt',ie, wzigliArny n Magil* sieroi
: ty du siehie" Dziewki, jak wiecie, lonskiego roku
ptrwy{arvalidmy, a Stacha, to jait za wlasne dnieczorll,u.wirrz;l(: r"ryrr,,
stru'y za"l<ohcuyl.

ko trwu,irr,rrry. Wszak pra,wila, lVlagrloit
L)hr:irr,lrr,

Mugtlrr, wyohwu,lu,r! rrlrrlriont:go swego

ohlopca,, gdy wl,t,rrr

Hlyra*

rlaly szybkie kr:oki wpoblinu i rri<rlrrr,wcrrr rlr:zwi sig y67f,,,7oru!l!"
,. Wszedl. do izby urX,rdy, tegi r;lrlopak, za gtrr.7r:lbQ na
rnrnirniu, w kapeluszu okr4,Bly*, kur"piacli na tro'
gaclr, w spoilniach opigtych, otrowem .tak, jak sig

l

sir.'.

triur'1,i,, trtr,zq.
ljyl to ry1uUot" Stach Konwa, sierota.
NicoL bgdzie pochwalonyl,-_wekl yzybyly, klaniaj 4o s\g staryru ilo kc,Ian.
Na wicki! * orlrzekii obecni, powstaj?c
.z rrrit,isc swoich.
:

i

r/

t,

fi,

1.

t4
I'il,rr rr

l Nill,gda, skoczyla do pieca' bY wreczer29

porltrl.

t'etaz, matko, ilo wieczeray
sinrlrr,<1! -.- rzek Stach.-Daicie tylko cosih przegry,(c,
lro znr'rw w d.rogg wyruszam.
C6z takiego?-spytali zilziwieni'
- A to, ojcowie, 2e Szwecly na puszcz* na'szq ciqgtq i zniszczq nas d'o *r'czgt'u, je6ii nie przygotujem eig, zeby ialn ptzyiAd, jak r,aleity'
Na te slowa powstali wszyscy przerateni' Pa*
rnigtali ieencze lutlzie, ile to zl'ego wyrzq*'|i Szleari UUua tiesi1t lat temu, za kr61a' Jana Kazjmierz,a. Jak zabijali ludzi, rabowali iLob;ztek' .nje
uszanowali nawet koSciotr6w i Swi4'tyn pansrich"
KorGclyby nie m92na obrona ksigilza Augustyua
z kla'
a*Jt irgr, niewiadorno, coby sig bylo stalo
srtorerir na .Iasnej G6rze, w Czgstochowie' Jed'en

- ll.i! nie czas

iyff., hetman Stlf*o Czarniecki uratowat

wuedy

kraj od- szwedzkiej niewoli'
" SXyszeli ludzil, ie nowy kr6] August *oJ-"g
nilc1 doze Szrvedem rozpocz ql', ale o cr: chorlzilo'
si9' by
brze nie wieclziaX. I nikt nie spodziewal
wr(rg ju2 tak prgrLko do kraju na'szego wtargn4tr"
Storiu Stacha przeranily ich 1ip" niezmierriie '

a ltagcta jut nawet' iglu zawod'zic' Stach daie-i
opowlacial:
" *- Jak sig Lud'zie nasi dowierlzieli" ze Szwedy
A bylo
ciq,un?: tak zaingt\ ta"dzic, :o xu poczqc'
Iua; ; J\lyszyncu sixa z tliryah p\]szct' -naszych"
i fo*tuoo*ili, zeby \"/ybrad kli\i starszych i:artniknw| *ot y do ****g'' szrv':tlzltiego kr*la ptrszli

,i

prosili' ally rlll' ]lllrizoztr fra'szq nle naA'gdyby lizr,t"l '"' t'" sig lie 1g,od?l't.",

1,r'2,,',rl

i'j,,

swoich bronic

i,',1r.i,,<! irr,'"to l(rrr'f irr sirtrlzib
rg, ,l,,poki im clr"r'.i"rirrrt' kttltr' zosta"i:'

.A iLlt'
Matu.f.'. 1,,'lr*ili,-rztrii'l Sl"t'l', zwt'rr't'uj4c sig do
qT']
w
'r^/,,,.l,yscie szli 1r'rst'lst;wic
ttlro %e iwitern do
iof do MyH'.1 t""l, lro .i "l'rzeha,'".i,9:
rr,'r

lriw p6j'dzi<'ttrr.1''
Niedtugo lttrttr.1"rl:r'l si9

nl'rrr'.y

Matus.

13Yl to

tlt'ltt'zr', 2r: lud.zie wtedy
rr, wigc he kai,dY
srp silni, gdy rril' krrlry t'r'zyttruirl'
ilil, scrcu l zawgze
pLrrinien,1,r1,4" 1l't'"trrrttlzliitr lltit''i
czytti| to, tro 1!.t"'ttt"tllt iilt2tr'
Nie zwrtirr,l witrr: rr:r' P'ltr'<lz rrl':r:'r:i Magdy' 0h':6
juhro rrrrri jt'j i syn przyfua-bl, lrlrr,lirr'lu lra' tttl'(1, ztr
ulogq'
<u|9rn,i9k,

kt6ry l',,r,ttt,tilrl

'/'t'' ir;}r taur
ltrlan),' w6r6d Szwcd6w bgr{r;.
sllt't'y cz;lsu i.za'
,r'r*ig"r,if, i zarnerrdou'ad, nit: trrttril
()l,"*rrl
srp t'zelnieniern'
cz4l w1'lrict'rl1: nip * ti"t'g9"
bol'Hrl(rzi)' naXotyl pro"
t'ttlrri(r f
riarn\r<',il
ltt"/,l":t,

"''i'i

chu ilo r,rgt, i lirrl tlu 1'ortry u's.yl'rr''l '
' Struhowi ,,,,r.1' swittr:iX1' ni1' z t'ttrlolici' ze, {asi9 rnlodetus iak, zaya't, sitj zclrr'"l' Uirnirri:lralo
najdq' ro't' oo7''
rnu, z" za d'rri kilka, itrsli Szwrllzi
pokazad
oi"'*i1, polowanie, * tt6""'n hgrlzie rrrrlgl
w otrronie
oa*,rgg, swoj4,. li,ad'owaX sigr, 2t: I(rrr'1ric
nie
swej zir:rni wszyscy ja1< jotltrrr r:zlowitrk wslaj4'
fri* .iC ty,,ln SrwLdLw, kt;'irzy lrirrlr tyle zlego- na'
r,:bili, ile zrlrnsr,azq sigr 1'crrtlz '/'?\' krz'yw-d'y't'ii.:j'6:
8\
i p,rka2q, przccitr, i rtli to t:lrlop poislti

umic.

