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Szanowni Państwo!

Hrubieszów to wyjątkowe miasto, które szczyci się ponad 620-letnią historią. Zachwyca charakte-
rystyczną dla siebie drewnianą architekturą, licznymi zabytkami świadczącymi o jego wielokul-
turowości oraz wyraźnie dostrzegalnym kresowym klimatem. Lokalizacja miasta przy głównych 
szlakach handlowych od wieków była silnym bodźcem do rozwoju i wielokulturowego współist-
nienia lokalnych społeczności. Fascynujące dzieje miasta pisali ludzie różnych kultur i wyznań: 
Polacy, Żydzi, Ukraińcy, Rosjanie. Ta mozaika narodowościowo-wyznaniowa, tak charakterystyczna 
dla miast kresowych, pozostawiła ślady w kulturze materialnej i duchowej.

Historia naszego miasta oraz kultywowanie pamięci o ludziach i miejscach z nim związa-
nych są dla mnie bardzo ważne i stanowią jeden z elementów działań promocyjnych samorzą-
dowych władz miasta.

Ta niezwykła publikacja, którą oddaję w Państwa ręce, ukazuje właśnie taki Hrubieszów, 
Hrubieszów z końca XIX wieku, jakiego nie znamy. To opowieść o życiu codziennym jego miesz-
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kańców, obyczajowości, zwyczajach. Ukazuje wielokulturowe, kresowe miasteczko, w którym 
na jednej osi w odległości kilkuset metrów znajdowały się świątynie trzech wyznań. 

Wierzę, że powstała publikacja będzie dla mieszkańców i wszystkich tych, którym Hrubie-
szów jest bliski, pretekstem do zatrzymania się nad tym, co budowało jego wyjątkowy klimat, 
a także że pozwoli spojrzeć z optymizmem w przyszłość.

Marta Majewska
Burmistrz Miasta Hrubieszowa
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Drogi Czytelniku, Droga Czytelniczko!

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie – wydawca niniejszej publikacji – przez kilka lat czy-
niła starania o wydanie wspomnień Konstantego M. M. Steckiego, które dotychczas były znane 
w okrojonej wersji dość wąskiemu gronu odbiorców. Uznaliśmy, że warto przedstawić Hrubieszów 
oczami tego autora. Urzekł nas język, atmosfera wspomnień, szczegóły, które jak migawki kliszy 
przenoszą czytających do realiów życia mieszkańców miasta w XIX wieku.

Oddając książkę w ręce czytelnika, wypełniamy też wolę autora, który w ostatnich latach swo-
jego życia czynił starania, by wydać swój pamiętnik. Udało się te plany zrealizować w 2022 roku 
i mamy nadzieję, że lektura zapewni wszystkim czytającym same dobre wrażenia.

Konstanty M. M. Stecki spisał swoje wspomnienia na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, z nie-
zwykłą starannością nakreślił obraz czasów od najwcześniejszych zapisów swojej pamięci aż 
po kres życia. Prezentowana publikacja stanowi fragment całości, który dotyczy lat 1885–1900, 
czyli okresu pobytu autora w Hrubieszowie (od urodzenia do wyjazdu do Siedlec w celu kon-
tynuowania nauki). Wydając wspomnienia, staraliśmy się nie ingerować w treść maszynopisu 
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i tym samym wiernie oddać jego pierwotną formę, tak jak został on przygotowany do druku 
przez autora. Jednocześnie podjęliśmy starania, by do czytelnika trafiła lektura zrozumiała 
i przystępna w trzeciej dekadzie XXI wieku. W tym celu nanieśliśmy drobne poprawki redak-
cyjne, w tym dostosowaliśmy pisownię niektórych wyrazów do obowiązujących obecnie zasad 
gramatycznych, m.in. rozwinęliśmy skróty, ujednoliciliśmy zapis liczebników i partykuły „nie” 
z czasownikami, nieco uporządkowaliśmy interpunkcję, a niezbędne wyjaśnienia dodaliśmy 
w przypisach. Nie ingerowaliśmy w styl, dobór słów czy sposób zapisu zgodny z normami cza-
sów, w jakich żył autor.

Pamiętnik pozwala poznać Hrubieszów z końca XIX wieku, opisany z niebywałym pietyzmem 
i uczuciem. Można odnaleźć w nim to, co ukształtowało autora jako człowieka: pierwsze sygnały 
rodzącej się miłości do przyrody, obowiązkowość wyniesioną z domu rodzinnego, w którym prio-
rytetem w wychowaniu była postawa uczciwości i poczucia obowiązku wobec innych, ale też umi-
łowanie literatury i historii. Konstanty M. M. Stecki wiele miejsca poświęca atmosferze i realiom 
życia w wielokulturowym Hrubieszowie. Opowiada o życiu codziennym mieszkańców, układach 
społecznych, zwyczajach, przeplataniu się obyczajowości osób prawosławnych, wyznania mojże-
szowego i wiernych Kościoła katolickiego.

Opis pracy ojca autora w szpitalu, jego prywatnej praktyki oraz działań na rzecz lokalnej spo-
łeczności kształtuje obraz warunków życia i problemów, z jakimi borykali się wówczas mieszkańcy 
Hrubieszowa i okolic. Niezwykłe są opisy zarówno realiów szkolnych z okresu panowania caratu, 
jak i prowadzenia domu zgodnie z zasadami gospodarności czy też nierówności społecznych wi-
dzianych oczyma młodego człowieka. Pamiętnik Konstantego Steckiego jest nieocenionym źró-
dłem do dziejów Hrubieszowa. Zawiera wiele istotnych wątków dotyczących wielokulturowości. 
Cenne są uwagi o hrubieszowskich podziemiach, obiektach rozpoznawalnych na mapie miasta czy 
o zasłużonych hrubieszowianach. W pamiętniku pojawia się również temat przyjaźni ojca autora, 
lekarza Konstantego Steckiego, z urodzonym właśnie w Hrubieszowie – Bolesławem Prusem. Przy 
tej okazji możemy zapoznać się z nieznanymi wątkami z życia pisarza.
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Warto zwrócić uwagę na język, którym autor opisuje dawny Hrubieszów. Staranny, klarowny, 
obfitujący w osobiste wzruszenia. Ta pamiętnikarska retrospekcja pełna szczegółowych, szczerze 
kreślonych opisów ludzi i sytuacji, poddawana subiektywnej ocenie, tworzy oryginalne świadec-
two minionych czasów w kresowym miasteczku.

* * *

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie serdecznie dziękuje rodzinie Autora za pomoc w reali-
zacji zadania. Szczególne podziękowanie pragniemy złożyć Pani Annie Arczyńskiej za udostępnienie 
maszynopisu i rodzinnych fotografii oraz za podzielenie się osobistymi wspomnieniami o Dziadku.



Profesor Konstanty M. M. Stecki 
jako dziekan Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego, 1935.

Zbiory rodzinne Anny Arczyńskiej.



Konstanty Marian Mścisław Stecki urodził się 29 lipca 1885 roku w Hrubieszowie jako trzecie dziec-

ko Marii z Ponikwickich i Konstantego Steckich. W mieście tym mieszkał do śmierci ojca w 1900 

roku. Edukację rozpoczął w hrubieszowskim progimnazjum, a kontynuował w Siedlcach. Po udziale 

w manifestacjach solidarnościowych ze strajkiem dzieci wrzesińskich w 1902 roku musiał przenieść się 

do gimnazjum w Łodzi, gdzie w 1905 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. Do 1907 roku studiował nauki 

przyrodnicze na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z powodu kłopotów zdrowotnych przeniósł się do Zakopanego, gdzie w latach 1910–1923 pracował 

jako nauczyciel przyrody w szkołach średnich oraz pełnił funkcję kustosza działu przyrodniczego Mu-

zeum Tatrzańskiego. Równolegle prowadził ożywioną działalność naukową i kulturalno-społeczną. Za-

łożył też rodzinę, a w 1917 roku urodził mu się syn Konstanty (pisarz, taternik, przewodnik, aktywista 

tematyki tatrzańskiej).

Stopień doktora filozofii uzyskał na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1920 roku na podstawie rozprawy 

„Zmienność kwiatów szafranu tatrzańskiego”, a następnie habilitował się na podstawie pracy „Roślin-

ność Tatr”. W kolejnych latach piastował stanowiska dziekana i prodziekana Wydziału Rolniczo-Leśnego 

Uniwersytetu Poznańskiego oraz Wydziału Rolniczego Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu. Wykładał 

botanikę systematyczną, botanikę leśną, geografię roślin i ochronę przyrody, a także drzewoznawstwo 

w Państwowej Szkole Ogrodnictwa w Poznaniu. W pamięci współpracowników i studentów zapisał się 

jako doskonały nauczyciel, z wrodzonym darem przekazywania wiedzy, którą jako wykładowca ubarwiał 

własnoręcznie kreślonymi rysunkami.

Autor prezentowanego pamiętnika był wielkim miłośnikiem polskiej przyrody, założycielem parku 

dendrologicznego na poznańskim Sołaczu, prowadził badania flory Karpat, Wielkopolski i Pomorza, był 

twórcą podziału Polski na strefy przyrodniczo-leśne oraz autorem licznych prac z zakresu dendrologii, 

geobotaniki, florystyki i mykologii. Współcześnie nazwalibyśmy go ekologiem, ale w swoich czasach był 

gorącym orędownikiem ochrony przyrody. Podążając za swoimi pasjami, stał się znawcą i wielbicielem 

Tatr oraz góralszczyzny, zapalonym kolekcjonerem numizmatykiem i etnografem, do czego wstępem 

okazały się doświadczenia z lat dziecięcych, spędzonych w Hrubieszowie i jego okolicach.

Konstanty M. M. Stecki zmarł 4 października 1978 roku w Poznaniu. Nagrobek znajduje się na tamtej-

szym cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya.





Rozdział I

HRUBIESZÓW
W LATACH 1890–1900



Widok na ulicę Pańską w kierunku wschodnim, po lewej stronie widoczne kopuły prawosławnej cerkwi
pw. Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Obecnie ulica nosi nazwę 3 Maja.

Zbiory prywatne Łukasza Krawczyka.
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Zamierzam pisać pamiętniki. Przeżyłem długi szereg, przeszło osiemdziesięciu lat i żyłem 
w czasach bardzo interesujących, na przełomie wieku pary i elektryczności oraz czasów radia, 

telewizji, lotnictwa, ciał promieniotwórczych i energii atomowej. Urodziłem się w XIX stuleciu, 
gdy nie było jeszcze ani radia, ani kina, ani powszechnego użycia samochodów, ba! nawet rower 
za moich dopiero czasów pojawił się w użyciu, a na placu wyścigowym na Mokotowie odbywały 
się jedynie, prócz konnych, wyścigi na bicyklach i sam nawet dość niefortunnie próbowałem na-
uczyć się jazdy na tym ciężkim, o pełnym ogumieniu kół, niezgrabnym wehikule. Urodziłem się 
i wychowałem w czasach niewoli pod zaborem rosyjskim, studiowałem w Krakowie za rządów ce-
sarsko-królewskich Franciszka Józefa, przeżyłem pierwszą wojnę światową, doznałem wielkiego 
wstrząsu szczęścia widząc po raz pierwszy wojsko polskie i doczekawszy się niepodległości Polski, 
pracowałem w okresie dwudziestu lat Polski niepodległej, przetrwałem drugą wojnę światową, żyję 
i pracuję w Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej – jednym słowem patrzyłem na różne okresy histo-
ryczne i na wiele przewrotów i przemian politycznych i społecznych, spotykałem i znałem szereg 
ludzi spośród wybitnych postaci historycznych.

Jeśli chcę spisać swój pamiętnik, to dlatego, że uważam, iż jest to najbardziej interesująca lek-
tura, stojąca na pograniczu beletrystyki i historii, przedstawiająca formy życia i zwyczaje pewnego 
okresu i pewnego środowiska, które się w biegu czasu zmieniają i zatracają, a które niewątpliwie 
stanowią interesujące karty historii i odzwierciedlają stan kultury i losy pewnych ugrupowań 
ludzkich. Zestawienie samych kontrastów istniejących w warunkach życia naszego społeczeństwa 
w różnych okresach minionych, których byłem świadkiem, niewątpliwie przedstawia się intere-
sująco. Sądzę, że potrafię przedstawić w obiektywny sposób te wszystkie losy i perypetie ludzkie, 
których byłem świadkiem.

Z góry jednak uprzedzam czytelnika, że nie zamierzam zajmować jego uwagi historią lat ubie-
głych, polityką i opisem wypadków dziejowych, decydujących o losach narodów. Jak najbardziej 
bowiem starałem się zawsze być z dala od wszelkiej polityki i jej poczynań. Chcę poświęcić swoje 
wspomnienia ludziom, z którymi się spotykałem, z którymi żyłem, przedstawić codzienny sposób 
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życia owych czasów, szare, zwykłe wypadki dnia powszedniego, zwyczajne troski i kłopoty i skreślić 
sylwetki tych, którzy przebiegiem swego życia zainteresowali mnie i zwrócili na siebie moją uwagę. 
Sądzę bowiem, że życie ludzkie jest często bardziej interesujące i pouczające niż najbardziej pięk-
nie skonstruowany romans już choćby dlatego, że jest prawdziwe. Toteż będę się starał opisywać 
ściśle kronikarskim sposobem to, co istotnie działo się w kręgu moich doznań i pozostało trwale 
w mej pamięci. A opis wypadków historycznych, wstrząsów politycznych, społecznych i wojennych, 
w których zresztą tylko jako bierny świadek brałem udział, pozostawmy tym, którzy grali w nich 
czynną rolę lub którzy, jako historycy i społecznicy, specjalnie zajmują się tym trudnym tematem.

Urodziłem się 29 lipca 1885 roku w Hrubieszowie. Tam spędziłem moje dziecinne lata. Hru-
bieszów! Ileż wspomnień nazwa ta wywołuje! Ileż przeżyć, wzruszeń i dziecinnych dni radosnych 
przypomina! Jakże pięknymi pozostały w mej pamięci obrazy jego ogrodów, kościołków, Huczwy, 
oceniane zapewne jeszcze i teraz przez pryzmat dziecinnych zachwytów życiem.

Jeden z moich wybitnych uczniów, Stefan Jarosz, spotkawszy kiedyś w Ameryce osiadłego tam 
Polaka, usłyszał od niego opinię, że najpiękniejszym miastem, jakie ten widział na świecie, a zwie-
dził ich niemało, są Pabianice, gdzie się urodził i spędził lata dzieciństwa. Zapewne i mój zachwyt 
Hrubieszowem polega na ocenie z analogicznej perspektywy. Niemniej jednak Hrubieszów po-
siada zawsze w moich oczach wyjątkowy urok i bardzo wysoko oceniam piękno niektórych jego 
fragmentów i krajobrazów jego okolicy. A może istotnie jest to jedno z najbardziej malowniczo 
położonych miasteczek naszej prowincji.

Hrubieszów rozbudowany jest na wzgórzu lessowym opadającym ku północy stromymi ściana-
mi urwisk lessowych, ku szerokiej dolinie Huczwy, która spod wzgórz sławęcińskich, od zachodu, 
podchodzi pod miasto i tu rozdzielała się na dwa ramiona. Jedno, głębsze i szersze, otacza miasto 
od północy i poniżej mostu chełmskiego oddziela boczną odnogę, tworząc płaską kilkumorgową 
kępę, używaną jako pastwisko dla koni, krów i gęsi. Drugie, południowe ramię Huczwy, ograni-
czało miasto od nisko położonych łąk i oddzielało dzielnicę szpitalną miasta z kilku ulicami oraz 
przedmieścia Pobereżany (Pobrzeżany) i Podgórze. Na wschodzie miasta łączyły się oba ramiona 
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Huczwy. W ten sposób Hrubieszów otoczony był dokoła rzeką i położony był jakby na wyspie. Za 
moich czasów, w latach 80. i 90. XIX wieku, Huczwa toczyła sporo wody, koryto rzeki zawsze było 
jej pełne, w wielu miejscach głównej odnogi rzeka była głęboka i mało gdzie, tylko w suche lata, 
dawała się przejść w bród. Odnoga południowa, nieco węższa (dziś, w 1966 roku nieistniejąca) i bar-
dziej zarastająca roślinnością wodną, również w wielu miejscach miała głębokość ponad wzrost 
ludzki. Niektóre miejsca Huczwy odznaczały się znaczną głębią, jak np. tuż powyżej rozdzielenia 
się obu ramion przy drodze na Sławęcin. Dragoni 20. Olwiopolskiego pułku, stacjonujący w 90. 
latach w Hrubieszowie, budowali tu pomost wzdłuż brzegu rzeki, z którego pławili konie przez 
głęboki odcinek nurtu. Tuż powyżej tego miejsca i myśmy często kąpali się z trudem „gruntując do 
dna rzeki”. W ramieniu południowym rzeki było głębokie miejsce, zwane „szluzą”, stanowiące tu 
znaczne rozszerzenie koryta, położone poniżej ogrodu apteki. Zimą stale urządzano tu ślizgawkę, 
gdzie za niewielką opłatą korzystało się z ławek, pomocy przy zakładaniu łyżew i z odmiecionego 
lodowiska. Bardzo głębokie i szerokie miejsce w ramieniu północnym znajdowało się na wprost 
lessowego wąwozu, wiodącego do rzeki obok cerkiewki św. Mikołaja, pod urwistym brzegiem 
ogrodu miejskiej szkółki początkowej. Stale tu masowo kąpali się Żydzi i co roku bywało parę wy-
padków utonięć w czasie kąpieli.

W porze wylewów wiosennych szeroko rozlewały się wody Huczwy. Łąki po północnej stronie 
miasta stały pod wodą i nie zapomniany był widok szerokiej płaszczyzny wylewu, oglądany z wyso-
czyzny cerkiewki św. Mikołaja. Również łąki między Sławęcinem a Pobereżanami, aż po lasek koło 
młyna parowego, częściowo zalewała woda. W lata suche woda znacznie opadała, ale zawsze było 
jej dość, by można było ciężką łodzią opłynąć Hrubieszów dokoła i nie raz czyniłem to za szkolnych 
czasów. W niektórych miejscach w ramieniu południowym jedynie roślinność wodna utrudniała 
nieco swobodę ruchu czółna i pracę wioseł. Dziś Huczwa katastrofalnie podeschła, zmieniła się 
nie do poznania i straciła wiele ze swego piękna. Odnoga południowa zupełnie wyschła.

Na wzgórzu otoczonym Huczwą rozłożyło się miasteczko. Układ ulic był uwarunkowany owal-
nym kształtem terenu objętego rzeką i wydłużonego w kierunku z zachodu na wschód. Od rynku, 



Mapa Hrubieszowa z końca XIX wieku stworzona przez autora pamiętników. 
W prawym górnym rogu notatka ołówkiem ze wskazaniem miejsca umieszczenia mapy w pamiętniku.

Zbiory rodzinne Anny Arczyńskiej.
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położonego w połowie długości tego owalu, wybiegały pod prostym kątem do siebie dwie główne 
arterie komunikacyjne: ulica Pańska1, przebiegająca wzdłuż osi terenu równolegle do południowej 
odnogi Huczwy i prostopadła do niej ulica poprzeczna, wiodąca ku północy w stronę wspomniane-
go lessowego wąwozu, obok którego zataczała łuk i biegła ku zachodowi i północy do mostu cheł-
mskiego2. Tu zaczynał się trakt, wiodący przez Raciborowice i Teratyn do Chełma, odległego o 40 
wiorst rosyjskich, tj. prawie o 43 km, i który był najbliżej leżącą stacją kolejową od Hrubieszowa. Od 
mostu chełmskiego inna ulica biegła okrężnie ku zachodowi i łączyła się łukiem z ulicą Pańską3.

Równolegle do ulicy Pańskiej, pomiędzy nią a ulicą okrężną, biegły jeszcze dwie długie ulice, 
uchodzące na zachodzie do ulicy okrężnej. Jedna z nich nosiła nazwę ulicy Ogrodowej, druga nazwy 
nie miała4. Szereg drobnych, nieregularnie przebiegających uliczek czy przejść pomiędzy domami 
nie posiadał nazw i zresztą zmieniał swój układ po każdorazowej odbudowie po pożarach. Z rynku 
biegła jeszcze jedna wylotowa ulica ku południowi do mostu na Huczwie, wiodąca do dzielnicy 
szpitalnej i ku Pobereżanom5, a dająca odgałęzienie na wschód ku Podgórzu i na cmentarz6. Stąd 
wiodły drogi do Czumowa i Gródka nad Bugiem.

Hrubieszów był za czasów mojej młodości miasteczkiem gwarnym i ruchliwym. Liczył 10 000 
ludności, był miastem powiatowym i stanowił centrum handlowe dla bogatej rolniczej okolicy po-
wiatu, a częściowo i dla przyległych terenów zabużańskiego Wołynia, które ciążyły raczej do bliżej 
leżącego Hrubieszowa, niż do bardziej odległego Włodzimierza Wołyńskiego. Miasto posiadało 
kościół, dwie cerkwie, bożnicę, dwa szpitale, jeden dla chrześcijan, drugi dla Żydów. Progimnazjum 
było siedzibą władz powiatowych i miejskich, miało kasę oszczędności, syndykat rolniczy, apte-

1 Obecnie ul. 3 Maja.
2 Obecnie ul. Partyzantów.
3 Obecnie ul. J. Kilińskiego.
4 Ul. Ogrodowa – obecnie Górna, druga ulica aktualnie nazywa się G. Narutowicza.
5 Obecnie ul. S. Staszica.
6 Obecnie ul. J. Piłsudskiego.



Widok na fragment dzielnicy Podgórze w latach 20. XX wieku. Obecnie ulica nosi nazwę Józefa Piłsudskiego. 
Na miejscu dawnej zabudowy znajdują się bloki mieszkalne i obiekty usługowo-handlowe.

Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie (MBP),  
Cyfrowemu Archiwum Tradycji Lokalnej (CATL) udostępniła Ludgera Kuźmińska.
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kę, dwa składy apteczne, stacjonował w nim stale pułk wojska – w latach 90. początkowo Butyrski 
pułk piechoty, a później 20. dragoński Olwiopolski pułk kawalerii.

Zabudowa Hrubieszowa murowana była tylko dokoła rynku, częściowo na ulicy Pańskiej. 
Również poszczególne budynki o charakterze publicznym, jak świątynie, poklasztorny budynek 
progimnazjum, szpital, odwach i parę innych, były murowane. Olbrzymią większość stanowiły 
niewielkie parterowe domki drewniane, kryte gontami, a należące w centralnych częściach miasta 
do Żydów, często zaniedbane, o zabudowie bardzo nieregularnej i zagęszczonej, a nawet w wielu 
miejscach zwartej; na peryferiach miasta były to schludne domki mieszczańskie z przyległymi do 
nich większymi lub mniejszymi ogrodami.

Rynek hrubieszowski nie miał zwykłej prostokątnej formy. Wydłużony był w kierunku pół-
nocnym, tu jednak niewielki skwer zwężał jego obszar do szerokości jezdni. Ku południowi po-
wierzchnia rynku obniżała się w stronę zjazdu ku Huczwie. Kamienice w południowej pierzei 
były jednopiętrowe, kryte blachą, inne przeważnie parterowe. Prawie wszystkie partery domów 
w rynku były zajęte przez bogato zaopatrzone w towary sklepy. Przeważały sklepy z towarami łok-
ciowymi, żelaznymi, była masarnia, dwa sklepy z galanterią. Za wyjątkiem jednego z tych ostat-
nich, masarni i handlu spożywczego, wszystkie sklepy były w rękach żydowskich. Jedynie jeszcze 
felczer szpitalny – Jakulewicz, Polak, miał w rynku swój pokoik, gdzie golił i strzygł. Stała to była 
w owych czasach funkcja felczerów, specjalnych fryzjerów nie było. Przy ulicy poprzecznej była 
mała drukarnia Żyda Gutfelda.

Nie było również w Hrubieszowie hotelu. Były tylko tzw. zajazdy, o szerokiej wjazdowej bramie, 
którą wjeżdżało się z końmi i ekwipażem do wnętrza zajazdu. W długim przejeździe zajazdu, pro-
wadzącym na drugą stronę, znajdowały się stajnie dla koni i zatrzymywały się bryczki i powozy. 
Obok w pokoikach gościnnych można było umyć się z kurzu drogi, wypocząć i popasać. Przy za-
jazdach stale kręcili się tzw. faktorzy, z reguły Żydzi, którzy gotowi byli do wszelkich usług, infor-
macji i stręczycielstwa, toteż w zajazdach odbywały się nieraz wesołe libacje i pokątne procedery. 
Zajazdów takich było dwa w rynku i jeden przy ulicy poprzecznej. Nie było także w Hrubieszowie 
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restauracji ani tym bardziej cukierni. Był tylko, prowadzony przez Polaka – Wydrychiewicza, han-
del towarów spożywczych i napojów alkoholowych, połączony z pokojem do śniadań, w jednym 
z domów przy wschodniej stronie rynku.

W tyle, poza tymi domami, znajdywały się tzw. „sutki” – szereg nędznych sklepików w drew-
nianych straganowych budkach, zbudowanych w zwarciu, jedna przy drugiej, z wszelkimi drob-
nymi towarami, uszeregowanych w wąską, służącą tylko dla pieszych uliczkę, zawsze wypełnioną 
gwarnym tłumem handlujących. Można tam było dostać wszelki towar: gotowe ubrania, żelaziwo, 
śledzie, pieczywo i owoce, smary do wozów, rzemienie, skóry, obuwie, naftę i mydło, „szuwaks”, 
zastępujący nieznaną nam wtedy pastę do obuwia, uprzęż, baty na konie – wszystko w najbardziej 
tandetnym i tanim wyborze. Był to jakby bazar wschodni w miniaturze i najlichszym wydaniu. 
Tak sobie wyobrażam zaczątki wszelkiego handlu miejskiego, z których z czasem wyrosły i kra-
kowskie Sukiennice.

Przecznica, łącząca trzy podłużne ulice miasta, była dość ciasno zabudowana przez domy żydow-
skie. Przy niej położony był dom murowany, zwany magistratem, gdzie urzędowały władze miejskie, 
policja i gdzie był areszt miejski. Nieco dalej był odwach z rosyjskim posterunkiem wojskowym. 
Na zakręcie ku zachodowi stał duży, murowany, piętrowy budynek, gdzie mieściły się warsztaty 
mechaniczne narzędzi rolniczych, prowadzone przez pana Kazimierza Bodalskiego. Naprzeciw 
stały domy żydowskie, drewniane, w pierwszym z nich mieszkali moi rodzice.

Ku zachodowi od ulicy poprzecznej, dokoła dużego gmachu murowanej bożnicy, rozłożyła się 
dzielnica żydowska. Była licho zabudowana nędznymi drewnianymi domkami, z siecią drobnych 
krzyżujących się przejść i uliczek, bez jednego drzewka, zawsze gwarna i pełna umorusanych 
dzieciaków, cuchnąca wylewanymi przed domy pomyjami, stałe ognisko różnych chorób. Stale 
tu grasowały gruźlica, tyfus i czerwonka. Podobny charakter miała ulica idąca od wspomnianych 
warsztatów do mostu chełmskiego.

Zupełnie inaczej wyglądała ulica Pańska. Od kościoła parafialnego i cerkwi, po obu stronach 
ulicy ciągnęły się ogrody, a w nich, w pewnych odstępach, stały duże drewniane lub murowane 



Widok na ulicę poprzeczną (nazwa zwyczajowa, oficjalnie – ul. Lubelska), przy której urodził się i mieszkał 
w dzieciństwie autor, widok w kierunku wschodnim. Po lewej stronie widoczny wyjazd z miasta w stronę mostu 

chełmskiego oraz zabezpieczenie wjazdu do podziemi, na szczycie ulicy – świątynia nazwana w pamiętniku 
cerkiewką św. Mikołaja. Obecnie ulica nosi nazwę Partyzantów.

MBP, CATL udostępniła Wiesława Kańkowska.



Widok na zakręt ulicy poprzecznej (ul. Lubelskiej), po lewej stronie widoczny fragment domu, 
w którym urodził się i mieszkał w dzieciństwie autor. W centrum zdjęcia – cerkiewka św. Mikołaja, 

w obejściu której autor spędzał czas na zabawie lub odpoczynku. Obecnie ulica Partyzantów.
MBP, CATL udostępniła Wiesława Kańkowska.
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domy: plebania, wikarówka, apteka, domy zarządu powiatowego, drewniany parterowy dom syn-
dykatu rolniczego z wystawionymi przed nim na dziedzińcu narzędziami rolniczymi, dom doktora 
Golakowskiego, domek pana Kiesewettera z murowanym budynkiem powiatowej kasy oszczęd-
ności i parę innych. Wszystkie te domy, czysto utrzymane, oszalowane lub tynkowane, porządnie 
opłotowane, tonęły w zieleni drzew i sadów owocowych i miłe sprawiały wrażenie. Niektóre mia-
ły nawet cechy zabytkowe, jak wzniesiony na terenie średniowiecznego zamku budynek apteki 
o pięknym klasycystycznym portyku z czterema białymi kolumnami, jak budynek kasy oszczęd-
ności lub dom plebanii nakryty dachem o charakterystycznej sylwecie mansardu francuskiego. 
W tym domu urodził się Bolesław Prus. Podobnie, choć skromniejszymi drewnianymi domkami 
parterowymi, zabudowana była ulica Ogrodowa.

Uroczym, niezapomnianym zakątkiem było otoczenie cerkiewki św. Mikołaja, dawnego ko-
ścioła unickiego, pobudowanej na wzgórzu w północnej części miasta nad urwistym i wysokim 
brzegiem Huczwy, za wspominanym wąwozem. Otoczenie jej, odgraniczone od doliny rzeki i od 
strony zachodniej urwiskami lessowymi, stanowiło odosobnioną od brudu uliczek miejskich oazę 
czystości, zieleni i porządku. Cerkiew o białej sylwecie ścian, otoczona wieńcem starych jesionów 
i zawsze dobrze utrzymanym ogrodzeniem obejścia, wzbudzała sympatię wyglądem kościoła ka-
tolickiego, amboną istniejącą jeszcze we wnętrzu i zielenią trawników dookolnych.

Ścieżki na otoczonej urwiskami równince były czysto wygracowane, drzewka i krzaki pięknie 
rozmieszczone i dobrze prowadzone. Znajdował się tu, interesujący mnie od dziecinnych lat, ka-
mienny, niski na 60–70 cm zabytkowy krzyż, wykuty z kwarcytu, o krótkich i szerokich ramionach, 
z wyrytym na nim wizerunkiem krzyża jerozolimskiego. Krzyże takie spotyka się na starych XVII-
-wiecznych cmentarzach na Wołyniu, np. w okolicy Korca lub liczne w Czerczy pod Krzemieńcem. 
Z ławeczki nad urwiskiem roztaczał się rozległy widok na Huczwę, płynącą tuż u stóp urwiska, na 
zalewowe łąki poza nią i odległe wsie: Dziekanów i Szpikołosy, a w bok ku zachodowi – na nadrzecz-
ne domy biedoty miejskiej, nad którymi wieczorami mieniły się przepychem czerwieni i granatu 
blaski i cienie zachodu. Często, korzystając z pozwolenia popa Korzeniowskiego, którego domek 
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znajdował się przed obejściem cerkiewki, odwiedzaliśmy z matką lub sami ten cichy i spokojny, 
a tak uroczy zakątek. Było to ulubione miejsce naszych wypoczynków i lektury.

Inne części miasta, a więc cała połać wschodnia, część położona na prawym brzegu Huczwy 
oraz szereg domków przy nisko położonej uliczce między północnym ramieniem Huczwy i stro-
mym urwiskiem lessowym, miały charakter przedmieść. Były tam niewielkie drewniane domki 
mieszczan hrubieszowskich, katolików lub przeważnie opornych unitów, otoczone ogródkami i sa-
dami, albo dalej położone, o charakterze zabudowań wiejskich ze stajniami i stodołami. Wiejski 
charakter miały również przedmieścia: Podgórze, Pobereżany i Sławęcin.

Za Pobereżanami w odległości 2 wiorst od centrum miasta u stóp Góry Tatarskiej, pamiętnej 
klęską Tatarów zadaną im przez Sobieskiego w 1672 roku, po ostatnim ich napadzie na Hrubieszów, 
znajdował się duży młyn parowy, jedyny prócz paru cegielni obiekt przemysłowy Hrubieszowa. Na 
wierzchołku Góry Tatarskiej, opadającej stromym urwiskiem ku łąkom nadhuczwiańskim, znaj-
dował się niewielki kolisty okop i wał ziemny, zapewne ślad przedhistorycznego osiedla ludzkiego.

Za najmłodszych moich lat Hrubieszów nie był brukowany. W okolicy nie było zupełnie ka-
mieni. Lekko sfalowany teren był pokryty głęboką warstwą lessu przy zupełnym braku kamieni 
polnych. Lodowiec widocznie już tu nie sięgał. Także i kamieniołomów żadnych w okolicy nie ma. 
Za kamień wielkości głowy dziecka do przyciskania kwaszonej kapusty płaciło się 2 złote. Pylne 
drogi lessowe wznosiły tumany kurzu za każdą przejeżdżającą furą czy ekwipażem. Kurz ten po-
krywał szarym nalotem twarze i ubrania jadących. Toteż w stałym użyciu były prochowniki, zwane 
„pudermantlami”, szyte najczęściej z białego płótna, które się wkładało na ubranie. W okresach 
deszczowych drogi lessowe zamieniały się w topielisko błota. Kałuże i bajory wypełniała gęsta jak 
śmietana mazia, w której wozy pogrążały się po osie kół. Zwłaszcza gdy był w taką pogodę jarmark 
i drogę rozmiesiło setki fur, przejście przez taką ulicę było niepodobieństwem i trzeba było koło-
wać i wyszukiwać możliwość przejścia. Wzdłuż ulic, zamiast trotuarów biegły drewniane kładki 
ułożone z kilku lub przynajmniej dwóch równoległych desek i umocowywane na poprzecznych 
legarkach. Często, jak na ulicy północnej wiodącej do mostu chełmskiego, kładki te były przepro-
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wadzone znacznie wyżej – metr i więcej niż jezdnia ulicy i gdy ulicę zalewało bezdenne błoto, po 
kładkach można było jako tako się poruszać.

O rozmiarach błota pojęcie daje fakt, że gdy raz w czasie jarmarku niedaleko naszego domu 
wywróciła się fura i dziecko wpadło do błota, to zanim furę podniesiono i dziecko wydobyto, 
utopiło się ono w płynnym błocie. Raz, gdy matka moja wracała z cmentarza i bryczka ugrzę-
zła na podgórzu w błocie, musiano matkę wynieść z bryczki na plecach ku kładce. A złośliwa 
legenda twierdziła, że kiedyś w Hrubieszowie kozak z piką utonął w błocie i tylko pika ster-
czała nad bagnem.

Dopiero za mojej pamięci Hrubieszów zaczęto brukować. Wobec zupełnego braku kamieni 
w okolicy pokrytej przepysznym urodzajnym czarnoziemem lessowym brukowano cegłą – klin-
kierem. Wart jest zanotowania ciekawy fakt, o którym nie wspomina Antoni Wiatrowski w swej 
monografii: Dzieje Hrubieszowa... (Zamość 1957), a który pamiętam doskonale. Gdy po raz pierw-
szy około 1893–1895 roku wykładano cegłami rynek, złagodzono stromy zjazd ku ulicy wiodącej 
do mostu na Huczwie, niwelując i obniżając wschodnią połać rynku. Wybrukowano wtedy cały 
rynek i część ulicy poprzecznej do magistratu. Gdy po pewnym czasie zaczęły się deszcze i ulewy, 
pewnego ranka zdumieni mieszkańcy Hrubieszowa zobaczyli na środku rynku, jak w starożytnym 
Rzymie, rozwartą przepaść. Bruk zapadł się, otwierając dość głęboką czeluść. Próbowano zejść do 
powstałej jamy, korytarz murowany wiódł w stronę kościoła, lecz woda na dnie nie pozwalała na 
dalsze zapuszczanie się podziemiami. Dół zasypano i nikt się tym więcej nie interesował. Niewąt-
pliwie były to jakieś stare lochy. Tradycja łączy Hrubieszów podziemnymi przejściami z Horodłem, 
odległym o jakieś 14–15 km. Jakoby za czasów Jagiełły miały przejścia te istnieć. Wierzyliśmy w to 
święcie i dosłuchiwaliśmy się na gościńcu chełmskim dudnienia pod kołami przejeżdżających 
wozów, gdzie sądziliśmy, że przebiegają również podziemne przejścia. Od tego czasu zawsze inte-
resowały mnie stare podziemia i być może to właśnie przeżycie wzbudziło we mnie zamiłowanie 
do zwiedzania grot podziemnych i chęć uczestniczenia w wyprawach pierwszych grotołazów ta-
trzańskich, organizowanych około roku 1922 przez braci Zwolińskich w Zakopanem.



Fotografia z okresu pierwszej wojny światowej. Austriacki żołnierz pozuje na ulicy Lubelskiej, 
w lewym dolnym rogu widoczny wjazd do hrubieszowskich podziemi 

(skarpa zabezpieczona drewnianymi wzmocnieniami). Po prawej zjazd do ulicy Wodnej.
Austriackie Archiwum Państwowe (Österreichisches Staatsarchiv), fot. udostępniona przez Łukasza Krawczyka.
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W Hrubieszowie oświetlenie ulic w latach 1890–1904 było nader skąpe. Na głównych ulicach 
były wprawdzie nieliczne latarnie naftowe, które co wieczór zapalał specjalny funkcjonariusz 
magistracki, noszący drabinkę i bańkę z naftą, ale boczne uliczki tonęły w ciemnościach. Gdy się 
nocą wychodziło na miasto, brało się blaszaną latarkę ze świeczką w środku. W domach mieszkań-
cy używali również lamp naftowych. I my mieliśmy takie oświetlenie mieszkania. Było ono dość 
kłopotliwe. Lampy często „filowały”, tj. kopciły sadzą, wypełniając cały pokój czadem i brudząc 
wszystko ulatniającym się kopciem. Szkiełka na byle przeciągu pękały. Trzeba było codziennie 
rano lub tuż przed zapaleniem starannie lampy oczyszczać i knoty obskrobywać ze zwęglonych 
brzegów. Również i w czasie palenia się lampy koniecznym było knoty od czasu do czasu w po-
dobny sposób „objaśniać”.

Wielkim ewenementem domowym było, gdy ojciec kiedyś zakupił lampę wiszącą i zawiesił ją 
w jadalnym pokoju. Jeszcze przed moim urodzeniem był z oświetleniem naftowym u rodziców 
wypadek. Służąca nalewała naftę do lampki kuchennej odkręciwszy palnik, ale nie zgasiwszy pło-
myka. Nafta rosyjska była słabo destylowana, zawierała dużo lotnych składników i była bardzo ła-
twopalna. Przy nieostrożnym nalewaniu zapaliła się w rękach dziewczyny nafta w lampce i bańce, 
dziewczyna oblała się przy tym sama i w płonącym ubraniu wpadła do pokoju. Matka moja potrafiła 
ugasić ogień, narzuciwszy na nią kołdrę, jednak dziewczyna poparzyła silnie twarz i ręce i musiała 
pójść do szpitala. Również i framuga okienka wewnętrznego w kuchni opaliła się silnie i jeszcze 
mnie pokazywano ślady opalenia futrynki. Skończyło się również i dla delikwentki niepomyślnie, 
bo gdy odwiedził ją w szpitalu jej narzeczony i zobaczył czerwoną i napuchniętą twarz, wyrzekł się 
dziewczyny i zerwał narzeczeństwo, choć później śladu oparzeń nie było.

