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KURPIE
Najw azniejsi

Ostrolgka

w dziejach

201.4

Wstgp
i nie ceni swojej
Marszalek J6zef Pilsudski powiedzial, iz ,,Nar6d, kt6ty nie szanuje
ma prawa doprzyszlo6ci"'
przeszlokci, nie zaslug$ena szacunek terazniejszo6ci i nie
- Kurpie niezwykle cenimy
Pragniemy , aby niniejsza publikacja byla dowod'em na to, i2 my
Tylko czasami
sobie nasz4 historig i na niej pragniemy budowad nasz4 teraanieiszo(;L
przeszlolcl
zastanawiamy sig, czy jeszcze rie zamalo dbamy jednak o pamigi o naszej
szk6l, park6w'
Kiedy znajdziemy sig na Kaszubach lub Podhalu iwpatrzymy sig w nazwy
tam bardzo czgsto osoby
ulic, rond i plac6w - zattwahyrny tzeczznamienn4. oto patronami s4
gionami.
czy lulicg
Na Kurpiach o dziwo jest inaczej. Owszem tu i 6wdzie znaidziemy szkolg
jest to zjawisko powszechne'
z lokalnym izashtkonym dla Kurpi6w patronem, ale nie
godnych' wtasnych
Gdzie tkwi przy czyna takiego stanu rzeczy? Czy Kurpie nie maj4
Czy brak poczucia
patron6w? Czy to niechgd do lokalnych bohater6w czy ich nieznajomo66?
tego wydawnictwa'
wlusrrel wartosci? Trzebataki stan rzeczy zmienii. To jeden z cel6w
w dzieiach regionu kurpiowskiego' I tych
Jest to ksi4zka o najwahniejszych osobach
tzw' l<rzokach' dla
urodzonych i mies zkai4cych na Kurpiach, tzw. pniokach i tych osobactU
przez los w Swiat'
kt6rych Kurpie staly sig drug4 oiczyzn4 i tych Kurpiach, kt6rzy rzuceni
korzeniactu
w nowych Srodowiskach postaw 4 i prac4, nie zapominaj4c o swoich kurpiowskich
urodzonymi Kurpiami,
budowali przyszlo66 polski i 6wiata. A wreszcie i tych, kt6rzy ani bgd4c
i promocji regionu
ani nie mieszkaj4c na Kurpiactr, swoj4 Ptac4 ptzyczytili sig do rozwoju
kurpiowskiego.

zw i4zane z tarr*eiszymi

re

to ksi4zka
Mozna Smialo powiedzie C, iL jest to ksi4zka o kurpiowskich bohaterach. |est
sprawili' ze Kurpie weszli
o ludziach, kt6rzy obrazowom6wi4c ,,szabl4,plugiem b4dZpi6rem"
w XXI wiek zwlasn4histori4 i kultur4 orazugrl:rntowan4 tozsamoSci4'
szacunek, je6li chcemy, ieby nas Kurpi6w
]este6my z nich dumni. Winnismy im wielki
Te osoby musimy
szanowano i abysmy jako Kurpie i jako Polacy mieli prawo do przyszlosci.
rtasza mala oiczyzna, to nie
znae. Musimy pozna1. ich dokonania, aby wiedzie1, ze Kurpie , 2e
region
jaki6 tam skrawek anonimowej ziemi, to nie jaka6 tam nawet cz4stkaMazowsza, tylko
wahny subiektywnie i obiektywnie dla nas Kurpi6w i dla Polski.
Musimy mie6 Swiadomo6i, ze Kurpie - to region i ludzie pigknie i trwale wpisani
w historig polski, wierni kr6lom polskim, walcz4cy o niepodleglo6d Polski we wszystkich
kultur4, pigknymi
wojnach i powstaniach. To region i ludzie z zachowana do dzil orygrnaln4
osobami, kt6re
strojami, bogatymi obyczaiami i wlasnym dialektem. To region z wybitnymi
kreowaly historig nie tylko rlaszego regionu, ale r6wnie2 calei Polski i Swiata.
O nich jest ta ksi42ka. Bardziej album rrtL tradycyjna ksi4zka btogtaficzna, poniewaz
i obtazowy '
starali6my sig przedstawic dziejekurpiowskich bohater6w w spos6b barwny
Kurpi6w, pokazui4ca dzieie regionu kurpiowskie]ed"nocze6nie jest to ksi4zka o historii
go przez pryz111at historii najwaLriejszych os6b, kt6re te dzieie twotzyly. Moze bqdzie
w niedalekiej przys zlocci waznym bodzcem i jednym z wielu 2r6del do napisania klasycznej
historii Kurpi6w.
Ksi4zka niniejsza jest takze wypelnieniem plan6w ojca regionalizmu kurpiowskiego
dla
Adama Chgtnika, kt6ry zacz4l zbiera(. materialy do wydawnictwa o ludziach zaslu2onych
na
Kurpi6w. A znal takich wielu, osobiscie i z historli. Z poczuciem tozsamo6ci musialo
sig za to, gdy
Kurpiach byi i w6wczas r62nie, skoro napisal: .(...) wielu ciemnych lttdzi gniewa
jest
ich kto nazwie ,,Puszczakiem" lub tym bardziej "Kurpiem". Prawda, 2e ta druga nazwa
mowie, to ttzeba sig z ri4
p62niejsza i nie bard zo wlalciwa, 2e sig jednak przylgla i utarta w
zbrodniarz
zgodzi(i nie obra La( zato. Z historii naszej przeszloilci wiemy ltL, 2e Kurp to nie
brzydkim czynem nie
ani tch6rzjaki, ale czlowiek pracowity i Polak dobry, kt6ry 2ycia swego
splamil, tch6rzem nie byl, a}lczyzne swq kochat i krew zari4przelewal w potrzebie" '
8