W izliie trwntro rnilczenie, plzery\rane

")" "

byJ'$rr

Ir
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Mag<ly. Gdy stary przysposobil sig Juz
clo drogi, obial *Po'l' eong \ rzekl': .
* No, rnoja Magdo, czy sig jeszcze zobaczyjeili w sluibie
rnv. [o ictlr,etttu l]ogu"wiado'io; ]""'
zyaie [oloz9,. Lud'zie cig nie opuszczg"
gJo**arf.i ei
"
sig
fti* pfu"r, kol'i"to' i nie razpaczaj' Niech
clzicjc wola lioga
krokiem
PocaXowal 2on9, u'(ciskal i prgclkim
acza'dnL
z
staTl
do drzwi ltod'qityl' Stach caly czaa
rnieli rui;zac' rzu*f"fir"y*i w Matusa' Gdy iuz
cil sig i on d, M;dy, .ti*1 jq .i poczql' ca'lowad'

kltttly dohrze uzbrojony i got6w do ostatniej kropli
kru"i walczyc z wrogiem.
UArniechal sig Matus, sluchajq,c, z jakim zapalerq rnlorly opowiaclaX. Widz4,c, ze Stach gadanby
tq,k ix,z ironca, przerwatr 11s 7[owll!

ylaczexn

to

placrqa.

to

I

i

'

$miejq'c sig radofnie'

'11'y.rii. No* byXo ciernna. Szli obaj dlugo
Iecz'
w milczenitt, bo Siu"h chocby rad gactraX'

m1'Sli przdty"
prr*^ szrrcun(jk nie chciaX stareutu
o co pytal'
wa,i. Or1 czasu tlo oza'$tr tylko }latus
bylo n' I[yszyn':u?
-- I)uir-r tarn luclzi
strou'
-_ SiXa*-oilrzekl Stach'-Ze wszystkich
boru przyszli'
z calej Puszcuy. z kazdego prawie
A gdy Etzrr:osta, stau4'ws'z! wsr6d" zgrornadzonych'
^r
b*y na xup Szwed'orn'
{yi"l czy claniy n**6g,
'u*'L
jak ptzed laty' po caxej
uz,y po. woLirny, uby
rynl<u powstal huk
Polsce pl4tlrowaX? wtedy na
nierrra takiej si.
i wrzask laki, ite zrlawnlo sig, 2e sig
u14'kl'.
."Nie
ly na Swiecie, LtO*u;by lutl nasz
ZoXnierzy
rnundur6rv
ig[o* sig Kurpie "'**uoy"h jedui''Poliaterny
krzyczeli
l<r6la szwerlzkiego"
'l'*i*'oyi" -_ wolali inni' Zd'uwalo
im, jak strzelai!
sig wolni
tralu serra porosi/,- tak^czu1i6my
.rfirir, 2e
swq
'],,uil
.q*"y'ia.,r.+,:llt:.,
liazrlv ze strzelb4"
h.rdzie clz'reini'113:.:oi:*.#lT;l
r)*rnrr,-

\-il"i
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kto ze s'r,l*cht'y na zgromadzeniu?
Nie bylo nil<ogo, odrzckl Stach.-Ludzie
- ztr kr'61crn August'em,
rri6wili" ie jed.ni t,rtyrnalq
a d.rudzy przech,rrlzrp clo Szwcrlriw. Jerlna tylko
.--".I3yX

wojewodzina I)zirr,l'.yrislia przysl,rl:r, rlowiedzieC sig,
co Kurpie robiq, i ytrzyrzeklu, l)olnoc, gdyby ze
Szwedem bir! Hic nu,<',r,Nli" Sarnu rric przyicctratra,
I bo
Sworch lrrrlzi 1rrzyg,,t,rwuje.

- A rioi - r'zck,l Matus. -- Oir:zl<a tu bgdzicr
p*r"prr*r, bo slychac, Le ten l(*rol szwerizki to

'wojownik wielki.
- A, azy to Kurpie strzelati nie urniei4,'! Czy
nie rnl,rny las6w, w 1<t6rych ztsieki porobic rnohemy? Cny n.r: pol,rrulirrty wyprztic wroga?
, "Iak szli tro,lzirr liilltlr, do Nlyszynca. W rtrics, cie na rynku irr2 tlr12,r irrdzi zastali. Jeclni spruli
; przy ogniach, <lruclzy gwrr,rzyli wesolo o wrinie ze
Szwcdarni. Siach pru,wrlg rnrlrvil:. wszysl,l<ir;h taki
z*pal ogarnial, jok gd1,by wybicrar,li si9 nie na
wrrjng, Iccz na rvesele"
Pozn*ii ludzie zawi'r. Nlnfurta,. 'l'cu i 6w porlcl,otlzil, wit:rl staregt-r. A ,ier,lt,n, n*i,:ywszy czapkg,
1

sig i wyrzeki:
-- CzedC warn, ojr,ze }Iatr.rsie, f;e3cie pierwszy
ila rszka,z gr:ornady staneli" 'rVas koniecznie do 't
Szweriow poslad chcir:Iidmy, iro nikt inny tak .dr;-,i
x'
2
',
,)

'tokic,nil

l8

'l
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I,ra', irn rric powic, co my tu wszyscy czuien:.y.
A l.r'rr,'2, ,,,1,,,rr:znijcie, bo daleJ<a droga was czelka

Gdy

.irrt,r,r,

'i cdrzr,kl:

rlrzctrtal.

",Precz! p,rr[,h, chlopy bez but6wl p6jclg
taur, gtlzie zechca, r, \va,s, grly rni sig sprzeciwiaC
blrrlzir:cie, kahg wtr,yr.itkioh uowi,rsiCl,,
Oierpliwie wys.hrr:liuli I(rrr.1,ic tei odpowie,Jzi,
cir,rc niejed.ndmu rrrr, lal<a ",:tr,,rr*, Lrew w ityl.ach
zawyzaLa. Matrrs rt,l<l jesnr:n<t r|t t,loutucza:

--i wskazaL staremu postanier, na kt6rem przy
()gnilt Hiiln spoczywal.
NIrtus u6ciskatr Kurpia, usiadX r)a, poslaniu,
,it,*'r,t".'r,,' trochg pogwarzyl i powoli %(,'tmgczerria za-

lV. W obozie szwedzkim.
M6wiii6my juil, jakto Karol kr6l szwedzki, rozbiwszy pocl Narwiq, wystane przeciw sobie wojska,

wkrt.,czyl

do Polski, nim sig August rn6gl opa-

nrlg tae.