Sprawa opału też była załatwiona w dość prymitywny sposób. W domach były tylko piece 
ceglane lepione gliną, bez hermetycznych drzwiczek, z szybrami zasuwanymi, zamykający-
mi u góry pieca przewód komina. Palono tylko drzewem. Węgla kamiennego nikt nie uży-
wał. Tylko w kuźniach był w użyciu węgiel drzewny. Uboższa ludność paliła częściowo torfem 
wydobywanym gospodarskim sposobem z łąk nadhuczwiańskich. Był to dobry torf nizinny, 
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bardzo ciemny i zawierający wielką ilość muszelek ślimaków: błotniarek, zatoczków i jakichś 
drobniejszych gatunków. Muszelki te, śnieżnobiałe, pięknie wyglądały na tle czarnych ce-
giełek torfu i lubiliśmy je wydobywać podczas częstych spacerów na łąki, gdzie suszono torf. 
Drewno sosnowe wozili do miasteczka okoliczni chłopi, od których przygodnie się je kupowa-
ło. Myśmy palili drzewem bukowym. Zwykle raz do roku, gdzieś przed Bożym Narodzeniem, 
otrzymywaliśmy transport 8–10 fur drewna z Łazisk, majątku Świdzińskich z powiatu zamoj-
skiego. Wobec znacznej obecności paru mil transport ten przybywał do nas nad wieczorem. 
Po złożeniu drewna, matka nasza przyjmowała fornali posilną gorącą kolacją, co oczywiście 
było przez nich, wobec trudnej, długiej podróży i często mroźnej pogody, bardzo mile przyj-
mowane, a było też charakterystyczną cechą stosunku rodziców do ludzi.

Drewno bukowe doskonale nadaje się na opał i dobrze się pali bez uprzedniego wysuszenia. 
Bardzo lubiłem w zimowe wieczory przyglądać się ognisku w piecu i obserwować, jak z płonących 
polan bukowych wydobywa się przy tym pieniący się sok. Obserwowanie płonącego ogniska jest 
zapewne od czasów pierwotnego człowieka zawsze fascynujące i nasuwające najróżniejsze refleksje.

Tego rodzaju warunki oświetlenia i opalania przy drewnianej i nie rzadko lichej zabudowie 
powodowały często pożary zarówno w mieście, jak i na przedmieściach, a zwarte szeregi domów 
drewnianych gontami krytych zmagały niebezpieczeństwo rozszerzania się ognia. Hrubieszów za 
najmłodszych moich lat nie miał straży ogniowej ani specjalnych zabezpieczeń i urządzeń prze-
ciwpożarowych. Nie pamiętam, by w tak dużej posesji, jaką był dom, gdzie mieszkaliśmy, i w jego 
oficynach, były kiedykolwiek jakie drabiny czy bosaki, przeznaczone do ratownictwa, a na pewno 
kręcąc się dokoła domu i wsadzając nos we wszystkie kąty byłbym je znał i pamiętał. Toteż poża-
ry były groźne, rozszerzały się błyskawicznie i trawiły czasem całe połacie ciasno pobudowanych 
nędznych domków, zwłaszcza w dzielnicy żydowskiej. W razie wybuchu pożaru biły dzwony w nie-
dalekiej cerkwi św. Mikołaja alarmując mieszkańców. Pamiętam dobrze trwogę i zaniepokojenie, 
gdy późnym wieczorem, kiedy wszyscy w spokoju układali się do snu, niespodziewany donośny 
rytm bijącego na alarm dzwonu podrywał wszystkich do okien i przed dom, by sprawdzić, gdzie 
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powstał ogień i czy nie zagraża naszej ulicy. Na ratunek spieszył kto mógł i chciał. Wodę noszono 
wiadrami i konewkami, a woziwodowie mieli obowiązek dowozić ją w beczkach. Parę razy zda-
rzyło się, że wobec rozszerzającego się i zbliżającego pożaru i w naszym domu pakowano rzeczy, 
by je można było wynieść, gdyby pożar doszedł do nas. Nigdy jednak na szczęście tak się nie stało. 
Zwłaszcza pożary wybuchające nocą szerzyły panikę. Tragiczny był widok po pożarze siedzących 
bezradnie z wystraszonymi dziećmi i w niemej rozpaczy lub lamentujących głośno pogorzelców 
obok dopalających się domostw i uratowanych resztek dobytku. Ratowano zwykle przede wszyst-
kim poduszki i okrycia jako najcenniejszy majątek ubogich, potem sprzęty i graty domowe. Na 
pogorzelców zbierano później składki w kościołach, przez gminy i prywatnie po domach, często 
bowiem ich majątek i budynki nie były asekurowane.

W czasie mego dzieciństwa zorganizowano po raz pierwszy w Hrubieszowie straż pożarną. Stra-
żacy otrzymali sukienne brunatne mundury, takież czapki (hełmów strażackich nie mieli), pasy, 
toporki strażackie, sikawkę ręczną i drugą większą konną. Trzeba było jednak ręcznie pompować 
wodę, by uzyskać konieczne ciśnienie i wytrysk jej strumienia. Toteż efekt ratowniczy bywał czę-
sto dość nikły i wywoływał krytykę i narzekania.

Również i sprawa wody przedstawiała się w Hrubieszowie opłakanie. Wodę do picia i gotowa-
nia donoszono i wożono z Huczwy. Zatrudnieni tym byli najubożsi Żydzi. Taki „nosiwoda” czerpał 
wodę wprost z rzeki wchodząc po kolana do wody i przynosił ją w dwu konewkach drewnianych, 
dźwiganych na tzw. „koromysłach”, czyli drewnianych nosidłach odpowiednio wygłębionych na 
karku z wcięciem na szyję i z dwoma łańcuszkami i hakami na konewki. Myśmy nie mieszkali zbyt 
daleko rzeki, ale trzeba było wejść po wysokich kilkoprzęsłowych schodach, by pokonać urwisko 
nadrzeczne. Umawiano się z nosiwodą za drobną zapłatę miesięczną. Do dalszych domów, a okre-
sami i do nas, wodę dowożono. „Woziwoda” woził wąwozem z Huczwy wodę na specjalnym długim 
wozie zaprzężonym w dwa konie. Rozpaczliwie wyglądały konie tych woziwodów. Najbardziej wy-
brakowane chabety, niedokarmione, chude, o poobcieranych bokach i karkach, o wykrzywionych 
nogach, ledwo ciągnęły po błocie ciężar dwóch beczek wody. Wodę czerpano z rzeki naprzeciw 



Fotografia pamiątkowa członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Hrubieszowie, 1919. 
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wąwozu lessowego, nieopodal miejsca, gdzie powyżej kąpali się Żydzi. W rezultacie woda zawsze 
była mętna i zanieczyszczona. Nam nie wolno było pić wody nieprzegotowanej.

Niezmierną uciechą naszą było, gdy czasem w domowej beczce z wodą, która stała na ganeczku 
kuchennym i z której blaszaną kwartą mimo zakazów czerpało się wodę do picia i stale na potrzeby 
kuchenne, spostrzegliśmy żywą rybkę, oczywiście drobniutką, 2–3 cm długości. Wyjmowaliśmy ją 
wtedy z beczki i wpuszczali do szklanego słoika, który imitował akwarium, dopokąd biedna rybka 
z braku opieki i odświeżenia wody nie zamarła i nie została wyrzucona.

Używanie powszechne wody z rzeczki do picia powodowało, że w Hrubieszowie jako stałą en-
demiczną chorobą był tyfus brzuszny i czerwonka.

Za mej pamięci, mniej więcej w rok czy dwa po wybrukowaniu rynku, wiercono na jego skra-
ju pierwszą w Hrubieszowie artezyjską studnię. Studnia ta, opatrzona później pompą, służyła do 
powszechnego użytku. Zbudowano ją około 1895 roku. Starano się w ten sposób poprawić warun-
ki zdrowotne miasta. Bodźcem była niedawna epidemia cholery, która nawiedziła w tych latach 
Królestwo.

Pamiętam doskonale, pod jaką grozą żyliśmy wtedy wszyscy. Było to na jesieni. Szkoły były 
pozamykane, jarmarki odwołane, w kościołach msze uroczyste nie odbywały się. Nas, jako dzieci, 
nie wypuszczano z domu. Ojciec, lekarz, który wciąż miał do czynienia z cholerycznymi zarów-
no w szpitalu, jak i w prywatnej praktyce, nie kontaktował się z nami zupełnie. Pieczywo matka 
opalała na lampce spirytusowej, jedliśmy tylko gotowane potrawy, żadnych surowizn i owoców.

Szkoła początkowa, położona naprzeciw okien naszego sypialnego pokoju, była zamieniona 
na szpital epidemiczny dla Żydów. Z przerażeniem widzieliśmy, jak codziennie wynoszono z niej 
zmarłych w czarnych prostokątnych skrzyniach opatrzonych na końcach drążkami do niesienia 
i czterema nóżkami. Nie wiem, czy były to zwykłe używane tego kształtu trumny dla Żydów, czy 
tylko w okresie epidemii.

I tu nasuwa się uwaga, jak ogromny postęp od tych stosunkowo niedawnych czasów uczyni-
ła ludzkość na polu walki z bakteriami i na polu higieny. Nauka święci tu równie może wielkie 
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triumfy, jak dziś na polu techniki atomowej i rakiet międzyplanetarnych. Wszak dzisiejszym 
młodym ludziom nieznana jest zupełnie groza epidemii i nie zdają sobie oni sprawy z tego, czym 
były te klęski w czasach odległych. W średniowieczu wszak takie choroby, jak cholera, ospa, 
dżuma dziesiątkowały ludzkość miast europejskich, wyludniając je nieraz do połowy. Miesz-
kańcy uciekali w popłochu na wsie i w bezludne okolice. Nie miano pojęcia, jak się ratować, 
urządzano błagalne pochody i procesje modlitewne ze śpiewami, chorągwiami i zakonnikami, 
wędrujące od miasta do miasta, i rozwlekano zarazę coraz szerzej. Trąd był powszechną chorobą 
miast środkowoeuropejskich. I u nas w Krakowie, Poznaniu i innych większych miastach, wszę-
dzie były leprozoria, gdzie przebywali trędowaci. Chodzili oni po ulicach żebrząc z dzwonkiem 
w ręku, ostrzegając w ten sposób zdrowych przed bezpośrednim kontaktem z nimi. Dziś dzięki 
odkryciom Pasteura, który jeszcze żył za mojej młodości, i dzięki odpowiednim środkom zapo-
biegawczym epidemię tę znamy tylko z tradycji. Ale jeszcze za moich dziecinnych lat, gdy obo-
wiązek szczepienia ospy nie był tak rygorystycznie jak obecnie przestrzeganym, często spotykało 
się ludzi o twarzach pokrytych bliznami po przebytej ospie, tzw. „dziobatych”. Zwłaszcza wśród 
mieszkańców wsi, wśród robotników miejskich, wśród służby itp. „dziobaci” byli zjawiskiem 
codziennym. W Hrubieszowie również w latach 80. i 90. ubiegłego wieku częste były jeszcze 
wypadki zachorowań na ospę.

Ludność Hrubieszowa za moich dziecinnych czasów była bardzo niejednolitą. Składała się 
w ogromnej przewadze z Żydów, trudniących się handlem, faktorstwem lub drobnymi rzemiosłami. 
Liczną grupę z dawna osiadłych obywateli Hrubieszowa stanowili mieszczanie, Polacy katolicy lub 
dawni unici zmuszani do prawosławia. Na przedmieściu Sławęcin było trochę Rusinów. Inteligencja 
zawodowa polska była bardzo nieliczna; tworzyło ją zaledwie kilkanaście rodzin: lekarzy, apteka-
rza, paru emerytów, księży itp. Równie liczną, może nawet liczniejszą od inteligencji polskiej, była 
napływowa klasa urzędnicza Rosjan; byli to nauczyciele, urzędnicy starostwa i magistratu, popi, 
a wreszcie obsada oficerska stacjonującego pułku. Każda z tych grup ludności tworzyła odrębne 
środowisko, żyła własnym życiem i kontaktowała się z innymi tylko na tle stosunków zawodowych.
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Żydzi byli najbardziej ruchliwym, gwarnym i rzucającym się w oczy elementem ludności mia-
steczka. Znaczna większość masy żydowskiej trudniła się handlem. Pewna ich część uprawiała 
także rzemiosła. W późniejszym czasie praktykował też w Hrubieszowie jeden Żyd lekarz. Żydzi 
byli prawie bez wyjątku ortodoksi i również poza bardzo nielicznymi wyjątkami stale zachowywali 
właściwy im strój. Ubierali się w długie do kolan, czarne lub rzadziej szare chałaty, szyte z lekkich 
materii, stale nosili takież czapki, kaszkiety z daszkiem niezdejmowane ani w bożnicy, ani w domu; 
pod czapką starsi nosili „jarmułki”, tj. płytkie, niewielkie mycki, przylegające do czubka głowy 
i wtedy w domu chodzili bez czapki. Buty ubierali długie lub częściej kamasze z gumami, tzw. „na 
folgach” (sznurowane trzewiki zupełnie nie były wtedy w użyciu), czasem w lecie w domu nosili 
pantofle. W szabas zamożniejsi ubierali się w jedwabne chałaty; pod chałatem nosili kamizelki, 
spod których nieraz wystawały białe tasiemki, związane z nabożnymi praktykami, zwane pogar-
dliwie przez gawiedź „cycełe”. W bożnicy lub w szabas, modląc się nakładali chusty w pasy czarne 
i białe, na czoło przywiązując drobne symbole przekazań mojżeszowych. Podobnie w mieszka-
niach, przy drzwiach wejściowych przymocowywali skośne blaszki z przepisami religijnymi, które 
wchodząc dotykali palcami.

Nosili zarost, niegolone brody i nieco przykrócane pejsy. Jedynie tzw. chasydzi, rabini i ich 
uczniowie, talmudyści, nosili długie, kręcone pejsy, które charakterystycznie zwisały przed usza-
mi po bokach głowy. Pejsy takie były zwykle przedmiotem podziwu i drwin gawiedzi i dlatego za-
pewne, a także ze względu na istniejące policyjne zakazy, przez ogół żydowski nie były noszone. 
Pod zaborem austriackim w Galicji Żydzi chałatowi powszechnie pejsy nosili. W ubiorze Żydówek 
nie było cech charakterystycznych, chyba brud i zaniedbanie i jedynie to, że mężatki nosiły peruki.

Tradycje judaistyczne Żydzi obserwowali bardzo skrupulatnie. Szabas święcili gorliwie. Już 
w piątek wieczorem rozpoczynali święto, zapalając w oknach drobne świeczki i wstrzymując się 
od wszelkich zatrudnień. Na wiosnę odprawiali święto kuczek, obozując wtedy na strychach pod 
gołym niebem na pamiątkę wędrówki przez pustynię i przebywania w namiotach. W tym celu 
na drewnianych domach żydowskich, na dachach były wbudowane specjalne podnoszone klapy, 
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normalnie opuszczone, a w czasie kuczek wzniesione do góry. W sądny dzień Żydzi szli nad rze-
kę modlić się i odprawiać pokutę. Scenę taką pięknie przedstawił dla Warszawy Aleksander Gie-
rymski na swoim obrazie Trąbki7. W soboty zbierali się Żydzi gromadnie w bożnicy, gdzie modlili 
się, zawodząc głośno i kiwając się rytmicznie. Osobno modliły się kobiety w bocznym i wyżej po-
łożonym pomieszczeniu bożnicy. Bożnica hrubieszowska był to duży i wysoki, biało otynkowany 
i porządnie utrzymany murowany budynek o założeniu prostokątnym. Byłem w niej podczas mo-
dłów sobotnich i podziwiałem żarliwość, z jaką modlili się Żydzi. Kilka lat później oglądałem także 
pięknie urządzone wnętrze bożnicy w Łodzi.

Jak wspomniałem, wyłącznie w rękach Żydów, z niewielkimi wyjątkami, był cały handel ma-
łomiasteczkowy. Wszystkie prawie sklepy w rynku: tekstylne, czyli sklepy towarów łokciowych, 
handlu żelazem, z uprzężą i skórami, sklepy powroźnicze, zegarmistrzowski, drobne kramarskie 
sklepiki z łakociami i wodą sodową, piekarnie były żydowskie. Dokoła rynku w murowanych do-
mach skupiały się sklepy zamożniejsze, jak Chaji z towarami łokciowymi, gdzie stałą klientką była 
nasza matka, Lejby z garniturami, galanteryjny Szyfmana itp. W sutkach, o których wspominałem, 
mieściły się liczne kramy, też wyłącznie żydowskie. Miasteczko było ruchliwe, okolica bogata, licz-
ne dwory ziemiańskie z powiatu hrubieszowskiego, a także z sąsiedniego Wołynia, zaopatrywały 
się w towary w Hrubieszowie, jarmarki gromadziły tłumy ludności wiejskiej z pobliskich wsi za-
równo polskich, jak i ruskich, handel więc kwitł i prosperował doskonale. Byli wśród Żydów ludzie 
zamożni, przede wszystkim bogaci kupcy zbożowi. Do nich zaliczał się Sztych, właściciel domu, 
w którym mieszkali rodzice.

Ziemia hrubieszowska jest urodzajna, pszenicę i inne zboża rodziła w bród i handlować było 
czym. Zamożni też byli kupcy właściciele domów oraz porządniejszych sklepów łokciowych i in-
nych znajdujących się w rynku.

7 Właściwy tytuł obrazu: Święto Trąbek.
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Jednym z najporządniejszych sklepów żydowskich był sklep galanteryjny Szyfmana, gdzie prócz 
galanterii, dziecinnych zabawek i drobnych przedmiotów domowego użytku można było dostać 
nuty i książki, zarówno szkolne podręczniki rosyjskie, jak i popularne wydania polskich dzieł 
beletrystycznych, a nawet książeczki do nabożeństwa, krzyżyki i medaliki. Szyfman był jednym 
z bardzo niewielu w Hrubieszowie Żydów, który nie chodził w chałacie, a ubierał się po europej-
sku. Również i żona jego, która często zastępowała męża w sklepie, ubierała się starannie i z pewną 
elegancją i mówiła poprawnie po polsku, co było rzadkością u Żydów.

Z państwem Szyfmanami zdarzyła się kiedyś niecodzienna i niewątpliwie zabawna historia. 
Pan Szyfman mianowicie musiał dwa razy brać ślub z własną żoną. Jest bowiem u Żydów zwyczaj, 
obserwowany w rodzinach ortodoksyjnych skrupulatnie, jak wszystkie z resztą zwyczaje tradycyj-
ne, że w razie owdowienia Żydówki, jeśli zmarły mąż posiada brata kawalera, wdowa obowiązana 
jest poślubić szwagra. Zdarzyło się, że pan Szyfman poważnie zachorował i była obawa, że umrze. 
Posiadał w Hrubieszowie niezamożnego brata, zwykłego chałaciarza. Pani Szyfmanowa była prze-
rażona, że rodzina będzie ją w razie śmierci męża zmuszała do poślubienia owego Żyda, do którego 
dystyngowana pani czuła awersję. Zaproponowała więc choremu mężowi, że weźmie z nim roz-
wód, by uniknąć w ten sposób grożącej jej przykrej ewentualności. Szyfman zgodził się i rozwód 
uzyskano, co u Żydów nie było sprawą trudną. Jednakże pan Szyfman wyzdrowiał i rozwiedzione 
małżeństwo znalazło się w kłopotliwej sytuacji. Jedynym wyjściem było wzięcie powtórne ślubu, 
co też uczyniono.

Olbrzymia większość Żydów żyła bardzo biednie. Zarówno wielu drobnych handlarzy, właści-
cieli sklepików, gdzie – jak żartobliwie mówiono – sprzedawano „śledzie z mydłem i naftę z powi-
dłem”, jak również uprawiający drobne rzemiosła stolarze, szklarze, krawcy, czapnicy, drukarz, bo 
i drukarnię Gutfelda posiadał Hrubieszów, introligator, jubiler (Stary Bucio), powroźnicy, faktorzy, 
tragarze – była to masa ludności biednej, częściowo, jak rzemieślnicy, bardzo pracowitej, częściowo 
bez stałego zajęcia, jak np. faktorzy, zarabiającej dorywczo co i gdzie się da, żyjącej w okropnych 
warunkach higienicznych, zaniedbanej pod względem kulturalnym, niedożywionej i brudnej, ale 
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gwarnej i ruchliwej. Złe odżywianie ludności żydowskiej, ciasnota mieszkaniowa, ogromna roz-
rodczość, a przy tym brak higieny i brud powodowały, że choroby trapiły tę ludność stale. Egipskie 
zapalenie oczu, gruźlica, tyfus brzuszny, a nawet i plamisty, były stałymi plagami tej najuboższej 
warstwy mieszkańców Hrubieszowa. Głównym pożywieniem ubogiej rodziny żydowskiej był chleb, 
śledzie, czosnek i cebula. Zwykle też od ubogiego Żyda zalatywał przykry odór tych pokarmów, 
pomieszany z wonią brudnej i zaniedbanej odzieży i bielizny, typowy „Armleutengeruch”. Jedynie 
w szabas Żydzi jedli lepiej, pokarm przygotowywany był w piątek: ryby, nawet drób. Trzymano się 
przy tym ściśle rytualnych zwyczajów. Tak na przykład ubój bydła był osobno wykonywany dla Ży-
dów przez rzeźników żydowskich, którzy zachowywali pewne obowiązujące ich przepisy, jak należy 
bydło zabijać. Również gdy w żołądku drobiu znaleziono jakiś przedmiot, np. igłę lub haftkę, to już 
taka kura czy kaczka uważana była za „trefną”, nie wolno było ich spożywać i Żydzi odstępowali 
je po byle jakiej cenie chrześcijanom. Ściśle także powstrzymywali się od jedzenia wieprzowiny. 
W domach chrześcijańskich większość Żydów nie chciała przyjmować żadnego jedzenia, uważając 
je za „trefne” i gdy matka moja częstowała np. krawca oddającego robotę lub introligatora przyno-
szącego oprawione książki, zgadzali się jedynie wypić kieliszek wódki i zagryźć kawałkiem cukru.

Żydzi bardzo szanowali swoich rabinów, a wielkim świętem dla nich było, gdy przyjeżdżał bar-
dziej znany rabin, „cadyk” z innych okolic. Rodziny żydowskie były bardzo liczne, brak dzieci był 
uważany za hańbę dla Żydówki i był wystarczającym powodem do rozwodu. Dlatego zapewne bez-
dzietni państwo Szyfmanowie łatwo dostali rozwód.

Dzielnice żydowskie Hrubieszowa pełne były umorusanych, krzykliwych dzieciaków, biegają-
cych na bosaka w majteczkach i koszuli, której wyciągnięty dolny brzeg sterczał zwykle z tylniego 
rozporka majteczek. Godnym podkreślenia jest, że pomimo nędzy panującej wśród Żydów prawie 
nie było u nich żebractwa ani złodziejstwa. Natomiast wszelkiego rodzaju oszustwa handlowe 
i szachrajstwa były na porządku dziennym. Gdyśmy przechodzili ulicami żydowskimi z pękiem 
kwiatów w ręku, to dzieci żydowskie biegły za nami i natrętnie upominały się: „Daj cacki! Daj cac-
ki!”, co zresztą uważam nie za objaw żebraniny, a za przejaw wrodzonego każdemu człowiekowi 
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poczucia i potrzeby piękna, istniejącego nawet u tak beznadziejnie tkwiącej w szarzyźnie dnia co-
dziennego dzieciarni żydowskiej.

Dzieci żydowskie nie uczęszczały do powszechnych szkół ludowych. Uczyły się w rabinackich 
szkołach trochę hebrajszczyzny, trochę rachunków, modlitw i zasad religii żydowskiej. Poziom 
oświaty był bardzo niski. Żydzi obserwowali gorliwie zasady swej religii i wszelkie przesądy. Poza 
tym uczyło ich życie. Znajomość języka zarówno polskiego, który okropnie kaleczyli, jak i rosyj-
skiego była bardzo niedoskonała. Na jednym z szyldów sklepiku przy moście na Huczwie był tak 
brzmiący napis rosyjski, gdyż ten na szyldach obowiązywał: „Warszawskij krasilnija. Prinimajutsja 
raznych odiożi krasit i czystit”. Co słowo, to błąd.

Stosunek Żydów do świata zwierząt był nielitościwy, co przy wielkiej biedzie mas żydowskich 
jest dość zrozumiałe. Konie woźniców żydowskich przeważnie wyglądały tak jak opisane konie 
woziwodów, często niemiłosiernie okładane batem i przeciążone nadmiernym naładowaniem 
towarów. Psów Żydzi nie trzymali nigdy. Natomiast prawie w każdym domu żydowskim był kot. 
Przykrym zwyczajem było wiązanie kota w piwnicy lub szopie na długim sznurku, by nie mógł 
uciec z pomieszczenia, gdzie miał tępić myszy. Źle karmiony miał tym energiczniej uprawiać łowy. 
Często widziało się nędzne, zabiedzone koty, które urwały się z niewoli i wałęsały się po ulicach ze 
sznurkiem na szyi. Również pędzenie przez żydowskich rzeźników na rzeź bydła, niemiłosiernie 
okładanego kijami, i cieląt, popychanych ku przodowi za ogon, zawsze wywoływało nasze oburze-
nie i protesty. Zdechłe koty, psy i szczury walały się często po zaułkach, śmietnikach i uliczkach, 
a także czasem znajdowaliśmy utopione w rzece koty z cegłą przywiązaną do szyi.

Drugą liczną warstwę ludności Hrubieszowa stanowili mieszczanie. Zajmowali domki i gospo-
darstwa podmiejskie. Ubierali się w niebieskie kapoty lub po miejsku, zajmowali się uprawą roli 
i ogródków, rybactwem, z rzemiosł w ich rękach było kołodziejstwo, ciesielstwo i kowalstwo, czę-
ściowo także szewstwo. Handel nierogacizną i masarstwo było również ich fachem. Mieszczanie 
hrubieszowscy byli to Polacy, katolicy bądź też oporni unici. Dostarczali do miasta nabiał, jarzyny, 
owoce. Masło, ser i jagody nosiły także kobiety z okolicznych wsi.



42

Mieszczanie obserwowali szereg tradycyjnych zwyczajów, np. śluby odbywały się przy ocze-
pinach, podawaniu „korowaja”, tj. kolistego placka, ubranego ozdobami i zawierającego drobne 
monety w spodzie, przy zachowaniu urzędników weselnych: starosty, swatki, drużek i drużbów, 
przy okolicznościowych śpiewach i przemowach. W święta Bożego Narodzenia aż do Trzech Króli, 
ich to dzieci i młodzież chodziła z szopką, w której występował herod, śmierć, diabeł, anioł, dziad 
z dzwonkiem, baba, Małgorzata tańcująca z „hułanami”, czarownica robiąca masło, żołnierz i wiele 
innych pięknie wystruganych i ubranych laleczek, zgrabnie poruszających się po wnętrzu szopki 
i zachwycających wpatrzoną dzieciarnię swą grą i ruchami. Śpiewy i dialogi uzupełniały sceny 
szopki. Chodzili również przebierani za śmierć i Heroda kolędnicy, chodzili liczni chłopcy z gwiaz-
dami kunsztownie wyklejonymi z kolorowych, przeźroczystych papierów, ze świeczką w środku 
i kręcącymi się dookoła osi. Gwiazdy te zwykle chłopcy pokazywali ze dworu poprzez szyby okna 
i śpiewali kolędy, zawsze kończąc życzenia zwrotem: „Czego życzę, tego winszuję”. Dostawali za-
wsze datek pieniężny lub gdy byli zaproszeni do mieszkania – także słodycze i ciasta. Na święta 
Wielkiej Nocy dziewczęta i kobiety przygotowywały przepiękne wielobarwne „pisanki”, rysując 
woskiem na jajkach desenie i wzory, barwiąc je na zasadzie podobnej jak barwi się batiki; jedno-
barwne „kraszanki” także były w użyciu.

Osobnym zagadnieniem związanym z mieszczaństwem hrubieszowskim była sprawa unii. Za-
początkowana jeszcze na soborze florenckim w XV wieku, ciągnęła się w Polsce bez wielkich re-
zultatów od synodu brzeskiego i sejmu w 1596 roku za Zygmunta III, który popierał unię kościoła 
wschodniego z rzymskim. Dopiero jednak odpadnięcie od Polski po pokoju andruszowskim w 1667 
roku za Jana Kazimierza lewobrzeżnej Ukrainy wpłynęło na porzucenie prawosławia przez archije-
rejów lwowskiego, przemyskiego, łuckiego i bracławskiego, przyjęcie przez nich unii i stopniowe 
rozprzestrzenienie się obrządku greckokatolickiego. W XVIII wieku lud przylgnął do unii, która 
stała się czynnikiem polonizacyjnym, i gdy w XIX wieku rząd carski zniósł unię i przyłączył ko-
ścioły unickie do prawosławia, lud przeciwstawił się tym zarządzeniom, co wywołało szereg kon-
fliktów i nawet krwawych tragedii (Kroże).
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Władze carskie, które dążyły do rusyfikacji tych ziem, traktując wszystkich unitów jako Rusinów, 
lansowały później projekt wydzielenia z obszaru 10 guberni Królestwa Polskiego, utworzonego po 
Kongresie Wiedeńskim (tzw. Królestwa Kongresowego, vulgo Kongresówki, która w oficjalnej no-
menklaturze rządowej w okresie popowstaniowym nazywała się „Prywislinskim Krajem”), części 
południowo-wschodniej jako tzw. Ziemi Chełmskiej, utworzenia z niej osobnej guberni i włącze-
nia do Wołynia. Społeczeństwo polskie przeciwstawiało się tym zakusom, gdyż groziło to tym sil-
niejszym naciskiem rusyfikacji, jak np. normowaniem życia według kalendarza nowego stylu itp.

Ludność była tu mieszana, polska i ruska, za czasów polskich Polacy byli katolikami, Rusini uni-
tami, choć również i wielu Polaków było unitami, gdyż nie przywiązywano dawniej znaczenia do 
należenia do tego lub innego obrządku i gdy nie było w pobliżu kościoła katolickiego, chrzczono 
i zapisywano dzieci w kościele unickim.

W Hrubieszowie i okolicy byli tzw. „uporstwujuszczyje”, czyli unici oporni, którzy nie chcieli 
uznać się za prawosławnych. Podlegali represjom urzędników carskich. Szereg ostrych zarządzeń 
zabraniał księżom katolickim udzielania posług religijnych unitom, jak chrztów, ślubów, spowie-
dzi, pogrzebów, za co groziły księżom surowe kary, aż do zesłania włącznie. Wobec tego we Lwowie 
i w Przemyślu w zaborze austriackim zorganizowano szereg punktów, gdzie unitom z Królestwa 
księża katoliccy udzielali tych sakramentów. Akcja religijna wiązała się ściśle ze sprawą narodowo-
ściową, gdyż chłop czy mieszczanin, który ugiął się i przyjął prawosławie, dostawał się pod wpływ 
rosyjskich popów i ulegał rusyfikacji.

Toteż społeczeństwo polskie gorąco popierało opornych, ułatwiając im przedostanie się niele-
galne przez granicę. Unici mieli do czynienia z księżmi katolickimi i uważali się za Polaków.

Z domem naszym pozostawał w dość bliskich stosunkach – o czym jeszcze później opowiem – 
jeden z takich opornych unitów, starszy mieszczanin Onufry Kraszkiewicz, który poza gospo-
darką drobnomieszczańską trudnił się ubojem świń, wyrobem przetworów mięsnych, kiełbas, 
szynek, głowizn, salcesonów, czy jak tam się jeszcze te wszystkie specjały nazywają. Co roku 
urzędował i u nas w tym charakterze, matka bowiem nasza hodowała zwykle jednego prosia-



Stojąca na skarpie świątynia została wzniesiona w latach 1795-1828 jako cerkiew kościoła grecko-unickiego 
pw. św. Mikołaja. Od 1875 (likwidacja Kościoła unickiego) do 1915 roku pełniła funkcję cerkwi prawosławnej 

(autor nazywa ją cerkiewką św. Mikołaja). Obecnie to kościół parafialny pw. św. Stanisława Kostki i od 2002 roku – 
Sanktuarium Matki Bożej Sokalskiej pod opieką klasztoru oo. Bernardynów.

MBP, CATL udostępnił Łukasz Krawczyk.



Książeczka do nabożeństwa z odręcznym podpisem właściciela – Onufrego Kraszkiewicza, z datą 2 stycznia 1889.
MBP, CATL udostępniła Lucyna Kraszkiewicz.
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ka. Kraszkiewicz był ogólnie znanym w Hrubieszowie i szanowanym, odznaczał się przy tym 
dużą cywilną odwagą i znana była i podziwiana wśród Polaków hrubieszowskich jego rozmo-
wa z naczelnikiem powiatu, gdy ten chciał go w sposób przyjacielski przekonać o konieczno-
ści należenia do prawosławia. Zacząwszy od zapewnienia swej lojalności dla „najjaśniejszego” 
pana (musiał oczywiście czymś osłonić swe stanowisko i bezpieczeństwo), stwierdził jednak, 
że religii swych ojców się nie wyrzeknie i nie będzie również namawiał swych dzieci do tego. 
A sprawa była bardzo przykra, bo córka Kraszkiewicza wzięła ślub galicyjski, mieszkała u ojca 
z mężem i była w ciąży. W podobnych wypadkach, bardzo często władze carskie stosowały dra-
styczną represję, uznając takie kobiety, które zalegalizowanego na terenie imperium rosyjskiego 
świadectwa zamążpójścia nie posiadały, za nierządnice. Nakazywano im zaopatrzyć się w tzw. 
żółty bilet, który obowiązywał zawodowe prostytutki, i zgłaszać się do powiatowego lekarza 
na oględziny zdrowotne. Była to niesłychanie upokarzająca szykana i powodowała sprzeciwy, 
opory, aresztowania i dramaty.

W pewnym stosunku do sprawy unickiej pozostawała też fundacja staszicowska. Jak wiado-
mo, ks. Stanisław Staszic nabył od Sapiehów w 1811 roku dobra hrubieszowskie i utworzył z nich 
Towarzystwo Rolnicze Hrubieszowskie, do którego należały wsie: Pobereżany, Czerniczyn, Bo-
horodyca, Dziekanów, Szpikołosy, Jarosławiec, Busieniec i miasto Hrubieszów z przedmieściami. 
Chłopi i mieszczanie należący do Towarzystwa i zwani towarzyszami uzyskiwali niezależnie od 
religii (katolicy, unici i Żydzi), na bardzo dobrych warunkach, pożyczki lub zapomogi w gotów-
ce lub materiałach, w razie pogorzeli na odbudowę domów, także dla nowo zakładanych osiedli, 
w mieście na krycie domów niepalnym materiałem, świadczenia w razie gradobicia, drewno na 
opał itp. Prezesem Towarzystwa miał być każdorazowo starszy obywatel z rodziny Grotthusów, 
okolicznych obywateli ziemskich. W razie gdyby nie było w tej rodzinie odpowiedniego kandyda-
ta, miał rolę prezesa pełnić czasowo burmistrz Hrubieszowa. Towarzystwo rozwijało się i prospe-
rowało bardzo dobrze. W mieście za kwoty uzyskane od Towarzystwa wymurowano 38 domów 
(25 żydowskich, 13 chrześcijańskich); chłopi cenili sobie bardzo należenie do Towarzystwa i ko-
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rzystali z zapomóg. Utworzenie Towarzystwa Hrubieszowskiego na zasadach tak wybitnie demo-
kratycznych i postępowych chlubę przynosi jego twórcy i kulturze polskiej.

Tradycja staszicowska była w Hrubieszowie dość żywa. W kościele, na nawie głównej było 
umieszczone popiersie Staszica, odlew żelazny wykonany w hucie Białogon pod Kielcami, urucho-
mionej staraniem Staszica. Ojciec mój otrzymał pochodzący od rodziny Szlubowskich (właścicieli 
Parczewa) piękny portrecik Staszica, wykonany przez pannę Szlubowską, posiadał też muzealnej 
wartości żelazną plakietę, wykonaną także w Białogonie, przedstawiającą lewy profil Staszica 
w klasycystycznym ujęciu.

Nie przewidział jednak Staszic, że burmistrzem i prezesem Towarzystwa może być urzędnik car-
ski, Rosjanin, wyzyskujący swe stanowisko dla celów wynaradawiania ludności. W latach 80. i 90. 
stało się Towarzystwo narzędziem rusyfikacji. Jeśli chłop nie przyniósł kartki od popa, że odbył 
u niego spowiedź, co równało się u unitów, a także i u katolików deklaracji przejścia na prawosławie, 
to nie dostawał żadnej zapomogi. Działo się to z krzywdą zrzeszonych. Szereg jednak mieszczan, jak 
nasz Kraszkiewicz, wolało zrezygnować z dobrodziejstw Towarzystwa, a nie zrzekać się swej wiary.

I wśród inteligencji polskiej byli nieliczni unici. Unitą był właściciel składu aptecznego Konstan-
ty Sienkiewicz, przyjaciel mojego ojca, unitą był jeden z lekarzy hrubieszowskich, dr Łaniewski. 
Przymus załatwiania formalności religijnych w cerkwi prawosławnej niejednokrotnie utrudniał 
im sytuacje i sprawy życiowe.

Dr Łaniewski uważał siebie za Polaka i gorącego patriotę polskiego. Posiadał córkę miłą, ale 
nie najmłodszą już panienkę, której zamążpójście było zapewne utrudnione właśnie z powodu 
notowania ich jako prawosławnych. W oficynie Sztycha mieszkał młody i przystojny podporucz-
nik Butyrskiego pułku piechoty – Listowski, który zakochał się w pannie Łaniewskiej. Oficer ten 
widocznie mnie jako dzieciaka lubił, gdyż często zabierał mnie do swego pokoju i pozwalał brać 
do ręki szable, co oczywiście wzbudzało mój entuzjazm i wielką dla niego sympatię. Doktór Ła-
niewski, dowiedziawszy się o staraniu rosyjskiego oficera, choć Polaka, o rękę córki, był stanowczo 
przeciwny temu małżeństwu. Gdyż nie chciał wydawać córki za oficera armii rosyjskiej. Natomiast 
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matka moja, która bardzo wysoko ceniła instytucję małżeństwa i chętnie różne młode pary swatała, 
znając zarówno pannę Łaniewską, jak i Listowskiego, bardzo gorąco zachęcała ich, by się pobrali. 
Małżeństwo to doszło do skutku. Młody podporucznik Listowski był później cenionym genera-
łem w armii polskiej i na czele swej dywizji powstrzymał i rozbił w 1920 roku armię Budionnego 
na terenie Lubelszczyzny. W kilkadziesiąt lat później, już po drugiej wojnie światowej, byłem raz 
zaproszony przez profesora Listowskiego ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warsza-
wie podczas zjazdu botaników do przejażdżki jego autem do Żelazowej Woli. Zrobiło mi ogromną 
przyjemność dowiedzenie się, że wychował się on w Hrubieszowie i jest synem mojego znajome-
go, późniejszego generała Listowskiego, i panny Łaniewskiej. Pomyślałem wtedy, że może sympa-
tia, jaką darzył mnie jako dziecko młody oficer Listowski, była dla niego zachętą do ożenienia się 
i wzbudziła chęć posiadania własnego podobnego synka.

W związku ze sprawą unicką, a także z ogólnym położeniem społeczeństwa polskiego pod zabo-
rem rosyjskim i naciskiem rusyfikacji, wyrobiło się wśród społeczeństwa polskiego silne poczucie 
odrębności narodowej, solidarności i przeciwstawiania się wszelkim zakusom rusyfikacji. Społe-
czeństwo broniło się od wynarodowienia. W strefie unickiej walka o narodowość polską przybie-
rała tym ostrzejsze formy. Sprawa wyznania ściśle wiązała się ze sprawą narodowości. Przejście 
na prawosławie lub mieszane małżeństwo, które zmuszało do zmiany wyznania, spotykało się ze 
strony społeczeństwa polskiego z ostrym potępieniem. „Perekińczykom”, tj. zmieniającym religię, 
okazywano pogardę i bojkotowano ich towarzysko. Uważano ich za zdrajców sprawy narodowej. 
Toteż wypadki przejścia na prawosławie zdarzały się rzadko. Gdy jedna z mieszczanek przedmieść 
Hrubieszowa, córka drobnego dzierżawcy czy też oficjalisty, wychodziła za mąż za Rosjanina, na 
weselu przystąpił do niej stary przyjaciel jej nieżyjącego ojca i ponurym głosem przemówił:

– Panno Marto! Śnił mi się dziś pani ojciec. Stanął przede mną i zapytał: Czy to prawda, że Mar-
ta wychodzi za mąż?