trzymacie Drodzy Czytelnicy w rgkach' bylo iak
os6b zasruaonych dla regionu kurpiowskiego'
najbardziejwiarygodne i obiektywne w wyborze
i 6rod.owiskami, znaj4cymi kulturg,
W tym celu kontaktowalismy sig z wieloma osobami
sig takae szeroko naglo6ni6 ideg Przygohistorig i wsp6lczesno6i Kurpi6w. staralismy
sig
osobg, kt6ra jego zdaniem powinna znale^(
towywanej publikacji , aby katdy m6gl zglosi('
etapie tworzenia wydawnictwa' iz nie
w niniejszej publika cii. zalozylismy te| nawstgpnym
Oczywi6cie wyb6r postaci byt trudny i ostateczn4
bgdzie w nim biogram6w os6b 2y14cych'
stanowrta @2 obj9to66 ksi4zki' st4d udalo sig
decyzjgpodjal zesp6lredakcyjny . ogsaniczenie
Najczgsciej nurtuj4ca nas kwesti4 bylo
,.a,, zaprezentowai tylko niecale pigidziesi4t postaci.
ksi4zki. Nieustannie zadawalismy sobie pytania'
wrasnie ograniczenie podyktowane objgtosci4
jest blgdem i czy przez to ksi4zka bgdzie spelnia6
czy pominigcie tej lub innej postaci nie
spektrum postaci zwi4zanyco'
gl6wny za*adany cel, czyliprezentow ae i,xnaibatdzieiszerokie
Chcielismy

,

aby wydawnictwo, kt6l

z regionem kurPiowskim'

e

mysl, i2 chyba jednak to

stale
w trakcie tworzenia publikacji nasuwara nam sig takLenasze8o
regionu t 2e byc moze

dla
wydawnictwo nie wyczerpie listy postaci zasluaonych
jest dopiero pierwsz4czg6ci4'
ksi4zka, kt6r4 Pari.stwu oddalismy w rece
ich wiarygodnosc o napisanie poszczeAieby zapewni( nailepszy poziom tekst6w otaz
autorytet6w w prezentowanych dziedzinach'
g6lnych biografii poprosiliSmy wielu autor6w o r62nytn sposobie prezentaqi' co powinno
St4d powstaty teksty napisane w r6hnychstylach'
do czlonk6w rodzin naszych bohater6w
bye walorem ksi4zki. Udalo nam ,t* dotrzec.
unikarne zdjgcia i dokumenty'
i iwiadk6w ich zy"iu oraz dziararnosci, odszukalismy
kJ6rzy pomogli nam stworzyc to
wszystkim,
podzigkowac
serdecznie
Pragniemy
sig z nami swoj4 wredz4' dzigkujemy
wydawnictwo. Dzigkuiemy autolom, kt6tzy podzielili
kt6re wsparly nas finansowo: Powiatowi
wsp6lpracownikom oraz instytucjom i osobom,

Ostrotgckiemu/Miastuostrolgka,Nad'le6nictwuNowogr6d,Nadle6nictwuostrolgka,
sp6tdzielczemlr
Kurpiowskiemu Bankowi
Nad.le6nictwu parciaki, Nadlesnictwu Myszyniec,
w Myszyricu, firmom OMIS, SANPROD i SIZER'

ptzestaje byd Narodem Marszalek !6zefPilsudski powiedzial: ,,Nar6d, kt6ry traci pamig1,
staje sig jedynie zbiorem ludziczasowo zaimui4cych dane terytorium."
os6b
Mamy skromn4 nadzieig, ze wydawnictwo to, poprzez poznanie naiwaaniejszych
i dumy'
w dziejach Kurpi6w, pozwoli nam - Kurpiom w zachowaniu pamigci, tozsamosci
A czytelnikom z innych region6w pozwoli pozna( dzieie niezwyktychludzi,kt6rzy Przez
zashtgidla Kurpi6w, wpisali sig pigknie w dzieje Polski i 6wiata.

Miroslaw GrzYb
Prezes Zw i4zktt KurP i6w
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