Wszecll tedy na,czele siedrniu tysigcy woiska
w iasy rnazowieckie drog4, od" Torrrniu t ,, nr,,"
opodatr od. pu.szczy kurpiowskiei rozLottyl sig obozern.

Na drugi dzien rano dano znat, kr61owi, i.x
fi,rzyszli jacy.{ chlopi z las6w, kt6rzy z ni.m sBrnyrr
chc4 rn6wic.
Gdy Karol wyszedl z nauriotu, ujrznl 1,rzed
sob4, Kurpi6w, a migdzy nimi najstars:zym ,'b;ul
IVIatus Bartodziej.

$kXonili sig chlopi kr6lowi i Matus tak rl,,it
przem6wil:
,rPruyszlilrny tu od swoich, od caleEp lrrrlu
plrlzczy naszej wybrani, by ciebie, kr6lu, proric,
zebyd itolnierzom swoim zakazaL czynid gwu{ti,*r
i rozboj6w na luilziach i d.obytku n&szyrrr, i
daX krzywdzii niewinnych luclzi, kt6rny urri t,,
ani twoirn nic zlego nie zrobili.u
I
r

I

to rnialo znaczy(,
sig na cale gu*dlo

Prz<:tlomaczono kr.61owi, r:o

zroznmial., rozeAmial

,,Powiodl,"io, waarctttt.t lir.,il,wi, i'e<:hoc rny
proSci chlopi lrcz Irrrl,6w, lc<,,n zi,.rrri r.rwoj nie daje_
nry pierw!,iz(rrnu lrpHzrrrrru zhrii,rwi, kt6ry po iif
prryjdzic. A.icsli c,lrcr1 Szwc,lzi ,l,rwicdzieC *iC,
.ipkt,, rrry s!.r.zolrr,rrry, f,, llroxirny rlo siebie, d;
l.tttsztv-y'

.Nie bylo co r:obii w obozi.
-rla p.nszazy
i wytlornacr,yli

Wr.ricili porXowie
zgr,lurlrlzorrorn* * Mf-

lrrrl,rwi ,rrl1r,rwi.rU kr",ilrr, Wrrct po ,,uly-m
.w rlzw,irry rtdt:r7y(, lgrzprr,r. Grly postrowie
5"?j,
byli w obozic, lrrrlzi,, poltoyrrr,li .irtz r{)wlt,porobili
-.rzyrir:rr

zasieki, nar4,bali rlr.zlwrr, poz,,lilrr,rlrr,li wezystitie dro_
gi 'i scienki, jakir, lrr.,,wrrrlzily ,to puszczy. Kotro
ka2clei zasieki sta_ngli rrzbr.,,j,,ni Kur:piti, <tr,ekajqc,
air. in poslowie odpowietU mato ,r*"ilrki*g
o prrynrosa.

.:"

V.

Bitwa pod Kopariskim mostem.
Szwedzi podst4,pili d.o ltutrt:zy w miejscu zw&:ilem liopanskirn mostem. Jak lyko podeszli. ns
odlegloSi strzalu, I(urpie ogniem
ich

przyjeli.

"rg-*i*ty*

:
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lekcewaiyl sobie t''hlop6w"
I)onylrr,l rrrrr'lc tylko ocLd'ziaXy. Lecz ani jed'en z nich
w,i*n tL<> puszczy nie m6gl i wracal w rozsypce
do olr,rztr, zostawiajq,c duto zabitych i rannych na
l(rr,r,,l n

1to<:zqtkre.

polrr.

Wtedy ruszyX sam

krol z gl6wn4' siX4' wo' ka

nwojego.

Poczuli Kurpie, ze narl"eszla chwila stanowcza"
my
,Masz ty nas wywieszad*mowiii--t'r
wolimy wystrzelad ci twoje woisko'"
I zaczg"l.a sig b6jka' Kurpie strzelali d'rbrae;
co kt6ry sirzeli, to z pewno*ci4' jed"nego Szweda
z n6g iwali. Lecz ,,siXa zlegr-' na jednego's. Ju1
wszyltkie naboje wystrzelali, a fuzyie to sig -tak
,orpilily, Ze ai w rgkach utr:zymad--byXo trudno'
kurwetatry kupy wysokie, niby waX przecl zasiekq
Lu", or*i ilolniitze po ciatach poleulych
pio*rt

a.

towarzyszy Pr zecho d'tq
Cofirgli sig Kurpie poza pierwsze zasi"lii i sta"
ngli przy tlrugich, Zeby wytchnqd niut:o'
Nie wytrzymal Stach Konwu w swojej zasieGi[y mu jui krrL w torbie zabraklo, ]rtzyknqt

ce.
ilo

swoich:

Dodd tego,

ludzie! Pokai;my tym

czerrvo*

nym-muntlurom, 2e nie boimy siq ich i na czystem
pii". Za mna, bracia, rio robotY!
I wyskoczyX z zasieki, rzucil' sig na stoj4'cy

cytitzial Szwedlw z siekier4', kt6rq mial w rghu,
L jql wywijac ila wsze strony" Za'tlerr szworl nie

2to

qririt,l' ,lo

straszny, jak
.niego przystq,pii_taki bytr
J
l''rv z:*vzigty
w bo"iu.
' , Zr, l,rzykladem Stacha
i
towarzysze jego
,inni.
rzirr:ili sie jeden z siekierq, o.i.ugr
z no2em, trzeci
z kosl, nra ,wrog6w.
Ai t,v nadciq,gngl,r, z pomo(;r3, wojewod zina
Dzia&y.irr;,l,rr, dwieZych hrdzi
i io*,, ),,pu*y z aobq przy^
n.i,

,, I llr.