– Prawda – odpowiedziałem.
– Za moskala?
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– Prawda – odpowiedziałem.
– Za prawosławnika?
– Prawda.
– Za wroga narodu?
– Prawda.
A wtedy ojciec pani trzykrotnie zawołał:
– Przeklęta Marta, przeklęta Marta, przeklęta!
Inna z naszych znajomych z ziemiańskiej rodziny z okolic Hrubieszowa wyrzekła się swego 

pierworodnego syna za to, że ożenił się z Niemką.
Jak wspomniałem, inteligencja polska była w Hrubieszowie bardzo nieliczna. Niedostępne 

dla niej były stanowiska rządowe urzędnicze, które obsadzano tylko Rosjanami. Ani w szkol-
nictwie, ani w administracji, na poczcie czy na kolei, oprócz bardzo nielicznych wyjątków, Po-
laków nie zatrudniano. Handel był w rękach Żydów, pozostawały więc jedynie wolne zawody, 
którym mogli się poświęcać przedstawiciele inteligencji polskiej. W Hrubieszowie w latach 
80. i 90. XIX wieku grono inteligencji polskiej tworzyło czterech–pięciu lekarzy, aptekarz, dwu 
właścicieli składów aptecznych, dwu księży, adwokat, inżynier powiatowy, kierownik syndyka-
tu rolniczego, kierownik warsztatów mechanicznych i wreszcie paru emerytów, zaledwo więc 
kilkanaście rodzin.

Życie towarzyskie było niezmiernie słabo rozwinięte. Trzymano się i odwiedzano małymi kół-
kami, wobec różnych prowincjonalnych zadrażnień dość niechętnie ku sobie ustosunkowanymi. 
Żadnych kulturalnych imprez w Hrubieszowie nie było. Raz na kilka lat dawała przedstawienie 
jakaś prowincjonalna trupa aktorska, równie rzadko pojawiał się przejezdny cyrk, odczyty polskie 
nie były dopuszczalne. Kina nie były jeszcze znane, tym bardziej i radio. Dopiero zdaje się w 1904 
roku podziwiałem po raz pierwszy kinematograf na wystawie rolniczej w Częstochowie. Muzykę 
można było uprawiać jedynie w domu. Rodzice więc, gdy dzieci podrosły, nabyli pianino i młodsza 
siostra i ja uczyliśmy się grać na nim, ale oboje nie mieliśmy w tym kierunku ani zamiłowania, ani 
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zdolności. Nawet tak pospolite w prowincjonalnych ośrodkach karciarstwo kwitło wśród inteli-
gencji polskiej Hrubieszowa tylko w nielicznych kółkach.

Pozostawała jedynie lektura, jako dostarczycielka kulturalnej rozrywki i ratująca od zastoju du-
chowego i intelektualnego. Trzeba stwierdzić, że w domach polskich w Hrubieszowie czytano sporo 
i interesowano się życiem kulturalnym i naukowym. Abonowano czasopisma fachowe i ogólne, 
kupowano książki. Dom rodziców był pod tym względem na pewno nie na ostatnim, a raczej na 
jednym z pierwszych miejsc w miasteczku. Rodzice stale prenumerowali wychodzące w Warszawie 
„Gazetę Polską” i jeden lub dwa tygodniki: „Tygodnik Ilustrowany”, „Wędrowiec” lub „Biesiadę Lite-
racką”, dla podrastających dziewczynek „Wieczory Rodzinne”. Było tych tygodników wtedy bardzo 
niewiele, ale były doskonale redagowane. Zamieszczano w nich poważne artykuły informujące 
o życiu kulturalnym i postępach naukowych na świecie, zawsze były odcinki beletrystyczne pióra 
najwybitniejszych naszych pisarzy: Prusa, Orzeszkowej, Sienkiewicza. W „Biesiadzie” umieszczał 
swe rysunki i dowcipy Kostrzewski, z „Tygodnika” dowiedzieliśmy się o wynalazku promieni Ro-
entgena, o telegrafie bez drutu itp. Polityczne wiadomości były ograniczone i niewiele mówiące 
wobec ścisłej carskiej cenzury prewencyjnej. Rodzice poza tym kupowali wiele książek. Wychodzi-
ło wtedy szereg jubileuszowych wydawnictw beletrystycznych, jak komplety dzieł Mickiewicza, 
Prusa, Orzeszkowej, Konopnickiej, Pługa, wychodziła Biblioteka Dzieł Wyborowych, zawsze więc 
dużo było nowych książek i dużo się czytało. Ojciec miał zamiłowanie do dzieł historycznych, toteż 
wiele cennych wydawnictw pięknie ilustrowanych znajdowało się w szafie bibliotecznej rodziców.

Rozrywek i zaspakajania potrzeb higieny dostarczały spacery i powszechnie ulubione kąpiele 
w Huczwie. Prawie w każdym ogrodzie przytykającym do rzeki znajdowała się łazienka w posta-
ci ogrodzenia z desek i schodków prowadzących do wody. Masowo kąpano się też na miejscach 
otwartych. Wspominałem, że Żydzi kąpali się naprzeciw wąwozu koło cerkiewki św. Mikołaja. 
Dzieciarnia mieszczańska kąpała się wszędzie, choć były miejsca, gdzie kąpano się licznie, jak 
wymienione już przy drodze do Sławęcina. Mężczyźni kąpali się zawsze nago, kąpielówki nie były 
zupełnie w użyciu. Kobiety kąpały się w łazienkach i do kąpieli używały specjalnych strojów, ro-



Widok na rzekę Huczwę z mostu na ulicy Stanisława Staszica w kierunku zachodnim.  
W czasach autora ulica nazywała się Mostowa. Po prawej stronie widoczny internat szkolny.

Pocztówka nadana z Hrubieszowa w 1916 roku.
MBP, CATL udostępniła Zuzanna Rządkowska.
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dzaj koszul z falbankami i szerokie pantalony. Poza tym jako rozrywka kwitło niezorganizowane 
i bardzo dyletanckie rybołówstwo, którym zajmowała się dzieciarnia.

Bardzo mało osób uprawiało w Hrubieszowie myślistwo. Poza paru urzędnikami powiatowymi 
i paru wojskowymi Rosjanami wśród inteligencji polskiej jednym z niewielu nemrodów, którzy 
temu sportowi oddawali się z zamiłowaniem i znawstwem, był dobry nasz znajomy, kierownik 
syndykatu rolniczego, pan August Sroczyński. Syndykat zaopatrywał przeważnie większe majątki 
ziemskie w nasiona i narzędzia rolnicze i pan August, mając do czynienia głównie z właściciela-
mi lub dzierżawcami majątków rolnych, sam pozował na obywatela ziemskiego, odpowiednio się 
ubierał, trzymał parę koni, furmana stroił tak, jak to było w zwyczaju po dworach, polował, lubił 
dobrze zjeść i nie gardził kieliszkiem. Był niewątpliwie dobrym handlowcem i solidnie prowa-
dził przedsiębiorstwo. Do polowania miał pięknego krótkowłosego wyżła Asa, z którym często 
chodził na łąki za Huczwą, gdzie strzelał dubelty, bekasy, kuligi, chruściele – derkacze, czasem 
wybierał się dalej na kuropatwy, przepiórki lub dzikie kaczki. Bywał też zapraszany na polowania 
dworskie na zające, lisy i dziki.

Liczni stosunkowo w Hrubieszowie lekarze Polacy (Krajewski, Łaniewski, Golakowski, Stecki, 
później Szanecki), a poza tym lekarz pułkowy Rosjanin i później także jeden lekarz Żyd (których 
nazwisk nie pamiętam), poza rzadkimi wspólnymi konsyliami u ciężej chorych pacjentów nie 
utrzymywali ze sobą stosunków towarzyskich. Więcej było kwasów na tle zawodowym niż współ-
pracy. Przyczyną wzajemnych niechęci byli najczęściej faktorzy. Niektórzy lekarze mieli bowiem 
zwyczaj opłacania Żydów stręczycieli, którzy zwłaszcza w dnie jarmarków starali się skierowywać 
chorych do doktora opłacającego faktora. Zdarzało się, że chory, szukający określonego lekarza, 
był wprowadzany w błąd i kierowany do innego, co wobec mało rozgarniętych i nieorientujących 
się w stosunkach miejskich chłopów nie było trudne. Faktorzy zachęcali pacjentów do odwiedza-
nia swego lekarza, przedstawiali go jako jedynego znającego się na chorobach, a dyskredytowali 
innych. Nie wszyscy lekarze korzystali z usług stręczycieli. Mój ojciec uważał takie postępowanie 
za niegodne etyki lekarskiej i nigdy nie korzystał z usług faktorów. Miał też pretensje do tych kole-
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gów, którzy odbijali mu pacjentów przy pomocy tej metody. Rzecz naturalna, że w tych warunkach 
o zażyłych stosunkach towarzyskich nie mogło być mowy.

Zawód adwokacki reprezentował w Hrubieszowie pan Adam Czarkowski, który bodajże nie 
posiadał ukończonych studiów uniwersyteckich, był jednak zdolnym prawnikiem i cieszył się 
znacznym powodzeniem zawodowym. Ożeniony był z dobrą znajomą mej matki, choć znacznie 
od niej młodszą, panną Heleną Wyszyńską. Sam miał bardzo przenikliwe i sugerujące spojrzenie, 
spiczastą mefistofelowską czarną bródkę i nerwowe, choć opanowane ruchy.

Inżynier powiatowy Krycki brał mały udział w życiu polonii hrubieszowskiej, zajmował się swy-
mi zawodowymi sprawami i żył dość odosobniony w swej bardzo pięknej posesji i domu położo-
nym w szpitalnej dzielnicy, przy drodze na Pobereżany. Czasem pono odbywały się u niego seanse 
karciane przy dość wysokich stawkach, nawet z udziałem Rosjan.

Kierownik warsztatów mechanicznych, pan Bodalski, nie utrzymywał stosunków towarzyskich 
z inteligencją hrubieszowską i uważał się raczej za mechanika – fachowca.

Bardzo kulturalnym domem był dom Kiesewetterów. Pan Kiesewetter, emeryt, księgarz lubel-
ski, osiadły na starość w Hrubieszowie, miał piękną parcelę, schodzącą od ulicy Pańskiej aż do 
Huczwy. Przy ulicy stał murowany budynek Kasy Skarbowej, w tyle jedną z oficyn zajmował wła-
ściciel. Państwo Kiesewetterowie mieli troje dorosłych dzieci: Wiktora, też jak i ojciec księgarza, 
Władysława – buchaltera, i córkę Helenę. Panna Helena, tak zawsze ją nazywaliśmy, udzielała 
prywatnych lekcji polskiego, literatury i historii polskiej, pięknie rysowała. Prywatne nauczanie 
bez odpowiednich kwalifikacji egzaminów rządowych nie było dozwolone, toteż i my, chodząc do 
niej na lekcje, zwracaliśmy uwagę, czy nie jesteśmy obserwowani przez policjanta czy żandarma.

Pan Kiesewetter malował olejne obrazy, m.in. ilustracje do trylogii Sienkiewicza, wypalał na drew-
nie, miał pracownię i często latem przesiadywał w niewielkiej hali, którą pobudował na stromym 
zboczu ogrodu i z której wiódł podziemny korytarz wycięty w lessowym terenie. Chronił się tam 
w czasie upałów i miał skład różnych przyborów. Z rodziną państwa Kiesewetterów, bardzo miłych 
i kulturalnych ludzi, rodzice utrzymywali dość częste, choć nieco oficjalne stosunki towarzyskie.
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Uczennice i nauczyciele Szkoły Żeńskiej. Wśród nauczycieli Helena Kiesewetter (w czarnym kapeluszu) 
oraz ks. Melchior Juściński. Fotografia wykonana w drugiej dekadzie XX wieku.

MBP, CATL udostępniła Lucyna Kraszkiewicz.
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Księży katolickich w Hrubieszowie było dwu. Dziekanem, który najbardziej utrwalił się w mej 
pamięci, był ks. Adam Kwiatkowski. Gorliwy kapłan, bez zarzutu pod względem moralnym, prze-
jęty swą rolą duszpasterską, pełen inicjatywy i dbałości o sprawy kościelne, umiał pociągnąć spo-
łeczeństwo polskie do zorganizowanych czynów społecznych. Tak więc zaagitowani przez niego 
mieszczanie poprawili drogę przez Podgórze na cmentarz, końcowy dojazd wysypując szutrem 
i obsadzając drzewami. Namówił i zaprosił panie z inteligencji do kwestowania zamiast służące-
go kościelnego w niedziele z tacką podczas mszy. Dawało to w rezultacie wydatne zwiększenie się 
ofiarności parafian. I moja matka, odznaczająca się wielką pobożnością, kwestowała również ciesząc 
się, gdy udawało się jej uzbierać więcej aniżeli innym paniom. Przypisywała to swej uprzejmości 
i miłym podziękowaniom, jakie kierowała do ofiarowujących. Ksiądz Kwiatkowski urządzał nauki 
dla dzieci idących do spowiedzi. Restaurował kościół, zakładając terrakotową posadzkę, fundując 
malowidła ścienne w prezbiterium, w bocznej nawie kazał wyciąć okno gotyckie i ozdobić je, ku 
zachwytowi parafian, kolorowymi szybkami, ustawiając na tle okna statuę Matki Boskiej. Zapew-
ne nie wszystkie te przeróbki były konieczne i celowe. Dziś są często krytykowane (por. A. Wia-
trowski, Dzieje Hrubieszowa..., s. 68), niemniej jednak świadczą o wielkiej gorliwości, inicjatywie 
i energii dziekana. Ksiądz Kwiatkowski pisał i wydawał drobne broszury umoralniające w duchu 
religijnym. Przez innych księży był uważany za masona.

Drugim księdzem był wikary, ks. Grabowicz, o zupełnie innym poziomie etyki i charakteru. Był 
katechetą gimnazjalnym. Uczył nas wprawdzie religii po polsku, wbrew zakazom, co na jego po-
chwałę stwierdzić należy, nie odznaczał się jednak zbyt wysokim wykształceniem. Mnie na lekcji 
religii przekonywał i kazał uzyskać potwierdzenie u mojego ojca, jako znającego anatomię ludz-
ką lekarza, że każdy mężczyzna ma z prawej strony o jedno żebro mniej, jako dowód stworzenia 
Ewy z żebra Adama. Był zgorszony, gdym mu zakomunikował, że ojciec mój nie potwierdził jego 
informacji. Powszechnie był znany jego romans z panną Lechówną, ładną dziewczyną pocho-
dzącą z hrubieszowskiej niezamożnej rodziny. Charakterystycznym jest dla mentalności plebsu 
prowincjonalnego, że matka jej chlubiła się tym stosunkiem córki twierdząc, że to przez zazdrość 



56

inne panienki potępiają jej Marynię. Gdy w późniejszym czasie ksiądz Grabowicz uległ wypadkowi 
i okaleczył ręce, gorliwi katolicy w Hrubieszowie orzekli, że to kara boża za jego romans.

Kupców Polaków było bardzo niewielu. Wymienić można na palcach rąk wszystkie przedsię-
biorstwa handlowe prowadzone w Hrubieszowie przez Polaków. Był jeden porządny handel kolo-
nialny, połączony z pokojem do śniadań, prowadzony przez pana Wydrychiewicza, odznaczającego 
się zarówno inteligencją, jak i pewną kulturą towarzyską. Podobne aspiracje miał właściciel sklepu 
galanteryjnego pan Cypryszewski, było parę jatek z uboju nierytualnego i masarni z wędlinami, 
dwa składy apteczne, pana Sieniewicza i pana Lecha. Apteka była również przez wiele lat stale w rę-
kach bardzo kulturalnej rodziny państwa Du Chateau. Z czasem powstała rządowa herbaciarnia 
dość podrzędnego rodzaju, felczer-golibroda – oto i wszystkie nieliczne zakłady handlowe i usług 
społecznych pozostające wtedy w Hrubieszowie w rękach nieżydowskich.

Oryginalną postacią był wspomniany właściciel sklepu galanteryjnego, konkurującego z ży-
dowskim sklepem Szyfmanów, pan Cypryszewski. Rozpoczął swą karierę jako chłopiec od szewca 
roznoszący naprawione obuwie do klientów. Nieznanymi mi drogami, może przez ożenek, dorobił 
się pięknego sklepu w rynku hrubieszowskim, gdzie, podobnie jak u Szyfmanów, można było do-
stać: zabawki dziecinne, nuty, książki, przybory piśmienne itp. Pan Cypryszewski, drobny, szczupły, 
o pięknie zakręconych długich jasnych wąsach, odznaczał się wyszukaną elegancją nienagannego 
ubioru, uprzedzającą grzecznością i usiłowaniem wyrażania się kwieciście i w sposób, który miał 
dowodzić wysokiej inteligencji. Nigdy jednak nie udawało mu się użyć obcych wyrazów w nale-
żytym znaczeniu. Powodowało to nieraz zabawne nieporozumienia. Raz matka moja chcąc po-
darować mi lupę do oglądania owadów, zapytała o nią pana Cypryszewskiego. Ten pamiętając, że 
ma do czynienia z żoną lekarza, który wszak do rozmaitych zabiegów potrzebuje najróżniejszych 
utensyliów, a może zdetonowany nieznaną mu nazwą przedmiotu podejrzanie się rymującą, z god-
nością odrzekł matce:

– Nie, pani dobrodziejko, takich rzeczy w sklepie mym nie trzymam. – Położył przy tym nacisk 
na wyrazie „takich”.
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Wmięszała się do rozmowy poczciwa i skromna pani Cypryszewska, posiadająca podobnie jak 
mąż imię Karoliny, pytając matkę, co to jest lupa i do czego służy. Pan Cypryszewski przerwał swej 
żonie indagację słowami:

– Moja Karolciu! Proszę cię, nie pytaj się pani doktorowej o takie rzeczy.
Matka moja, zorientowawszy się w nieporozumieniu zapytała, czy może mają w składzie szkła 

powiększające.
– A, szkła powiększające posiadamy! – odrzekł pan Cypryszewski, podając matce wybór więk-

szych i mniejszych lup.
Poza wymienionymi, mieszkało jeszcze w Hrubieszowie paru emerytów, parę ciotek opiekują-

cych się bratankami uczęszczającymi do progimnazjum i to była cała inteligencka polonia hrubie-
szowska. W takich warunkach życie toczyło się jednostajnie i skromnie, poświęcone pracowitym 
zabiegom o utrzymanie egzystencji, urozmaicone jedynie kłopotami rodzinnymi i troskami pracy 
zawodowej. Kto chciał użyć wielkomiejskich uciech, wyjeżdżał do Lublina lub rzadziej do Warsza-
wy, mało kto jednak mógł sobie na to pozwolić, chyba że zmuszały go do tego interesy czy inne 
okoliczności.

Liczniejsi nieco niż polska inteligencja byli urzędnicy Rosjanie. Hrubieszów był miastem powia-
towym, posiadał więc obsadę urzędu powiatowego, kasy skarbowej, poczty, ponadto magistratu 
itp. Urzędnikami byli wyłącznie Rosjanie, Polaków bowiem na posady rządowe nie przyjmowano, 
chyba tylko na bardzo podrzędne stanowiska drobnych urzędników czy pisarzy w wypadku braku 
odpowiednich kandydatów Rosjan. Znaczną grupę rosyjską stanowiło kilku nauczycieli progimna-
zjum, kilku popów i wreszcie wojsko. W Hrubieszowie za mojej pamięci stacjonował w latach 80. 
i początku 90. Butyrski pułk piechoty, później zaś 20. Olwiopolski pułk dragonów. Pułkownikiem 
tych ostatnich był zrusyfikowany i ożeniony z Rosjanką Polak, Jagiełło, jedyny podobno w owym 
czasie w armii rosyjskiej kawaleryjski pułkownik Polak. Oficerami prawie wyłącznie byli Rosjanie, 
trzymali się ściśle swego grona i nawet z urzędnikami Rosjanami rzadko się kontaktowali tak, że 
pułk, poza defiladami i muzycznymi produkcjami orkiestry w czasie galówek przed cerkwią, w życiu 
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kulturalnym miasta zupełnie nie brał udziału. Wojsko mnie jako dzieciaka zawsze interesowało. 
Chętnie przyglądałem się ćwiczeniom wykonywanym, zresztą pieszo, przez kompanie dragonów 
na placu koło cerkiewki. Zachwyt wywoływały szarże całych szwadronów na błoniach w Pobere-
żanach i ćwiczenia konno w braniu skokiem przeszkód. Dragoni mieli konie rosłe, piękne, lecz 
dość ogniste i złośliwe. Częste były wypadki czy to kopnięć, czy nawet ugryzień. Natomiast tabo-
ry pułkowe przy wjeździe pułku do Hrubieszowa składały się z olbrzymich wozów drabiniastych, 
wyładowanych skrzyniami i zaprzężonych w pary równie wielkich, siwych, długonogich wołów 
ukraińskich, które w Hrubieszowie wzbudziły sensację.

Polacy nie utrzymywali stosunków towarzyskich z Rosjanami. Jedynie tylko tych, którzy posia-
dali pewne funkcje oficjalne, jak lekarza powiatowego, inżyniera powiatowego, lekarza szpitalnego 
i równocześnie gimnazjalnego (które to funkcje spełniał mój ojciec), obowiązywało raz do roku 
składanie oficjalnych wizyt z życzeniami świątecznymi w okresie Wielkiej Nocy tym Rosjanom, 
z którymi ich łączyły stosunki służbowe. Również ci Polacy zmuszeni byli do zjawiania się w dni 
galówek na uroczystym nabożeństwie w soborze prawosławnym, w odpowiednim mundurze 
urzędniczym, w czarnym tużurku, ze szpadą przy boku i w kapeluszu stosownym, tzw. „pierogu”.

Społeczeństwo polskie stroniło od Rosjan. Uważano ich za zaborców, za wrogi element, na-
rzucony przez obcy i znienawidzony rząd. Zbyt świeże jeszcze były w pamięci starszego, żyjące-
go pokolenia wspomnienia z powstania 1863 roku; pamięć o okropnościach wojny powstańczej, 
o konfiskatach majątków, zsyłkach na Sybir, o cierpieniach w katorgach, zbyt niedawne jeszcze 
prześladowania unitów, strzelanie do procesji w Krożach, aktualny ucisk rusyfikacyjny i systema-
tyczne odsuwanie elementu polskiego od udziału w rządzie i administracji, ograniczanie życia 
kulturalnego Polaków, rewizje, prześladowania za patriotyczne wystąpienia, by mogło być ina-
czej. Jako zdradę narodową traktowano rzadkie zresztą wypadki przejścia na prawosławie, ludzi 
takich nazywano „perekińczykami”; podobnie bojkotowano ludzi żeniących się z Rosjankami lub 
panny wychodzące za mąż za Rosjan, obowiązywał wtedy ślub w cerkwi prawosławnej. Podobnie 
źle widziane było przyjaźnienie się z Rosjanami, bywanie w rosyjskich domach. Na skutek takiego 
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nastawienia nie było współżycia Polaków z Rosjanami i każda z tych grup mieszkańców Hrubie-
szowa żyła zupełnie odrębnym życiem. Nie organizowano wspólnych zebrań czy zabaw i starano 
się bojkotować te, które Rosjanie w celu rusyfikacyjnym celowo urządzali, starając się przyciągać 
do nich jak największą ilość Polaków.

Mimo to jednak zdarzały się wypadki ulegania jednostek o słabszych charakterach wpływom 
rusyfikacji, czy to ze względów matrymonialnych, czy dla kariery urzędniczej. Toteż nierzadko zda-
rzały się wśród Rosjan nazwiska czysto polskie. W Hrubieszowie na przykład – jak wspomniałem –  
pułkownikiem dragonów był Jagiełło (choć ten podawał się za Polaka), nauczycielem w szkółce 
ludowej był Kraszewski, a popem przy cerkiewce św. Mikołaja – Korzeniowski, którego nazwisko 
Rosjanie wymawiali: Korżeniewskij.

Również zupełnie osobnym życiem żyli Żydzi, w 99 proc. ortodoksi. Przejście na katolicyzm 
u Żydów było wypadkiem bardzo rzadkim i spotykało się z nieprzejednanym, nienawistnym sto-
sunkiem współwyznawców. W Hrubieszowie znałem jedyny wypadek, że u pań Jastrzębskich, 
prowadzących zakład kapeluszniczy, wychowywała się dziewczynka ochrzczona, a pochodząca 
z żydowskiej rodziny, Marynia Życka. Wychowawczynie ukrywały jej pochodzenie w tajemnicy.

Osobną kastę ludzi, o których należy wspomnieć, stanowili żebracy. Był w Hrubieszowie dom 
dla starców i kalek, który zamieszkiwali starsi, pozbawieni środków do życia ludzie wykolejeni. 
Rekrutowali się przeważnie spośród zubożałych mieszczan, najczęściej z pogorzelców. Stanowili 
w życiu Hrubieszowa stały element. Mieli powszechnie uznany przywilej chodzenia w soboty gru-
pami od domu do domu po prośbie, celem zbierania jałmużny. Dostawali zwyczajowo po groszu na 
osobę. W dniu żebraniny przychodziło ich po pięcioro, siedmioro i więcej, nawet około 40–50 osób 
przewinęło się w ten sposób w przeciągu dnia. Gospodynie bardzo się gniewały, gdy żebracy przy-
chodzili pojedynczo, gdyż było to zbyt absorbujące. Żebracy natomiast woleli chodzić po prośbie po 
jednemu, gdyż wtedy zwykle dostawali więcej – nie zawsze były drobne groszówki. Obowiązani byli 
przychodzić „od kuchni”. Gdy ktoś nie chciał dać żebrakowi jałmużny, używał zwrotu: „Niech Pan 
Bóg opatrzy!”. Poza tym niektórzy żebracy przesiadywali pod kościołem lub w kruchcie kościelnej 
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i tam żebrali, zwłaszcza w niedziele i święta. Na wielką skalę rozpowszechnione było żebractwo po 
odpustach, we wsiach przy klasztorach. Bywały wypadki, że własne dzieci, lub częściej kradzione, 
żebracy okaleczali, by potwornością ich ciał wzbudzać litość i większe datki.

Interesujący obraz przedstawiały odbywające się w Hrubieszowie parę razy do roku jarmarki. 
Zjeżdżało wtedy z okolicznych wsi mnóstwo chłopskich wózków, zaprzężonych w drobne koniki 
typu konika biłgorajskiego, na którego w kilkadziesiąt lat później zwrócił uwagę świata naukowego 
i hodowców prof. Tadeusz Vetulani. Były to drobne, wytrwałe koniki, często bułanej lub myszatej 
maści z pręgą przez grzbiet i poprzecznymi smugami u nasady nóg. Zaprzęgane były po jednym lub 
po dwa do wózków w tzw. szlejach przy dyszlu. Hołobli, dugi ani chomontów8 chłopi nie używali. 
Wózki naładowane najróżniejszym dobrem, przede wszystkim jednak rodziną chłopską, zatrzymy-
wały się i obozowały jeden przy drugim na ulicy poprzecznej, od naszego domu począwszy, obok 
wąwozu idącego do Huczwy i na placyku przed cerkiewką św. Mikołaja w takiej masie, że trudno 
było poruszać się na tym terenie pomiędzy końmi i wozami. W czasie postoju konie bywały wy-
przęgane i dostawały obrok i siano w drabinkach wozów.

Chłopi przywozili drób, nabiał, jagody, trochę zboża, czasem i prosiaka można było dostać, 
a zaopatrywali się w wyroby przemysłowe w mieście. Bywały także targi końskie z typowym prze-
ganianiem koni dla okazania ich zalet. Także we wszystkich urzędach w dnie jarmarczne pełno 
było chłopów załatwiających różne sprawy. Straganów jarmarcznych ani też zwożenia na jarmark 
i rozkładania wyrobów drobnego przemysłu warsztatowego, jak garnki, sita, dewocjonalia lub 
pieczywo, w Hrubieszowie na jarmarkach nie bywało. To był zwyczaj praktykowany raczej na od-
pustach po wsiach przy klasztorach. Handel drobnicowy odbywał się jak zwykle w sutkach, był 
jedynie bardziej ożywiony.

Ogromną ruchliwość w dnie jarmarków przejawiali Żydzi, kręcąc się, pośrednicząc, faktorując, 
wykupując drób i nabiał. Wszędzie było pełno ich szwargotu i targowania się o każdych parę groszy. 

8 Właściwa forma: chomąt.



Hrubieszowscy żebracy w bramie kościoła pw. św. Mikołaja. 
Fotografia z początku XX wieku. W tle nieistniejąca zabudowa obecnej ulicy Kościelnej. 

Austriackie Archiwum Państwowe (Österreichisches Staatsarchiv), fot. udostępniona przez Łukasza Krawczyka. 
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Także napływ chłopów-pacjentów do lekarzy bywał w dniach jarmarku liczniejszy niż zwykle. Czę-
sto wtedy, zwłaszcza ku wieczorowi, przy zapijaniu litkupu wybuchały bójki i nieraz pokrwawieni 
i posiniaczeni ich uczestnicy wyczekiwali na opatrunek w ganeczku lub sieni naszego mieszkania, 
służących za poczekalnię. Jarmarki wnosiły ogromne ożywienie w życie miasteczka. Ja jako ma-
lec lubiłem obserwować przejeżdżające furmanki i rysować konie, stojące przy wózkach, jednakże 
tłumy jarmarczne swym gwarem i rozgardiaszem, a także tarasując ulice i utrudniając swobodne 
poruszanie się po nich, wytrącały nieco ze zwykłego trybu życia.

W dnie jarmarczne częściej widywało się zaprzęgi dworskie, bryczki, czasem powoziki, bądź 
z Królestwa, konie wtedy zwykle szły w połuszorkach,9 bądź wołyńskie, pobrzękujące blaszkami 
mosiężnymi, ozdabiającymi uprzęż i zaprzęgnięte w piękne, rosłe, dobrane maścią cuganty i skie-
rowujące się do zajazdów w rynku. I tu w jarmarki było ludniej i gwarniej niż na co dzień.

Stosunki zdrowotne w Hrubieszowie nie przedstawiały się najlepiej. Mam książkę rachunkową 
ojca z lat 1896–1900, w której zapisywał on wszystkie wizyty pacjentów, ściślej: wszystkie wypadki 
chorób, które leczył. Ponieważ nie było wtedy w Hrubieszowie lekarzy specjalistów i każdy ordynu-
jący lekarz musiał leczyć wszelkie choroby i urazy, z jakimi zgłaszali się pacjenci, więc wykaz tych 
chorób daje dość wierny obraz zdrowotności miasta. Zrobiłem zestawienie tych chorób, leczonych 
przez ojca w roku 1896, który był pod tym względem rokiem mniej więcej przeciętnym dla tego 
okresu. Zestawienie to nie uwzględnia cięższych wypadków, leczonych w szpitalach i często wy-
magających operacji przy narkozie, jak amputacje, operacje wyrostka robaczkowego itp. Nie było 
tego zbyt dużo, szpitale miały wtedy dość skromną ilość łóżek. Szpital dla chrześcijan obsługiwały 
wtedy dwie rosyjskie siostry szarytki, felczer, posługacz i obsługa kuchenna.

9 Właściwa forma: półszorkach.
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Zestawienie porad przedstawia się następująco:
Ilość porad w 1896 roku
I. Choroby epidemiczne
Typhus /dur/ 34
Disentheria /czerwonka/ 19
Scarlatina /płonica/ 8
Influenza /grypa/ 10
Anthrax /wąglik/ i Pustula maligna /wąglik skóry/ 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 65

II. Choroby przewodu pokarmowego i gruczo-
łów trawiennych
Diarrhoea /biegunka/ 77
Enteritis /zapalenie w przewodzie pokarmowym/ 
10
Gastritis /gorączka gastryczna/ 8
Vomitis /torsje/ 6
Dispepsia /niestrawność/ 4
Gastralgia /dolegliwość żołądkowa/ 2
Ulcus ventriculi /wrzód żołądka/ 2
Peritonitis /zapalenie otrzewny/ 3
Hepatitis /zapalenie wątroby/ 4
Helmintitis /robaczyca/ 2
Obstructio alb. /obstrukcja/ 1
Prolapsus recti /wypadnięcie odbytnicy/ 1

Invonvulus /pochwienie/ 1
Ranula /śluzow. cysta podjęz./ 1
Hemorroides /hemoroidy/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 122

III. Choroby dróg oddechowych
Pneumonia crouposa /włóknikowe zapalenie 
płuc/ 40
Croup /dławiec, włókniste zapalenie tchawicy/ 5
Pneumonia catharralis /nieżyt zapalny płuc/ 5
Bronchopneumonia /odoskrzelowe zapalenie 
płuc/ 11
Phtisis pulmonum /gruźlica płuc/ 27
Pulmonorrhagia /krwawienie płuc/ 2
Oedema pulmonum /obrzęk płuc/ 1
Pseudocroup /zapalenie tchawicy/ 1
Bronchorrhoe /ropne zapalenie oskrzeli/ 1
Bronchitis /zapalenie oskrzeli/ 41
Laringitis /zapalenie krtani/ 7
Amygdalitis /zapalenie migdałków/ 4
Angina catharr. /angina/ 1
Tussis convulsion. /koklusz/ 1
Asthma /rozedma płuc/ 2
Spasmus glotidis /skurcz gardła/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
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Razem 150
IV. Choroby serca i układu krążenia
Vitium cordis /niewydolność serca/ 3
Endometritis /zapalenie wsierdzia/ 15
Cardialgia /chor. serca/ 4
Haemocardialgia /chor. serca/ 1
Adenitis /zapalenie naczyń krwionośnych/ 1
Atheroma /skleroza naczyń krwionośnych/ 4
Apoplexia /apopleksja/ 2
Ascites /wysięk do jamy brzusznej/ 1
Epistaxis /krwawienie z nosa/ 1
Lymphadenitis /zapalenie węzłów chłonnych/ 3
Haemophilia /krwawiączka/ 3
Palpitatio cordis /bicie serca/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 41

V. Choroby kobiece
Fluor album /białe upławy/ 21
Mastitis /zapalenie gruczołu mlecznego/ 12
Partus /poród/ 10
Abortus /poronienie/ 14
Puerperium /okres poporodowy/ 3
Graviditas /ciąża/ 10
Exploratio uteri /badanie macicy/ 2
Metrorhagia /ropne zapalenie macicy/ 6

Uterus /choroby macicy/ 3
Ulcera uteri /wrzody macicy/ 3
Oophorites /zapalenie jajników/ 4
Menstruatio /period/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 89

VI. Choroby weneryczne i skórne
Siphilis /przymiot/ 22
Ulcus durum /wrzód pierwotny/ 2
R……….. /? rzeżączka/ 80
Uremia /mocznica/ 1
Strictura ost. ureti /zwężenie cewki moczowej/ 2
Hydrops genic. /wysięk do moszny/ 3
Erysypeles /róża/ 11
Egzema /wyprysk skórny/ 12
Herpes /grzybica skóry/ 1
Psoriasis /łuszczyca/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 135

VII. Choroby oczu i uszu
Blennorhoe /ropne zapalenie spojówki/ 8
Blepharitis / zapalenie spojówek/ 1
Conjuntivitis / zapalenie spojówek/ 2
Keratitis /zapalenie rogówki/ 4
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Trachoma /zapalenie zakaźne/ 1
Otites externa /zapalenie przewodu słuch.
zewn./ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 17

VIII. Choroby jamy ustnej
Odontalgia /zapalenie ozębnej/ 17
Caries /próchnica zębów/ 8
Gingivitis /zapalenie dziąseł/ 2
Periostitis /zapalenie okostnej/ 2
Glossitis /zapalenie języka/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 30

IX. Nowotwory
Cancer /rak/ 4
Neoplasma /nowotwór/ 4
Sarcomat /mięsak/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 9

X. Choroby układu nerwowego
Histeriasis /histeria/ 7
Convulsium /konwulsja/ 1
Epilepsia /padaczka/ 1

Dementia /otępienie/ 1
Meningitis /zapalenie opon mózgowych/ 13
Senectus /uwiąd starczy/ 1
Simulatio /udawanie/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 25

XI. Zabiegi chirurgiczne, urazy, wrzody
Fractura /złamanie/ 24
Vulnus contusum, punctum, disrupt /rany ura-
zowe, kłute, darte/ 25
Contusiones /stłuczenia/ 4
Luxatio /zwichnięcia/ 1
Amputatio /amputacja/ 1
Gangrena /gangrena/ 1
Phlegmona /ropowica/ 1
Abscessus /czyrak/ 14
Ulcus /wrzód/ 4
Unguitis /zapalenie podpaznokciowe/ 2
Panaritium /zanokcica/ 3
Hernia /przepuklina/ 4
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 84

XII. Różne inne choroby
Nephritis /zapalenie nerek/ 12
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Anaemia /anemia/ 13
Rheumatismus /gościec/ 7
Ischias /rwa kulszowa/ 3
Paralysis /porażenie/ 5
Rachitis /krzywica/ 4
Scrophulosis /zołzy/ 2
Cystitis /zapalenie pęcherza/ 12
Retentio urinae /zatrzymanie moczu/ 1

Febris /gorączka/ 5
Calculus urinae /kamień moczowy/ 2
Fistula vesic. lacrim. /przetoka pęcherza łzow./ 1
Haemicrania /potworność noworodka/ 2
Intoxicatio /zatrucie/ 2
Congelatio /odmrożenie/ 1
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Razem 72

Gdy uwzględnimy, że w tym czasie ordynowało w Hrubieszowie pięciu lekarzy, i przyjmiemy, 
że mieli oni podobną frekwencję pacjentów jak mój ojciec, oraz pomnożymy otrzymane przeze 
mnie liczby przez 5, to uzyskamy aproksymatywny obraz stanu zdrowotności Hrubieszowa dla 
ostatniego dziesięciolecia ubiegłego wieku. Hrubieszów liczył wtedy, jak wspomniałem, 10 000 
mieszkańców.

Widzimy z tego, że zdrowotność Hrubieszowa nie przedstawiała się dobrze. Ogromne nasilenie 
chorób epidemicznych, stale grasujących w Hrubieszowie, jak tyfus, krwawa dysenteria, płonica 
oraz bardzo liczne inne choroby przewodu pokarmowego, tzw. „choroby niemytych rąk” (diarrhoea, 
enteritis, gastritis itp.), było niewątpliwie wynikiem niehigienicznego zaopatrzenia miasta w wodę 
do picia, czerpaną wprost z rzeki, zanieczyszczanej czy to przez masową kąpiel ludności żydow-
skiej w bliskości miejsca, skąd czerpano wodę do picia, czy to przez wspomniany zwyczaj topienia 
zbędnych kotów w rzece i wyrzucanie odpadków, a wreszcie brudu i niechlujstwa najuboższych 
warstw mieszkańców.

Wybijające się również jako jedna z najliczniejszych grup choroby dróg oddechowych, gruźlica, 
zapalenia płuc, bronchity, anginy itp., wynikały z nędzy niehigienicznych i źle opalanych miesz-
kań, zwłaszcza ludności żydowskiej, i z lichej, niezabezpieczającej przed zimnem odzieży. Podob-
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ne źródło miały takie schorzenia, jak anemia, krzywica, choroby oczne i skórne. Liczne także były 
wypadki chorób wenerycznych.