_Zlowu z za.sit:k hurpiowski<rh taki ogieh, taki
kul na Szwr,ririw sii sypnrll, ze niJ wytuzy-

g5rarl

rrrtli i ucieka(: ;r,rr:zrrii.
. JV*:ay ,jv,i .w,szynty Kurpir, wyszli ze swych
zasi&k
i ;r"\ o,,,i,,lt,,jq,,j,mi gonili. W.ielu
irn riLZ na z,awsn4\ ortebrai i**:r"u*
ochote
Il-ll:lll:l]:.,,,

uo r!illla(l!rnjlr na puF,zczg.
Wc,jsko rr*odrki. iozbit<, zostaXo
do szczgtu,
.1 :'i.* tysiecy ioh ,giosto ; ;;"". Sam Karol
,"u.y:,, rrrr{y wyszcrll i_ s*m jcrlcn
konno z
wnikiern ,l Lrr.rrcrrr rrcirlfl{ * stror,1,-l.rrzasny'za,pulko_
gdzie
,
7na,1a'al l.rr.z- .lt,k u J):r,nll Szr;zrrl<i, swojego stron_
uika.

,*
lx.rF
I

t Gwarno i ruesolo liylo rlnia tego w Myszyfcu.
Fo wszystkich gospodari, sicdzicli
it.,"pi*

i rozpouriaclali sobie o wypad"kach wall<i.
A choC pomeczeni
i
,rnordtwani,
lecz"i*
-byii
rizic rlo
"frJufi;;d,"#;
dom6w. bo w takiej chwili
h",-c woleli.
Rarlowali sie rriematro, Ze pokonali
tak sti.aszne-

;;;;;;'il,)l;

lr''l

1)o

t,

go wroga. Wydmiewali sig ze Szwed6w, 6piewaj4c
piosenkg:

Na Kopairskim moScie
Stali dziwni go$cie,
I fuzyje mieli.
O tem nie wiedzieli,
Ze Kurpie teL majq

I

tggo strzelajq.
Chod Myszyniec plonie
Od rzuconej drzazgi,
My na swym zagonie
Zb$em was na, ntiazgi.
- A g.Iy nadeszla wie$i, Le i w OstroXgce ludzie
porzq,dnie Szwed6w skropili, radodC nie rnia,lrr, gra,nir:"
Wladnie do gospody, w kt6rej siedzieli Matus,
Stach, Wojciech i inni Kurpie, wszedX Tomasz Kruk,
Kurp' % p\szcz,y OstroXgckiei. Pozdrowiwszy obecnych, winszowaX im zwycigstwa ',, , \
Tggodcie sig spisali, ojcowie. Ate' ,i nasi
Ostrolgccy nie zawstydzili dziS slawy kurpiowsLiej "
C6z takiego? C6* bylo? *-pytali zewsrqrd.

- A no, gdy wczoraj wieczorem dano znla,:
2e Szwedzi weszli do Ostrolgki, zacnglYt
po wsiach,
ludzie zbierad sig i railzii, jakby ich ztaxulqd *ykurzyC. Zbroilidmy sig przez catrq noc i jah tylko
dwitad poczglo, napadliBmy na miasto. A Szwedzi
zamkngli sig na cmentarzu, c<i to u nas) jak_ wiecie, wys,rkim rnurem jest otoczony.
NuZ wigc ztamtqd. U1, nru* strzelad. AIc rriy'

.\

\
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zrrl,lelli3my spos6b. Skoczyli chlopcy po
|ruol)y rl,r storl6l, a gdy sig narbieralo t"go ario,
lr,rlzliArrry pod $ciany i po snoptch na rnur wd.ar.
liArrry ai,,,.'Zginglo i naszych niemalo, ale szwed
,i,rri ,ir,,lcn ztarntqcl r:aty nie wyszccll!
zaczgli wypytywt/:, iak i co bylo, tak
..1),rpiero
ilr, 'lirrna,ss
ledwir, nastarczyb rnr,rgl oclpoiviedzi.

I

rrrr, t,o

sir:dzieli tak clo y6t,nej nocy.
Irrie wiedzioTi, nt: to,jesztint, rric pg tern koniec.

Karol,

ucick

luzy do

zctnicic sig srorlzc rr* tyt;h

uaule dali.

Sn<lmrr.ty11ir,, postanowiX
c|.1,r1,rr,,,1r, r;o rnu tak4,

Zgi.,rrrrr lriwszy *i,,,, n()wo wojsl<a,
ztrowu rrrlrrrzyl rrrr Myuzl.nicc.
Zolni<:rn*', szwct|zr;y ualili wui,, i rlriiusta i
bu_

{f iturpiowskie i rn$cili si9 Hr.,r,lzrr rru ludziach.
Kurpie bronili sig ciqgle rngZrri,, i" wa,lka tnvala,
aZ rlep6ki I(arol nie
p,rt;irXg.n,r [ ;
irrrrc strony
_

polsk i,r.

l(liuz,,w,,rn kr.ril xzrv,,,lzlii znuwu zw.yi rvir,,ly juirttrjnl knrj r:aty i *,r,o4,
Warszawg, Na lir.tiln,
1,,,'trt.i,,g,,' p,rwolal orr Stanislawa. Leszczyrtakiegol li t,,ir.r,g,, t:,/,'\tsc
szlrr,clrty chciala rnic,l na tronie. ,$ilrrr ,,rf l(llrol rvtrr,rgn4l
rlo
"" '1'r'r', \rv
Rosyi.

^,^- ,r',,.,,.,,,
,_:?ityl
Augrrstrr,

Vl.

$mierc hohaterska Konwy.

po odeJscru
Karr_rlu .rzwed*kiego zapfl,r;owrii pok6j na Kurpiach. L)<:i<::Lfiy strzaly', i,r<izie
po#u_
cali rlo donr6w. Dawnyrn ,*y*rr,ju* swoim "lr**oo*

:; I r',
,

|n,,,

I
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rlzirr,li, nririrl
nr1,l'2,'r I rr.tvrr.l