Okolice Hrubieszowa są piękne i zamożne. Grube warstwy urodzajnego lessu pokrywają teren 
lekko falisty. Na powierzchni wykształciła się warstwa ciemnego hrubieszowskiego czarnoziemu, 
dającego podstawę do uprawy pszenicy i buraków cukrowych. Pszenica wyrasta na wysokość czło-
wieka. W okolicy były cztery cukrownie: Mircze i Poturzyn dawniej pobudowane i położone na 
południe dalej od Hrubieszowa oraz dwie budowane za mej pamięci w najbliższej okolicy Hrubie-
szowa: Strzyżów nad Bugiem i Nieledew. Inny przemysł fabryczny w Hrubieszowie i Hrubieszow-
skiem nie istniał. Jedynie młyn parowy, gorzelnie i cukrownie zatrudniały pewną ilość robotników. 
Dolina Huczwy z łąkami i torfowiskami dostarczała w obfitości traw i pastwisk dla hodowli koni 
i bydła. W najbliższej okolicy niewiele było lasów. Urodzajna gleba hrubieszowska nie zostawiała 
miejsca na ekstensywną formę gospodarki leśnej. Mieszany lasek liściasty koło młyna parowego 
i Tatarskiej Góry oraz rzadka brzezinka przy drodze do Obrowca to jedyne w owym czasie najbliż-
sze Hrubieszowa laski.

W okolicy nie było dróg bitych. Szerokim traktem, okopywanym rowami i wiodącym do ko-
lei, do odległego o 40 wiorst Chełma, jeździło się w lecie przyjemnie. Koła miękko biegły po 
glince lessowej, dokuczał jedynie kurz. Na wiosnę jednak i w porze jesiennych słot, podobnie 
jak ulice Hrubieszowa, trakt rozmiękał, gęste lepkie błoto oblepiało koła powózek, w zagłębie-
niach terenu tworzyły się zdradliwe kałuże i bajora, w których często zaprzęgi grzęzły i z trudem 
można je było wyciągnąć. Czasem bajora zarzucano faszyną, co zwykle jeszcze bardziej utrud-
niało przejazd, powodowało powstawanie zdradliwych dziur i groziło wywróceniem wozu. Cały 
ruch towarów sprowadzanych z najbliższej stacji kolejowej w Chełmie do Hrubieszowa odbywał 
się tym gościńcem. Dopiero od Raciborowic była szosa. Duże, ciężkie żydowskie furgony, za-
przęgane w trzy lub cztery konie w poręcz, wyładowane wysoko skrzyniami przewoziły z kolei 
materiały tekstylne, wyroby żelazne, szkło, cukier, narzędzia rolnicze i wszelkie inne towary. 
W razie błota nieraz trakt bywał nie do przebycia, wyjeżdżało się wtedy przez rów przydrożny 
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na pola uprawne i w ten sposób objeżdżało się bardziej błotniste odcinki drogi, niszcząc szmat 
przydrożnych zasiewów.

Bywały nierzadko wypadki, że uwięzłego w błocie furgonu nie mogli woźnice wydobyć, wtedy 
sprowadzano lekkie chłopskie wózki ze wsi, przeładowywano towary, a furgon po odjęciu drabin, 
orczyków i innych części, łatwo ulegających kradzieży, pozostawiano na drodze aż do wyschnięcia 
kałuży i możności odkopania go z obeschłej gliny. Wielokrotnie odbywałem tę drogę ze szkół do 
domu w okresie ferii Bożego Narodzenia lub Wielkanocy, a więc w czasie najgorszych jesiennych 
i wiosennych roztopów i nieraz widziałem pozostawione na drodze furgony.

Podobne żydowskie furgony utrzymywały stale ruch pasażerski do kolei do Chełma. Zabierały 
9 do 12 osób, zgniecionych na dwu lub trzech ze snopków słomy ubitych siedzeniach, nakrytych 
płachtami. Walizy lub kosze z rzeczami pasażerów, poprzywiązywane po bokach lub z tyłu furgo-
nu, uzupełniały martyrologię jazdy. Podróż do Chełma w zależności od stanu drogi trwała 7 do 10 
godzin, czasem nawet dłużej.

Inne drogi w okolicy to były zwykłe, szersze lub węższe drogi polowe zwane polskimi. Takimi 
jechało się do Obrowca, do Dziekanowa, do Gródka nad Bugiem, odległego o 4 km itp. Efektowny 
był w Gródku zjazd z lessowych wysoczyzn do doliny Bugu przez głęboki, długi i wąski wąwóz, 
w którym dwa ekwipaże minąć się nie miały możności. Toteż przed wjazdem do wąwozu, bacznie 
zwracało się uwagę, czy kto z dołu nie jedzie. Zwykle furman złaził z kozła i schodził nieco wą-
wozem, okrzykami ostrzegając o naszym wjeździe zbliżających się z dołu. Spotkanie się w środku 
wąwozu dwu pojazdów wymagało wycofywania tyłem jednego z nich. Podobny wąwóz był przy 
wjeździe do Grabowca.

Na drogach lessowych w miejscach spadzistych zjazdów przy ulewnych deszczach woda wymy-
wała głębokie, o pionowych ścianach wyrwy, tzw. debry, które często stanowiły poważną i nieoczeki-
waną przeszkodę w jeździe i trzeba było bardzo uważać, by nie wywrócić wozu czy bryczki na debrze.

Wsie w okolicy były zamożne. Chłopskie gospodarstwa po kilka i kilkanaście morgów, liczne 
były także folwarki drobnych właścicieli lub dzierżawców, liczące po kilkadziesiąt morgów, bądź 



Widok na drogę prowadzącą w kierunku Chełma, obecnie ulicę Stefana Żeromskiego. 
W centralnej części fotografii widoczny budynek cegielni „Feliks” Feliksa Kliga, 

powstałej pod koniec XIX wieku, której komin stoi do dzisiaj.
MBP, CATL udostępnił Jan Kalisz.



wreszcie dalej od Hrubieszowa położone obejmujące po kilka i kilkanaście tysięcy morgów wła-
sności obszarnicze, z najemną robocizną i nędzą fornalską w czworakach, a z beztroskim i nieraz 
luksusowym dobrobytem wielkich właścicieli ziemskich, jak Pohoreckich, Podhorodeńskich, Wy-
dżgów, Trepków, Horodeńskich, Milowiczów, Łobaczewskich, Kaczkowskich, Grotthusów. Wielka 
obszarnicza własność ziemska była wyłącznie w rękach polskich. Obywatelstwo ziemiańskie trzy-
mało się osobno i z góry patrzyło na inteligencję miejską, z którą utrzymywało zwykle stosunki 
tylko na tle spraw zawodowych.



Rozdział II

DOM I RODZINA



Na fotografii po lewej stronie Konstanty Stecki (1847–1900, Hrubieszów), ojciec autora.
Na fotografii po prawej matka autora Maria Stecka (1851–1930, Poznań; z domu Ponikwicka; 

siedzi z laseczką przy nodze) oraz jego siostry: Maria Stecka, którą w rodzinie nazywano Muchą 
(stoi oparta o ławkę), i Maria Stefania Raczkowska, nazywana Stefanią lub Stefą.

Zbiory rodzinne Anny Arczyńskiej.
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Ojciec mój urodził się l listopada 1847 roku. Był lekarzem w Hrubieszowie. Pochodził z nie-
zamożnej rodziny oficjalistów dworskich. Ojciec jego, a mój dziadek, Jan, syn Wawrzyńca, 

urodzony w 1805 roku, w późniejszym wieku posiadał podmiejski domek w Lublinie na przedmie-
ściu Środa, gdzie jako mieszczanin lubelski zamieszkiwał ze swą żoną Teklą, z domu Białoskórską. 
Mieli ośmioro dzieci: sześciu synów, Ignacego, Adama, Stanisława, Konstantego – mojego ojca, 
Antoniego, Władysława i dwie młodsze córki, Michalinę (1°v. za Tomaszem Choińskim, 2°v. za 
Władysławem Tarachem) i Eleonorę.

Dziadek Jan odznaczał się zdrowiem i długowiecznością. Zmarł po owdowieniu, mieszkając 
u moich rodziców w Hrubieszowie, 24 sierpnia 1903 roku w wieku 98 lat i nigdy przed tym nie był 
niedołężnym czy schorowanym. Do ostatnich tygodni życia był zupełnie normalnym, chodził, sam 
się ubierał, słał sobie łóżko, szedł z domu do kościoła czy na przechadzkę, czytał gazetę lub książ-
kę do nabożeństwa, w której wiecznie podklejał i zeszywał rozlatującą się oprawę. Często siedząc 
w ganeczku naszego domu, kazał mi czytać gazetę. Interesowały go zwłaszcza wypadki wojny 
burskiej. Chorował w ostatnich dniach życia zaledwie dziesięć dni, na przerost prostaty. Po nim 
zapewne odziedziczyli członkowie licznie rozrodzonej rodziny Steckich zdrowie i zachowywanie 
sił żywotnych do późnego wieku.

Dziadek był despotyczny, dzieci wychowywał w posłuszeństwie i w miarę możności kształcił. 
Ojca mego przeznaczał do stanu duchownego i gdy po ukończeniu czterech klas gimnazjalnych 
– a z takimi kwalifikacjami przyjmowano wtedy do seminariów duchownych – ojciec mój oświad-
czył, że do seminarium nie wstąpi, a chce kończyć pełne gimnazjum i myśli o medycynie, dziadek 
rozgniewał się i by zmusić syna do posłuszeństwa, odmówił dalszej pomocy w nauce i zagroził 
usunięciem go z domu. Wtedy ojciec mój opuścił dom rodziców i o własnych siłach, utrzymując się 
z korepetycyj, ukończył gimnazjum w Lublinie i w dalszym ciągu, zdany jedynie na własną pracę, 
studiował i ukończył medycynę na uniwersytecie warszawskim. Głód i chłód dawały mu się często 
w czasie studiów we znaki. Stołował się w stołówce dla ubogich w Towarzystwie Dobroczynności 
w Warszawie, w domu istniejącym do dzisiaj na Krakowskim Przedmieściu, na którego frontonie 
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widnieje napis: „Res sacra miser” (Ubogi jest rzeczą świętą). Napis ten, gdy jako dziecko byłem 
z matką w Warszawie, pokazywała mi ona, opowiadając z dumą o losach ojca i jego wytrwałości 
i wpajając poglądy demokratyczne. Nędzne warunki bytowe w czasie studiów odbiły się na zdro-
wiu ojca. Toteż przy końcu pobytu w Warszawie zapadł na chorobę płucną. Jednak w warunkach 
hrubieszowskich minęła i ojciec nigdy później na gruźlicę nie chorował. Po ukończeniu medycyny 
ojciec osiadł jako lekarz wolno praktykujący w Hrubieszowie, gdzie wkrótce uzyskał stanowisko 
ordynatora szpitalnego, później lekarza gimnazjalnego. W Hrubieszowie przebywał aż do śmierci, 
tj. do 1900 roku. Poza wyjazdami do pacjentów w bliższej lub dalszej okolicy, wyjeżdżał z Hrubie-
szowa bardzo rzadko, czasem do Lublina lub Warszawy.

W czasie studiów w Warszawie ojciec mieszkał czas jakiś u krewnych Bolesława Prusa. Niewąt-
pliwie z tych czasów pochodziło przejęcie się jego ideami i hasłami pozytywizmu, które przez całe 
swe życie starał się realizować. Spotykał się i przyjaźnił ze starszym od niego o dwa lata Aleksan-
drem (Bolesławem Prusem), z którym zwyczajem młodzieży często zapewne gorąco dyskutowali 
o losach Polski. Prus brał przed tem udział w powstaniu. Po załamaniu się nadziei na wyzwole-
nie Polski z niewoli z bronią w ręku młodzi szukali innych dróg dla ratowania ojczyzny. Rodziła 
się wtedy ideologia pozytywizmu, którego Prus był obok Aleksandra Świętochowskiego, Piotra 
Chmielowskiego, Asnyka, Konopnickiej, Orzeszkowej jednym z najwybitniejszych przedstawicieli. 
Pozytywizm zrywał z tradycjami romantyzmu, z hasłami powstańczymi i formułował zasady „pra-
cy organicznej”, polegającej na gospodarczym i kulturalnym podnoszeniu kraju, głosił szerzenie 
oświaty, zwalczanie analfabetyzmu, poszanowanie dla nauki, propagował hasła demokratyczne.

Były to czasy silnego ucisku narodowościowego. Pięknie scharakteryzowała je w swoich wspo-
mnieniach moja siostra Maria. Przytoczę tu fragmenty jej opowiadania.

Były to czasy, gdy mieszkało się w „Prywislinskim Kraju”, nie tylko bowiem słowo Polska, ale 
nawet nazwa Królestwa Kongresowego nie miała oficjalnego kursu; czasy, gdy szło się do wię-
zienia za posiadanie szpilki czy broszki z orzełkiem polskim, a za włożenie do rąk polskiego 
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dziecka elementarza groziło zesłanie w głąb Rosji; gdy cenzor w pisemku dla dzieci skreślał 
w pseudonimie „Mała Laszka” i „Polska Dzieweczka” wyrazy „laszka” i „polska”, jako zbyt wy-
raźnie mówiące o polskości. Nic dziwnego, że obrona polskości była główną sprawą naszego 
pokolenia, że tworzyła charakterystyczną cechę życia owych czasów.

Polskość każdego pokolenia wygląda nieco inaczej, jest coraz inna, chociaż wciąż ta sama. 
Nie umiera bowiem ze śmiercią każdego pokolenia, lecz rodzi się z każdym pokoleniem na 
nowo. Polskość owych czasów, usunięta z życia politycznego, zamykała się w życiu rodzinnym, 
mogła znajdować wyraz tylko w prywatnych usiłowaniach jednostek. Wagę tych prywatnych 
prac i usiłowań podkreślał i głosił pozytywizm. Głosił, że Polskę buduje się co dzień. Buduje ją 
każdy nasz pozytywny czyn, wzmocnienie każdej komórki narodowego życia, każda włożona 
w rękę dziecka książka, każde dobre uczucie wpojone w czyjąś duszę, każde ludzkie życie wy-
darte śmierci, każda zbudowana czy naprawiona szosa, każdy nawet grosz oszczędzony, stwa-
rzający kapitał jednostki, a będący kapitałem narodu.

Ojciec nasz przez całe życie usiłował zasady pozytywizmu wcielać w czyn. To wszystko, co 
czynił dla ludzi, to była jednocześnie praca dla Polski. W myśl tych zasad pozytywizmu brał 
ojciec udział w najrozmaitszych ludzkich życiowych sprawach. Materialną pomocą umożliwiał 
ludziom stwarzanie warsztatów pracy. Na kasę pożyczkowo-oszczędnościową, o którą się usil-
nie starał, rząd carski nie dawał pozwolenia, ojciec wyciągał zatem rzemieślników i mieszczan 
z lichwiarskich długów, udzielając im często pożyczek bezprocentowych lub dawanych na 
bardzo niski procent. Na usługi ludziom stała nasza biblioteka, jedyne poza pracą zawodową 
osobiste zamiłowanie i przywiązanie ojca. Pamiętam, jak cieszył się, gdy mąż naszej służą-
cej, właściciel paru morgów gruntu, założył u siebie z pomocą ojca pierwszą w Hrubieszowie 
prywatną chłopską biblioteczkę. Był to w owych czasach istotnie niezwykły ewenement. Ma-
cierzy Szkolnej jeszcze wówczas nie było. Pamiętam również te stosy książeczek ludowych, 
które zjawiały się naraz w naszym domu i znikały gdzieś, zanim zdołałam którąś z nich uzy-
skać i przeczytać.
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Życzliwość i uczynność dla ludzi to nie tylko odruchy dobrego serca lub spełnienie przyka-
zania miłości bliźniego, to było w rozumieniu ówczesnego pokolenia budowanie społecznych 
wiązadeł, to wytwarzanie związków, bez których społeczeństwo stanie się jak rozsypujące się 
ziarna piasku, to zaciskanie obręczy, która spoić ma naród. Tak pojmował to ojciec i tak pojmo-
wała to matka.

Rodzice kierowali się całe życie tymi zasadami, wypełniając program pozytywizmu w so-
bie właściwy, a zawsze wartościowy sposób. Z domu swego stworzyli ognisko, emanujące siłę 
duchową i polskość tak mocno, że ludzie, którzy się z nim stykali, mieli często wrażenie, że ze-
tknęli się z czymś niezwykłym. Program pozytywizmu być może wydaje się nam dzisiaj może 
czymś nikłym, ludzie tamtego pokolenia nie mogli jednak czynić więcej, bo nie pozwalały na 
to polityczne stosunki. Gdyby jednak nie ten niewystarczający dla innych czasów, ale wówczas 
jedynie możliwy program, nie czulibyśmy tak wyraźnie ciągłości wysiłków, jakie każde pokole-
nie wkładało w sprawy budowania Polski. I gdyby ludzie z epoki pozytywizmu nie ciułali swych 
groszy z myślą o Polsce, nie mielibyśmy wielu wkładów w społeczne dobro, wielu instytucji, 
które powstały nieraz dzięki tym uciułanym groszom, pociągając także i karety bogaczy i otwie-
rając ich zawartość.

Czemu ojciec po skończeniu medycyny osiadł w Hrubieszowie? Niewątpliwie starał się 
znaleźć miejscowość, gdzie obsada lekarzami nie była dostateczna. W Hrubieszowie, liczącym 
wtedy 10 000 ludności, było już wtedy jednak trzech lekarzy (Łaniewski, Krajewski i Golakow-
ski). Może wpłynęły na decyzję wyboru Hrubieszowa rozmowy z Prusem, który – jak wiemy – 
urodził się w Hrubieszowie i pochodził z najbliższej jego okolicy; może on zwrócił uwagę ojca 
na potrzeby wzmocnienia elementu polskiego w tym terenie unickim, zagrożonym walką na-
rodowościową.

Rodzice moi odznaczali się bardzo silnie rozwiniętym patriotyzmem i poczuciem solidarności 
narodowej. Niewątpliwie oddziałały tu warunki, w jakich się wychowywali i wyrośli. Oboje dobrze 
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pamiętali powstanie ̓ 63 roku i przeżywali okres popowstaniowego ucisku narodowego. Ojciec bo-
rykając się i sam zdobywając wykształcenie miał bardzo silnie zakorzenioną potrzebę pomagania 
w zdobywaniu nauki każdemu wchodzącemu w życie o własnych siłach. Przebywając w terenie 
walki narodowościowej, ucisku unitów i wypierania inteligencji polskiej oboje rodzice rozumieli 
konieczność obrony polskości, popierania życia kulturalnego inteligencji polskiej i bronienia każ-
dej jednostki od wynarodowienia.

Niewątpliwie działało tu ogólne prawo i zjawisko socjologiczne, polegające na tym, że każda 
grupa ludzka, której życiowe podstawy są zagrożone przez inną grupę silniejszą, każda mniejszość 
narodowa wykształca wśród swoich członków poczucie silnej więzi i solidarności oraz konieczności 
wzajemnej pomocy w obronie swych żywotnych spraw życiowych. W ten sposób należy sobie tłu-
maczyć niezwykłą solidarność, jaką odznaczają się Żydzi w stosunkach z innymi narodowościami, 
traktowanymi przez nich pogardliwie jako „goje”. Stąd zapewne powstało u Piłsudskiego przeko-
nanie, że w Polsce wartościowi ludzie pojawiają się tylko na pogranicznych terenach w przeciw-
stawieniu do Polski środkowej. Określał on, że „Polska jest jak obarzanek, dokoła treść, a w środku 
dziura”. W pogranicznych dzielnicach, gdzie trwa walka z naporem sąsiadów, wyrabiają się istotnie 
silne, wartościowe i ofiarne charaktery. Podobnie i na terenie Chełmszczyzny i Hrubieszowszczyzny, 
a także na kresach wschodnich, skąd pochodziła moja matka, wyrobiło się poczucie solidarności 
narodowej polskiej wobec nacisku rusyfikacji.

Matka pochodziła z kresowej ziemiańskiej rodziny Ponikwickich. Była córką Józefa (syna Tade-
usza ze Szczytnik i Franciszki Tołłoczkówny). Urodziła się w Starodworcach w guberni grodzieńskiej, 
powiecie lidzkim z drugiej żony Józefa, Pauliny z Machwiców, rodziny wywodzącej się ze Szwecji. 
Rodzice matki mieli w powiecie brzeskim majątek ziemski Klukowicze, położony niedaleko Wy-
sokiego Litewskiego, o 3 mile od Bugu. Był to majątek odziedziczony przez dziadka po pierwszej 
jego żonie Włodkównie.

Rodzina Ponikwickich miała szerokie koligacje i spokrewniona była z licznymi sąsiedzkimi do-
mami obywatelskimi. Rodziny te utrzymywały z sobą bliskie kontakty i ceniły sobie i obserwowały 
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ówczesnym zwyczajem stosunki pokrewieństwa. Były to sfery gorąco przywiązane do polskości 
i odznaczające się żywymi uczuciami patriotyzmu. Świadczy o tym udział wielu krewnych matki 
w powstaniu 1863 roku, które matka dobrze pamiętała i o którym nam, dzieciom, często opowia-
dała. I świadczą przede wszystkim tak liczne ofiary, kary i konfiskaty majątków, które tak wielu 
krewnych matki poniosło za udział w powstaniu.

Matka wychowywała nas w duchu narodowym i patriotycznym i w kulcie dla zrywów niepod-
ległościowych. Wśród ulubionych opowiadań matki, które wysłuchiwaliśmy zwykle o szarej go-
dzinie, najliczniejsze były dotyczące powstania.

To o Kostusiu Śnieżko (cytuję te opowiadania z notatek siostry mojej, Marii), gdy sztab Nostitza 
w powrotnej drodze spod Siemiatycz po rozbiciu partii Rogińskiego zatrzymał się w majątku 
Śnieżków, Dołbiźnie, i zabity został dziadek Kostusia, staruszek Śnieżko, i kucharz miejscowy, 
dwór spalony, a 12-letni Kostuś, ukryty pod mostem w ogrodzie, ocalał, skąd nazajutrz zabrano 
go do domu dziadków do Klukowicz;

to jak siostrę matki, Faustynę, ostrzegły przebiegające w popłochu kobiety ze wsi, że „Moskały 
idut” i jak Faustyna wsypała im do fartucha całą szufladę świeżo uszytych czapek powstańców 
i kobiety przechowały je we wsi;

to jak Kozacy szukali po całym dworze powstańców, z których jeden ukrywał się w stajni 
w sianie, a drugi w dworskiej kaplicy;

to jak młodsza przyrodnia siostra matki, 6-letnia Melunia, przebywająca z rodzicami w wię-
zieniu (gdy dziadkom skonfiskowano majątek i czas jakiś przed zesłaniem w głąb Rosji do Niż-
nego Nowogrodu więziono w twierdzy brzeskiej), chodziła swobodnie po korytarzach i służyła 
uwięzionym do przesyłania sobie nawzajem wiadomości i jak zapytana przez oficera żandarmów, 
co też mówił jej do uszka jeden z uwięzionych, odrzekła mu bez namysłu: „Mówił, że ty durak”;

to znowu o tym wuju matki, Władysławie Małachowskim, na którego głowę Murawiew na-
znaczył cenę, a który uciekł z Petersburga ukryty w zwojach żagla na maszcie i znalazłszy się już 
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w bezpiecznym miejscu za granicą dał wyraz swej fantazji, wysyłając do Murawiewa depeszę, 
że jest zdrów i cały i że mu się kłania;

to o drugim Tytusie Pusłowskim, którego spotkał w lesie i zaaresztował jenerał Nostitz, gdy 
wuj wiózł powstańcom do partii broń, i który wieziony na jeneralskiej bryczce do więzienia tak 
bawił jenerała przez drogę anegdotami, że dygnitarz rosyjski zdumiony zwrócił mu uwagę, by 
tak nie żartował, bo przecież on może kazać go powiesić.

– Och, jenerale! – odpowiedział nie tracąc humoru i rezonu nasz wuj – to tylko w pierwszej 
chwili jest przykre, potem, gdy się człowiek przyzwyczai, to wisi jakby nigdy nic.

Po aresztowaniu dziadków matkę naszą i dwoje jej rodzeństwa zabrała do siebie jej ciotka, a po 
aresztowaniu też i ciotki całą gromadkę dzieci, zwiększoną o córeczki ciotki, któraś stryjenka. Całe 
dzieciństwo i młodość mojej matki upłynęły u osób z rodziny, u różnych ciotek i stryjenek, które 
były dla niej często bardzo dobre, ale nie miała ona w młodości własnego domu.

Na podstawie tych opowiadań i tradycji rodzinnej, częściowo zaczerpniętej z ust naszej kuzynki 
Runi (Rozalii) Tołłoczkowej (wdowy po chemiku, profesorze Uniwersytetu Lwowskiego – Stanisła-
wie), siostra moja Maria zestawiła spis ofiar i kar, które za udział w powstaniu 1863 roku poniosła 
rodzina mojej matki.

Z najbliższej rodziny mojego dziadka Ponikwickiego, oprócz niego, jego żony i syna, 15 osób, 
łącznie więc 18, poniosło kary za powstanie. Rodzony brat dziadka, Feliks Ponikwicki, który za 
sprawę Röhra w ʼ46 roku zesłany był do Wiatki, teraz po 1863 roku skazany został na zesłanie 
do guberni ołonieckiej. Z pięciu zamężnych sióstr, jedna, Franciszka Czarnocka, właściciel-
ka majątku Szumin z pow. brzesko-litewskiego, była aresztowana i przebyła kilka miesięcy 
w więzieniu w Brześciu; mąż drugiej, Antoni Jaskłowski, został zesłany do Rosji; syn jej Karol 
Jaskłowski i narzeczony córki, Jan Wańkowicz, skazani na karę śmierci; dwaj synowie trzeciej, 
Edward i Aleksander Wysoccy, skazani na zesłanie; syn czwartej, Feliks Zienkowicz, skazany na 
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śmierć; syn piątej, Tytus Pusłowski, na zesłanie; cioteczny brat dziadka, Jan Tołłoczko, oraz mąż 
ciotecznej siostry, Władysław Małachowski – również na zesłanie; mąż i syn drugiej ciotecznej 
siostry, Jerzy Gażycz i Witold Gażycz – zesłani na ciężkie roboty.

Z wyroków śmierci wydanych na pięciu młodych ludzi żaden nie został wykonany. Syn dziad-
ka, a mój rodzony wuj, Feliks Ponikwicki, wydostał się z więzienia dzięki przypadkowi, przez 
podobieństwo do niedawno wtedy zmarłego syna naczelnika więzienia i pozyskanej stąd jego 
sympatii; wrócił do powstania i walczył do końca powstania w innej partii. Trzem jego kuzynom 
udało się uciec za granicę (Karolowi Jaskłowskiemu, Janowi Wańkowiczowi i Władysławowi Ma-
łachowskiemu). Czwartemu (Feliksowi Zienkowiczowi) zamieniono karę śmierci na 20 lat cięż-
kich robót i dożywotnie osiedlenie na Syberii, z której jednak w 1882 roku powrócił. Z zesłanych 
do Rosji natomiast dwóch zmarło w drodze (Edward Wysocki i Witold Gażycz), trzeci odebrał 
sobie życie z tęsknoty za krajem (Antoni Jaskłowski w Tobolsku, dokąd był zesłany). Osiem ma-
jątków należących do osób z rodziny skonfiskowano (były to: Zaburie Tołłoczków, Klukowicze 
Józefa Ponikwickiego i Planta jego żony, Mokre Zienkowiczów, Zubacze Pusłowskich, Irlandka 
Jaskłowskich – wszystkie w powiecie brzeskim, Podbiała Małachowskich w pow. prużańskim 
i część majątku przypadającego na Jana Wańkowicza w guberni mińskiej).

Jak na jedną rodzinę i jedno pokolenie był to plon, jeśli plonem można nazwać ofiarność, 
która przyniosła tyle strat, bardzo duży.

Całe dzieciństwo i młodość naszej matki, gdy dziadkowie byli na zesłaniu, upłynęły na tułaniu 
się po domach licznych ciotek. Gdy dorosła, krewni wciąż starali się wydać ubogą dziewczynę za 
mąż i bardzo byli niezadowoleni, gdy matka odrzucała propozycje szeregu niepodobających się 
jej, często starych i niemiłych adoratorów. Uznawała małżeństwo tylko ze szczerej miłości. Chcąc 
znaleźć jakieś stałe oparcie w rodzinie przez kilka lat mieszkała w Brześciu, a po tym w Wiaźmie 
razem z bratem Feliksem, który pracował w kolejnictwie i ożeniwszy się wcześnie owdowiał. Opie-
kowała się wtedy dwoma jego córkami, Polą i Mariusią.
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Wkrótce potem, będąc na ślubie swej przyrodniej siostry Melanii, która wychodziła za Marcele-
go Żulińskiego (krewnego członka powstańczego rządu narodowego), poznała naszego ojca, który 
jako lekarz praktykował już wtedy w Hrubieszowie, i wyszła za niego za mąż 26 lutego 1878 roku.

Matka, poza pewną znajomością języka francuskiego, nie posiadała żadnego wykształcenia, ale 
będąc zdolną, obdarzoną świetną pamięcią sporo czytała i wychowała się na literaturze roman-
tycznej. Na pamięć wieczorami o szarej godzinie, położywszy się na łóżku i mając nas przy sobie, 
deklamowała wiersze: Powrót taty, Trzech budrysów, Ojciec zadżumionych, Farys, Duma o hetmanie, 
Czaty, Przyszła kryska na Matyska, Paweł i Gaweł, Trzy palmy, Korale (Gdym z kozaki szedł na boje...) 
itp. Są to najmilsze, niezapomniane wspomnienia nasze z dziecinnych przeżyć.

Matka była osobą bardzo uczuciową, może nawet nieco egzaltowaną. Lubiła opowiadać nam 
o swej młodości, o przejściach i przygodach. Opowiadania jej zawsze cechował żywy uczuciowy 
stosunek do treści przedstawianych wypadków. Dlatego były to opowiadania tak barwne i zajmu-
jące. Opowiadała, jak w zimie w Mińszczyźnie i w powiecie brzeskim jeżdżono sanną od dworu do 
dworu w asyście konnych jeźdźców z pochodniami, by odstraszyć wilki; opowiadała, gdzie i jak 
u wspólnych znajomych poznała naszego ojca i jak prędko zorientowała się w jego i swym uczuciu. 
Ojca kochała bałwochwalczo. Chciała i w nas wpoić gorącą miłość i uwielbienie dla niego. Mnie 
raz wieczorem, gdy ojciec leżał już w łóżku i przed zaśnięciem czytał jak zwykle „Gazetę Polską”, 
kazała całować go w nogi, co wspominając wrażenie, uważam za zły chwyt pedagogiczny.

Rodzice żyli ze sobą bardzo dobrze, nigdy nie było sprzeczek czy kłótni. Oboje pracowici, skrom-
ni i oszczędni, dopasowali się do siebie doskonale. I pod względem fizycznym stanowili dobraną 
parę. Ojciec brunet, nieco wyższy od żony, nosił brodę i wąsy, miał wyraz pogodny i spokojny, całą 
swą energię i czas poświęcał pracy zawodowej. Osobiste swe potrzeby ograniczał do minimum, 
jedynie trochę palił i książki gromadził z zamiłowaniem. Matka, jasna blondynka o niezmiernie 
białej karnacji, dość żywa, zapobiegliwa, gospodarna i oszczędna, aż do drobiazgowości. Matka 
była bardzo religijna i głęboko wierząca. Nas stale prowadziła w święta i niedziele do kościoła. 
Na apel gorliwego proboszcza – społecznika, podobnie jak i inne panie z inteligencji w niedziele 
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na sumie, jak wspominałem, zbierała na tackę w kościele. A w kościele zawsze bywało wtedy peł-
no i tłoczno i trudno się było przepchać przez ciżbę ludzką. Natomiast ojciec pobożnością się nie 
odznaczał. Poza przymusowymi bytnościami w kościele na galówkach, na które jako lekarz gim-
nazjalny i szpitalny był obowiązany uczęszczać, nie chodził do kościoła. Również nie zdarzyło mi 
się zaobserwować, by kiedykolwiek spowiadał się. Przypuszczam, że nie był wierzącym katolikiem, 
a w każdym razie nie był praktykującym parafianinem. Matka starała się ukrywać to przed nami 
i gdy wyjeżdżał do Lublina czy Warszawy, co zresztą zdarzało się bardzo rzadko, mówiła nam, że 
ojciec tam odbywa spowiedź.

Matka ubierała się skromnie. Na wizyty i od święta nosiła ówczesnym zwyczajem gorset i tiurniu-
rę i wzbogacała swą koafiurę przypinając sztuczny warkocz, sporządzony z własnych wyczesanych 
włosów, mimo że z natury posiadała włosy obfite i długie do pasa. W domu matka zajmowała się 
porządkami, ścierała kurze, podlewała w doniczkach na oknach stojące kwiatki, które troskliwie 
pielęgnowała, dysponowała obiad i trochę pomagała służącej, gotowała kompoty, smażyła konfi-
tury, prowadziła rachunki domowe, zajmowała się nami, tj. trojgiem swych dzieci, ucząc nas czy-
tać i pisać; po południu i wieczorami szyła i porządkowała garderobę, cerowała, robiła na drutach 
skarpetki. W niedziele czytała, chodziła z nami na spacery czy to do młyna parowego do państwa 
Rommów, domu mego ojca chrzestnego, buchaltera we młynie, czy do kapliczki przy drodze cheł-
mskiej, czy na łąki pod Sławęcinem.

Latem codziennie prowadziła nas przed śniadaniem, o 8 rano, do kąpieli w Huczwie. Ubrana 
tylko w szlafrok z parasolką w ręku, my na bosaka, maszerowaliśmy po szerokich schodach wio-
dących w dół urwistego brzegu lessowego ze wzgórza, na którym stał nasz dom, ku dolinie rzeczki 
i tam zażywaliśmy kąpieli. Mieliśmy wybrane miejsca, zwykle w ogródku znajomych mieszczan, 
często np. u Bondarewiczów przy północnej odnodze Huczwy. Kąpaliśmy się na odkrytym miejscu, 
łazienki u Bondarewiczów nie było. Matka i dziewczynki, jak zwyczaj kazał, wkładały do kąpieli 
specjalne kostiumy, ja najmłodszy, zupełnie nago. Wcześnie nauczyłem się pływać, oczywiście bez 
żadnego stylu, chlapiąc się „po piesku”. Później, kąpiąc się z kolegami, naśladowaliśmy żołnierzy 



Ruiny młyna parowego mieszczącego się przy obecnej ulicy Zamojskiej, stan na 1940 rok.
MBP, CATL udostępnił Przemysław Lasota.
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i staraliśmy się pływać „po kozacku”, z wyrzucaniem rąk ponad wodę. Kąpiąc się przy drodze do 
Sławęcina, nauczyłem się rozpędziwszy się po wysokim brzegu, skakać do głębokiej wody, robiąc 
w powietrzu salto. Spadałem do wody z podkurczonymi nogami, czasem na plecy, co wtedy było 
nawet bolesne. Chętnie też nurkowałem i przepływałem rzeczkę na drugą stronę. Zapewne od tych 
czasów pozostało mi do dnia dzisiejszego zamiłowanie do wody i mało znam większych przyjem-
ności jak pływanie czy to łódką po jeziorze lub rzece, czy okrętem po morzu. Stosunkowo jednak 
mało w swym życiu zaznałem tych przyjemności.

Matka była bardzo gospodarna, nic w domu nie mogło się zmarnować. Gospodarstwa nauczyła 
się po zamążpójściu i z początku miała wielkie trudności. Była wszakże wychowywana po dworach 
bardzo niepraktycznie, jako panienka dobrze ułożona. Gdy raz otrzymała od ojca plaster miodu, 
dar jakiegoś pacjenta, nie wiedziała, jak oddzielić miód od wosku. Po naradzie z młodą służącą, 
równie niepraktyczną, próbowały wygnieść miód z plastra przez płótno, potem przez durszlak, w re-
zultacie połowę miodu rozmazały po naczyniach i popłakały się obie. Dopiero ojciec przyszedłszy 
zaradził biedzie i kazał plaster z miodem stopić na ogniu, a wosk sam spłynął na wierzch. Sztuki 
kucharskiej nauczyła się matka ze sławnego podręcznika Ćwierczakiewiczowej.

Obiady dysponowała sama, były zawsze posilne, zdrowe i smaczne. Zupy często na śmietanie: 
barszcz zabielany, pomidorowa, krupnik, szczawiowa, rosół, zacierka, nielubiana przeze mnie 
kartoflanka i grochówka, boćwinka, w lecie czasem chłodnik. Mięso z jarzyną, kluskami lub kar-
toflami, pieczone lub gotowane, często klops, kotlety siekane, pieczeń cielęca, wołowa lub bara-
nia, czasem kurczęta lub kura w potrawce. Wieprzowiny jadaliśmy bardzo mało, czasami bywały 
zające. Trzecie danie zwykle mączne: świetne reczuchy z drożdżowego ciasta smażone na maśle, 
kluski z makiem, pierogi z czarnych jagód obficie podlane śmietaną, jeszcze lepsze pierogi Rosen-
gardtowskie, pieczone w papierach smarowanych masłem, z konfiturami w środku, przy czym 
zwłaszcza różane wywoływały zachwyt, często kisiele, galaretki lub kompot. W piątki obowiązywał 
obiad postny. Do obiadu nigdy nie dawano piwa ani tym bardziej wódki. Wódka bywała wprawdzie 
w kredensie u matki i czasem ojciec wróciwszy w zimie z wyjazdu do chorych wypijał kieliszek, 
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lecz stale nie używał alkoholu pod żadną postacią. Na kolację najczęściej bywało zsiadłe mleko 
z ziemniakami, a zimą kaszka lub zacierka na mleku, po tym herbata, dla dzieci z mlekiem, bułki, 
chleb, masło, często wędlina lub mięso z obiadu. Latem nieraz bywały na podwieczorki poziomki 
lub czarne jagody z mlekiem.

Ojciec rano po szklance czystej herbaty i zjedzeniu jednej suchej bułki szedł na godzinę 9 do 
szpitala, gdzie ordynował i gdzie jadł o 12 drugie śniadanie. Ze szpitala szedł na wizyty do chorych 
w mieście. Do domu wracał około 14. Obiad jadł razem z nami o godzinie 15. Po obiedzie czasem 
przespał się godzinę lub przyjmował pacjentów w domu. Ojciec miał rozległą praktykę. Bodajże 
był najbardziej poszukiwanym lekarzem zarówno w mieście, jak i w okolicy. Stosunek ojca do pa-
cjentów odznaczał się wielką życzliwością i troskliwością. Chodziło mu nie o to, by pacjenta leczyć, 
ale żeby go wyleczyć. Był to stosunek do chorego wybitnie humanitarny, ludzki. Sądzę, że pacjenci 
doskonale to wyczuwali i to obok rzetelnej wiedzy medycznej decydowało o jego powodzeniu jako 
lekarza. Traktował przy tym jednakowo biedaka, jak i zamożnego obywatela. Więcej nawet: o ile 
dla każdej biedy, dla nędzy żydowskiej, folwarcznej czy wyrobniczej miał dużo współczucia i go-
tów był zawsze do okazania pomocy, to o zamożnych obszarnikach, trwoniących często pieniądze 
na hulankach i na zabawy czy o zgrywających się w karty inteligentach miał zawsze słowa krytyki 
i potępienia. Od ubogich nie brał pieniędzy.

Praktykę ojciec miał liczną, zarówno wśród ubogiej ludności żydowskiej, jak i u mieszczan, 
inteligencji, a także wśród okolicznych dworów i chłopów po wsiach. W roku na przykład 1896, 
który był przeciętnym dla tego okresu, udzielił ojciec porad w mieście u siebie w domu lub 
u chorych 902 razy (nie licząc oczywiście porad bezpłatnych). Na wsi do dworów i do chłopów 
wyjeżdżał 93 razy.

Interesującą jest wysokość pobieranych opłat za porady i wizyty lekarskie. I tak: za poradę 
u lekarza ojciec pobierał od 30 kopiejek do rubla, za wystawienie świadectwa – 1 rubla, za wizytę 
u pacjenta od 60 kopiejek do 2 rubli, za poważniejszy zabieg około 2 ruble, za wyjazd do bliższych 
wsi od chłopów 2 do 3 rubli, za wyjazdy dalsze i do dworów 5 do 10 rubli, za wyjazdy do dalszych 
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miasteczek, jak do Uściługa, Łaszczowa, Porycka, do kilkunastu rubli. Toteż materialne wyniki 
pracy miał korzystne.