Niemcorn do Prus

i,

W' kilkrr,

,rl

i w,rsk zbierali,

25

lat umarl i stary Matus,

zalowany

nietylko ocl krewnych. lecz od ealr.g,, f rrrlrr puszczanskiego, kt6remu cak: ilycie wiernitr t:luzyl.
li6r: po nim objq,l Stach Konwa. Zagospodar',,wai sig, oieniX, spokojnie na ojcowilnie osiadX,
cigilko prar:owal i Pann Boga chwalil.
I zdau,'alo *ig, ite niet,vlko gosporlarstwo po
starym lVlatusie odziedziczyl. Mir i powaZanie, jakie miaX stary u luilzi teraz, zdawaXo sig, niby
spufcizna na Stacha przeszly. Byt ot przez trzy
lata Xa,wnikiem w s4ilzie }lyszyniecX<im, a p6lniej
wciqh go do rady w wahnych sprawa,ch wr,ywano.
Ludzie wierzyli w -iego rozum i wi<xlzicli, ze on
nigdy nic rakiego nie poradzi, coby grornac\zie na,
szkoilg wyjSi rnoglo. A gdy raz w Norvogrodzie
mieLi ludzie zloczyhcA jeclnego wieszai, l;o ab
ztamt,qd. przyslali po Stacha, by radq swoia. w tak
wainej sprawic s4,dowi dopr.rm6gl,
Tymczasem w kraju znowu z.r.r'wlrl'rr, sig burza.
Rzq,dy kr6ia Augusta drugi,rg,, rrir: spod"obatry
sig wieh.r. Kr6i teri olaazal. sig srv'oirni Nrr:mcami,
trzyrua't po kraju swoje wo,jska szrskie, kt6re lLr"
dzi t zrewig n\szczyXy, A Polskg to uwa,ial za
pastwg jak4, n kt6rej tylko jak najwigcej korzyAci
chcial dla siebie wyciqgnqc. ChciaX nawet ust4pic
czgfi kraju kr6lowi pruskiemu, keby tvlko synowi
swoiemu t,ron po sobie zaper,vnii.
,i
'rvnz-vrrll<ich,

,,

t'

/

' A Harn, 'c,s rniaL o potrzekrach kraju my$led, to
lrrrlu.l', 1rrl, ,jadl i rozpustne ityt:ir: pgdzil.
Zs,rszenie by.lo st4,i1 rvielkie. A i;e, jak rntiwi przl slowie: ,,.ial<i pa,n, taki krarn,,, wigc :z0"

prayklrr,rlerrr krril4 i wiclcy panor.r.ie, zamiast o kra_
.irr rrr,lziC, priti:,rtiuczr:2ycie pgrlzili. Az urostro st4,d
grrzl sl,,wic:

..2,, krriia
'

/1

.\usrr

,

AzLowiek .irr,ll, 1,il i p,.,;ruszr,.z;rrl
t'
lrrrgrr((
Niejednemu wicc sprzykr.z.1,lrr, sit, tu gospol
tlu,rka nicimiecl,rrr,, i przerrnySliwtl,li rrr,rl l,rrur, by na

tronie kttr irrny zrr.rirrrll.
G,ly wiy<: lir.ril Arigust <lru11i w r.ol<rr lTBg
trrnu,rl, wt.zrvrr,li Sl,rlrrislawa, l,.$r,t,,nytrslii,lg,:, kt6ry
od hli Jiilltunastrr wc l,'ranoyi rrri,,s:zlcrl. A ie c6rku wydal za kr6la francushicg,,, wigr; spodziewali
sig, ie 'Francyja sprawg Stanis&rwr,, Irp,lzic. popierai.
Lcrrz i gyrr Arrgrrstrr,, kl;rir.,,rrrrr nrr, imig bVlo
tnkZc,Augusl, rrir, tylyil.,I rrrltplrrrrvl<i. Zbieral ludzi, gpq,pllurlzi"l r.r',riHlirr,, rt,rul.tl Hi'1. o profiloc i w kra_

ju i u

sq,siad6w.

Zrinosilo, sig .rvi1:r: zn()wrt rrrr, wojng rlrlrnow4,.
Rl2ni iudzie jeidzi\i, zrruf rrrrroirci robili, str.onnik6w
eobi': szukali.
I o Kurpiach przy terr zapornnicr! nie mogli,
palnietali d,rtrrze, 2e . to lrrcl <lzitrlrry i odwaZny,

kt6rego pornoc
datnq,.

\4"

woinie rrrtrit:

byi bardzo p*ry-

"

Rlzu pewncgo Stui'lr zwyazajem swoirn mial
wy"idi rlo boru. Chcinl on bartie opatrzyl, bo irdrl'u'+tl',
j*ara jeszsze zeszlego r.ygodnia ';;;;L"'r;,ffi

'

,.'.,r1''

,./'

J(i

'/'t,ltru,l' Hi! wir,,: l.tniutko i mial iuZ wychorlziC,
wl,rrrrr irrliis chlopak maly, zatlysz,any i zmg.
c,rlrly lrir.gir,,'rlr, wpadl od strony Myszyrica, krzy(,zrlr, 't r:lrlr,i sily:
=-- (iospodarzu! Gospodarzu!
irllr:ie-no do

g(ly

- Id,;, powieMyrz.yircr. Ludzie po was prz,ylLali.
rlzirli, Jropro6 Stacha Konwg, L,eby trr rlo nas n&
rrr,rllr przyszli. Powied.z, ire par,iaki6 z<lr,lckn przy.icr;hrrl i Krrrpiow do siebic sprasza i r; cr,crn6 wain<:tn ma do gadauia"
Stachowi wydalo sig z poczqt,ku, 2e chlopak
sam nie wie, co plecie, z pr:zesttachu mo2e, albo
gXupoty. Bo jaki to pan m6gX miei do niego, biednego Kurpia, interes.
pan? Co za pan?*zapytal..
- Jaki
I{ie wiemr-odrzekl chlopak,- Idl, powie- pro$ Stacha Konwg, Zeby tu do nas na radzieli,
dg przyszli, bo jaki6 pan przyjechal i Kurpi6w do
siebie sprasza...
Zobaczyl Stach, ie z malcem sig nie dogutla,"
Biegaj,
odrzekl, * powierlz lurlzi,rrrr, he

przyjdg.