We wspomnianej w poprzednim rozdziale książce rachunkowej ojca z lat 1896 do 1900 znajdu-
je się jego notatka, że w ciągu 22 lat pracy lekarskiej, od 1874 do 1895 roku, zarobił ojciec praktyką 
lekarską 57 457 rubli 42 kopiejki, czyli przeciętny dochód roczny z praktyki lekarskiej wynosił 2611 
rubli. Była to jak na owe czasy suma pozwalająca na dostatnie życie, na kształcenie dzieci, a nawet 
na poczynienie znacznych oszczędności. Pamiętajmy, że wtedy najniższa pensja drobnego urzęd-
nika kancelaryjnego, np. pisarza gminnego na wsi lub początkującego nauczyciela szkoły ludo-
wej, wynosiła 15 rubli miesięcznie, czyli 180 rubli rocznie. W ostatnich czterech latach życia ojca, 
zapewne na skutek większej ilości lekarzy (siedmiu) praktykujących w Hrubieszowie, dochody 
ojca z praktyki zmniejszyły się i wynosiły: 2522 rb. 98 kop., 2223 rb. 26 kop., 2484 rb. 89 kop. i 2586 
rb. 76 kop. Prócz dochodów z praktyki lekarskiej ojciec jako lekarz szpitalny pobierał miesięcznie 
wynagrodzenie 33 ruble i 75 kopiejek, a jako lekarz gimnazjalny 16 rb. i 66 kop.

W ciągu wymienionych 22 lat zaoszczędzili rodzice 25 604 rb. przy oszczędnym życiu i niewy-
dawaniu pieniędzy na zbędne przyjęcia towarzyskie, stroje itp.

Ojciec miał przekonania głęboko demokratyczne. Zadecydowało niewątpliwie o tem i pocho-
dzenie z ubogiej rodziny, i trudne warunki materialne w czasie studiów, i wpływ demokratycznych 
haseł pozytywizmu. Jak całe pokolenie pozytywistów ojciec widział w demokratyźmie podniesie-
nie ludzkości na wyższy stopień etyki społecznej i wierzył w wartość tych haseł dla Polski. Zasady 
demokratyczne były w domu naszym wcielane i realizowane w życiu codziennym. Każdy biedak, 
czy to chłop, czy wyrobnik, był traktowany przez ojca z równą uwagą i troskliwością, jak zamożny 
inteligent czy bogaty ziemianin.

Matka nasza przejęła również zasady demokratyczne ojca. Nigdy żaden furman przysyłany ze 
wsi w zimie po ojca nie odjechał od nas, nie otrzymawszy przynajmniej szklanki gorącej herba-
ty z mlekiem i kromką chleba. Opowiadała nam matka śmiejąc się, jak jeden z pacjentów, chłop, 
zażądał kiedyś drugiej porcji takiej samej herbaty, zastrzegając, by była równie dobrze osłodzona 
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i z mlekiem, a potem na obiad drugiego talerza takiego samego rosołu i jak był potem bardzo za-
żenowany dowiedziawszy się, że za to się nie płaci.

Matka nigdy nie podkreślała, że jej rodzina była rodziną ziemiańską, lecz uczyła nas cenić to, że 
ojciec nasz doszedł do wszystkiego własną pracą oraz że dziadek, ojciec matki, był za uwłaszcze-
niem włościan i służbie dworskiej, furmanowi, włodarzowi i kucharzowi rozdał po parę morgów 
gruntu i pewną ilość inwentarza, że młodszą jej siostrę, Melanię, trzymali do chrztu w imieniu ca-
łej gromady najstarsi gospodarze wsi i najstarsza gospodyni, że podczas powstania chłopi zawsze 
ostrzegali dwór o zbliżaniu się wojska rosyjskiego i pomagali ukrywać powstańcze rekwizyty, a gdy 
dziadków wyzuto z majątku i zajrzała bieda, znosili dary w postaci drobiu, jaj, masła itp., często 
czyniąc to anonimowo.

Toteż i my, wychowani od małych dzieci w atmosferze demokratyzmu i humanitaryzmu, na-
uczyliśmy się cenić u ludzi ich pracę i charakter, a nie pochodzenie i stanowisko.

W mieście ojciec dużą praktykę miał u Żydów, u których cieszył się zaufaniem i szacunkiem. 
Gdy raz zdarzyło się, że z przedpokoju skradziono przygotowane do wyjazdu ubrania jednego 
z wychowanków rodziców, ówczesnego kleryka, Adama Dubiszewskiego, i wiadomość rozeszła 
się po miasteczku, przybiegło paru Żydów, pacjentów ojca, wyrażając swe ubolewanie i zwyczajem 
żydowskim lamentując: „Oj! Aby to tylko nie był kto z naszych! Aby to tylko nie z naszych”. Nie 
chcieli dopuścić, by lubianego przez nich lekarza, który biedocie dużo dobrego robił, okradł ktoś 
z Żydów. Okazało się istotnie, że nie był to nikt „z naszych”, a jakiś robotnik, mularz10, gdyż spra-
wa wydała się i rzeczy zostały odebrane. Gdy w sądzie na rozprawie zapytany był przez sędziego, 
czemu popełnił tę kradzież, odrzekł, że miał złość do doktora, gdyż tenże zażądał od niego 2 złote 
za poradę lekarską. Obecny na rozprawie ojciec zapytał podsądnego, czy jednak istotnie zapłacił 
owe 2 złote. Ten przyznał, że gdy oświadczył ojcu, że jest ubogi i nie ma pieniędzy, ojciec udzielił 
mu porady bezpłatnie.

10 Murarz, robotnik.
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Córka owego złodzieja ciężko chora przebywała w tym czasie w szpitalu pod opieką ojca. Do-
stawała od rodziców przez parę tygodni wino i rosół i to już zapewne nie tylko przez dobroć, ale 
rodzice bali się i za wszelką cenę chcieli chorą ratować, by nie sprawdziły się zapowiedzi kumoszek, 
które odwiedzając ją w szpitalu zawodziły nad nią:

– O! Ty już żyć nie będziesz, ty już na pewno zemrzesz, bo twój stary doktora okradł, to doktór 
nie będzie się o ciebie starał i ty już musisz umierać.

Na szczęście chora wyzdrowiała.
Wyrazem sympatii dla naszego ojca było to, że w święta żydowskiej Paschy dostawaliśmy zawsze 

od Żydów w poczęstunku macę. Również, gdy w dziedzińcu naszym odbywało się wesele żydow-
skie, byliśmy na nie zaproszeni i wraz z matką przyglądaliśmy się z naszej werandki obrzędowi 
zaślubin, który się odbywał pod gołym niebem na dziedzińcu pod baldachimem. Byliśmy także 
obecni przy żydowskich tańcach, które nam się bardzo podobały, i przy dalszych uroczystościach 
weselnych, a wreszcie uczestniczyliśmy w przyjęciu i uczcie weselnej, trzeba przyznać obfitej i dość 
wystawnej, przy czym mimo spożywanego w ograniczonej zresztą ilości alkoholu odbywającej się 
zupełnie kulturalnie, bez wszelkich ekscesów czy swarów.

Również liczną praktykę miał ojciec na wsiach u chłopów, a także i we dworach. Często w nocy 
budziliśmy się, gdy przyjeżdżali chłopi z odległych wsi i wzywali lekarza czy do rodzącej kobiety, 
czy w jakimś innym nagłym i cięższym wypadku. Ojciec zawsze wtedy w nocy wstawał, ubierał 
się, o ile było to w zimie w obszerną baranicę, obwijał się czerwonym krajkowym pasem i jechał 
często w mróz, zadymkę i niepogodę do chorego. Zabierał zawsze do kieszeni rewolwer, bo choć 
czasy były dość spokojne, jednak rabunki i napady zdarzały się czasem. Drugi rewolwer pozostawał 
w domu i uchodził za rewolwer matki. Oba bębenkowce. Do komody, gdzie były przechowywane, 
nam nie wolno było zaglądać.

Raz był ojciec wzywany jako ekspert przy zabójstwie siekierą człowieka na wsi i orzekł na nie-
korzyść podsądnego, że mord został dokonany przedstawionym narzędziem. Mordercę skazano 
na kilka lat ciężkich robót. Po upływie tego czasu jechał raz ojciec nocą do chorego pacjenta na 
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któryś folwark w okolicy Hrubieszowa i pamiętając, że jedzie do tej wsi, gdzie było popełnione owe 
morderstwo, przypomniał wiozącemu go furmanowi tę sprawę i zapytał o losy skazanego. Na to 
woźnica oświadczył, że to właśnie on był tym skazanym, że odbył karę i teraz służy na folwarku, 
dokąd jadą. Przyznał, że z początku to miał złość do doktora, iż potwierdził domysły sędziów, ale „po 
prawdzie, to tak było, jak pan doktór mówił, toteż teraz po odbyciu kary złości już nie ma”. Ojciec 
bardzo nieswojo czuł się w nocy w leśnym pustkowiu sam na sam z tym pierwotnym człowiekiem 
i przyjechawszy prosił właściciela folwarku, by jednak inny fornal odwiózł go z powrotem do domu.

Pamiętam, że ojciec jeździł nieraz do bardzo odległych wsi i miasteczek: do Dubienki, Tyszowiec, 
Dołhobyczowa, Miączyna, Grabowca, Wojsławic, a także za Bug, np. do Porycka, Uściługa, co także 
świadczy o dużej jego popularności jako lekarza. Czasem w ten sposób nawiązywały się serdeczne 
stosunki z właścicielami lub dzierżawcami folwarków, jak z Zajączkowskimi, dzierżawcami Łu-
dzina, i Bylczyńskimi z Chotiaczewa zza Buga, z Janiszewskimi z Nowosiółek pod Hrubieszowem, 
u których nieraz bywaliśmy i my, i rodzice, także z Kaczkowskimi z Moniatycz i Łobaczewskimi 
z Obrowca. W paru z tych domów miałem potem kolegów i przyjaciół.

Lekarz na prowincji musi być lekarzem wszelkich chorób, nie może być specjalistą. Toteż ojciec 
w szpitalu przeprowadzał operacje chirurgiczne, miał oddział zakaźnych, w cięższych wypadkach 
był wzywany do porodów itp. Drobniejsze zabiegi i opatrunki przeprowadzał w domu. Widziałem 
kiedyś łyżeczkowanie kaszaka na wierzchołku głowy łysego starszego chłopa. Pacjent sam pod-
trzymywał miskę, do której sączyła się krew.

Nami ojciec zajmował się mało, nie miał na to czasu. Mnie w pierwszej i drugiej klasie poma-
gał w nauce łaciny, wypisując w specjalnym zeszycie konjugacje łacińskie i kontrolując, czy się ich 
nauczyłem. Kiedyś sporządził mi łuk do strzelania z łożyskiem z gontu, co było dla mnie wielkim 
i wzruszającym zdarzeniem. Kazał wykonać na dziedzińcu gimnastyczne przyrządy z drabinką, 
drążkiem do włażenia i kółkami na linkach. Z zapałem ćwiczyłem na tych przyborach. Gdy byłem 
nieco starszy, kupił mi ładną kuckę, z którą jednak spotkało nas niepowodzenie: postawiona przez 
furmana z dużym koniem, wbrew zwykłemu odrębnemu stoisku, przejadła się owsa, „ochwaciła 
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się” i zdechła. Następny kuc, ogierek, jasny bułanek o szerokiej szyi z ciemną pręgą przez grzbiet 
był jeszcze piękniejszy, ale miał tę wadę, że chodził tam, gdzie sam chciał, a nie tam, gdzie myśmy 
chcieli jechać. Bywał zaprzęgany do małej bryczuszki i gdy uparł się, by wjechać do jakiejś mijanej 
na wsi bramy, nie umieliśmy zmusić go, by poszedł drogą dalej. Prócz tego bywały kłopoty ze spo-
tkanymi w zaprzęgach chłopskich klaczkami, ku którym ogierek czuł zdecydowany pociąg i także 
wtedy nie słuchał nas zupełnie. Toteż prędko trzeba było się go pozbyć.

W stosunku do mnie ojciec był surowy i wymagający i w wypadkach bardziej drastycznych 
moich przekroczeń karał dotkliwie. Szanowałem go, oceniałem jego powagę i autorytet, bojąc się 
go równocześnie.

Ojciec był zapracowany od rana do nocy. Dla siebie zużywał bardzo mało czasu i wymagał dla 
siebie bardzo mało. Nie chodził na proszone przyjęcia i wizyty do znajomych, nie pił, nie znosił 
kart, jedynie palił papierosy, a wieczorem rozebrawszy się czytał w łóżku gazety.

Mieszkaliśmy w dość ładnym parterowym drewnianym domu, położonym w północnej części 
miasta na zakręcie ulicy wiodącej ku mostowi chełmskiemu. Właścicielem domu był zamożny ży-
dowski kupiec zbożowy, Sztych. Otrzymał ten dom w posagu od ojca żony, starego Alta, który wraz 
ze swą małżonką i całą liczną rodziną Sztychów mieszkał w tymże domu i zajmował się gospoda-
rowaniem i porządkami domowymi. Z frontu dom posiadał oszklony ładny ganeczek, do którego 
wiódł mostek, przerzucony nad głębokim rowem biegnącym wzdłuż ulicy i mającym odwadniać 
i odprowadzać wodę i błoto do wąwozu wiodącego ku Huczwie. Na brzegach tego rowu zarosłe-
go częściowo krzakami wielokrotnie bawiłem się i zrywałem rośliny, nie widziałem jednak nigdy, 
by rowem odpływała woda, mimo że ulica często bywała zabagniona i zalana płynnym błotem. 
Zbocza rowu zarastały krzaki kolcowoju szkarłatnego (Lycium halimifolium) i ślazu zaniedbanego 
(Malva neglecta), którego owoce nizaliśmy w wianuszki dla lalek. Brzegi sąsiedniej drogi gęsto po-
krywały kolące zarośla rzepienia kolczastego (Xanthium spinosum). Okna frontowe naszego domu 
zwrócone były na południe w stronę rynku. Naprzeciw naszego domu na rogu ulicy stał murowany 
budynek, gdzie mieściły się warsztaty mechaniczno-rolnicze, prowadzone przez wspomnianego 



Dom, w którym autor urodził się i spędził dzieciństwo do 1900 roku, własność rodziny Sztychów. 
W zmienionym wyglądzie stoi do obecnych czasów pod adresem Partyzantów 13. 

Zbiory rodzinne Anny Arczyńskiej.
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wyżej pana Kazimierza Bodalskiego, ojca towarzysza moich zabaw dziecinnych, Tadzia. Od wscho-
du, przedzielona wąską uliczką biegnącą między parkanami, a wiodącą do schodów na stromym 
brzegu Huczwy, znajdowała się miejska szkoła początkowa, położona tuż nad urwistymi ścianami 
wąwozu, dzielącego ją od cerkiewki św. Mikołaja. Strome i trudno dostępne ścieżynki na zboczach 
wąwozu, zarastające gąszczem krzaków kolcowoju były ulubionym miejscem moich dziecinnych 
peregrynacji. Złaziłem nimi do wąwozu i przyzwyczajałem się do pokonywania stromizn i do eks-
pozycji nad urwiskami.

Dom Sztycha, kryty gontami i z podnoszoną na czas „kuczek” klapą, posiadał od wschodu i w tyle 
od północy dziedziniec otoczony częściowo oficynami, częściowo parkanem i zamknięty od ulicy 
bramą. Po obu stronach ganeczku były dwa maleńkie ogrodzone ogródki, należące do naszego 
mieszkania. Dziedziniec i ogródki to teren moich dziecinnych zabaw i niejednego z pierwszych 
życiowych doświadczeń. W jednej z oficyn mieściła się nasza drewutnia i nędzne mieszkanko la-
boranta ze składu aptecznego pana Sieniewicza, a na pięterku, podobnie jak i w drugiej oficynie, 
lokatorzy Sztychów. Między oficynami mieściły się jeszcze tyły innego żydowskiego domu, z jed-
nym oknem wychodzącym na nasz dziedziniec, oddzielone drewnianymi sztachetkami. Na środku 
dziedzińca w cieniu niewielkiej wierzby znajdowała się stajnia dla dwu koni Sztycha, drewniane 
zlewy na pomyje i śmietnik na odpadki.

Od zachodu dom nasz przylegał do drewnianego domu żydowskiego, zamieszkałego przez ubo-
gie rodziny, który w zwartym szeregu przytykał do podobnego następnego. Nasz dom był ostatni 
w tym szeregu zwartej drewnianej zabudowy, która zawsze stwarzała wielkie niebezpieczeństwo 
w razie rozszerzającego się pożaru. Wszystkie domy kryte były gontami, piece ceglane oblepiane 
gliną, o powierzchni umacnianej płótnem, bielone lub ręcznie malowane klejową farbą i obwie-
dzione ciemnymi liniami pola, pokryte marmurkiem, zręcznie wykonanym za pomocą rolowania 
sznurkowych wałeczków napojonych farbą.

W domu Sztycha rodzice zajmowali cztery, później pięć niewielkich pokoi, z przedpokojem, 
kuchnią wraz z przyległym do niej zimnym pokojem i galeryjką. Z oszklonego ganeczku, ulu-



Plan domu Sztycha i jego najbliższej okolicy naszkicowany przez autora pamiętników.
Zbiory rodzinne Anny Arczyńskiej.
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bionego miejsca przesiadywania mego dziadka, wchodziło się przez drzwi, nad którymi wisiał 
przymocowany dzwonek sygnalizujący przybycie pacjenta, do pozbawionego okien przedpokoju, 
w głębi którego stała wielka szafa, oddzielająca jego tylną część. W pewnych okresach sypiał tam 
mój dziadek lub stały kosze z zimowymi futrami i zapasowymi poduszkami i pościelą.

Z przedpokoju wchodziło się do gabinetu przyjęć mego ojca. Urządzenie gabinetu było więcej 
niż skromne: biurko z przyborami do pisania, sofka ceratowa do badań pacjentów w pozycji leżącej, 
fotelik wyplątany trzciną, dwa takież krzesełka, kociołek wiszący z kranikiem i wodą do mycia rąk, 
pod nim taniutka blaszana umywalka z mosiężną miednicą i wiaderkiem, etażerka z instrumen-
tami medycznymi i mikroskopem Hartnacka, szafka z książkami lekarskimi – to i całe bogactwo 
gabinetu.

Na prawo wchodziło się do maleńkiego pokoiku, który zwykle zajmowała jedna z dorastających 
sióstr, gdy druga bywała poza domem na pensji w Warszawie lub kształciła się za granicą. Z pokoju 
tego wchodziło się do nieco większego saloniku o dwu południowych oknach frontowych i jednym 
wychodzącym na wschód na część wjazdową dziedzińca, gdzie pod ścianą naszego domu rosła pięk-
na stara grusza, dziczka, o grubym konarze bocznym nisko odchodzącym od pnia. Dziczka rodziła 
corocznie drobne słodkie gruszeczki, przedmiot wiecznych ataków żydowskiej okolicznej dzieciarni 
i wielokrotnych naszych z nią utarczek w obronie całości szyb, często padających ofiarą rzucanych 
na drzewo kamieni, które zamiast strącić gruszki najnieoczekiwaniej w świecie wpadały z łosko-
tem bitego szkła do naszego saloniku. Stała w nim tradycyjna kanapka, miękkie mebelki, szafa 
biblioteczna. Okna zastawione były doniczkami z pelargoniami, fuksjami, begoniami, fikusami 
i oleandrami w drewnianych wazonach, ulubieńcami mej matki, codziennie rano podlewającej je 
i pielęgnującej; nad kanapką wisiało lustro w złoconych ramach, a na ścianach barwna reprodukcja 
obrazu W. Kossaka Bitwa pod Olszynką i parę innych oleodruków, kopii obrazów, otrzymywanych 
jako premie dla członków towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie.

Z saloniku przez dwa schodki wchodziło się do północnego sypialnego i zarazem jadalnego 
pokoju o dwu oknach i drzwiach wychodzących na otwartą galeryjkę, pokrywającą piwniczkę 



95

gospodarzy domu. W sypialnym pokoju całą szerokość wypełniały dwa łóżka rodziców, łóżeczko 
dziecinne moje z drabinkami po bokach i stojąca między nimi pod oknem niewielka staroświecka 
biedermajerowska11 komódka z filarkami po bokach i dwoma szufladami. Poza tym w pokoju stało 
jeszcze drugie łóżko dziecinne, szafa z bielizną i ubraniami, stół jadalny i maleńka, gięta, wypla-
tana kanapka. Kredens i piec dopełniały umeblowanie. Obok położona galeryjka była ulubionym 
miejscem przebywania latem zarówno starszych, jak i dzieci. Roztaczał się z niej piękny widok na 
sąsiednią szkołę ludową, skromny zresztą parterowy budynek, na widniejącą za wąwozem cerkiew-
kę św. Mikołaja i częściowo na odległe wsie: Dziekanów i Szpikołosy. Resztę widoku zasłaniały ofi-
cyny posesji Sztycha, poza którymi znajdowały się drewniane, prymitywne, lecz czysto utrzymane 
wygódki. Wodociągów w Hrubieszowie nie było.

Z pokoju sypialnego wiodły drzwi do kuchni, gdzie w zimie także sypiała służąca. W kuchni 
oprócz jej łóżka i stołu kuchennego była zwykła płyta żelazna z fajerkami i małym piekarnikiem 
blaszanym z boku, a nad płytą był jeszcze piec do pieczenia ciast w postaci głębokiej obmurowanej 
niszy z paleniskiem, gdzie tylko na Wielkanoc wypiekały się baby. Pod płytą żelazną, jak się u nas 
mówiło „pod blachą”, i w piecu murowanym paliło się drzewem. Pod kuchnią była tzw. grubka, 
w której służąca przesuszała polana drewna i gdzie zwykle zamieszkiwał ćwierkający wieczorami 
świerszcz. Z kuchni wchodziło się do jeszcze jednego pokoju zimnego, bez pieca (tam sypiała słu-
żąca w lecie), który służył za skład gospodarskich gratów, gdzie stały beczki z kwaszoną w domu 
kapustą, zimą beczka z wodą itp. Z pokoju tego przez niewielki drewniany balkon schodziło się 
szerokimi schodami na dziedziniec. Obok takież schody wiodły do mieszkania Sztychów.

W ten sposób do naszego mieszkania wiodły trzy wejścia: przez ganek od frontu, przez galerię 
do pokoju sypialnego i od tyłu przez kuchnię. Tylne pokoje zachodniej i północnej części domu 
i jakiś pokoik pod strychem zajmowała rodzina Sztychów.

11 Właściwa forma: biedermeierowska.
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Rodzice moi żyli skromnie i oszczędnie. Matka wyniosła te przyzwyczajenia z okresu zesłania 
jej rodziców i wychowywania się na łasce różnych krewnych, ojciec – z czasów samodzielnego 
borykania się z życiem i zdobywania własnymi siłami nauki średniej i uniwersyteckiej. W począt-
kach praktyki lekarskiej ojca, około 1877 roku, ojciec mieszkał w skromnym domku wśród zwartej 
drewnianej zabudowy przy ulicy żydowskiej. Po ożenieniu się przeniósł się do domu Sztycha i tam 
przyszły na świat wszystkie dzieci: najstarsza córka Stefania, urodzona 24 listopada 1878 roku, po-
tem Maria – 21 listopada 1883, i ja, najmłodszy, syn Konstanty – 29 lipca 1885 roku.

W pierwszych latach pożycia rodziców, w okresie słabo jeszcze rozwiniętej praktyki lekarskiej, 
nieraz krucho było z gotówką i rodzice musieli dobrze obliczać grosze i złotówki, by było za co ku-
pić mięso na obiad. Praktyka lekarska rozwijała się jednak i przy wielkiej rachunkowości i gospo-
darności matki braków w domu rodziców nigdy nie było. Raczej, jak na ówczesne stosunki, dom 
prowincjonalnego lekarza odznaczał się pewną zamożnością, więc i na potrzeby kulturalne, jak 
prenumeratę czasopism, kupno książek, zawsze starczyło. Rodzice postanowili oszczędzać i odkła-
dać pieniądze, a były to czasy unormowane pod względem finansowym i kapitalizacja posiadała 
pozornie niewzruszone podstawy. Wykazali przy tym wiele silnej woli i wytrwałości. Postanowili 
sobie, że dopokąd mają 2, 3, 4 ruble, to będą je w miarę potrzeb wydawać, ale gdy uzbiera się 5 ru-
bli, to odłożą i zaniosą do kasy oszczędności. W rezultacie z czasem potrafili złożyć znaczny kapi-
tał, który stał się podstawą naszego dobrobytu tak, że ja na przykład przez całe życie nigdy prawie 
nie odczuwałem braków materialnych, prócz okresów wojen i czasów dewaluacji. Toteż nigdy nie 
doceniałem znaczenia pieniądza w życiu indywidualnym i nie dbałem o pieniądz, co może było 
moją zaletą, ale co niewątpliwie było także moją wadą w życiu osobistym, zwłaszcza gdy chodziło 
o sprawy obce, np. o sprawy katedry lub moich współpracowników.

Czasy, gdy rodzice rozpoczynali swe wspólne życie, były to czasy tanie. Bułka kosztowała 2 grosze, 
czyli kopiejkę. W użyciu były okrągłe kilkakrotnie nacięte „kajzerki”, raz wzdłuż przecięte „bułki 
siedleckie” (notabene w Siedlcach tej nazwy nie nosiły), obarzanki, rogaliki zwykłe lub maślane, 
chleb zwykły lub ciemny razowy, chałki i chleby „parowe” białe. Pieczywo było doskonałe, wędli-
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ny tanie, serdelek kosztował 3 kopiejki. Duży dzbanek poziomek kosztował 15 do 18 kopiejek, tj. 
złoty do złoty i groszy sześć.

Warto tu zaznaczyć i jest rzeczą bardzo interesującą, że lud nasz i cały małomiasteczkowy handel 
(mimo wprowadzenia w Królestwie już w 1832 roku monet polsko-rosyjskich z wartościami w obu 
walutach, rublowej i złotowej, a od roku 1842 już tylko rosyjskiej, w rublach i kopiejkach) trzymał 
się konserwatywnie rachunku według waluty z czasu państwowości polskiej, oznaczał ceny i obli-
czał je w złotych i groszach. Tak więc nigdy nie mówiło się kupując od kobiet wiejskich masło czy 
poziomki, że nabywany towar kosztuje np. 18 kopiejek, a zawsze określało się: złoty groszy sześć 
lub: dwa złote groszy dziesięć, tj. 35 kopiejek itp. Jedynie większe transakcje kupieckie i znaczniej-
sze kwoty, rachunki bankowe, pocztowe, pensje urzędnicze obliczano w rublach. Zwyczaj ten na 
prowincji przetrwał aż po pierwszą wojnę światową.

Rodzice, jak wspominałem, żyli bardzo skromnie. Nigdy nie urządzali żadnych wystawnych 
przyjęć czy zabaw i bywali tylko u bliższych znajomych. Matka przyjaźniła się w Hrubieszowie je-
dynie z panią Sroczyńską, żoną kierownika syndykatu rolniczego. Znały się jeszcze z panieńskich 
czasów i często się odwiedzały, a syn państwa Sroczyńskich, Janusz, był moim kolegą z tej samej 
klasy. Ojca łączył serdeczny stosunek z panem Konstantym Sieniewiczem, właścicielem składu 
aptecznego, starym kawalerem, unitą, ku któremu często wieczorami zachodził na herbatę do 
skromnego pokoiku obok sklepu. U nas również bardzo rzadko bywały wizyty gości i wieczorne 
herbaty w liczniejszym towarzystwie, czasem z gorącą kolacją. Bywało to przy okazjach świątecz-
nych lub imieninowych. Nigdy nie podawała matka wódki ani piwa. Goście zbierali się w saloniku 
i matka bardzo lubiła „bawić” towarzystwo, bywała ożywiona i lubiła opowiadać o swych przeży-
ciach i przygodach. Czasem bywaliśmy z rodzicami z wizytą u sióstr szarytek pracujących w szpi-
talu. Były to dwie Rosjanki, chodziły w strojach na półzakonnych, w białych przybraniach głowy 
ozdobionych czerwonym krzyżem, w białych krochmalonych fartuchach. Rozmawialiśmy z nimi 
zawsze po polsku.
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Jedyne wypadki podawania u nas wódki, jakie pamiętam, to były przez jakiś czas urządzane 
raz do roku śniadania dla komisji poborowej do wojska, w której ojciec przez szereg lat brał udział 
jako lekarz. Tradycyjnie wtedy zapraszali rodzice całą komisję wojskową złożoną z kilkunastu osób, 
zarówno wojskowych, jak i cywilnych: dwu–trzech lekarzy, dwu–trzech oficerów, przedstawicieli 
władz powiatowych, gminy i miasta i przyjmowali ich gorącym śniadaniem. Stale były podawane 
wtedy kołduny litewskie, robiło się ich parę setek, licząc po 40–50 na osobę. Przed tym wódka i za-
kąski, po kołdunach barszcz, herbata, ciasta itp. Matka pochodząca z kresów wschodnich bardzo 
lubiła zwyczaje kresowe i smakowite kołduny litewskie były chlubą jej kuchni.

Owe przyjęcia komisji poborowej niewątpliwie odbywały się w celu wywołania łagodnego 
i pobłażliwego nastroju przy kwalifikowaniu poborowych do wojska. W Rosji w owym czasie po-
bór rekrutów odbywał się w ten sposób, że ciągnęli oni numerowane losy i według ich kolejności 
stawali przed komisją, a ponieważ z pewnego rejonu nie brano wszystkich mężczyzn do wojska, 
a tylko określony z góry kontyngent, więc kto wyciągnął dostatecznie wysoki numer, gdy kontyn-
gent był już wybrany, ten wcale nie stawał przed komisją i nie był badany, choćby pod względem 
fizycznym jak najbardziej nadawał się do służby wojskowej. Oczywiście dawało to pole do różnych 
nadużyć i unikania służby wojskowej. Ja na przykład za rosyjskich czasów nigdy nie stawałem do 
przeglądu, co się udało w ten sposób obejść, że byłem zapisany do listy poborowych nie w swojej 
gminie, a w wiejskiej gminie Mieniany i tam za odpowiednią łapówką wójt „wyciągał” za mnie 
z góry wiadomy wysoki numer. Dostawałem tzw. niebieski bilet i zostawałem zaliczony do „rat-
nikow wtorowo opołczenia”, czyli do kategorii tych, którzy tylko w razie wojny stawali ponownie 
przed komisją poborową. Bilety bywały czerwone, które oznaczały wziętych do wojska, białe – zu-
pełnie niezdolnych, i jak mój – niebieskie. Określenie wyniku poboru przez kolorowe papiery było 
stosowane ze względu na rozpowszechniony analfabetyzm i łatwiejszą możność porozumiewania 
się z poborowymi za pomocą określonego koloru dokumentu, aniżeli za pomocą treści wydruko-
wanego orzeczenia.
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Stosunek rodziców do nas trojga nie był jednakowy, a również i stosunki pomiędzy nami układały 
się bardzo różnie. Najstarsza siostra, Stefania, była o 6 lat starszą od Marii, zwanej w naszej rodzinie 
Muchą, i 7 lat ode mnie. Była więc już dorastającą panienką, gdy my byliśmy jeszcze dziećmi. Toteż 
mniej byliśmy z nią zżyci i raczej stanowiła dla nas powagę starszej siostry niż towarzyszkę zabaw 
i dziecinnych przeżyć. W wieku kilkunastu lat oddana na pensję panny Sikorskiej do Warszawy 
przeważnie była poza domem. Po ukończeniu pensji wyjeżdżała do Paryża celem dalszej nauki 
w 1896 i 1897 roku i do Baraneum12 do Krakowa w 1898, 1899 i 1900 roku. Wychowywana bardzo 
starannie, a będąc z natury typem zdrowej, normalnej dziewczyny o usposobieniu spokojnym 
i zrównoważonym nie sprawiała rodzicom trudności ani niespodzianek. Średnia siostra bardziej 
wrażliwa i uczuciowa, trochę przy tym sensatka i samowolna, słabszej konstrukcji fizycznej i deli-
katniejszego zdrowia była specjalnie wyróżniana przez matkę. Wolno jej było wszystko, nigdy nie 
bywała karana. Takie postępowanie rozwinęło w niej sporą dozę samowoli, zarozumiałości i wy-
magań. Odznaczała się wybitnymi zdolnościami, wcześnie nauczyła się czytać, z łatwością opa-
nowała konwersację francuską już w domu, gdzie mieliśmy przez krótki czas bonę do nauki tego 
języka. Już od bardzo młodych lat miała zamiłowanie do książki i lektury. Na pensji panny Sikorskiej 
była celującą uczennicą, zwłaszcza literatura polska i historia były jej ulubionymi przedmiotami. 
Układała zgrabne wierszyki, a w domu była traktowana jako pieszczony benjaminek, posiadający 
specjalne przywileje. Niewątpliwie była najzdolniejszą z nas trojga.

Ja zajmowałem zupełnie inną pozycję w naszej rodzinie. Przeciętny dzieciak, dość ruchliwy 
i przedsiębiorczy, interesowałem się wszystkim dookoła, wszędzie mnie było pełno, łaziłem po 
płotach, drapałem się po urwiskach wąwozu, gimnastykowałem się na drabince, uganiałem za mo-
tylami, strugałem zabawki, wojowałem czasem z amatorami gruszek i bardzo obojętnie odnosiłem 
się do książki i nauki, sprawiając kłopoty swym mentorom. Pamiętam, z jakim trudem matka usi-

12 Pochodząca od nazwiska założyciela, żartobliwa nazwa Wyższych Kursów dla Kobiet im. A. Baranieckiego w Krakowie – rodza-
ju placówki naukowej, założonej w Krakowie w roku 1868 przez Adriana Baranieckiego (1828–1891) przy Muzeum Techniczno-
-Przemysłowym.
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łowała nauczyć mnie sylabizować i czytać. Również nauka religii, Starego i Nowego Testamentu, 
także wpajana mi przez matkę, często na płaczu się kończyła. Specjalną męką były dla mnie lek-
cje muzyki na fortepianie. Czas jakiś mieszkała u nas, jako wychowawczyni dzieci i nauczycielka, 
stryjenka Stasiowa – wdowa po bracie ojca, i ona to bezskutecznie mozoliła się, by wpoić we mnie 
zamiłowania do gam i pięciopalcówek. Nie zawsze odznaczałem się też posłuszeństwem; toteż 
nieraz zasłużyłem na strofowanie i kary.

Przy tak dużych różnicach temperamentu i zamiłowań często wynikały konflikty między mną 
i młodszą siostrą. Ona, wydelikacona i rozpieszczona, gdy spotykały ją z mej strony jakieś sprze-
ciwy, niegrzeczności czy nawet szturchańce, zwykle skarżyła się matce, ja zyskiwałem wtedy burę 
lub klapsy i uważałem za konieczne odwzajemnienie się za „skarżypyctwo” jeszcze dotkliwszymi 
dokuczaniami. Wyczuwałem zresztą i buntowałem się przeciwko innemu traktowaniu siostry i mnie 
przez matkę i tym bardziej starałem się własnowolnie uzyskać wyrównanie rachunków. W wyjąt-
kowych wypadkach doprowadzało to do nieprzyjemnych konsekwencji. Raz przekomarzając się 
z siostrą siedzącą w rogu pokoju z książką w ręku, zacząłem kręcić się z długim kijem na sznurku, 
opisując nim koło i zamykając w ten sposób bezpieczny narożnik pokoju kręgiem kołującego kija. 
Siostra chciała wstać i wyjść, ja na przekór nie pozwalałem jej na to, kręcąc się bez przerwy. Wreszcie 
wstała tak niefortunnie, że końcem kija przeciąłem jej silnie skórę tuż pod brwią. Do końca życia 
miała bliznę po tym wypadku i szczęściem było, że kij nie wybił oka. Zostałem wtedy dotkliwie 
ukarany dyscypliną. Zwykle jednak więcej było z jej strony nadmiernej drażliwości i nieustępli-
wości, niż istotnych moich wybryków, a niewątpliwie było wielką przesadą, gdy skarżąc się matce 
raz orzekła: „Ten Kopa – bo tak mnie przezywano w domu – tak mnie bije, że tylko czekam, kiedy 
mi kości połamie”. Zresztą i przez matkę powiedzenie to było traktowane jako przesadny żart. Te 
dziecinne cechy nas trojga zarysowywały już trwałe właściwości charakterów i nie pozostały bez 
wpływu na dalsze życie każdego z nas.

Najdawniejsze wspomnienia, jakie pozostały mi z dzieciństwa w pamięci, odnoszą się do bardzo 
młodych lat. Najmłodsze, jakie pamięć dziecka 4-letniego czy 5-letniego przekazała świadomo-



101

ści, to zabawy na podłodze pod piecem w saloniku, gdzie podłogi były olejno malowane i czysto 
utrzymane, a także tradycyjne jeżdżenie na patykach jak na koniu z prętem w ręku. Często podob-
no jako dziecko przewracałem się i nabijałem guza na czole, co nie obywało się bez płaczu. Matka 
twierdziła, że mam dużą głowę, której nieproporcjonalny do drobnego ciałka dziecka ciężar po-
wodował upadki. Przypominam sobie spojrzenie rzucone z poziomu podłogi saloniku na stopień 
wiodący do pokoju sypialnego i stojące na progu wielkie, wydały mi się ogromne, nogi ojca obu-
te w olbrzymie kamasze „na folgach”, jakie ojciec stale nosił. Inne bardzo wczesne wspomnienie 
przekazało mi scenę, gdy siedziałem pod piecem w saloniku obok rozrzuconych klocków i pła-
kałem na głos. Czemu? Nie mam dziś pojęcia, pamiętam jedynie, że w sąsiednim pokoju matka 
rozmawiała z kimś obcym. Pamiętam także, jak zachwycał mnie widok chaosu różnorakiej broni 
wzniesionej nad zastępami tekturowych żołnierzy ustawionych w gromadzie pod piecem i oglą-
danych z poziomu podłogi. Pod tym samym piecem wydłubałem kiedyś przed Wielkanocą wielką 
dziurę w torcie z chleba razowego. W tym samym okresie ukryłem za szafą biblioteczną uprząż 
z dziecinnego konika na kółkach, własność mego rówieśnika Tadzia Bodalskiego, którą zamie-
rzałem przywłaszczyć sobie. W obu wypadkach, i wyjedzonego tortu, i ukrytej zabawki, porządne 
skórobicie odzwyczaiło mnie od tego rodzaju wybryków. W skórę dostawałem dość rzadko, tylko 
od ojca i przy zachowaniu wszelkiej ceremonii: zwykle dyscypliną na krótkim trzoneczku z dwo-
ma rzemykami, rzadziej rózgą, na leżąco i przy opuszczonych spodeńkach. Okresowo dyscyplina 
ta wisiała nad łóżkiem ojca.

Wyrosłem na dziecko pełne inicjatywy. Stale byłem czymś zajęty. To majstrowałem budkę pod 
gruszą ze znalezionych patyków, deseczek i blaszek. W budce wysłałem dno miękkim sianem, 
wpełzałem do środka i bawiłem się własnoręcznie wystruganymi zabawkami: wózeczkami na 
kółkach ze starych szpulek, żołnierzem drewnianym własnej roboty i wymalowanym kolorowo 
itp. Ulubioną zabawą, jak wspominałem, było wycinanie z drukowanych arkuszy i klejenie żoł-
nierzy i bawienie się nimi. Były jakieś armatki, z których ostrzeliwało się ustawione szeregi tek-
turowych wojsk i wiodło walki. Najbardziej pobudzające fantazję były gromady czerwonoskórych 
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Indian z łukami i dzidami. Czasem sam rysowałem i produkowałem takich dzikich wojowników. 
Ulubioną zabawką była pięknie wykonana, czarno politurowana spora karetka odrobiona z drze-
wa ze wszystkimi szczegółami prawdziwych pojazdów. Piękna ta zabawka była darem jakiegoś 
wdzięcznego pacjenta ojca. Były i blaszane wagoniki, i klocki, i składane łamigłówki. Interesującą 
była składanka wycinana z deseczki w różne o falistych zarysach kawałki, która w całości dawała 
mapę świata. Doskonale uczyła i oswajała z konturami i nazwami lądów i mórz. Zawsze jednak 
najbardziej ulubione były zabawki własnej roboty.

Już jako dzieciak i jako podrastający chłopiec bardzo lubiłem rysować. Zwłaszcza konie były 
przedmiotem stałych mych obserwacji, zainteresowań i umiłowań. Na pytania starszych, kim 
chciałbym być w przyszłości, odpowiadałem, że furmanem.

Często leżąc na podłodze gryzmoliłem na kawałku papieru konie i wozy. Diak z soboru, brodaty 
wielkolud o nazwisku Harmata, widząc mnie często w tej pozycji, nazywał żartobliwie przyszłym 
Matejką. Ojciec mój cenił widocznie tę moją skłonność, bo przez długi czas gromadził moje dzie-
cinne bazgroty. Niewątpliwie posiadałem w tym kierunku spore zdolności i szkoda zapewne, że 
nie miałem okazji rozwijać ich i uczyć się porządnie rysunku. Do dziś żałuję tego i do dziś stanowi 
dla mnie wielką rozkosz oglądanie pięknych dzieł sztuki malarskiej i rysowniczej.

Z najmłodszych lat pamiętam odwiedziny po podwórkach domokrążnych akrobatów, którzy 
ubrani w trykoty, rozściełali na ziemi swe dywaniki i wykonywali na nich salta i inne sztuki łamane, 
otoczeni przez przygodnych widzów, a potem zbierali datki do kapelusza. Czasem przychodziły gru-
py muzykantów, złożone z trzech, czterech osób, grających na skrzypcach, piszczałkach i ogromnej 
harfie, która bardzo mnie intrygowała. Raz nawet zawadzili po jarmarku cyganie z niedźwiedziem 
na łańcuchu. Czasem przychodzili kataryniarze z katarynką i małpką lub papugą ciągnącą losy. 
Stale latem odwiedzali nas kacapi sprzedający doskonałe lody. Nosili je na głowie w drewnianych, 
na zielono malowanych cebrzykach z lodem utrzymywanych na płaskich, niskich, o wywiniętym 
rondzie, czarnych i sztywnych kapeluszach. Zazwyczaj ubrani byli w jaskrawe koszule, „rubaszki”, 
wypuszczane na wierzch ciemnych spodni i w czarną kamizelkę, fartuch i długie buty. Chodząc 
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po ulicy gromko zawodzili: „Sachar moroz”, co zapewne miało brzmieć: Sacharnoje morożenoje. 
Matka zawsze kupowała szklankę tych lodów i obdzielała nas nimi. Kosztowało to coś 5 czy 10 ko-
piejek (kacapi pochodzący z głębi Rosji liczyli na kopiejki, a nie na złote i grosze). Większą sensację 
wywoływał co parę lat przyjazd cyrku. Czerwone bibulaste afisze z czarno wydrukowaną woltyżer-
ką wzbudzały zawsze moje wielkie zaciekawienie, a obejrzenie po raz pierwszy oświetlonej areny 
i ewolucji pięknej dziewczyny na koniu budziło pierwsze niewinne odruchy sympatii i zaintere-
sowań płcią odmienną. Rzadko również odbywały się pokazy chodzenia po linie rozpiętej wysoko 
nad placem między dwoma masztami.

Czasem zimą urządzano dla dzieci na odwachu wojskowym obrazy magiczne rzucane na ekran 
przez latarnię czarnoksięską. Entuzjazm wywoływały skaczące ku sobie koguty, które przy szybkiej 
zmianie kliszy przyjmowały nowe położenie. Kina oczywiście, jak wspominałem, wcale wtedy nie 
znano. Roentgen, radio, a nawet gramofon, nie mówiąc już o telewizji, to są wynalazki znacznie 
późniejsze.

Wielką radością było, gdy kto ze znajomych lub odwiedzających nas krewnych przywiózł z War-
szawy pudełko czekoladek. Jakież zainteresowanie wzbudzały barwne rysunki na pudełku czeko-
ladek od Fruzińskiego, przedstawiające z reguły warszawskie wyścigi konne lub na bicyklach, bo 
i rowerów wtedy jeszcze nie znano. I ja próbowałem nauczyć się jazdy na bicyklu. Były to ciężkie 
i niezgrabne maszyny o jednym kole wysokim, trwale, bez przekładni połączonym z pedałami, 
a o drugim tylnim małym. Siedziało się wysoko i utrzymanie równowagi było trudnym i wyma-
gało dużej wprawy. Żelazne koła posiadały pełne ogumienie. Rowery o dwu równych kołach i na 
dętych gumach pojawiły się dopiero, gdy miałem kilkanaście lat. Z początku były bez wolnego 
koła i miały tylko ręczne hamulce. Pierwszy taki rower otrzymałem, gdy byłem w czwartej klasie. 
Był ciężki i męczący w użyciu. Raz wybrawszy się na przejażdżkę w upalny dzień, przemęczyłem 
się i położywszy się w lesie dla odpoczynku dostałem bicia serca, do czego się w domu nie przy-
znałem. Później przez kilka lat nie uprawiałem tego sportu, aż dopiero będąc na uniwersytecie 
w Krakowie w 1905 roku kupiłem używany rower, też jeszcze bez wolnego koła. W rok czy dwa 
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dopiero później zostało ono wprowadzone w użycie i wtedy kazałem przerobić tylne koło i założyć 
„torpedo” (wolnobieg i hamulec).

W domu rodziców panowała atmosfera pogodna i poważna. Często oburzano się i krytykowano 
lekkomyślne życie nad stan, tracenie pieniędzy na zabawy i stroje. Nieraz matka opowiadała nam, 
jak jedna jej znajoma przyszła prosić o pożyczkę większej kwoty pieniędzy i jak ojciec, znając lek-
komyślność proszącej, nie chciał ich udzielić. Matka wzruszona uporczywymi prośbami znajomej 
wstawiła się za nią, a gdy ojciec ustąpił i dał pieniądze, wtedy uradowana znajoma przyznała, że 
chodzi jej o kupno sukni na zabawę. Matka wstydziła się swej interwencji i oburzała na życie ponad 
stan. Często rodzice potępiali bezmyślne życie obywateli ziemskich, zwłaszcza kwitnące wśród nich 
karciarstwo. U nas w domu nigdy kart nie było i w mojej świadomości do dziś gra w karty uchodzi 
za najbardziej nieprodukcyjne zabijanie czasu i wywołuje lekceważenie i niechęć do grających.

Oboje rodzice starannie i z zamiłowaniem dobierali książki do naszej domowej biblioteki. Zwłasz-
cza dzieła historyczne, pięknie ilustrowane, jak Historia Polski Korzona, Album hetmanów polskich, 
Sokołowskiego Dzieje Polski ilustrowane, a także poważne prace Szajnochy, Mochnackiego, Szkice 
historyczne Kubali itp. były chętnie przez rodziców nabywane. Dużo było w naszej bibliotece dzieł 
filozoficznych, jak Drapera Dzieje rozwoju umysłowego Europy, Spencera Zasady socjologii, sześć to-
mów Jędrzeja Śniadeckiego, dzieła Darwina i o Darwinie (Büchnera, Pawlickiego, Quatrefagesa), 
wreszcie 13 grubych tomów Słownika geograficznego, Encyklopedia Orgelbranda, a także komplety 
dzieł beletrystycznych. Niestety z biblioteki tej pozostał mi tylko częściowy spis książek i szczęśli-
wym zbiegiem okoliczności ocalało 13 tomów Słownika geograficznego oraz kilka dzieł o skromniej-
szej szacie wydawniczej. Biblioteka ta została rozkradziona przez ludność hrubieszowską w czasie 
wojny 1920 roku, kiedy Hrubieszów pięć razy przechodził z rąk polskich w rosyjskie i na odwrót. 
Wszystkie piękniej ilustrowane książki, np. Pamiętniki kwestarza z rycinami Andriollego, Legendy 
o Matce Boskiej ilustrowane przez Stykę13, Album hetmanów polskich, poginęły bezpowrotnie.

13 Chodzi raczej o ilustracje Piotra Stachiewicza.
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U nas obojga młodszych rodzeństwa wcześnie rozwinęło się zamiłowanie do książek i lektu-
ry. Zwłaszcza siostra moja Maria od wczesnych lat czytała bardzo wiele. Ja często otrzymywałem 
na gwiazdkę lub imieniny jako prezent książki. Ukochaną moją lekturą był Doktór Muchołapski 
Majewskiego. Zawsze sądzę, że zachęty ojca i lektura Muchołapskiego zadecydowały, że zostałem 
przyrodnikiem. Nieraz zamiast wykuwać z rozłożonego na stole podręcznika zadane lekcje, trzy-
małem w wysuniętej szufladzie jakąś zabronioną przez matkę książkę, jak Nędznicy Wiktora Hugo, 
i czytałem ją ukradkiem, by w razie wejścia kogoś ze starszych zasunąć szufladę i ukryć przekro-
czenie zakazu. Gdy po śmierci ojca jego lekarskie książki spakowane w skrzyni stały przy wejściu 
do strychu, dobrałem się do nich i z zajęciem studiowałem. Pamiętam, jakie moje zainteresowanie 
wzbudził medyczny atlas rosyjski, przedstawiający okaleczenia i blizny części rodnych spowodo-
wane przez fanatyczną religijną, a niedozwoloną i podlegającą karom sektę skopców w Rosji i jak 
mnie zaciekawiały ich zwyczaje, szaleństwa i stopnie osiąganej przez okaleczenia „świątobliwości”, 
określane: „Siąść na rabego konia” i „Siąść na białego konia”. Tytuł tego dzieła był: „Kizuczenju 
skopczestwa w Rossii. Dla ispolzowania prokurorow, sudiej i sudiebnych sledowatielej” (Do studiów 
nad sektą skopców w Rosji. Podręcznik dla prokuratorów, sędziów, sędziów śledczych).

W tym mniej więcej czasie zaczytywałem się „trylogią” Sienkiewicza, dziełami Orzeszkowej, 
Rodziewiczówny, Prusa. Zwłaszcza nowele Prusa były moją ulubioną lekturą. Zachwycony nimi, 
probowałem sam jako 13-letni czy 14-letni podrostek wypisywać jakieś nowelistyczne obrazki.

Wielką radością dla całego domu bywało zdobycie książek wydawanych poza granicami Kró-
lestwa, bez rządowej cenzury. Były one specjalnie cenione i troskliwie przechowywane. Rodzice 
mieli paryskie wydanie dzieł Mickiewicza, Żeromskiego Rozdziobią nas kruki, wrony, w Krakowie 
wydawane podręczniki historii Polski, historie powstań, pieśni patriotyczne, broszury propagan-
dowe i inne. Posiadanie takich książek było zabronione i karalne, a w razie politycznych rewizji 
bywały konfiskowane. Rodzice chętnie pożyczali książki znajomym, młodzieży, a nawet ludziom 
dość obcym, matka skrupulatnie prowadziła wykaz pożyczek. Oprócz książek treści ogólnej ojciec 
miał w osobnej szafie bibliotekę medyczną, do której jednak nam nie wolno było zaglądać. Prócz 
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dzienników i tygodników, przeznaczonych jako lektura dla całego domu, ojciec abonował dla sie-
bie „Medycynę” i „Gazetę Lekarską” i nawet parokrotnie ogłaszał w nich artykuły o ciekawszych 
wypadkach chorobowych. „Gazetę Codzienną” czytywał zawsze wieczorem po położeniu się po 
kolacji, w łóżku.

Raz dla bliższych znajomych urządziła matka rodzaj odczytu o historii Hrubieszowa na podsta-
wie danych zawartych w Słowniku geograficznym. Publiczne odczyty nie były dozwolone i można 
je było odbyć tylko w gronie ścisłych znajomych.

Nic dziwnego, że w takiej atmosferze i myśmy już za młodu nasiąkali zamiłowaniem do ksią-
żek i czytania, a opowiadania matki o scenach z powstania, o dążeniach i wysiłkach powstańców, 
o zsyłkach i katordze, zwłaszcza na tle aktualnej w Hrubieszowie sprawy unickiej, uczyniły nas 
niezmiernie wrażliwymi na wszelkie zagadnienia patriotyczne. Problem bronienia polskości 
i dążenie do wywalczenia niepodległości stały się dla nas najważniejszym kanonem życiowym. 
Ja od dziecka byłem pod bardzo silnym wpływem tych nastrojów. Wyrazem tego był następujący 
drobny epizod. Byłem jeszcze brzdącem 5-letnim czy 6-letnim, gdy w święta Wielkanocy złożył 
nam wizytę dygnitarz powiatowy, naczelnik powiatu. Zostawiony na chwilę przez matkę sam na 
sam z gościem w saloniku, zachęcony przez niego wdałem się w rozmowę i wskazując reproduk-
cję wiszącego nad kanapką obrazu Wojciecha Kossaka: Bitwa pod Olszynką, zakomunikowałem 
mu, że obraz przedstawia bitwę, gdzie Polacy pobili Moskali. Matka, wchodząca w tym momencie 
do pokoju i słysząca te słowa, była moją rewelacją zdetonowana, a nawet zaniepokojona, czy nie 
spowoduje takie zademonstrowanie panujących w naszym domu nastrojów wrogiego stosunku 
władz rządowych do nas. Nie miało to jednak żadnych skutków.

Życie w Hrubieszowie biegło spokojnie. Rodzice zajęci byli swymi sprawami. Starsza siostra 
kształciła się poza domem. Nas dwoje spędzało czas każde po swojemu. Kiedyś matka uczyła nas 
wspólnie deklamować wiersz o Marysieńce i Sobieskim, czego nie znosiłem, gdyż przy zwrocie:
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„A ona na to głaszcząc go pod brodę: – Ty mi obronisz Wiedeń”, siostra wykonywała ten gest, 
co drażniło moją ambicję. Trochę uczyliśmy się, ja majstrowałem swoje zabawki i zbierałem róż-
ne rupiecie.

Interesującą jest rzeczą, jak w dziecinnym już wieku zaznaczają się pewne właściwości charak-
teru i zamiłowania, które później trwają przez całe życie. Ja już jako dziecko zdradzałem wybitne 
zamiłowanie do kolekcjonerstwa. Zacząłem od zbierania kolorowych sznurków od lekarstw i pła-
skich, jakie były w użyciu do wiązania pudełek z czekoladkami, zbierałem szpulki od nici duże, 
małe, jasne, czarne lub czerwono zabarwione. Składałem oprawki od zeszytów kolekcjonując je 
według koloru i deseniu, gromadziłem skórki drobnych ssaków: myszy, susłów, szczurów i kretów, 
sam je preparując, wreszcie zbierałem od ojca okładki od bibułek do papierosów z pięknymi ilustra-
cjami scen z rewolucji francuskiej. Wyższym stopniem kolekcjonerstwa był marnik14, który będąc 
w trzeciej czy czwartej klasie sprzedałem koledze za 5 rubli, a sobie kupiłem za tę kwotę pierwszy 
posiadany w życiu zegarek. Ojciec zachęcił mnie do kolekcjonowania owadów, które przez wiele 
lat, jeszcze w czasie studiów uniwersyteckich z zapałem zbierałem. Gromadziłem także minera-
ły i skamieliny, pierwsze dostałem także od ojca. I później w starszym wieku, aż do dziś stale coś 
z mniejszą lub większą pasją kolekcjonowałem: zbiory etnograficzne, góralskie obrazki na szkle, 
rośliny, skamieniałe zęby rekinów itp., wreszcie stare polskie monety.

W domu naszym zwykle trzymanym był psiak pokojowy. Miał być stróżem domowym. Pierw-
szy, którego pamiętam jako małe dziecko, był to kasztanowatej barwy kundel o długiej, nieco fa-
listej sierści. Nazywał się Morduś. Smutny był jego koniec. Pewnego dnia zauważono, że zwykle 
wesoły pies ukrył się pod łóżkiem, nie chce jeść, głowę ma nisko opuszczoną i wołany nie chce 
wyjść. Ojciec powziął podejrzenie o wściekliznę. Udało się zamknąć go w drewutni. Po kilku go-
dzinach, gdy służąca otwierała drzwi chcąc zajrzeć do niego, pies rzucił się na nią. Zdążyła usko-
czyć i zamknąć przed nim drzwi. Podejrzenie ojca okazało się słusznym i pies zginął. Wścieklizna 

14 Marnik – dawniej album do kolekcjonowania znaczków pocztowych, marek.
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dość często pojawiała się w okolicy Hrubieszowa i wtedy zwłaszcza, choć czasem i niezależnie od 
tego, wyłapywano na ulicach wszystkie wałęsające się psy. Jeździł wówczas z budą na psy miejski 
oprawca, jak powszechnie się mówiło „hycel”, i stryczkiem osadzonym na drążku łapał przecho-
dzące i napędzane przez pomocnika psy. Psy panicznie się go bały i starały się, zwykle na próżno, 
uciec. Lament wtedy powstawał i zaniepokojenie u wszystkich właścicieli psów, które z reguły lu-
zem chodziły po mieście.

Drugim naszym pokojowym psiakiem był mały i wesoły Negruś, jednolicie aksamitnoczarny 
ratlerek o żywych, lśniących oczkach i wysokich nóżkach. Kiedyś kolega mój z pierwszej klasy, 
Stefan Zajączkowski, drocząc się ze mną zepchnął psiaka z mostka do rowu przed domem. Psiak 
złamał przednią nogę. Było wiele skowytu psiego oraz lamentu i płaczu naszego. Ojciec złożył 
nóżkę, ujął w tekturowe usztywnienie, zabandażował i psa położyliśmy na poduszeczce w kącie 
pokoju. Leżał spokojnie, a gdy zaczynał kręcić się i piszczeć, podnosiłem go i jak dziecko wysa-
dzałem, podtrzymując przód ciała. Noga doskonale się zrastała i po kilku czy kilkunastu dniach 
pies począł zębami zrywać opatrunek i stawać na wszystkie łapy. Wkrótce też zaczął biegać, choć 
noga zrosła się nieco krzywo i zgrubiała w miejscu złamania. W sąsiednim domu u państwa Bo-
dalskich był drugi podobny psiak, brat naszego Negrusia, pochodzący z tegoż miotu, choć większy 
od naszego i z białą plamką pod szyją. Psy te bardzo się lubiły i gdy się spotkały, bawiły się, goniły 
i przewracały. Siedzieliśmy wszyscy przy stole przy podwieczorku, gdy wpadł pies sąsiadów i roz-
poczęły się zwykłe psie harce w pokoju pod stołem i pomiędzy naszymi krzesłami. W pewnym 
momencie większy i silniejszy pies Bodalskich widocznie bardzo boleśnie uraził naszego Negrusia 
w niezupełnie jeszcze okrzepłą nóżkę, gdyż ten z gwałtownym, głośnym skowytem przybiegł do 
ojca, położył przednie łapki na jego kolana i chwytając zębami za bolącą nogę skomlał i lamento-
wał, jakby wyraźnie dając do zrozumienia ojcu: uratowałeś mi raz nogę, ratujże znowu! Wzrusza-
jący był ten objaw zaufania psa do człowieka i logika zwierzęcego instynktu, granicząca z celowym 
postępowaniem. Lubiliśmy go od tej pory jeszcze bardziej. Czy go ktoś skradł, choć to jest najmniej 
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prawdopodobne, czy obce psy go zagryzły, czy gdzie zabłąkał się i został schwytany przez oprawcę, 
choć na próżno szukaliśmy go tam, dość że przepadł później bez wieści.

Potem mieliśmy jeszcze jedną suczkę, małą, śnieżnobiałą, Birutę, nazwaną tak ku pamięci ja-
kiejś mitologicznej pogańskiej postaci litewskiej, czy też jakiejś świętej góry. Wyjechałem jednak 
z domu do gimnazjum do piątej klasy i nie wiem dobrze, co się z psiną stało. Gdy przyjechałem na 
wakacje, już jej w domu nie było.

W związku ze wspomnieniami o psach domowych i ich losach, a przede wszystkim o wściekliź-
nie, opowiem o pewnym wydarzeniu, które przeżył ojciec. Wściekły pies czy wilk pokąsał na wsi 
pięć czy sześć osób. Zgłoszono się do ojca po ratunek. Właśnie w tym czasie świat lekarski był ze-
lektryzowany wiekopomnym odkryciem Pasteura, mianowicie wynalezieniem szczepionki przeciw 
wściekliźnie. W Polsce szczepionek jeszcze nie było. Dr Bujwid swój zakład w Krakowie zorganizował 
później. Ojciec postanowił starać się o przewiezienie pokąsanych do Paryża, do zakładu Pasteura, 
zażądał u władz powiatowych wydania paszportu dla siebie i dla pokąsanych. Naczelnik powiatu 
odmówił i wyśmiał ojca. Opowiadał, że doktór Stecki zwarjował: chce chłopów wozić do Paryża. 
Ojciec telegraficznie zwrócił się do władz gubernialnych do Lublina. Przyszło zapytanie od guber-
natora o opinię do powiatu. Sprawa się przeciągała. Pacjenci przebywali w szpitalu. Najbardziej 
pokąsany w twarz dorosły mężczyzna uległ atakowi wścieklizny pierwszy i nie było już dla niego 
ratunku. W momencie, gdy dostawał ataku szału, stawał się niebezpieczny. W chwili, gdy wyraz 
twarzy chorego zapowiadał nadejście ataku, ojciec kazał służącemu szpitalnemu zaprowadzić go 
do izolowanego pokoju. Służący bał się i odmówił wypełnienia zarządzenia. Ojciec sam wziął pa-
cjenta pod rękę i zaprowadził do osobnego pokoju. Chory jednak zorientował się w sytuacji i idąc 
z ojcem pogroził służącemu:

– Doktór się mnie nie brzydzi, a ty się mnie brzydzisz, czekaj, jak dostanę ataku, to ci się od-
wdzięczę.

Biedak zmarł po paru dniach.
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Ojciec alarmował gubernię depeszami nadal. Zanim jednak przyszło pozwolenie na wyjazd 
i paszporty, chorzy jeden po drugim ulegali tej strasznej chorobie i zmarli prócz jednego chłopca, 
który nie zachorował i pozostał zdrowy. Widocznie jad wścieklizny nie dostał się do rany.

Najdonioślejszymi wydarzeniami domowymi były tradycyjnie obchodzone święta Bożego Naro-
dzenia i Wielkiej Nocy. Wigilię zawsze obchodziliśmy w domu. Musiała być choinka z podarkami 
pod nią, z ozdobami, świeczkami, śpiewem kolęd. Wpierw jednak, z pojawieniem się pierwszych 
gwiazd, zasiadaliśmy do wigilii. Osób winno było być do pary. Zasiadało zwykle 8 do 12 osób, gdyż 
prócz domowych matka prosiła zwykle znajomą staruszkę, pannę Malwinę Czupryńską, i Franka 
Zielińskiego vel Żyłę, sierotę, którym się panna Malwina opiekowała, oraz kogoś z moich kolegów 
szkolnych, mieszkających w internacie, a który nie mógł wyjechać do domu na święta. Potrawy 
wigilijne były tradycyjne. Rozpoczynało wigilię łamanie się opłatkiem i składanie wzajemne ży-
czeń. Pod obrusem musiało być siano. Z długości wyciągniętych źdźbeł wróżono sobie o przyszło-
ści. Szereg potraw zaczynał się od barszczu z uszkami nadziewanymi grzybkami, potem była ryba 
w galarecie, następnie karp smażony lub w szarym sosie z rodzynkami, obowiązkowa kutia, kompot 
z suszonych owoców, na deser orzechy, pierniczki, bakalie, makowiec i herbata. Przy wigilii bywało 
zawsze wino, czasem własnej roboty matki z porzeczek. Po wigilii przychodzili kolędnicy z szop-
ką, gwiazdą, herodem i śmiercią, śpiewano kolędy, spod choinki rozdawano podarunki. Matka po 
wigilii wraz ze służącą szła na pasterkę. Nas układano spać.

Jeszcze bardziej uroczyście obchodzona była Wielkanoc. Corocznie przed świętami odbywały się 
w domu jeneralne porządki. Wszystkie meble wynoszono na dwór, czyszczono i trzepano, drewniane 
łóżka rozbierano i myto, lustra, obrazy zdejmowano ze ścian i oczyszczano, podłogi myto i szoro-
wano, futra wietrzono i trzepano. Myśmy byli zmartwieni, bo nie pozwalano nam asystować przy 
tym tak nas zajmującym przewracaniu wszystkiego w domu do góry nogami i wysyłano z domu 
na spacer. Na parę dni przed świętami zaczynało się szykowanie wędlin, urzędował wtedy u nas 
rzeźnik i masarz w jednej osobie, mieszczanin Kraszkiewicz, oraz pieczenie bab, mazurków i tortów.
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Myśmy przy tym korzystali, łasując gdzie i co się dało, to rodzynki, to migdały, pierniczki lub 
okruchy ciasta. Zwykle były baby lukrowane i przybrane listkami barwinku, mazurków musiało być 
kilka gatunków: orzechowy, kruchy, różnokolorowy marcepanowy, różany, czasem daktylowy. Bywał 
też makowiec i czasem otrzymywany w prezencie sękacz, czyli baukuch z przyrumienioną skórką. 
Zawsze była szynka i kiełbasy, zawsze prosię pieczone i nadziewane farszem. Prosię miało mieć 
w pyszczku chrzan, a uszy przybrane fryzowanym papierem. Często był indyk, również pieczony 
i faszerowany. Osobny stół był zastawiony całą tą obfitością jedzenia, w środku stał krzyż i baranek 
z chorągiewką. Pomiędzy tym wszystkim rozstawionych było parę butelek z winem, a ozdabiały 
stół domowej roboty kraszanki i artystyczne ludowe pisanki, barwione jak batiki przez rysowanie 
wzorów woskiem i zanurzanie w różnych farbach. Pisanki te otrzymywał ojciec od wdzięcznych 
pacjentów mieszczan, u których kwitł zwyczaj i umiejętność wykonywania tych pięknych arcydzieł 
sztuki ludowej. W Wielką Sobotę przychodził ksiądz święcić pokarmy.

W święta dzielono się jajkiem i składano życzenia. Matka zawsze bywała na rezurekcji. Obia-
du w pierwszy dzień świąt nie gotowano. Bywał barszcz gorący i zimne mięsiwo. W Poniedziałek 
świąteczny obserwowano śmigus dość delikatnie. W poniedziałek lub następnego dnia zwykle 
chłopcy biegli na pierwszy wiosenny spacer na Górę Tatarską.

Parę razy świętowaliśmy Wielkanoc dwukrotnie, raz w domu, a w 12 dni potem na Wołyniu 
u państwa Zajączkowskich. Ojciec jako lekarz nawiązał bliższą znajomość z panem Adamem Za-
jączkowskim, dzierżawcą Łudzina, małego majątku w okolicy Uściługa. Za Bugiem życie normo-
wane było według rachuby kalendarza juliańskiego, starego stylu, o 12 dni później. Również na 
urzędowych dokumentach i to zarówno w Królestwie, jak i na tzw. kresach wschodnich pisano 
obie daty. Moja na przykład metryka spisana przez księdza Juścińskiego, proboszcza Hrubieszowa, 
datowaną jest 10 (22) września, a datę moich urodzin oznaczono na niej na 17 (29) lipca 1885 roku. 
Polskie domy na Wołyniu obchodziły święta, jak i tamtejsze katolickie władze kościelne według 
starego kalendarza. Po odbyciu więc Świąt Wielkanocnych w Hrubieszowie jeździliśmy w 12 dni 
później do Łudzina na święta u pana Zajączkowskiego. Synowie jego byli mymi kolegami, Stefan, 
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o rok starszy, i Adaś, mój rówieśnik i kolega z jednej klasy. Rodzice chcieli widocznie od młodych 
lat wyrobić we mnie samodzielność, gdyż nieraz pozostawiali mnie samego na dłużej na wsi u zna-
jomych, czy to w Łudzinie, czy u Janiszewskich w Nowosiółkach, czy wreszcie w Majdanie Skier-
bieszowskim u pana Ludwika Mościckiego lub w Skomorochach u Skomorowskich. Dla mnie były 
to zawsze najmilsze przeżycia.

Zajączkowscy chłopcy mieszkali w Hrubieszowie z ciotką w wynajętym żydowskim domku. 
Często bywaliśmy u nich. Obaj studiowali potem w Kijowie. W Łudzinie dwór stał na wzgórzu 
niedaleko wsi i wiejskiej cerkiewki. Były to dwa niskie parterowe domy, przedzielone trawnikiem 
gazonu, ze starymi lipami rosnącymi obok i niewielkim sadem owocowym w tyle. Domy kryte były 
słomą, pokoje niskie o niewielkich oknach. W jednym domu mieszkał pan Zajączkowski z synami 
i męską obsługą, w drugim – stara babcia, przemiła ciocia Józia Andrzejkowicz, stara panna wy-
chowująca chłopców w zastępstwie nieżyjącej ich matki, okresowo druga ciotka Melania i służba 
żeńska. Tam też były kuchnia i spiżarnia. Był więc dom „męski” i „żeński”. Jadalnia była w domu 
„męskim”. Panie obserwowały wszelkie tradycje i zwyczaje. Ulubionym zajęciem było kładzenie 
pasjansów i wróżenie z kart o wyniku wszelkiego rodzaju spraw. Gdy zbliżała się chmura burzowa, 
babcia dzwoniła ręcznym dzwoneczkiem, który miał rozpędzać chmury i odmawiała modlitwy 
chroniące od pioruna. Rozmowy tyczyły się głównie stosunków rodzinnych, koligacji i mariaży. 
Gromada chłopców nie brała udziału w życiu domu kobiecego i buszowała swobodnie po folwar-
ku, nie krępowana zbytnio zakazami. Jedynie przy posiłkach spotykano się przy wspólnym stole.

Na Wielkanoc zjeżdżało się sporo krewnych i gości: rodzina Andrzejkowiczów, krewnych pana 
domu, my całą gromadą; sporo było dzieciarni i młodzieży. Przyjezdni również byli dzieleni: pa-
nowie i chłopcy lożowali zawsze w domu męskim, płeć piękna naprzeciw. Gwarno było i wesoło. 
Nigdy nie zapomnę tych olbrzymich ilości bardzo zresztą prostych potraw, jakie tam w święta 
przynoszono do stołu i zjadano: ogromne sterty pierścieni kiełbas pływające w tłuszczu, głębokie 
wazy kapuśniaku i barszczu, półmiski bigosu, baraniny lub drobiu. Jedzono tłusto i obficie. Rozpo-
czynano wódką i przy obiedzie pito piwo. W Poniedziałek Wielkanocny, w śmigus rano odbywało 
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się istne zdobywanie domu niewieściego przez rozdokazywaną dzieciarnię. Dziewczęta zabary-
kadowały drzwi. Gdzieś jednak przez okno kuchni czy śpiżarni wtargnięto do domu i wzajemne 
oblewanie było jeneralne.

W Łudzinie byłem parę razy, pozostając tam po tygodniu i dłużej. Z chłopcami zaprzyjaźnili-
śmy się i bawili, wożąc się ręcznym wózkiem i próbując jazdy konno na starej, ale nieco narowistej 
klaczce, którą wożono z potoku wodę do domu. Moje pierwsze próby nie wypadły fortunnie, bo 
gdy stępa idąca klaczka zorientowała się widocznie, że nieświetnego jeźdźca niesie na grzbiecie, 
i wierzgnęła zadem, ja przez głowę jej fiknąłem kozła na drogę ku niezmiernej uciesze towarzyszy 
zabawy. W Łudzinie było kilka złych i czujnych psów podwórzowych, które nieraz w nocy głośnym 
ujadaniem budziły i alarmowały mieszkańców. Zapalano wtedy światło i wychodzono przed dom 
sprawdzając, czy gdzie złodzieje nie zakradają się do obejścia. Myśmy sypiali w Łudzinie we trzech: 
Stefan, Dziuniek i ja, razem w ogromnym łożu, rankami tłukąc się poduszkami lub prowadząc po-
ufne rozmowy. Tu jako 10-letni chłopak dowiedziałem się po raz pierwszy, na czym polega różnica 
między klaczką, wałachem i ogierem i jak dzieci przychodzą na świat.

Wielkanoc równocześnie z dworem świętowano i we wsi. Wieś była ruska, cerkiewka prawosław-
na stała blisko dworu. Odwiedzaliśmy ją, miała pozostałości kościoła unickiego: ambonę i organy. 
Na Wielkanoc chłopi znosili do cerkwi dla popa świąteczny podarunek w postaci wędlin, kiełbas, 
serów, jaj, które składano w cerkwi pod amboną. Popi prawosławni nie odznaczali się zbyt wysoką 
kulturą i nie byli otaczani przez lud takim szacunkiem i poważaniem, jak nasi księża u nas. Krążyło 
wiele anegdot i opowiadań na temat ich zachowania się, jak choćby znany dowcip, gdy opowiada-
jący chwali się swym towarzystwem słowami:

– „Sobrałaś nas niewielikaja no czestnaja kompania: pop, żandarm, bladj da ja” (Zebrała się nas 
niewielka, lecz godna kompania: pop, żandarm, prostytutka i ja), wymieniając na równi najbar-
dziej pogardzane typy ludzi z popem na czele i dowcipnie określając ich jako godne towarzystwo.

Znany również był humorystyczny monolog kazania popa do parafian, pełen najbardziej wul-
garnych i ordynarnych określeń. I pop łudziński nie przedstawiał się wiele lepiej. Raz w dzień 
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wielkanocny zupełnie pijany przewrócił się w cerkwi pod amboną na stos wędlin, serów i jaj, które 
pogniótł i rozmazał i w oblepionej i pomazanej jajami sutannie, zataczając się wędrował po cerkwi.

Na Wołyń jeździliśmy także parę razy, zawsze jednak z matką, do państwa Bylczyńskich do 
Chotiaczewa, gdzie bawiliśmy po dwa–trzy dni. Młody Michaś Bylczyński zdawał ze mną do wstęp-
nej klasy, nie zdał jednak egzaminu i nie uczył się w Hrubieszowie. Gdzie chodził do szkół – nie 
wiem. Zarówno Zajączkowscy, jak i Bylczyńscy przysyłali po nas konie, typowe wołyńskie zaprzęgi, 
jak wycięte z obrazu Chełmońskiego. Kare, duże, ogniste, zaprzęgane w poręcz po trzy lub czte-
ry, w rzemiennych połuszorach15 nabijanych mosiężnymi kółkami niosły jak wicher czy sanną po 
śniegu, czy latem w lekkich powozikach. Jeden z łudzińskich koni miał dziwny zwyczaj. Szedł całą 
drogę doskonale. W jednej wsi wołyńskiej w połowie drogi przejeżdżało się przez wąską z chrustu 
plecioną bramkę, rodzaj drzwi odsuwanych dla przejazdu dziennego. W miejscu tym zawsze była 
awantura z koniem. Nie chciał przejść przez bramkę, stawał dęba, cisnął się do koni dyszlowych 
i z furią wreszcie czy paniką przeskakiwał bramę. Nie umiano nas objaśnić, co było przyczyną tego 
narowu. Czy był kiedyś w tym miejscu jakiś wypadek i koń zapamiętał przykre przejście, czy czego 
się wystraszył i został niesłusznie obitym – nie wiadomo, dość, że stale w tym miejscu powtarzała 
się historia grożąca połamaniem dyszla i porwaniem zaprzęgu.

Wieś wołyńska przedstawiała się o tyle malowniczo, co biednie: lud w białych płótniakach do-
mowej produkcji, chaty były słomą kryte, a stodoły i śpichlerze miały ściany wyplatane z chrustu, 
czasem lepione gliną.

Podobnie jak w Łudzinie bywałem nieraz zostawiany przez rodziców po kilka dni w Nowosiół-
kach pod Hrubieszowem u państwa Janiszewskich, właścicieli tego niewielkiego majątku. Gospo-
darstwo było dobrze prowadzone, a Bohdan Janiszewski, syn właścicieli, był moim rówieśnikiem 
i kolegą w pierwszej i drugiej klasie. Był to chłopak bardzo ładny, o śniadej cerze, ciemnych oczach, 
wyjątkowo zdolny, w pierwszej i drugiej klasie bywał zawsze pierwszym uczniem. Sporo czytał i gdy 

15 Właściwa forma: półszorkach.
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ja jeszcze nie znałem trylogii Sienkiewicza, on opowiadał mi o jej bohaterach, o Bohunie i o Panu 
Wołodyjowskim, o herbie Rusi, Michale Aniele na czerwonym tle i demonstrował mi te postacie 
i szczegóły wśród tekturowych żołnierzy, którymi bawiliśmy się wspólnie i gdzie były one w barw-
nych sylwetkach reprezentowane. Oczywiście sam pochrzcił tymi mianami swych tekturowych 
rycerzy. Bohdana przenieśli potem jego rodzice do innego gimnazjum, bodajże do Chełma. Miał 
dwie starsze siostry, miłe panienki, Lucię i Wandę. Później spotkałem się z nim w Krakowie, gdzie 
studiował rolnictwo, a po ukończeniu gospodarował w Nowosiółkach, wydawał hrubieszowską ga-
zetę rolniczą i był jednym z wybitniejszych i bardziej postępowych gospodarzy ziemskich. Ożenił 
się z córką dyrektora Cukrowni Nieledew, panną Więckowską. Wpierw kochał się w jej prześlicznej 
starszej siostrze, Jadzi, która jednak wyszła za mąż za kogoś innego. Wtedy Bohdan ożenił się z jej 
młodszą siostrą, nie tak jednak ładną. Będąc jeszcze młodym rozchorował się na gruźlicę kręgo-
słupa, leczył się w Zakopanem i wtedy odwiedzałem go, gdy leżał w gipsowym gorsecie. Niestety 
choroby nie udało się opanować i zmarł dość młodo.

W Nowosiółkach, jako uczniacy, zażywaliśmy czasem jazdy konnej i także kiedyś tutaj spadłem 
z konia, jednakże w dość przykry sposób. Ścigaliśmy się z Bohdanem konno w grabowej alejce i ja 
przybliżyłem się zbytnio do ściany grabiny, tak że drobne gałązki zaczęły bić mnie silnie po twa-
rzy. Odsunąłem się gwałtownie w bok i straciwszy równowagę zwaliłem się z konia. Upadek był 
niefortunny, gdyż spadłem na piersi i podniósłszy się nie mogłem odetchnąć przy silnym bólu 
kurczowym w klatce piersiowej. Koń tymczasem wystraszony stanął w miejscu. Gdym po paru 
sekundach opanowawszy oddech wyciągnął rękę, by go chwycić za uzdę, koń galopem uciekł po-
zostawiając mnie na miejscu.

Podobny, bolesny skurcz mięśni klatki piersiowej i chwilową niemożność oddechu odczułem 
także kiedyś spadłszy z poziomo leżącej ruchomej beczki, na której balansowałem naśladując 
cyrkowców. Taki sam kurcz o mało nie przyprawił mnie o utonięcie w Tatrach w Wielkim Stawie 
w dolinie Pięciu Stawów Polskich, gdy już byłem dorosłym. Stwierdziwszy ręką przy brzegu sta-
wu, że woda jest bardzo ciepłą, skoczyłem wprost na głębinę, gdzie woda w głębszych warstwach 



116

i dalej od brzegu okazała się lodowato zimną. Bolesny kurcz w klatce piersiowej i brak oddechu 
omal nie pozbawiły mnie możności ruchów. Z największym wysiłkiem zawróciłem i dopłynąłem 
do brzegu. Sadzę, że podobne wypadki często bywają przyczyną utonięć.