-

:

Gdy Stach wszedtr do gospody w Myszyncu,
w kt6rej na niego czekano, sierl"zirr,lo tam kiikunastu starszych i powa2nych Kur:pi6w, a otac;z*L
ich tXum ciekawych, kt&zy pytali, coby to wszystko mialo znaczyC.
Ale nikt ,jeszcze dobrze nie wiedzial, o cro cho.
rlzi. Widziano tylko, jak wieczorern dnia poprzed.
niego przyjechal do lVlyszynca, iaki$ pan bogaty,

!7
kt6r:],o,miaL ze sob4 kilkudziesieciu szlachty, a
cerowie jacy6 szwedzay z nim hy1i.

i

ofi-

kieqo, Steinflichta, (ro so,iuz ruz Kurpie porzq,d.nie
byli stlukli pod Kopa/rskim mosrern.
Pan zatrzyma,l siy u ityrlt, w za;1ei,dzie, kazal
_.
.jadXo i napoje zrrosiC, i Kurpi,iw, kt6rzy starsi
i powa2nieisi, d.o r*ir:hie na ,ialia* naradg spr:asral.
. Dq-y.Iy wigc tiut,Jzil.y l.<iirrc. .L:clen to, ,rli:ug1 o' l,.gadalr,u ci, co w pr6f,nrr grrrltnia, hawiC sig
nie r.^,-ip, sieclzicli i rnik:zr;,c rr7,rl<uli, a,it po nich
przyszlq. Mrlwili ,r rr,rycj wr:jni,., () noryyoh wro_
gach. AIrr rl,rlrr.r,,rr rrilil, rri. wi.rlzirrl, ki.rlf i , r:o.
*+ Jdt<ti, -* rzc]<,l Star:h,"*"*r, Krrr"lric bcz przy_
y4y"y kark6w swoich , natlr,rtrl,wirr,,,: ,rir, h9d4,. Ain
je$li to dtra dobra kraju hgtlzic p,rl;r.zclrne, to nir*
poZnhljrnrry ani tr.urliiw" rrni kr.rvi rvfrlsnci.. ptzypgmnirny srll.rit rllr,wlt,, (:zr,ir)., i li,,lrrrirski rr,rJr,
i, Ostrolgkg, i Myrzyrrir,r:.
Dopiero lio,lo p,rlrrrlrrirr,, liir,rly
lrrischorlzita sig
starszyzna J<urpiowsi,,,,
1rr.zylri,,gl pur:holrl<,[,, go.
spody, gd.zie iriedzieli l(rrr.prir,, i wyrzakl:
-- Imc Pan Adarn ,lilrlo, stu,rosha jasieiski,
,ktory
,,
tu w-poselstwie orI St,rr,nisXnwu Lcszczynskiego plzybywa, prosi panciw hturszyzng ,lo siebie na

narad.g!

i llru,rli wycl,ejTi4 zaczgli.
Gdy poclehodzili i, ,,rji,o,l,,r zyd#skirgo. w kt6rym. nigznulo:ry pan zamieszkaL, wyszecll na ich
Poivstali Iiurpie

spcrtkanie

jakis

<Iworzanin, szlachcic w kiintuszu,

:J

!i

i z szulrlrt, rr lr,rl<rr. W6rrowaclziX on chlop6w
l(('lnn,il,y i rrrr. lrurvach usadziX.
Aw
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do

mnie/ludzie nasi powaiajq,. ,Ocl obow
iqzkow gro_
rnadzkich
sig
nie
,.r*aiurr,
i,
gdy
.ni$dy,
-Ul bylo potraelta, wiernie
grornadzie ,tr,rzylu_,
;;, j:.;
nasz obyczaj kurpiowski i
tal. innie uczyL _J;r"jcieo i dobraczyrtca Matus Bartorlziej,
panie
"mi6wiec
nad jego daszq! t\ tr"r, co
ch,i,,,,i,,
powt;;;;;
" Al; .
wysXucham chgtnic.
dlac;f,,',,l.*y*ui sig przed
Ja sig orl gr.ornady ll,lzi,rlac nie
chcg,-*.
ilyyi?,glosem
dorlal
Btu,rr,,r,y,,r;y111.'

li,rrrrrrar:ie wszystko bylo przystr:o-ione ni-

l,), ,rrl lrvitrt,rr,. Na stolach statry -ja<ltu rozmaite,
i lirrll,. z piwem, i flaszki z rniodem st;rr.ym. T,awy
lr,rarr,lrr:i.l*ne byXy bogatemi rlywanarni i siedzieii
Irrr, rri,'lr pa,nowie szlachta i Szwedzi w r:zerwonych
trr rr rrrl

rtrirch.

Wszystko to nie sporlobalo sie Kurpriorn.
- C6z to, * rniarkowali .* czy nie rnyAti on nas
jak4,B
rrrr
zl4, sprawg przekupic, Le takjarllern i na.
p,,iem chce ,1o siebie zniewolic.
Weszli wigc, poklonili sig i na lawach sobie
wskazanych usieclli.
Wtedy pan 'Iarlo porlszedl ilo Kurpi6w i wita.l sig z uirni. Skin4,tr na drvorzanina, a, t<:n n*c,r,r1,l
ich sadzad, piwem i miodern czgstowu,c.
Pan 'Iarlo za3 co6 Stachowi do ucha szepnq,l
i rlo sq,siedniego pokoiu go wyprowadzil, drzwi nt,
sob4, zamkn4l i w te slowa praem6wit:

.

. _

P.anie,

'
zasluga,*-odrzekl Stach,-2e

,, ,nrri,, ;rurri Dzialyfska

tr

l,t,lri"ro:,i Xll,

'Ju,zoh

pstw(lrn, rlr.ri <:71161;1lnkieun rric
nie zrobicic: jrrrili ,1,,.,,,*u wr,r.z*
.y,,*t .,ryst;, 1;
po waszci xl,t'orrir. L,'rlzi,,rrry, rr.ic*[i
nie, te.".."t Ty
i.nie
m69,I do\oAr:z,yri, l:ilirr, g,," rl,rs,i
rvzieftr. Iror_
wal sie ku drzwiour i .lr,rili ,1,, *ru,ri,,L",,"**"iU
i wszysiko im opowieclzit,,,.
nlt,B

u

Ujql ,gcF pan Tarlo zil r.gkg, wlrtil,
go
i.. przy'brzymal.

skiego. Iirzybylem ja tera,z w wainei spra,wie
i dlatego wprzrid z wami ua osobnosci l,rrrrrowic

chciaXcm.
.- I,lie rnoja to

Nict"lolirzo ]vr,ni

m6wiXri,-- lir:zykrrql, Zc rnnie trrli kr.zywclziC
chcecie!
I podnosz4c slos, zawolu,l:.
C6Z to mydlicie, panio, t,, lirrrpiei
sw4, wiarq tnr:gujq,! Ze my na zlit,o birt *it,

-* Wiem ja o waso Konwo, o,l pani wo.icwo.
<Iziny Dzialynskiej; z kt6rq ray,em
1rrz,,rI l<ill<rrnasl;u laty wojowali$cie Szwed6w, Wicur rr l,crn, jak
biii(r:ic sig wtedy clzielnie i orlwa,inir:; wicrn jeszcze
od lurlzi, iakie wy tu, w trj pusz(\zy1 powaianie
rnacie rnigdzy swoimi, i,e kazdegr) \yr),szego slowa
ludzic slur;hfiry wigcej, niZ nawet rozkazu kr6Lew-

trr.

lu,pan Turl, siggn4,I po c,A rkr lrieszeni. Stach
i:daiwlpnym
,,rr- ni.,gJ sptt.irzrl,,r gdy
posly-oiciorrr
szal" brzgk. ulalfti:,
lrorlskor;zyl, jal ttlrirylrony.