Jedne wakacje letnie spędziłem jako uczeń trzeciej klasy w Majdanie Skierbieszowskim, małym 
mająteczku braci Mościckich. Gospodarował na nim młodszy z rodzeństwa, Ludwik, i ten, będąc 
w dobrych stosunkach z moim ojcem, zabrał mnie do siebie na lato. Starszy brat jego, późniejszy 
prezydent Polski, Ignacy, przebywał wtedy w Szwajcarii i był już znany jako wybitny chemik. Lu-
dwikostwo Mościccy, bezdzietne małżeństwo, opiekowali się mną bardzo troskliwie, pan Ludwik, 
zwolennik postępowych metod wychowania, człowiek poza tym łagodnego usposobienia, dość mało 
energiczny, marzycielski i miękki, uczył mnie, jak rozpoznawać płeć chrabąszczy po ich organach 
płciowych. Wybrał także i naraił kupno pięknego kucyka, o którego narowach już wspominałem. 
Później w 1905 roku byłem także u pana Ludwika na praktyce rolnej na Wołyniu, w Bortnowie, 
o czym jeszcze niżej pomówię16.

Najczęściej wakacje spędzaliśmy w Łaziskach, korzystając z nadzwyczajnej gościnności wła-
ścicieli majątku, a dobrych znajomych moich rodziców, państwa Świdzińskich. Pani Maria Świ-
dzińska była przyjaciółką mojej matki, podobnie jak jej siostra, pani Sroczyńska, jeszcze w czasach 
panieńskich i zażyłe stosunki tych trzech pań trwały i po ich zamążpójściu. Ojciec znał i przyjaźnił 
się z panem Romanem Świdzińskim, mężem pani Marii, i w ich domu poznał moją matkę. Ponadto 
wiązały te dwie rodziny także stosunki pieniężne, gdyż ojciec pożyczył większą sumę panu Świ-
dzińskiemu, zdaje się, że na kupno Łazisk.

Łaziska był to piękny i znaczny majątek, położony w powiecie zamojskim, niedaleko Skierbie-
szowa, o 5 mil od Hrubieszowa. Glebę miał doskonałą, lessową i obejmował także spory kompleks 
lasów mieszanych, bukowych i sosnowych, łączących się z lasami Ordynacji Zamojskiej. Z Łazisk 
państwo Świdzińscy przysyłali zawsze w lecie po nas powozik zaprzężony w cztery konie w lejc. 

16 Zapowiedziany fragment znajduje się w innym tomie pamiętnika.
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Dla mnie jazdy do Łazisk były wielką uciechą, lokowałem się na koźle obok furmana i z zapałem 
przyglądałem się kłusującej czwórce.

Pobyt w Łaziskach był dla nas, dzieci, wielkim świętem i wielką radością. Duża gromada towa-
rzyszy dziecinnych zabaw, piękne otoczenie, wspaniałe warunki codziennego życia, nadzwyczajna 
swoboda i używanie wszelkich rozkoszy wiejskich, spacerów, kąpieli, podziwiania żniwnych prac 
w polu, wycieczki na poziomki lub grzyby do lasu, oglądanie stajni, obory i owczarni, konna jazda, 
polowanie, wszystko to były nowe przeżycia, które nas cieszyły, odsłaniały nieznany obraz życia 
w zamożnym dworze wiejskim i niewątpliwie dawały zadatki zdrowia fizycznego i psychicznego.

Dwór łaziski był położony na sporym wzgórzu, na skraju długiej wsi rozciągniętej w dolinie 
wzdłuż potoku. Obok dworu była oficyna, zawierająca kuchnię, spiżarnię, mieszkanie babci Julci, 
ciotki pana domu, i pokoik leśniczego. Przed domem był piękny gazon z dużą agawą w środku. Zie-
leń sporego sadu z pasieką i żywopłoty biegnące wzdłuż dwu dojazdowych dróg zamykały frontowe 
otoczenie. Przed tym reprezentacyjnym terenem, nieco z boku w prawo były zabudowania gospo-
darskie, stajnia cugowa z wozownią, niewielki śpichrz, stodoła, stajnia fornalska, obora, owczarnia, 
chlewnie. W środku ogrodzony okólnik dla wypędu koni. Wszystkie budynki gospodarskie były 
drewniane i wprawdzie prócz pokrytej dachówką stajni kryte słomą, ale utrzymane były porząd-
nie i czysto. Znać było wszędzie rękę zabiegliwej gospodyni i właścicielki, pani Marii, która sama 
doglądała obory i chlewni i prawie co dzień rano była przy udojach krów i przy karmieniu świnek.

Drewniany dom mieszkalny, obszerny i wygodny, był tynkowany i kryty gontami. Z przedpokoju 
wchodziło się na lewo do długiej jadalni z portretami przodków na ścianach, a stąd do dużego salo-
nu zajmującego całą szerokość domu. Posadzki były froterowane, w salonie miękkie meble nakryte 
w dnie codzienne białymi, płóciennymi pokrowcami, fortepian i stolik do gry w karty. Ściany były 
wylepione jasnymi tapetami. Na wprost przedpokoju był niewielki pokoik kredensowy, gdzie stale 
urzędował lokaj, Feliks, później Stanisław, a na prawo i w tyle za jadalnią mieściło się kilka pokoi 
zamieszkałych przez rodzinę państwa Świdzińskich. Na górze w mansardzie pierwotnie były dwa 
pokoiki dziecinne o bielonych ścianach z drewnianymi łóżkami i wspaniale wypchanymi słomą 
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siennikami, które pozostały w mej pamięci jako pierwsze zachwyty łaziskie. Później pan Świdziński 
dobudował na górze domu parę małych gościnnych pokoi i dużą salkę bilardową, która również 
służyła za sypialnię dla wszystkich chłopców. Tam często wieczorami bawiliśmy się grą w bilard.

Państwo Świdzińscy mieli sześcioro dzieci. Najstarsza Ewa była w wieku mojej starszej siostry, 
potem dwu bliźniaków: Staś i Jaś oraz Karol w wieku Muchy, Hela – rówieśniczka moja, i najmłod-
szy Antek.

Pani Świdzińska była bardzo gospodarną. Jasna blondynka o matowej cerze rządziła domem, 
gromadą dzieciaków i boną oraz wakacyjnymi korepetytorami chłopców. Kuchnia i śpiżarnia to 
były dominia babci Julci, ukochanej przez nas, gdyż zawsze odwiedziny u niej czy rano w śpiżar-
ni, czy po południu w jej pokoiku kończyły się objadaniem konfiturami, ciastkami lub kruchymi 
paluszkami.

Z tyłu domu biegła przez całą jego długość piękna kryta weranda z kolumnadą drewnianych 
biało malowanych filarów z boku. Weranda wzniesiona była ponad silnie opadający ku dolince te-
ren przyległego kwietnika. Obok znajdowały się ogródek owocowy i inspekty z budką ogrodnika. 
Dostanie się do nich oznaczało objadanie się agrestem, porzeczkami i malinami, rwanymi wprost 
z krzaków, lub świeżymi ogórkami, pysznie smakującymi z miodem, ale trzeba przyznać, że w nie-
wielkiej szklarni były hodowane także kawony i ananasy. Chodzić tam wolno nam było tylko za 
specjalnym pozwoleniem, ale często dostawaliśmy się i bez tego poprzez parkan.

Pan Świdziński o fizycznym typie dynaryjczyka, niewysoki brunet o śniadej błyszczącej cerze 
i ciemnych oczach swą żywą ruchliwością i szybkim, zacinającym się nieco sposobie mówienia 
zdradzał charakter nerwowca. Studiował w Warszawie w Szkole Głównej prawo, a później ukoń-
czył rolnictwo w puławskim Instytucie Rolniczo-Leśnym. Urodził się w Bohutyczach na Lubelsz-
czyźnie w 1849 roku, był więc prawie równolatkiem (o rok młodszym) od mego ojca i łączyły ich 
wspomnienia z czasów studiów warszawskich. Był zawsze czymś żywo zajęty, pełen projektów 
i w gospodarkę Łazisk wnosił stale to nowe pomysły.
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Co roku coś innego stawało się przedmiotem ogólnego zainteresowania i rozmów. A przy tym 
w miarę lat i zwiększających się środków finansowych projekty te odnosiły się do coraz to poważ-
niejszych i kosztowniejszych inwestycji. W pierwszych latach naszej znajomości były to drobne 
rzeczy. Jednego roku byliśmy wszyscy zainteresowani nowo sprawioną linijką, zaprzęganą w jed-
nego konia, na której w miarę zacieśniania się mogło się umieścić sześć, siedem lub nawet więcej 
osób. Jeździliśmy nią do robót żniwnych w polu, wożeni przez samego pana Romana. W innym 
roku całe towarzystwo było zajęte nowo zbudowaną w sadzie wielką huśtawką, więc i dzieci, i starsi 
oddawali się przyjemności bujania w powietrzu. Koło huśtawki gromadziły się mamy i ciotki przy-
glądając się zabawom. Kiedy indziej rozszerzanie pasieki i inwestycje sprzętu pszczelarskiego były 
osią całego życia. Pan Roman sam spocony i zadyszany, w masce chroniącej od pszczół podkadzał 
dymem ule, podbierał miód i sprawdzał wirówkę. Otrzymywaliśmy do probowania kawałki pla-
strów miodu w woskowinie, które – trzeba było przyznać – zawsze nam smakowały. W następnym 
roku koniom poświęcano najwięcej uwagi. Chodziliśmy oglądać je, gdy harcowały po ogrodzo-
nym wybiegu. Piękne złotogniade ogiery, Sedan i Wierny, wzbudzały ogólny zachwyt. Dosiadać je 
odważali się tylko najbardziej doświadczeni i silni jeźdźcy, a spośród nas jedynie Karol, który był 
nadzwyczaj sprawny fizycznie.

Później pan Świdziński dobudował opisaną werandę i pokoje gościnne, zakładał stawy rybne 
na potoku młyńskim, płynącym poniżej dworu i kazał wykopać także specjalną sadzawkę do ką-
pieli. Gdy tylko pogoda pozwalała, stale z niej korzystaliśmy.

Wreszcie największą inwestycją było pobudowanie gorzelni i osadzenie w niej jako kierownika 
brata żony, doktora Trzcińskiego, który porzucił praktykę lekarską i osiadł na stałe w Łaziskach. 
Był on zamiłowanym myśliwym i stałym dostawcą upolowanych dzików na stół łaziski, zwłaszcza 
na coroczny imieninowy bal na św. Romana. Polował na nie zawsze sam, zasiadając wieczorem 
w lesie i czekając „na wychodnem”, upolowywał rocznie 6 do 7 odyńców. Zamiłowanie do myśli-
stwa nabył na Syberii, gdzie karnie przebywał parę lat za jakieś niedokładności przy wojskowych 
komisjach poborowych. Był to bardzo miły, jowialny starszy pan, wdowiec, a koło jego mieszkania 
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przy gorzelni stale stały klatki z wiewiórkami, kuną leśną, lisem, a raz nawet z wilkiem. Oczywiście 
zwierzyniec ten był przedmiotem naszego podziwu.

Po naszym wyjeździe z Hrubieszowa i przeniesieniu się do Krakowa zaprzestaliśmy odwiedzać 
Łaziska i dalszych inwestycji przeprowadzonych w Łaziskach już nie oglądałem, a było to – ze-
lektryfikowanie folwarku i domu. Własną elektrownią poruszane były sieczkarnie, młocarnie, 
wialnie, a może i dojarki elektryczne, folwark i dom oświetlały lampy elektryczne. Jak widzimy, 
innowacje te były zakrojone na szeroką skalę, ale majątek był dobrze zagospodarowany, urodzaje 
piękne i podobno nawet inwestycje te nie były deficytowe, a opłacały się.

W tych przedsięwzięciach pana Romana odbijało się niewątpliwie jego niespokojne i nerwowe 
usposobienie, które zresztą i gdzie indziej się zaznaczało. Podobno przebywając w Lublinie na ka-
dencjach Towarzystwa Kredytowego utrzymywał stosunki z jakąś przyjaciółką i miał z nią kilkoro 
dzieci, którymi się opiekował i odpowiednio kształcił. Czytając w wiele lat później zbiorowe opra-
cowanie Wspomnień o Bolesławie Prusie zestawione przez Stanisława Fitę, znalazłem tam artykuł 
pana Świdzińskiego z czasów jego studiów w Rolniczo-Leśnym Instytucie w Puławach o wydale-
niu Prusa z tejże uczelni za przeciwstawienie się profesorowi Rosjaninowi, rozgniewanemu o to, 
że Prus rozmawiając z nim nie wstał z ławki.

Interesującymi pod względem genetycznym były stosunki rodowe rodziny Świdzińskich. Dzia-
dek moich rówieśnych, a ojciec pana Romana, nie był zupełnie normalnym. Gdzieś tam wystąpiły 
i przejawiały się pewne geny letalne. Zdradzał objawy melancholii i miewał czasem dziwne szu-
sy. Zwyczajem było po kolacji wprowadzanie dam pod rękę do salonu w Bohutyczach, uroczyście 
według kolejności wieku. Raz wchodzące tam towarzystwo zaskoczone było stojącym na parad-
nej kanapie znanym i napełnionym naczyniem. Była to sprawka pana domu. Kiedy indziej, gdy na 
dziedzińcu pojawił się rosyjski oficer i zgłosił chęć zadeklarowania gospodarzowi nabycia owsa czy 
siana dla wojska, ten nie zdradzając swego charakteru, zaprowadził go do osobnego służbowego 
pokoju, gdzie w danej chwili znajdowała się jego żona, wpuścił go tam, a sam wycofał się i zamknął 
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ich oboje na klucz, po czym najspokojniej się oddalił. Dopiero zaalarmowana dobijaniem się do 
drzwi służba uwolniła panią domu od przymusowego, a niemiłego sam na sam.

Pan Roman był jedynym jego synem i był zdolnym i zupełnie normalnym, piastował godność 
radcy, a później nawet prezesa lubelskiego Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i co roku czas 
jakiś spędzał na kadencji tego Towarzystwa w Lublinie. Jedynie zwykłe ożywienie zdradzało jego 
pewną nerwowość. Jednakże pierwsze dzieci państwa Świdzińskich przybywały na świat pozor-
nie normalne, ale pozbawione były możności trawienia pokarmów i mimo stosowania różnych 
zabiegów wkrótce umierały. Ojciec mój był wzywany do nich jako lekarz. Tak urodziło się i zmarło 
po kolei sześcioro dzieci. Siódmą była Ewa, najzupełniej normalna, o miłym charakterze, dożyła 
osiemdziesięciu kilku lat i doczekała się dzieci i wnuków, zdolnych i dzielnych ludzi.

Z pary bliźniaków chłopców Staś był zupełnie normalnym, przeciętnie zdolnym, choć uczucio-
wym i bardzo porządnym człowiekiem. Fizycznie nie był zbyt silnym i gdy na ćwiczeniach woj-
skowych jako rezerwista przeziębił się, rozchorował się, dostał gruźlicy i wkrótce umarł. Zostawił 
żonę i parę dzieci. Bliźni brat jego, Janek, był słabo inteligentny, nie miał pamięci i po trzyletnim 
pobycie we wstępnej klasie musiał porzucić naukę wobec zupełnej nieudolności. Jąkał się przy tym 
trochę. Jako wyrostek zdradzał pewne zboczenie seksualne. Prowadził nas do stajni fornalskiej, gdy 
wszyscy fornale byli w polu, a w stajni, w specjalnej zagródce stało kilka źrebiąt klaczek, wyłaził na 
ogrodzenie i demonstrował nam sodomię. Myśmy wyśmiewali go i nazywali głupim Jasiem. W póź-
niejszym wieku ożenił się z miejscową nauczycielką, która chyba liczyła na dziedziczne beneficja.

Nadzwyczaj interesująco przedstawiał się następny – Karol. Jakby natura chciała wyrównać 
uprzednie niedociągnięcia i wysiliła się, by dać temu chłopcu cechy tężyzny w maksymalnym 
stopniu. Niezmiernie sprawny fizycznie, obdarzony bujnym temperamentem, nieprzeciętnie zdol-
ny, imponował nam i dziwił nas młodszych swymi wyczynami. Odznaczający się niepospolitą siłą 
i odwagą jeden z niewielu, jak wspominałem, potrafił ujeżdżać na Wiernym i Sedanie, wspaniale 
strzelał. Już jako kilkunastolatek zdradzał także wybujały temperament seksualny i zakradał się 
do izby czeladnych dziewczyn, co my, młodsi, ze zgorszeniem obserwowaliśmy. Pędził nas wtedy 
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od siebie. Jako młody chłopiec odznaczał się także dużą niesfornością i przysparzał wiele kłopotu 
rodzicom. Już w Hrubieszowie, będąc w klasie trzeciej, więc jako 13-letni podrostek, naczytawszy 
się podróży Meinrida, postanowił uciec do Ameryki, by polować na bizony. By zdobyć środki mate-
rialne, chciał przekraść się do Galicji i tam jako lokaj zebrać pieniądze na wyjazd. Z dwoma złotymi 
w kieszeni probował przejść przez granicę, lecz zbłąkanego i śpiącego na jakimś drzewie znalazła 
go straż graniczna i odstawiła do Hrubieszowa. Ze szkoły wyleciał. Dostawszy się do Lublina do 
gimnazjum do internatu dobrnął do klasy piątej.

W internatach rządowych nadzór nad młodzieżą był bardzo niedostateczny, pilnowano jedynie, 
by uczniowie nie rozmawiali po polsku i nie czytali polskich książek. Gdy kilku uczniów, wśród 
nich i Karol, wróciło w nocy z jakiejś libacji i zachciało im się jeść, niezbyt trzeźwi zaczęli się w nocy 
dobijać do gospodyni, „chaziajki”, dopominając się o jedzenie. Zostali ukarani karcerem i zmniej-
szeniem stopnia ze sprawowania. Na pociechę znowu się gdzieś popili i podchmieleni postanowili 
„chaziajkę” ukarać. Karol poszedł ją obić. Znowu wyleciał z gimnazjum. Dostał się wtedy do Siedlec. 
Te peregrynacje kosztowały go repetowanie klas, toteż gdy w Hrubieszowie był o jedną klasę wyżej 
ode mnie, w Siedlcach był już o rok niżej. Za sprawę siedlecko-bialską o naukę religii w języku pol-
skim w 1902 roku znowu został wydalony ze szkoły. Dostał się potem do jakiejś szkoły prywatnej 
pod Odessą. Szkołę wobec wybryków młodzieży zamknięto. Karol otrzymał wtedy korepetytora 
i będąc wybitnie zdolnym nadrobił rok stracony i jako ekstern zdał maturę w 1904 roku równocze-
śnie ze mną. Później spotkałem go raz, gdy rozpoczął studia, zdaje się we Lwowie, i zaimponował 
mi znajomością filozofii Kanta, o której ja ledwo że słyszałem. Dyskutował o krytyce czystego ro-
zumu, tłumaczył mi kantowską teorię poznania i pojęcie rzeczy samej w sobie itp. Niestety musiał 
pójść do wojska do Kijowa odsłużyć swą powinność i tu znowu wziął górę jego bujny temperament, 
wpadł w grono oficerów karciarzy i nie mogąc spłacić długu karcianego, zastrzelił się.

Młodsza ich siostra, Hela, było to spokojne i poczciwe stworzenie. Podobnie jak i my korzystała 
jednak z braku nadzoru i ulegała naszym łobuzerstwom. Najmłodszego Antka, zwanego w domu 
i w naszej gromadzie Totkiem, traktowaliśmy jako młodszego trochę z góry i nie dopuszczali do 



123

wszystkich naszych psich figlów. Po drugiej wojnie światowej mieszkał w Lublinie, miał bardzo 
ładną żonę i syna, który około 1960 roku studiował zaocznie rolnictwo w Poznaniu i specjalizował 
się w hodowli koni.

W Łaziskach latem oprócz nas bywali także nieraz dłuższy czas Janusz Sroczyński, cioteczny 
brat Świdzińskich, Bohdan Janiszewski z Nowosiółek i inni. Bywało też kilka miłych panienek, jak 
panna Lila Chrzanowska lub panny Jaworskie, Lasia i Stasia, córki urzędnika Towarzystwa Kredy-
towego Ziemskiego z Lublina. W młodszej zupełnie poważnie się kiedyś durzyłem i nawet w 1910 
roku byliśmy zaręczeni. Bywała także córka dyr. Trzcińskiego, Kamcia. W późniejszych latach za-
wsze w wakacje bywał jakiś korepetytor, często student uniwersytetu. Jednym słowem rojno by-
wało i gwarno i dużo młodzieży.

Niestety nadzór mimo korepetytorów i bon był niedostateczny i dzieciarnia nie zawsze odpo-
wiednio czas spędzała. Mówiłem już o wybrykach Karola, narowach Jasia, a i ja jako 10-letni smar-
kacz miałem tam raz możność zapoznania się z płcią odmienną, co stało się przed pierwszą moją 
spowiedzią i w związku z nią było później przez parę lat moim utrapieniem.

Gdy zaczęliśmy podrastać i zaczytywać się powieściami i romansami, to wobec mieszanego to-
warzystwa pełno było różnych flirtów i romantycznych wzdychań, zresztą zupełnie platonicznych. 
Starsza generacja patrzyła na to często dość pobłażliwym okiem, czasem może nawet w niezupeł-
nie właściwy sposób. Tak przez jakiś czas szeptano między nami, że Staś, który miał wtedy około 
18 lat, kocha się w nauczycielce, pannie Marii Karczewskiej, starszej pannie i mającej ponad 30 lat, 
na co matka jego jakoby zezwalała. Może chciała go uchronić od zawsze niebezpiecznych roman-
sów z dziewczynami służebnymi i wolała, by jego zapędy młodociane wyładowały się za jej cichą 
zgodą w domu w nie niebezpiecznym kierunku. W każdym razie opieka nad dzieciarnią, mimo 
bon i korepetytorów, nie była dostateczna.

Do posiłków zbierano się w dużej jadalni. Do obiadu zasiadało wraz z przyjezdnymi do 20 osób, 
zwykle panie po jednej stronie stołu, panowie po drugiej. Jedzenie było obfite i smaczne. Rano da-
wano kawę, mleko, herbatę z domowym świetnym pieczywem, masło, miód, sery, wędliny, zwy-
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kle szynka z dzika, jaja, pomidory. Obiady przygotowywane przez kucharza pod kierunkiem i za 
aprobatą babci Julci bywały wykwintne. Zwłaszcza leguminy, różne kremy, budynie, czasem lody 
bywały przez nas z zainteresowaniem oczekiwane. Kolacja zwykle gorąca. Do stołu podawał lokaj.

Raz do roku na św. Romana, 9 sierpnia, odbywał się na dworze łaziskim bal, na który sprasza-
no towarzystwo okoliczne, głównie właścicieli ziemskich, i hucznie obchodzono imieniny pana 
domu. Myśmy byli zaledwo raz czy dwa na tej uroczystości. Z początku dzieci były zbyt drobne, 
a po śmierci ojca żałoba matki stała temu na przeszkodzie. Matka nasza zresztą nie była nigdy 
spragniona tego rodzaju uciech. Bale takie były terenem, gdzie nawiązywało się stosunki, gdzie 
poznawała się młodzież obojga płci i snuto, i układano projekty matrymonialne. Tańczyła tylko 
młodzież, starsze panie asystowały pannom i odsiadywały matkowanie po kanapach. Tańczono 
walce, polki, kontredanse, mazury, zaczynano bal od poloneza z udziałem starszych. Nieco póź-
niej weszły w modę polka węgierka, pas d’espagne i pas de quatre. W czasie balu przychodzili gro-
madnie przyjezdni i właśnie furmani złożyć życzenia solenizantowi i swoje przybycie oznajmiali 
głośnym strzelaniem z czterokonnych batów. Oczywiście otrzymywali odpowiedni poczęstunek.

Z osobistych przeżyć wspomnę wypadek uratowania z wody jakiegoś chłopaka. Szliśmy raz ze 
strzelbami na jakiś spacer, a trzeba przyznać, że niestety strzelaliśmy bez mała do wszystkiego, co 
w lesie żyło i poruszało się, i zastaliśmy kilku niewielkich chłopców wiejskich kąpiących się w na-
szej sadzawce. Jeden z nich przestraszony pobiegł brzegiem i wskoczył czy wpadł do wody w nie-
co głębszym miejscu. Gdy nadbiegłem, zobaczyłem jego głowę pod wodą i dłonie zaciskające się 
kurczowo na czubku głowy. Nie namyślając się, rzuciłem strzelbę, wskoczyłem w ubraniu do wody 
i wydobyłem chłopaka. Po wypadku poszedłem mokry do lasu i szczęśliwie zdążyłem wyschnąć, 
zanim wróciliśmy do domu.

W Łaziskach probowałem wypychać ptaki. Nieźle się mi to udawało, ale nie miałem dostatecz-
nych środków konserwujących skórki, toteż po paru latach wszystkie moje arcydzieła zjadły mole. 
Wypchałem tam raz jeża, a nawet głowę i szyję bociana, którego zastrzelił któryś z chłopców. Poza 
tym strzelano do wszystkich ptaków drapieżnych, nie odróżniając pożytecznych od szkodników. 
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Na bramie stajni zawsze wisiały przybite jako trofea celnych strzałów sowy, jastrzębie, kanie i pu-
stułki. Raz byłem na polowaniu, gdzie pan Świdziński strzelił do kozła i przybiegłszy razem ze 
mną do postrzelonego, dobił go patykiem. Zrobiło to na mnie tak przykre wrażenie, że od tej pory 
straciłem ochotę do strzelania zwierzyny i nigdy już więcej nie polowałem.

Stosunek dworu łaziskiego do służby był bardzo poprawny. Służba była traktowana dobrze i wie-
lu spośród niej, jak np. dawny lokaj Feliks lub Stanisław, pracowało przy dworze do końca życia. 
Stosunek natomiast do wsi był dość luźny. Jedynie pani Świdzińska chodziła czasem do chorych 
na wsi zanosząc jakieś środki lecznicze czy opatrunki. Poza tym w lesie pracowali przy ścince i wy-
robie drzewa chłopi ze wsi. Roboty rolne głównie wykonywane były siłami fornalskimi, mniej na-
jemnymi robotnikami łaziskimi lub sprowadzanymi. Także przy sianokosach i w żniwa pracowali 
najemni ludzie ze wsi, po czym po ukończeniu robót odbywały się dożynki z tradycyjnym wieńcem 
i poczęstunkiem. Szkód w polu prawie nie bywało, bo wieś była dość zamożna, czasem tylko w le-
sie ścięto i skradziono parę drzew i to zwykle szkodnikami okazywali się chłopi nie łaziscy, a z dal-
szych wsi przyleśnych. Myśmy ze wsią nie mieli prawie żadnej styczności. Raz jedynie, gdy wybuchł 
pożar w sąsiedniej wsi Dębowcu, pobiegliśmy w kilku i brali udział w ratowaniu i gaszeniu ognia.

W Łaziskach bywaliśmy z początku zawsze razem z matką, a później także ja sam co roku od 
1895 do 1904, tj. do wyjazdu z Hrubieszowa. Pobyty w Łaziskach pozostały dla mnie najmilszymi 
wspomnieniami z dziecinnych lat.

Obraz życia dworu łaziskiego nie byłby pełny, gdybym nie podkreślił, że gospodarka rolna Ła-
zisk uchodziła w sąsiedztwie za wzorową, opartą na postępowych metodach pracy na roli i nie-
wątpliwie Łaziska były jednym z lepiej prowadzonych gospodarstw, nie były przy tym nadmiernie 
obdłużone. Dwór łaziski został w okresie pierwszej wojny światowej, czy też w 1920 roku spalony, 
a nowego, pobudowanego na nieco innym miejscu już nigdy nie widziałem. Ostatnio gospoda-
rował w nim najmłodszy syn Świdzińskich, Antoni, aż do 1945 roku. Dziś (1963) z całej gromady 
towarzyszy zabaw dziecinnych w Łaziskach żyje tylko prócz mnie Ewa jako wdowa po panu Kieł-
czewskim, który był dzierżawcą majątków w Lubelskiem, i Hela, wdowa po majętnym obywatelu 
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ziemskim Sobieszczańskim, obie już posiadają wnuki. Ewę widziałem dwa lata temu w Sławinku 
pod Lublinem jako pomarszczoną, choć żwawą jeszcze staruszkę w zaawansowanym wieku 85 lat 
(wkrótce potem zmarła około 1963 roku).

Rodzice nasi przedstawiali niezwykły wprost i rzadko spotykany typ ludzi społecznie ofiarnych 
i podejmujących się bezinteresownie zadań często pozornie przerastających ich siły. Pod opieką 
i przy pomocy rodziców stale prawie wychowywał się, kształcił i przebywał w naszym domu jakiś 
młody niezamożny chłopiec z bliższej czy dalszej rodziny, czy też zupełnie obcy, któremu rodzice 
okazywali bezinteresowną pomoc. Wymienić tu mogę Janka Steckiego, jego brata Wacława, Ty-
tusa Ponikwickiego, Kazia Miszewskiego, Franka Żyłę, a wreszcie całą gromadę ośmiorga dzieci 
Dubiszewskich, którymi rodzice się zaopiekowali. Podjęcie się wychowania tej ostatniej grupy 
młodzieży jest istotnie godne podziwu i podkreślenia.

Jednym z pierwszych, którym rodzice opiekowali się, był Janek Stecki, syn starszego brata ojca, 
Stanisława. Stryj mój Stanisław był skromnym felczerem i w zbytni dobrobyt nie opływał. Gdy 
umarł, pozostawił w ciężkich materialnych warunkach wdowę, Wandę z Olszańskich, i troje dzieci: 
najstarszego Jana, średniego Wacława i najmłodszą, śliczną dziewczynę, jasną blondynkę – Wandę. 
Janek był w szkołach średnich i ojciec mój pomagał mu materialnie, gdy uczył się w gimnazjum, 
a potem także, gdy studiował medycynę na Uniwersytecie Warszawskim. Janek odznaczał się wy-
bitnymi zdolnościami. Wysoki, szczupły, rudawy blondyn, zawsze opanowany i spokojny, miał dar 
wymowy i przekonywania rozmówców. Matka moja opowiadała, że gdy Janek mieszkając u nas 
coś spsocił i matka dobrze wiedziała, że to jego sprawka, gdy zaczął ze spokojem uzasadniać, że 
nie mógł on tego uczynić, zawsze w rezultacie zachwiał pewność matki i wychodził obronną ręką. 
Będąc na uniwersytecie w Warszawie Janek został zamieszany w 1891 roku podczas demonstracji 
w stuletnią rocznicę Konstytucji 3-go maja w Ogrodzie Botanicznym przy ruinach fundamentu 
kościółka Opatrzności, aresztowany i w rezultacie wydalony z uniwersytetu bez prawa przyjęcia 
do innej wyższej uczelni na terenie całej Rosji. Ojciec mój rozgniewany, że Janek zamiast studia-
mi zajmuje się polityką, odmówił mu dalszej pomocy. Janek musiał zająć się zarobkowaniem jako 
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korepetytor. Uzyskał miejsce w zamożnym dworze na Lubelszczyźnie, w Łańcuchowie, jako na-
uczyciel i mentor młodego chłopca, Wołk-Łaniewskiego, którego miał przygotować do matury. 
Wychowanek Janka oraz młodsza siostra tegoż, Marynia, byli zupełnymi sierotami, pozostającymi 
pod opieką krewnych hrabiów Stadnickich i innych. Nauka trwała lat parę, gdy młody Łaniewski 
zdał maturę, wyjechali obaj do Bonn, gdzie Łaniewski studiował zdaje się prawo, a Janek zapisał 
się na kursa ekonomiczne, które ukończył.

Tymczasem Marynia zakochała się w Janku i młodzi zaręczyli się. Doszło to do wiadomości 
krewnych i opiekunów i wywołało protest i oburzenie. Oceniono ten projekt jako niedopuszczal-
ny mezalians, by panna bogata z obywatelskiej rodziny, spokrewniona z hrabiowskimi domami, 
wychodziła za mąż za ubogiego korepetytora. Panna nie była jeszcze pełnoletnią i była narażona 
na kontrole i protesty rodziny, na wykradanie listów od narzeczonego przez guwernantkę itp. Gdy 
jednak tylko doszła do pełnoletniości, stanowcza i czupurna osóbka postawiła na swoim i wyszła 
za Janka za mąż. Byli bardzo szczęśliwym i zgodnym małżeństwem i uzupełniali się nawzajem, on 
wysoki, opanowany, spokojny i poważny, ona niesłychanie żywa i uparta, o wybuchowym tempe-
ramencie, maleńka, sięgająca mu do połowy ramienia, o oczach czarnych i okrągłej twarzy, krę-
conych matowych włosach i nieregularnych, może negroidalnych rysach.

W ten sposób Janek został obywatelem ziemskim Lubelszczyzny i wprędce zaczął odgrywać wy-
bitną rolę w tych sferach. Janek już poprzednio odznaczył się swymi publikacjami z zakresu eko-
nomii, m.in. pierwsza ekonomia polityczna ogłoszona w języku polskim była jego tłumaczeniem 
z angielskiego. Z czasem Janek wybił się jako najwybitniejszy przedstawiciel ziemian na Lubelsz-
czyźnie. Został wybrany jako poseł do dumy rosyjskiej, a w okresie międzywojennym posłował na 
sejm warszawski, a następnie został członkiem senatu. Zmarł w 1953 roku w wieku 82 lat.

W ciągu jednego roku mieszkał także u rodziców brat Janka, Wacław, nie bardzo jednak umiał 
się dostosować do zwyczajów domowych u rodziców i po ukończeniu czterech klas w Hrubieszo-
wie więcej już do nas nie przyjeżdżał.
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Niezwykłym czynem społecznym moich rodziców, graniczącym z samozaparciem się, było 
zajęcie się rodziną Dubiszewskich. Zaczęło się od tego, że ojciec wezwany został do ciężkiego wy-
padku tyfusu plamistego. Zachorował podupadły właściciel drobnego folwarku w Hrubieszow-
skiem, Dubiszewski. Po stracie folwarku czas jakiś coś dzierżawił, a gdy i na dzierżawie nie mógł 
się utrzymać, kupił parę koni, osiadł w Hrubieszowie i trudnił się dostawami towarów z Chełma. 
Rodzina była liczna, ośmioro dzieci, babka, żona, toteż bieda graniczyła z nędzą. Ciasnota miesz-
kaniowa, brud i gromada niesfornej dzieciarni stwarzała fatalne warunki higieniczne. Wkrótce 
zachorowała żona Dubiszewskiego i oboje zmarli. Tyfus plamisty u chorych po pięćdziesiątce 
z reguły kończył się śmiercią. Zachorowała babka i również zmarła. Zachorowało kilkoro z dzie-
ci i wszystkie wyzdrowiały. Sytuacja była rozpaczliwa. Rodzice moi postanowili zaopiekować się 
całą gromadą. Troje dzieci było wprawdzie na wychowaniu u obcych ludzi, ale z pięciu chłopców 
pozostałych w domu, dwu chodziło do progimnazjum, a młodsi łobuzowali się po Hrubieszowie, 
obrywali jabłka w cudzych sadach, tłukli się z żydziętami i bąki zbijali. Wszystko to bractwo pozo-
stało po śmierci starych Dubiszewskich bez żadnej opieki. Sytuację pogarszał fakt, że najmłodsza, 
Henryka, była w domu popa prawosławnego, co oczywiście groziło, że będzie wychowana i w religii 
prawosławnej, i jako Rosjanka. W tej samej sytuacji był najmłodszy, Bolek, którym opiekował się 
jakiś wojskowy, również Rosjanin. Jedynie starsza Ewelina była na wychowaniu u dwu starszych 
panien Jastrzębskich, posiadających w Hrubieszowie pracownię damskich kapeluszy.

Ojciec mój uzyskał oficjalne mianowanie na opiekuna sierot. Drugim opiekunem został wspo-
mniany uprzednio mieszczanin hrubieszowski Kraszkiewicz. Rodzice moi wynajęli naprzeciw 
naszego domu pokój, gdzie umieścili chłopaków i wzięli ich w opiekę i na własne utrzymanie. 
Fakt ten wywołał w opinii Hrubieszowa zdziwienie i krytykę. Powszechnie twierdzono, że młody 
lekarz zwarjował, skoro mając własną córkę (nas, młodszych, nie było jeszcze na świecie), będąc 
na dorobku i wyrabiając sobie jeszcze praktykę, wziął na siebie zbyt ciężki obowiązek, z którego 
nie potrafi się należycie wywiązać.
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Jednym z pierwszych kroków opiekunów było zażądanie od rodziny popa i od wojskowego 
zwrotu dwojga dzieci i przekazanie ich opiece oficjalnych opiekunów. Zwłaszcza w rodzinie popa, 
gdzie bezdzietne małżeństwo przywiązało się do małej dziewczynki, wywołało to żądanie opór 
i niechęć. Zarzucano mojemu ojcu szowinizm narodowy i oburzano się, że nie pozwala na wy-
chowanie dziecka w prawosławnym środowisku rosyjskim. Opiekunowie jednak postawili na 
swojem i dzieci odebrali. Wśród popów zawrzało oburzeniem i zemścili się na ojcu w ten sposób, 
że zbojkotowali go jako lekarza i przestali się u ojca leczyć. A trzeba zaznaczyć, że popi stanowili 
zawsze doskonałą klientelę lekarzy, a to w związku z tym, iż po ostatnich święceniach kapłańskich 
nie wolno im żenić się powtórnie, więc gdy tylko zachorowała żona któregoś popa, lekarz bywał 
natychmiast i częstokroć wzywany i polecano pacjentkę jego troskliwej opiece. Nie chciał żaden 
z popów zostawać wdowcem i tracić żonę i opiekunkę dzieci i gospodarstwa domowego. Odebra-
na Henryczka została wzięta na wychowanie przez polską rodzinę, a Bolek wrócił do Hrubieszowa 
i zamieszkał z resztą braci.

Główny ciężar opiekowania się gromadą sześciu urwisów spadł na moją matkę. A sytuacja była 
trudna. Nie mieli porządnego ubrania, nie mieli dostatecznej bielizny, pościeli. Trzeba było ich 
wymyć, przyodziać, a przede wszystkim odzwyczaić od organizowania zdobywczych wypraw po 
cudze jabłka, od bójek z miejskimi łobuzami i wdrożyć do nauki, a wreszcie gromadę tę wykarmić 
i utrzymać. Rodzice jednak przy wielkiej swej wytrwałości, oszczędności i skromnym życiu potra-
fili sprostać temu zadaniu i z rodzeństwa Dubiszewskich wszyscy wyrośli na porządnych ludzi.

Najstarszy Adam po ukończeniu czterech klas wstąpił do seminarium duchownego, po czym 
studiował w Akademii Duchownej w Petersburgu i został księdzem. Był prefektem w gimnazjum 
w Siedlcach w czasie, gdy ja byłem tam w piątej i szóstej klasie. Następny Edward został kupcem 
i miał w Warszawie sklep kolonialny i dobrze mu się powodziło. Trzeci Ludomir został lekarzem i po 
śmierci mojego ojca osiadł w Hrubieszowie, przejął praktykę ojca i stanowisko lekarza szpitalne-
go, dożył dziewięćdziesięciu paru lat. Czwarty Henryk został również księdzem i był proboszczem 
w Siedleckiem. Z dwu młodszych Tomasz został buchalterem, a najmłodszy Bolek urzędnikiem 
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bankowym. Z dwu dziewczynek starsza Ewelina prowadziła w latach 1900 zakład fotograficzny 
w Siedlcach, a później stancję dla uczniów gimnazjalnych, gdzie i ja mieszkałem przez dwa lata. 
Najmłodsza Henryka również nie wyszła za mąż i pozostawała do końca życia w rodzinie ludzi, 
którzy opiekowali się nią od dziecka. Dzisiaj z całej tej gromady nikt już nie żyje. Syn Ludomira był 
sędzią w Hrubieszowie. Zmarł bezdzietny w 1963 roku.