"

obiql

wstydu przed lurlZnri., lttig witl'zi,
ze tvas krzyw_
dzii ani obrazic nie chr:ialcrn.
Dopiero j4l Stachowi tl.ontaczya,
be to dzis
\ile zwyczaja, ie do najwigkszego
pu*o , gi"oigi;i,,
mi trzeba przychodzic, aer"p.o.i.wsr6cl f,raJ:*t

3()

wi.ll<i,., ht' *,it't.

i

on m6gl sie ornylii,

:]1

i

niechcq,c

ttrk11 lir.zvrt,,lc r:zlowiekowi uczcirvr,lnrr wyrzqdzil.
Jnl 1,r'z,r1,r'itiLilc i tlomaczyc, a rvnzystko' z serca
Hrr:r(i nnr plynglo, ho Stach spol<,rjrr ir. clo korica
wszyslliir:go wysluchal, uspokoil si1, i wkoireu
.r lrzck,l:
-- Niech to zostanic urigdzy nurrri. A" Letaz
c.lvxlzcie i rzecz calq przed iu<lZmi wyhizcie, Co
rrracie narn powiedziec, to ia z innyrni wystrucham
j iak mi sumienie i rozurn nakahe, tak orlpowiem.

Wyszii rar,em i Konwa zr,6w usiacll mied,zy
srvoimi. Widzieii Kurpie, te Stach jakid zly i niby
niesw6j, ale nie chcieli go o nic pytai.
'Wtedy
pan TarXo tak do nich przem6wiX: -f'anowie starszyzna ludu puszczanskiegol Przyby'rvam ja tu clo w&s w imieniu krola nirBzcgo Str-r,ni..
s{awa Lerszczyfskiego, kt6ry prosi caly lud kurpiowski o pomoc w wojnie z Sasami. Za wiele jw)

krzywd

i

ucisku od nich doznalisrny! Nie m<>ar:
nikt z nal sprawiedliwo6ci doznai, nie rno2c nikt
ri krzywdg sig .rrpomnied! August drugi w<;irpgn4l
nas do wojny ze Szwedarni, on wprowurlzi.l tlo I,oIski sw<rje wojska saskie, kt6re ziemig :r,r,;l./,q niszczq,
ludziom dobytek zabierajq. Kr6I Stu,rris{aw wigc do
was, do Iudu calego sig odzywa, i o pomoc prosi.
Wzamian zas przytzeka i przysigga, Le zachowa
wszystkie starodawne prawa w&sze bartnicze, jakie
byXy i s4, od wiek6w, w tych puszczoch waszych
mazowie,ckich!

.

Struchali Kurpie z rtwag;q i tozwabali kahde
slowo, kt6re slyszeli. To jeilno im sig nie. podo-

T

tsakt, 2s bu przy stole oficerowie szwed,zcy
zasia_
duiq, ee
przed
oczyma
te
szwedzkie
czerwo.
_mayq
ne njundury, z
ft6rymi nied.awno tak zaci.gty lt6j
toczyli.
.*e ,'niemcy
.Zapytal wigc i.,tlen:-'l.eraz powiadacie panie,
u nas grir..1. Ale c6z to kr6l *ir, ,i
$zwr:darni trzyrl ,tt Dlrczegoi: to, o tu
tetaz ofi.ce, rdxy szwedzkicho
was
widzir,,yi,
i).rzl
Szwedzi .irrl, nu,m nie *lr.i'lsrrri, _ odpowie"
'dzial.-Tarlo. j_*t rlowodzic, zc l(rrr.ol
I
.iuz nii zyje,
2e ci Szwe'.'i,,'ttir"yclr trr l(urpi,,wi,lz,1,

to

na sluitrie r$ii,, p,,lHl<i,rg,,, zrr ,,,1 rrich
nic narn
zlego nio tltiizi,,, rr l,.yllco
w
wo.inie.
I dlu;,,,,r,u,,,

sq"iuit

,$o. jesz<",zc t,rrk lrrriwi.l ;r.ln'I-u,rln.
Nicr wiedzieli Kurpic, co nrr I,, rvirzystko
od.rzec.
ClrciaXo im sig prdtrry*ud rrrwcgo
kr6la
Leszczynslriego, lecz ,e Srwed,,mi rrirr
rrrilo itn .ig

b1alat Slvszcli ,r lrrrilrr Stanisfirwi<:, Le
byl.

bt;

czLo-

yi* dobry i lrogrrlroiny, ir<t ltti lrr,osty . milowal
^;;;;
krzywinitit
iwszystko
lrO:go i wko/rr;rr i,iu .luo,ol. fViiorf.J*r,
lilrlr:h, wrrl,*wszy z rniejsca,
tak panu
Tarle ,oclpowiorlzinl:

wiatr go. nie dajq.
.iUusirrr" *i9 wfrr6il wywiedzied
o wszystkiem,^ poradli4
z innylni, wszystko

zmiarkowaC. Staniem
jej j.est 'prawda!

dobrze

fI

po'str:onirr tegor po czy-

. I stanglo na tem, ite za tyrJzietr mial staroeta
.przysl"ai kogo do n""iil* p, ,dp.;;;:
i-'-1:Un,
r nre wradomo
n& czem by sig bylo skonczyXo,
gdyby Kurpi6w nie

zaczepro'oo.

"

t,,

3:l
1,,,,,n

oa

w lylrr samym-czasie wojslra saskie,
wy-

\r,;r.. Wir,t:zorern dnia tego znowu Koowa

xlnlrt' lrr.zrr:iw Leszczynskremu,
prrt"hod,zqc kolo
ltt*/,l,.,ty, t;t<.zgly
grabiC,
dzi<twtrzgta
uprowa,_
.lud
rlzrrrl,,l,,lrytek i bory'
"
oirr"ryi.---wi,,
'
*yr"iy*_ii
l(rrr.;ric i rvzigii sig do -'broni. J
lJdorzono we wszystkie dzwony
t1ro
,
*oir'.u,,o*;

tyll<o Stacha Konwg
;l;;::"1:":r?
#^::- wybrano.
Ten jei,dzil teraz [onro po

tlr,i*l7, saskie i, cofaj4c sig ci4;glc, wciqgnq za sobq
rr',,isl<o rlo puszczy, a wtedy Rebinder ze Sz,wedani z bok6w uderzy i tak w trzyt oguie \yezfitq

;;i' il*Jffid;
P!.J'SZCZ[,

ro96w.

Na drugi dzieir zc Switem wyszl,-, Kurpie mgi-

wszyHtliir;]r
"iolr,,1,rroiborar:h.

ir na ob5z saski. Wr6g nie irp<;dziewal sig tak
rrrialego i naglcgo,
/adu, i nim sig do boju

tu,-to tam zasiek i wr4izaL,
kieroi
do *uiroi nama*i,,r. c,ssto,
I::"iil, __:o.?:,
*tu z_ garstkq ,*oi"r,lu,,i,,,*," fr.r_
.
,:J:Iy*.r{
,u*ki"
ispit, ai wkoncu U"*ll"'iil
:!1r:4y
do wielkiej bitwy.
'l't-,

Jenerai Steinflicht i pulkownik
Rebinder, jok
obiecyyll, przyszri Kurpi.rrr rfr, pornue.
dezdztl wrgc do nich Konwa, nara,dzu.I
sig t'porzar.
dek bitwy razem ukladali.
Saski jeneraX. Bir:on postanowil caLq
silrl rs!
uderzyi i ori jeclnego zamachu ir:tr )foU_
[i-nt:y
bid. Atre i nasi
przlygotowuli ,i1: ,t,ito3
_mghnie
bitwy, kt6ra miala
juir byc "olstrtrrir.r. Zi,,r,,rli sig
y.*1r, nac c1LE, pr:zygotowywali .h,rhrrrlti,,tipatrywal
Ii bron, wkohcu rrzepili-sig sarni i wesolo zaba,wiaii.
Konwa chodziX pomigdzy lucUmi i dodawal
odwagi: ,Jeszcze je.lna bitwa,*rn6wil i.!uz spokOi
wieki bgdziemy mieii. Juz oikr ni" ngariu
3a
6mial nas kr;t,ywdzid i zniewaitac, nikt iru o**r*
pttszaz,e nie odrvaiy sip najeitdballt
f ludzie sig raeiowali, dciskali, pewni zwyeigs_

dtrugo

rrrrnr,,lzrrl sig ze S{einflichtem. Ul.o|yli oni, 2e Kur1ri,' wystrgpig naprz6r1. uapadn4, na pierwsze od-

aykowal, ju2
rrlami zgingla.

rnrr rl,

[o

ludzi 1,,rrl kurpiowskiemi

Gdy glrlwnrr, sil'u saska rrrszyhr,, Kurpie zaczgli
sig lirr prrszr:zy, jak bytro rrrrr6wione z Rebin-

ofad:

Yli3"':

t

Lecz rapteryt strach i przertZenie ich zdjglo,
bo poczuii ogipf za sob4,. Dorrry*lil sig Konwa
zdrady Sz;rved/.rr" ' .Prze,czrtL, bt, itn tu juZ wszystkim koniec bgdzic. Nic bylo'eo rnyslei o ratunku,
chyba broh llozy( i u<1r"6 sig nrr. laskg Sas6w.
Zgin$l\(rrry! -- krzyknrpl clo swoich.
We
- Cry
dwa -c4;nie nas bi,grq! Szwc<ly Xotry zilradzili!
chcecie ludzie brinii srg do ostatka? -"zapyta:l..

-- IJronii si,i! Bronic!-krzyc zeli zewizqd..

. Wtqdy Konw$ podzielitr oMzia? na dwie czgdci, jednq, odwr6ciX t,warzq do rnic,jsca, sk4d byli
wyszli i tak jun,,i stoj4c n& miejscu, odstrzeliwali
sig w jedn4, i di"rg* strong. Otoczeni ze wezech.
stlon przez :ggst+ szeregi wrog6w. trzymaTi eig
Kurpie dlugo jes{,cre. Gdy juz zablisko bylo do
strzal6w, rzucili
fig na b6j rgczuy. Najgorzej do-

tl3
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stalo'sig Szwedom, bo zacieklo/id Kurpi6w .za zd.radg dodaXa im mgstwa i odwagi. Su* Bebinder
ranny wyniesiony zostal. pro", sll,oich z po2iVlt-k.o
la
bitwy.
Z Kurpi6w zaled,wo kilku wzigto do niewoli.
Reszta wygingtra na miejscu.
General Biron rozkazaL Zotrnierzolrr, bI Konwy
nie zabijano, lecz by go Zywcem ujgto. ltzucili sig
wigc w kilkunastu na niego, powaliii na ziemie, rgce i nogi zwiqzali powrozem i do saskiogo ,U"^
przyniedii.
Gdy b6jka ucichtra, rozwi4zano I(onwie nogi
.i general
kazal go do siebie zawoLa6.
No, chlopie,
krzyknql _ darujg ci Zycie,
- odtqd. wierpym
je*li przyrzekoiesz, ze
k*Olo*i ,uskiemu bgdziesz i swoich do uleglogci i pod.laflstwa,,,/

1

naklonisz!

-

odrzekX Konwa, spokojnie

i dumnie s;pozieraj4c-generalowi w oczy.*Got6w jestem ,tiyrelr_'bo"za
dobr4, sprawg umieram!
/t'
Got6w jesteS

czony- general.

I

- rvi gc d.obrze.{-rzcktr rozw$cieNo itol.nierzy, poi

zwracajqc sig

wiedzial:
Postawi| zaraz szubieni(g na samym placq
- Leby
taraci, co w 1asach',1"*r"r" r*trli, *i!,itwy,

dzieli, .iak ginie ich herszr ulubiiony!
Hersztem nie jestem,-kiiryh"qt Konw.a,_
a Kurpie rrie zb6jel Zdrad.q ,u. 1,,uri9li6cie, niechie
zu to, przeklenstwo ciqhy nad wafmi!
r
Smiatro i odwaZnie szedl Id,oo*u n& urrrtu"ut,,,fl

j
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