Z wychowaniem tych chłopaków matka moja miała sporo kłopotów. Z jej opowiadań utkwił 
mi w pamięci jeden zabawny epizod. Któregoś lata wieczorem nie stawił się na kolację Tomaszek. 
Gdy zrobiło się ciemno, a Tomaszka nie było, zaniepokojona matka poszła go szukać u znajomych 
w mieście. Szły ze służącą, świecąc sobie drogę latarkami ręcznymi. Chodziły tam i na powrót, co 
nawet wzbudziło zainteresowanie stróża nocnego. Na próżno jednak, Tomaszka nigdzie nie było. 
Gdy już bardzo zaniepokojone wróciły do domu, posłyszały, że w ogródku pod ławką przed domem 
coś pochlipuje. Był to Tomaszek, siedział pod ławką i płakał. Wyprowadzony na światło, zadziwił 
swym żałosnym wyglądem: był bez spodni. Co się okazało? Tomaszek był bardzo zapobiegliwy i ła-
komy. Zawsze chował kawałki chleba, bułki czy ciasta z obiadu po kieszeniach w spodniach i mat-
ka nie mogła go od tego odzwyczaić. Przed wieczorem poszedł z chłopcami kąpać się w Huczwie. 
Zwyczajem praktykowanym zostawił ubranie na piasku nad wodą, a sam chlapał się z chłopakami 
w rzece. Tymczasem nadeszły pasące się tam świnki i poczuwszy chleb w spodniach, tak gruntow-
nie je porozdzierały, że o ubraniu ich już nie mogło być mowy. Tomaszek ukrywał się do wieczora, 
bojąc się pokazać bez tej tak nieodzownej części garderoby. Więcej było radości z odnalezienia To-
maszka i śmiechu z jego przygody, niż gniewu i gderania za nieposłuszeństwo. Za karę musiał dwa 
dni przesiedzieć za szafą w przedpokoju bez ineksprymabli, zanim krawiec nie uszył mu nowych, 
gdyż zapasowych ubrań chłopcy nie mieli.

Oprócz Dubiszewskich rodzice moi pomagali kształcić się kilku jeszcze innym chłopcom. 
Mieszkał u nas kilka miesięcy syn licznej rodziny dzierżawców rolnych Miszewskich, Kazio, uczeń 
czwartej klasy progimnazjum hrubieszowskiego. Niestety rozchorował się na krwawą dyzenterię 
i gdy tylko trochę lepiej się poczuł, został przewieziony do domu swych rodziców. U Miszewskich 



Na fotografii po lewej stronie lekarz Franciszek Ludomir Dubiszewski stoi z synem Jerzym.
Na fotografii po prawej siedzi z małżonką na schodach domu lekarzy Towarzystwa Rolniczego Hrubieszowskiego, 

w którym rodzina mieszkała. Dom znajduje się przy ulicy Józefa Piłsudskiego, 
naprzeciw wylotu ulicy Stanisława Staszica w kierunku południowym.

MBP, CATL udostępnił Mieczysław Borsukiewicz.
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był przykry wypadek z jego starszą siostrą. Wsiadając do bryczki uderzyła się w kolano o stopień 
bryczki. Wywiązała się gruźlica stawu i nogę musiano jej amputować. Pracowała później jako 
urzędniczka biurowa w Warszawie i spotkałem ją tam na ulicy.

Przez rok okazywali rodzice bezinteresowną pomoc Tytusowi Ponikwickiemu, synowi brata 
mojej matki, z którym były trudności w szkole średniej. Po ukończeniu czwartej klasy wyjechał od 
nas. Później był on adwokatem w Petersburgu. Jako suplent adwokacki wiódł tam wesoły żywot. 
Założył się raz z kolegami o butelkę szampana, że podczas przedstawienia w operze przerwie mu-
zykę orkiestry. A miał w twarzy zabawny nerwowy skurcz, pobudzający do śmiechu. Wykupiwszy 
bilet w pierwszym rzędzie, w czasie wykonywania jakiegoś utworu przez dętą orkiestrę wychylił 
się przez parapet do muzykantów i strojąc małpie grymasy zaczął zajadać cytrynę na oczach gra-
jących. Co chwila któryś z flecistów czy klarnecistów musiał przerywać grę z powodu napływającej 
nadmiernie do ust śliny i wreszcie gra się splątała i urwała. Tytus wygrał wprawdzie szampana, 
ale zrobił się w teatrze skandal, wyrzucono go za drzwi i publiczność chciała go obić. Skończyło 
się protokołem policyjnym i jakąś karą administracyjną.

Gdy ja wstąpiłem do progimnazjum, ojciec mój pragnął, bym miał jakiegoś serdecznego przy-
jaciela i kolegę, który zastąpiłby mi brak brata. Umyślił więc oddać do progimnazjum razem ze 
mną jakiegoś rówieśnego mi chłopca, z którym uczylibyśmy się razem i przyjaźnili. Wybór padł na 
ubogiego sierotę, wnuka żebraczki hrubieszowskiej, którym opiekowała się starsza osoba, panna 
Malwina Czupryńska. Nazywano go Franciszek Zieliński. Do zapisu w progimnazjum potrzebna 
była metryka. Niestety metryki o takim nazwisku nie można było w aktach parafialnych w żaden 
sposób wyszukać. Dopiero któryś z pisarzy parafialnych wpadł na pomysł i zażądał od babki Franka 
imion i nazwisk jego rodziców chrzestnych. Metrykę odnaleziono, ale na nazwisko Franciszka Żyły. 
Zapytywana babka, jak się wnuczek nazywa, z uporem twierdziła, że Zieliński. Przyparta jednak 
do muru przyznała, że „po prawdzie to syn jej nazywał się Wojciech Żyła, ale powiedział, że będzie 
lepiej pasować, jak wnuczek będzie się nazywać Zieliński, to on się teraz nazywa Zieliński”. W ten 
sposób Franek Żyła został moim kolegą i kandydatem na przyjaciela. Ojciec sprawił mu ubranie, 
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kupił książki, dał korepetytora i Franek zdał do pierwszej klasy. Niestety nie chciał czy nie mógł 
się uczyć, dość na tym, że po dwu latach powtarzania pierwszej klasy opuścił gimnazjum. Był po-
tem pisarzem w cukrowni w Strzyżowie, ożenił się z dziewczyną ze wsi, Rosjanką, oczywiście ślub 
brał w cerkwi prawosławnej, czym popsuł sobie opinię w oczach polskiego społeczeństwa i gdy 
w 1905 roku po burzliwej rewolucji rozwinął się bandytyzm, Franek – nie wiadomo, czy wpierw 
należąc do bojówek rewolucyjnych, czy też bezpośrednio wciągnięty do szajki bandytów – został 
przychwyconym przy jakimś napadzie i powieszonym przez władze rosyjskie. W ten sposób nie-
stety zakończył się żywot jednego z protegowanych moich rodziców.

Taki stosunek rodziców niezmiernie ofiarnej uczynności i stale okazywanej serdecznej życzli-
wości ludziom nie mógł nie wpłynąć także i na kształtowanie się naszych charakterów. Zwłaszcza 
zachowanie się matki rzucało się w oczy. Dla każdego miała życzliwy uśmiech, z każdym uprzej-
mie i chętnie rozmawiała i niewątpliwie jednało jej to ogólną sympatię i miłość, zwłaszcza u naj-
prostszych i biednych ludzi. Częste były przejawy i dowody tego głębokiego szacunku i życzliwości, 
jakie otaczały naszych rodziców.

Siostra moja Maria zanotowała w swoich wspomnieniach wypadek, gdy jakaś prosta Żydówka, 
nie umiejąca nawet dobrze po polsku wyjaśnić mamie, o co jej chodzi, przyszła prosić, by matka 
podała jej imiona rodziców i nas – dzieci. Gdy matka nie mogąc zrozumieć powodu tych zaintere-
sowań pobiegła do ojca pytając się, czy podać jej te dane, ojciec wzruszywszy ramionami odrzekł, 
że skoro Żydówka tym się interesuje, to można ją poinformować. Jakież było zdziwienie rodziców, 
gdy po pewnym czasie Żydówka ta przyszła i powiedziała, że była u znanego rabina – cadyka w Bił-
goraju, i uzyskała od niego błogosławieństwo dla wszystkich posiadaczy wskazanych przez nią 
imion i że od tej pory na pewno będzie się nam wszystkim dobrze powodziło, bo będzie się każdym 
z nas stale opiekować „angieł” (anioł) i chodził za nami i strzegł nas od złego.

Mówiłem już o obawie Żydów, by to nikt „z naszych” nie okradł domu rodziców. Także na po-
grzeb ojca przyszli na cmentarz katolicki i byli obecni całą rodziną Sztychowie. Również i ze stro-
ny mieszczan i innych pacjentów ojca wiele było dowodów życzliwości lub wdzięczności ludzkiej.
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Toteż i w nas, dzieciach, wyrobił się stosunek stałej życzliwości dla ludzi. I ja widzę w sobie wiele 
cech swojej matki, do której zresztą jestem najwięcej z rodzeństwa podobny. Także zawsze cierpli-
wie wysłuchuję wszelkie ludzkie opowiadania i skargi i z uśmiechem witam każdego znajomego. 
Zasadniczo mam życzliwy stosunek do ludzi, nigdy nie okazuję niechęci, urojonej wyższości czy 
dumy wobec innych. Zresztą zawsze uważam się za skromnego i przeciętnego człowieka, nie ma we 
mnie nic zarozumiałości i mam równe uczucie szacunku dla godności ludzkiej zarówno dla szew-
ca, krawca czy robotnika, jak i dla dygnitarza, czy profesora uniwersytetu, czy sławnego polityka. 
Wszyscy w mych oczach są zwykłymi ludźmi z ich zaletami, ale i z ich wadami czy śmiesznostkami. 
Cenię jedynie charakter, stosunek do ludzi, uczciwość i pracę twórczą. Każdemu gotów jestem do-
pomóc czy to w trudnościach życiowych, czy w dążeniu do osiągnięcia szlachetnego celu. Znałem 
szewca w Zakopanem, dla którego miałem wielki szacunek, gdy oświadczył mi, że jego zadaniem 
życiowym jest, by polscy turyści mieli dobre i odpowiednie obuwie dla wycieczek w góry, by nie 
przemakały ich buty i nie narażali przez to swego zdrowia. I znałem profesorów uniwersytetu, oka-
zujących swą dumę i wyższość naukowca i dla których najważniejszą sprawą były uboczne docho-
dy z ich specjalności, a ucznia czy pracę naukową traktowali jako „malum necessarium”, których 
chętnie pozbyliby się, byle móc zarabiać jak najwięcej. Dla nich miałem pogardę. Zarozumiałość 
u ludzi zawsze uważam za dowód głupoty i bardzo płytkiego stosunku do życia. Życzliwy i serdecz-
ny mój stosunek do ludzi zawsze znajdował oddźwięk i mogę stwierdzić, że zwykle spotykałem się 
również z ludzką życzliwością i dobrocią i okazywano mi wiele serdeczności, nawet wdzięczności, 
a w ciężkich sytuacjach drugiej wojny światowej wielokrotnie życzliwi mi moi uczniowie ratowali 
mnie z groźnych sytuacji, a niewątpliwie uratowali mi i życie. Na pewno więc życzliwość i uczyn-
ność dla ludzi zawsze się opłacają.

Stosunek mego ojca i matki do zagadnień gospodarowania swymi pieniędzmi był bardzo mą-
drze pomyślany i z wielką konsekwencją i wolą realizowany. Oszczędność stosowali rodzice stale 
na codziennych wydatkach. Starali się nie wyrzucać pieniędzy na zbędne przyjęcia, na zbytkowne 
lub luksusowe jedzenie, na alkohole czy stroje. Natomiast, gdy trzeba było wydać większą sumę 
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na kształcenie dzieci, czy na dalszy wyjazd przy uroczystościach rodzinnych, lub na pomoc dla 
krewnych, albo dla kształcącej się młodzieży, zawsze z myślą o utrzymaniu i ratowaniu polskości, 
czy też wreszcie na wydatki kulturalne, jak książki, tam nie wahali się wydać znacznych kwot, za-
oszczędzonych na codziennym skromnym życiu.

Były to zresztą czasy spokojne, ekonomicznie i politycznie ustabilizowane. Istniała pewność 
sytuacji finansowej. Hasła pozytywizmu skłaniały do kapitalizacji i oszczędzania. Nikt nie myślał 
ani nie mówił o dewaluacji czy zmianach pieniędzy. Możliwości wojen nikt nie dopuszczał. Odbi-
jało się to nawet na wyglądzie i typach ówczesnych. Gdy przeglądam albumy z fotografiami z tych 
czasów, to zawsze uderza mnie wygląd pewności siebie, powagi, często dostojeństwa tych ludzi. 
Nie widać u nich jakiejś nerwowości, tymczasowości czy niepokoju, tak charakterystycznego dla 
ludzi np. z okresu powstań lub z czasu wojen światowych. „Pewność i zaufanie” istotnie panowały 
w czasie życia pokolenia moich rodziców.

Mam przed sobą, gdy piszę te słowa, książkę rachunkową mych rodziców z lat 1896 do 1906, 
w której bardzo skrupulatnie zapisywał ojciec, później matka wpływy i wydatki. Wydatki zwykle 
były skromne. Na życie wydawali rodzice miesięcznie przeciętnie 35 rubli przy cztero-, względnie 
pięcioosobowej rodzinie, licząc dwoje rodziców, dwoje dzieci17 i służącą. Sporą pozycję stanowiły 
wydatki na książki i czasopisma. Znaczne sumy łożyli rodzice na wykształcenie dzieci. Starsza 
siostra Stefania ukończyła pensję panny Sikorskiej w Warszawie, a później kształciła się w Paryżu 
w latach 1896 i 1897. Pobyt jej w Paryżu kosztował rodziców ogółem 1333 ruble i 49 kopiejek. W la-
tach 1898–1900 kończyła kursa im. Baranieckiego w Krakowie (kosztem 1181 rb. 18 kop.), na jej 
wyprawę i wesele wydała matka w 1902 roku 2508 rubli. Posagu dostała 50 000 rubli.

Młodsza siostra Maria kończyła również pensję panny Sikorskiej w Warszawie w latach 1897 
do 1900, co kosztowało rodziców 1157 rb. 81 kop. Zapewne tyleż mniej więcej wydali uprzednio 
rodzice również na pobyt na pensji panny Sikorskiej starszej córki Stefanii. W latach 1902 do 

17 Starsza córka była poza domem.
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1904 Maria kończyła Baraneum w Krakowie (koszt jej pobytu i nauki w Krakowie wyniósł ogółem  
700 rb. 43 kop.).

Moja edukacja w szkole średniej kosztowała stosunkowo mniej, gdyż cztery klasy kończy-
łem będąc w domu w Hrubieszowie, przy czym wpis do progimnazjum wynosił rocznie 40 rubli, 
a w Siedlcach za moją „stancję”, tj. za życie i mieszkanie, płacono 18 rubli miesięcznie, w Łodzi 
u wuja i w pensjonacie 25 do 30 rubli, tak że na moje średnie wykształcenie w latach 1896 do 1904, 
tj. w ciągu 9 lat, rodzice wydali 1153 rb. 45 kop., nie licząc drobnych kwot na podręczniki szkolne, 
umundurowanie i czasem na korepetycje. Dla porównania przytoczę, że podobna „stancja” dla 
ucznia w tymże czasie w Wieluniu kosztowała 15 rubli. Tyleż mniej więcej wynosiły miesięczne 
pobory drobnego urzędnika gminnego lub magistrackiego (np. pisarza), a także najniższa płaca 
nauczyciela ludowego na wsi.

Również często rodzice pomagali krewnym, udzielając im pewnych zapomóg gotówkowych. 
Tak na przykład siostrze matki, ciotce Faustynie Tur, bezdzietnej wdowie, w latach 1896 do 1906 
rodzice przesłali ogółem 769 rb. 21 kop. Później mieszkała ona czas jakiś u nas w Hrubieszowie. 
Drobniejsze kwoty w granicach do stu kilkudziesięciu rubli otrzymywali od rodziców Tytus Poni-
kwicki, na naukę, syn brata matki, mieszkał on także u moich rodziców przez rok, również stry-
jenka Stasiowa, wdowa po bracie ojca, także córka jej Wanda, również panna Malwina Czupryńska, 
staruszka opiekująca się Frankiem Żyłą, wreszcie Pola Pusłowska, córka brata matki, wuja Feliksa 
Ponikwickiego, i parę innych osób. Nie podaję tutaj podobnych wydatków poniesionych przez ro-
dziców w innym czasie, np. na utrzymanie, wychowanie i naukę Dubiszewskich, gdyż z przed roku 
1896 nie mam książki rachunkowej rodziców.

Również, jak wspominałem, nie żałowali rodzice wydatków na wyjazdy matki, zwykle z któ-
rymś z dzieci na rodzinne uroczystości, czy też celem poznania i pokazania nam szerszego świata, 
uważając, że jest to konieczne dla ogólnego wykształcenia.

Tak w 1893 roku matka ze mną i średnią siostrą jeździła do Warszawy na ślub Edwarda Dubi-
szewskiego. Zamieszkaliśmy w hotelu. Ja miałem 8 lat i pamiętam przerażenie moje i paniczną 
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ucieczkę, gdy w pewnej ubikacji pociągnąłem z ciekawości za rączkę od wiszącego łańcuszka 
i spowodowałem hałas i szum spadającej wody. Wtedy też widziałem po raz pierwszy w Warsza-
wie i jeździłem tramwajem konnym. Tramwaje były z boków odkryte i miały szereg drewnianych 
przekładanych ławeczek, biegnących w poprzek wozu, do których wchodziło się wprost ze stopnia 
z boków tramwaju. Konie szły bez dyszla, konduktor dzwonił ręcznym dzwonkiem umocowanym 
na przodzie tramwaju.

W lipcu 1896 roku jeździła matka ze Stefą do Kijowa na ślub Ludwika Steckiego, stryjecznego 
mego brata, syna stryja Ignacego. Po powrocie opowiadała nam, jak zwiedzając pieczary Kijewo-
-Pieczerskoj Ławry z pokazywanymi tam trumnami i zwłokami mnichów, wystraszyła się, gdy 
oprowadzający mnich zatrzymawszy zwiedzających, oświadczył:

– No, a teraz jak chcecie! – Bała się mnichów i podziemi. Oczywiście chodziło tylko o dalsze 
zwiedzanie. Niektóre ciała nieboszczyków, dobrze zakonserwowane w pieczarach, pokazywano 
jako ciała świętobliwych czy świętych. U jednego z nosa sączył się „święty” olej.

Około 1892–1893 roku odbyliśmy z matką wycieczkę z Kielc do Włoszczowy, gdzie stryj Antoni 
pierwotnie miał aptekę. Pamiętam do dziś, jak wlokła się wynajęta furmanka po mazowieckich 
piaszczystych drogach przez jakieś wydmy zarosłe z rzadka nędznymi sosenkami i krzakami ja-
łowca gdzieś w okolicy Mstowa, przez który przejeżdżaliśmy. W Mstowie podobał mi się kościół, 
stojący wśród starych drzew w obejściu otoczonym murkiem. Z pobytu we Włoszczowie pamiętam 
tylko, że był tam mały piesek wyraźnie zazdrosny o mnie i ile razy pan domu brał mnie na kolana, 
pies z warczeniem i szczekaniem rzucał się wyraźnie rozzłoszczony, a gdy tylko schodziłem z ko-
lan, pies natychmiast się uspokajał.

W lutym 1898 roku jeździła matka wraz z nami, dwojgiem młodszych, do Wilna i Mińska na ślub 
Poli Ponikwickiej, córki brata matki, Feliksa. Ślub odbył się w Mińsku w dość smutnych warun-
kach, gdyż ciężko chorowała jej przyrodnia siostrzyczka, mała dziewczynka, i w parę dni po ślubie 
Poli umarła. Pamiętnym był wypadek, gdy na parę dni przed tym spadł ze ściany duży obraz, co 
uznano za wróżbę śmierci. Były też jakieś zajścia i nieporozumienia z „jamszczykami” wiozącymi 
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gości do ślubu, gdyż któryś z nich próbował w podejrzanym, może rabunkowym celu wywieźć go-
ści gdzieś w zaułki podmiejskie. Wyglądali oni zupełnie inaczej niż warszawscy dorożkarze, gdyż 
chodzili w niskich, płaskich i sztywnych jak cylindry czapkach o wąskim wywiniętym rondzie. 
Konie chodziły w dugach i hołoblach. W Wilnie zatrzymaliśmy się u siostry matki, Faustyny Turo-
wej. Pamiętam strzały armatnie, którymi w Wilnie codziennie ogłaszano godzinę 12 w południe. 
Zwiedzaliśmy miasto, katedrę z resztkami znicza pogańskiego, Ostrobramę i jeździliśmy w okolicy 
Wilna i Mińska do rodziny matki. W Szczytnikach ścigałem się pieszo dokoła gazonu miejskiego 
z którymś z pradziadków ciotecznych. Rodzina bowiem Ponikwickich była bardzo liczna, spokrew-
niona z Machwicami, Błociszewskimi, Zdanowiczami, Wańkowiczami, Wysockimi, Tołłoczkami 
i innymi i utrzymywała bliskie i serdeczne stosunki z bliższymi i dalszymi krewnymi.

Ojciec w tym czasie, tj. od 1896 do 1900 roku, tylko raz jeden wyjeżdżał z Hrubieszowa do War-
szawy – w marcu 1898 roku.

Już po śmierci ojca, latem w 1901 roku pojechaliśmy wszyscy troje z matką do Zakopanego. 
Zamieszkaliśmy w pensjonacie p. Liebkind-Lubodzieckiej w nieistniejącej już dziś willi Pepita na  
ulicy Chałubińskiego. Zdaje się, że jednym z celów wyjazdu do Zakopanego była chęć matki wyda-
nia Stefy za mąż. Istotnie w Pepicie Stefa poznała kilku młodych ludzi, inż. Jaworskiego, Stefana 
Natansona oraz inż. Karola Raczkowskiego, za którego później wyszła za mąż. Natansona znaliśmy 
i spotykali potem w Krakowie, już ożenionego i posiadającego dwie dziewczynki, jako pracownika 
Towarzystwa Szkoły Ludowej i bywaliśmy w ich domu. Pan Jaworski asystował Stefie, która jed-
nak nie okazywała mu sympatii, wobec czego starał się zdobyć przychylność matki i mnie wziął 
na wycieczkę na Kozi Wierch. Weszliśmy żlebem Kulczyńskiego i zeszliśmy do Pięciu Stawów. Był 
zresztą z nami przewodnik, zdaje się Józek Gąsienica Józkowy. Była to moja pierwsza szczytowa 
wycieczka w Tatry, miałem 15 lat i przeszedłem do szóstej klasy gimnazjum.

Tatry zrobiły na mnie bardzo silne, niezapomniane wrażenie. Wychowany na nizinach, nie wi-
działem wcześniej żadnej góry, skały ani przepaści. Wyobrażałem sobie przepaść jako bezdenny rów 
– szczelinę w płaskim terenie, którą można przeskoczyć. W Hrubieszowie nawet kamieni nie było.  
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Marzeniem moim dziecinnym było zobaczenie, jak wygląda skała, a zwłaszcza pragnąłem obejrzeć 
Maczugę Herkulesa w Pieskowej Skale, którą znałem z rysunku na Mapie Poglądowej Królestwa 
Polskiego. Wielka ta kolorowa mapa wisiała u rodziców w mieszkaniu i była przedmiotem stałe-
go mego dziecinnego zainteresowania i obserwacji. Toteż poznanie Tatr odkryło przede mną cały 
nowy świat form i pojęć. Zwłaszcza zachwycały mnie zbocza regli pokryte lasami świerkowymi, 
gdzie na tle głębokich cieni wnętrza lasu rysują się wierzchołki koron poszczególnych drzew, tak 
że wydaje się, iż można by je policzyć. Zacząłem wtedy pisać pamiętnik, w którym opisywałem 
każdą wycieczkę do dolin tatrzańskich i każdą poznaną osobliwość przyrody Tatr. Pamiętnik ten 
spisywałem aż do matury. Zaginął gdzieś później w Krakowie.

W 1902 roku pojechaliśmy wszyscy do Warszawy na ślub Stefy z inż. Raczkowskim. Ślub odbył 
się w kościele Wizytek z obiadem weselnym w hotelu Krakowskim na Krakowskim Przedmieściu 
(vis à vis hotelu Saskiego).

W późniejszych latach matka jeździła parę razy do Raczkowskich do Łodzi, gdzie Karol był in-
żynierem farbiarzem na tzw. „blichu” w fabryce Szajblera18. Dział ten fabryki i ich mieszkanie było 
przy ulicy św. Emilii.

Matka jeździła także z nami do Lublina i Nałęczowa. W Lublinie zatrzymywaliśmy się u stryjo-
stwa Antonich. Stryj miał aptekę na Krakowskim Przedmieściu wpierw pod firmą „Simon i Stecki”,  
później: „Stecki i Haberlau”. W Nałęczowie mieszkała moja chrzestna matka, pani Żmudzka, i jej sio-
stra Kotowska, spokrewniona z emerytowanym generałem wojsk rosyjskich, Polakiem, Kotowskim, 
u którego mieszkały obie. Wtedy poznałem Prusa, Aleksandra Głowackiego, który przebywał wraz 
z żoną w Nałęczowie i przeżywał tragedię samobójstwa wychowywanego przez nich siostrzeńca czy 
kuzyna. Młodzieniec ten, zakochawszy się w jakiejś panience, gdy ta na zabawie czule uśmiechała 
się do innego chłopca, powodowany zazdrością zastrzelił się. Prus był już wtedy dość niedołężny, 
źle chodził, zwykle prowadzono go pod ręką, jedno oko przyjmowało nienormalne położenie.

18 Karol W. Scheibler – łódzki przemysłowiec.
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W kwietniu 1906 roku odbyła matka wraz z nami, tj. ze mną i siostrą moją Marią, większą 
wycieczkę do Abacji i Wenecji. Jechaliśmy przez Budapeszt, który zwiedzaliśmy. Budapeszt jest 
nadzwyczaj pięknie położony. Od strony Pesztu piękny jest zwłaszcza widok na leżącą po drugiej 
stronie Dunaju Budę. W widoku tym dominują dwie odrębne części. Strome i urwiste ciemne 
wzgórze, zwane Bloksberg, ze starą warownią turecką na szczycie i zabudowania Budy z jasną 
plamą pałacu cesarskiego i bogato zdobionej w rzeźby gotyckiej katedry. Również mosty mają 
swą sławę jako ozdoba Budapesztu. Wspaniały jest gmach parlamentu i piękna barokowa katedra 
w Peszcie. Na wyspie św. Małgorzaty przyglądaliśmy się urządzeniom strzelania do gołębi – tiré 
aux pigeons, zwiedzaliśmy muzea, zwłaszcza zbiór minerałów w Muzeum Przyrodniczym utkwił 
mi w pamięci. Olbrzymie szczotki liliowych ametystów, o kryształach dochodzących około metra 
długości i odpowiednio szerokich dziwiły i zachwycały. W Budapeszcie podziwialiśmy manifesta-
cyjne zaznaczanie węgierskich dążeń nieodległościowych w dzień jakiegoś święta narodowego czy 
jakiejś Kossuthowskiej organizacji. Na każdym balkonie, w każdym oknie wystawowym, w patce 
marynarki każdego przechodnia, na afiszach, w rękach przechodzących dam widniały tulipany, 
narodowy kwiat węgierski, czy to świeże i pięknie rozkwitłe, czy to w formie żetonu, znaczka lub 
ryciny. Wprost imponowało, że jakaś jedna idea może ogarnąć tak olbrzymie masy ludności jed-
nego kraju. W przejeździe, z pociągu widziało się to samo i po wsiach.

Niespodzianką dla nas była wyraźna niechęć do Niemców. Gdy zwracaliśmy się z jakimś zapyta-
niem do przechodniów w języku niemieckim, ci zwykle niechętnie odwracali się ze stereotypową 
odpowiedzią: „Nem tu du”, czyli „Nie rozumiem”.

Ale gdy zapytaliśmy się po polsku, wtedy okazywało się, że prawie każdy rozumie po niemiecku 
i w tym języku może porozumieć się z nami.

Z Budapesztu przez Zagrzeb pojechaliśmy koleją do Fiume. Dziś leży ono po stronie jugosło-
wiańskiej i nazywa się Rijeka.

Nie zapomnę nigdy wrażenia, jakie zrobiło na mnie oglądanie po raz pierwszy morza. Pociąg 
wypadł z jakiegoś tunelu i spostrzegłem nieoczekiwanie dziwną, nieco zamgloną, błękitną jaśń, 
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nachyloną od krańców horyzontu i biegnącą aż gdzieś w dół po pod strome zbocze góry, którędy 
biegł pociąg. Spostrzeżone żagle na owej powierzchni zorientowały, że jest to morze. Złudzenie na-
chylenia płaszczyzny wodnej było przedziwne. Powstaje stąd, że odległy horyzont zawsze wydaje 
się nam leżącym na poziomie naszych oczu, natomiast wyniesienie wysoko położonego punktu 
obserwacji sprawia, że morze, leżące w głębi u nóg, wyczuwa się jako położone bardzo nisko i stąd 
powstaje wrażenie nachylenia płaszczyzny wody.

W Abacji zamieszkaliśmy w polskim pensjonacie Ayram (odwrotnie czytany wyraz „Marya”). 
Zachwycała mnie skalista ścieżka przeprowadzona brzegiem morza, wśród głazów i skał nadmor-
skich. W wodzie, w zagłębieniach skał pełno było różnych muszli, jeżowców, krabów, jakichś roba-
ków, meduz, które tak cieszyły przyrodnika. Delfiny pląsające w morzu były raz powodem mojej 
kompromitacji marynistycznej. Spostrzegłszy raz na morzu jakieś czarne plamy co chwila znikające 
i pojawiające się na nowo, wyobraziłem sobie, że to jacyś niefortunni amatorzy przejażdżki łódką 
po morzu wpadli do wody i machając czymś dają znać o wypadku i żądają ratunku. W podnieceniu 
pobiegłem do stojących przy przystani łódek przewoźników i nie mogąc się dobrze z nimi porozu-
mieć wskazywałem w popłochu owe ciemne ginące sygnały, żądając pomocy z ich strony. Do tym 
większego zdenerwowania doprowadziła mnie ich obojętność, ich spokój i flegma, z jaką patrzyli 
na mnie, pykając ze swych fajek i nie wypuszczając ich z ust. Po dobrej chwili dopiero zrozumia-
łem, że padłem ofiarą widzianych płetw delfinów i zawstydzony odszedłem.

Kiedy indziej znów obserwowałem komiczną scenę na stateczku pasażerskim kursującym 
z Fiume do Abacji, dziś powiedzielibyśmy: z Rijeki do Opatii. Płynęliśmy przy silnym falowaniu 
morza, co na maleńkim stateczku tym silniej dawało się odczuć. Szereg osób, zwłaszcza dam, ule-
gło morskiej chorobie. Otóż przekomiczny był mały pikolo, który z wiadrem i kwaczem chodził po 
pokładzie i sprzątał niemiłe ślady morskiej choroby pasażerów. Trzeba było widzieć, z jaką pogardą 
doświadczonego marynarza malec ten patrzył na chorujące damy. Widać było, jaki jest dumny ze 
swego obycia się z morzem i niewrażliwości na kołysanie się statku.
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W Abacji spędziliśmy parę tygodni, spotkawszy tam kilka osób znajomych, do Abacji bowiem 
jeździło wtedy dużo Polaków z zaboru austriackiego, korzystających z możności wyjazdu nad morze 
bez żadnych utrudnień paszportowych. Stąd morzem popłynęliśmy do Wenecji, która zachwyciła 
nas architekturą swych pałaców, kościołem i placem św. Marka, dziełami sztuki i pozostała na za-
wsze we wspomnieniu. W czasie tym kampanila przy kościele św. Marka była w odbudowie, gdyż 
na skutek przegnicia pali we fundamentach runęła uprzednio. Na Lido weneckim obserwowałem 
ciekawe zachowanie się małego krabika (Carcinus maenas), który zaniepokojony przybierał pozę 
odstraszającą, wznosząc swe kleszczyki nad swój drobny pancerz i grożąc intruzowi. Gdy jednak 
był energiczniej zaatakowany, natychmiast zamieniał pozę bohatera na tchórzliwą rejteradę i mo-
mentalnie rozkopawszy pod sobą luźny piasek plaży, zapadał się w nim i po paru sekundach jedy-
nie lekkie zagłębienie w piasku wskazywało, gdzie skrył się nasz bohater. Z Wenecji przez Udine, 
Pontebbę – Pontafel, gdzie były komory celne, przez Tarvis, Villach, Celowiec i dolinę Mürz poje-
chaliśmy do Wiednia i po zwiedzeniu go wróciliśmy do Krakowa.

W sierpniu tegoż roku siostra Maria pojechała wraz z Raczkowskimi do Szwajcarii, a matka i ja 
spędziliśmy wakacje w Zakopanem.

Jak z tego wynika, rodzice nie szczędzili starań i pieniędzy, by nam pokazać świat.
W uzupełnieniu moich domowych przeżyć wspomnę jeszcze o chorobach przeżytych w dzie-

cinnym wieku. Jako małe dziecko w drugim czy trzecim roku życia przechodziłem zapalenie płuc, 
czego oczywiście zupełnie nie pamiętam. Leczył mnie ojciec. W pewnym krytycznym momen-
cie spostrzegł rozpoczynającą się agonię dziecka. Serce bić przestawało. Wtedy ojciec, który był 
podobno do mnie jako jedynego syna bardzo przywiązany, chwyciwszy mnie w obie ręce, zaczął 
energicznie wstrząsać ciałem dziecka, chcąc pobudzić akcję serca. Zabieg okazał się skutecznym, 
serce zaczęło bić ponownie i po trochu choroba minęła. Nigdy jednak nie odznaczałem się silną 
budową fizyczną.

Z dziecinnych chorób nieraz zapadałem na zaziębienie i ból gardła, szkarlatyny nie przechodzi-
łem nigdy. Odrę przeszedłem w wieku 13 lat po promocji do czwartej klasy. Rozpoczęła się choro-
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ba dość charakterystycznym momentem. Czując się nieświetnie położyłem się po obiedzie spać. 
Obudziłem się półprzytomny i w stanie jakiejś podświadomej paniki zacząłem biegać dokoła po-
koju wołając:

– Dajcie mi księdza! Ja się chcę wyspowiadać, dajcie mi księdza!
Stwierdzono gorączkę i początek odry.
Wiążę to przeżycie ze sprawą pierwszych moich dziecinnych spowiedzi. Jak zaznaczałem już 

parokrotnie, matka moja była osobą bardzo religijną. Toteż kazała nam iść do pierwszej spowie-
dzi jako dzieciom, mnie przy wstąpieniu do pierwszej klasy, a więc jako kończącemu 10 lat. Jak 
wspominałem, miałem na sumieniu pewne dziecinne wybryki łaziskie, których na spowiedzi nie 
bardzo umiałem wtedy nazwać i o których wstydziłem się opowiadać księdzu. Skończyło się na 
„zatajeniu grzechu”, co miało mi grozić wielkimi karami niebieskimi. Sprawa powtarzała się rok-
rocznie drugi i trzeci raz z coraz lepszym zdawaniem sobie sprawy przez chłopca z niewłaściwości 
postępowania i coraz silniej przeżywanymi z tego powodu skrupułami. Sądzę, że ów stan paniki 
w momencie rozpoczynającej się choroby był rezultatem tych przeżyć. Toteż uważam za bardzo 
niewłaściwe zmuszanie dzieci do spowiedzi, gdy jeszcze nie mogą posiadać dość uświadomienia 
i woli, ani dostatecznej ilości cywilnej odwagi, by zdobyć się na odsłanianie swych wad i błędów.

W następstwie, gdy wyjeżdżałem z Hrubieszowa do Siedlec w 1900 roku, znów zostałem przy-
naglony przez matkę do spowiedzi, starałem się jednak uniknąć konieczności komunii po ponow-
nym nieprzyznaniu się do przekroczenia. Po spowiedzi w wilię wyjazdu oświadczyłem matce, że 
nie mogę się komunikować, gdyż napiłem się wody. A wyjeżdżaliśmy nazajutrz w rannych godzi-
nach, liczyłem więc, że uniknę komunii. Wtedy matka uprosiła księdza, by specjalnie udzielił mi 
komunii rano na wyjezdnem. Mój wybieg się nie udał i jeszcze bardziej zwiększył ilość źle odby-
tych spowiedzi. Dopiero w Siedlcach u obcego księdza pozbyłem się trapiących mnie wyrzutów 
sumienia, gdy jednak mimo tak wielkich w mej wyobraźni „grzechów zatajenia” otrzymałem jako 
pokutę odmówienie tylko jednej czy dwu litanii, wyobraziłem sobie, że ksiądz nie zrozumiał mnie 
i po roku raz jeszcze ze wszystkiego się spowiadałem. Niewątpliwie tego rodzaju przeżycia, choć 



się nimi poza dniami spowiedzi na szczęście zbytnio nie przejmowałem i wprędce o nich zapomi-
nałem, jednakże mogły źle wpłynąć na rozwój nerwowości chłopca, a przymuszanie nieletnich 
dzieci do spowiedzi jest wielkim błędem wychowawczym, bo wreszcie nigdy dokładnie nie wiemy, 
co one myślą i czują.



Rozdział III

HRUBIESZOWSKIE
PROGIMNAZJUM



Konstanty M. M. Stecki wśród kolegów czwartej klasy progimnazjum wraz z inspektorem Afanasjewem. 
Fotografia wykonana w 1900 roku na zieleńcu przy budynku szkoły, 

w tle nieistniejąca zabudowa obecnego placu Hrubieszowskiego Domu Kultury.
Na odwrocie fotografii autor pamiętników wymienił wszystkich z nazwiska 

(odpowiednio do zajmowanego miejsca na fotografii): 
Łucki, Szpringer, Żmudzki, Sroczyński, Gutfeld,

Herszynhorn, Malawski, Chitryn, Insp. Afanasjew, Pietrowicz, Czamarski, Aleksandrow,
Lisowski, Korzeniowski, Stecki, Lilienfeld.

 Zbiory rodzinne Anny Arczyńskiej.
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Naukę rozpoczęła ze mną moja matka. Zapewne nie była zbyt dobrym pedagogiem. Sama nie 
kończyła żadnych szkół, toteż uczyła po swojemu, jak umiała. Liter nauczyłem się sam. Trzeba 
więc było sylabizować i mozolnie składać brzmienie wyrazów. Nie lubiłem książki i z przymusem 
ślęczałem nad czytankami. Wolałem biegać po dziedzińcu i strugać patyki. Ale jakoś czytać na-
uczyłem się.

Matka uczyła mnie także katechizmu i historii świętej: o stworzeniu świata, o Adamie i Ewie, 
o Noem i potopie, o wędrówkach Żydów. Uczyła mnie także tabliczki mnożenia i początków ra-
chunków. Później chodziłem na lekcje historii Polski do pani Sroczyńskiej.

Aż wreszcie przyszedł czas, gdy trzeba było pomyśleć o oddaniu mnie do szkoły średniej i naucze-
niu języka rosyjskiego. Szkoły średnie męskie w ówczesnym Królestwie Polskim, czy jak brzmiała 
oficjalna nazwa „Prywislinskim Kraju”, były tylko rosyjskie i od wstępujących wymagano pewnej 
znajomości tego języka. Zaangażowali więc rodzice nauczyciela sąsiedniej szkoły początkowej, Ro-
sjanina – pana Kraszewskiego, by nauczył mnie początków języka rosyjskiego i arytmetyki tyle, ile 
wymagano przy przyjęciu do klasy wstępnej. Pan Kraszewski uczył w szkole znajdującej się blisko 
naszego domu tak, że z okien sypialnego pokoju lub z galerii nieraz przyglądałem się, jak chłopcy 
w szkole ćwiczyli musztrę na dziedzińcu szkolnym i ustawieni w dwuszereg odliczali: „pierwszy, 
drugi, pierwszy, drugi” itd., by móc potem na komendę podwoić szeregi. Bardzo bawiło mnie, gdy 
wykonywali szwedzką gimnastykę wyrzucając ramiona. Słowa rosyjskiej komendy do dziś tkwią 
w mej pamięci: „w pieriod, w storony, w wierch, w niz”.

Nauczyciel Kraszewski, wysoki, szczupły i nerwowy pan o rudej, zaczesanej w górę czu-
prynie i czerwonobiałej cerze, mógł mieć około 40 lat, nie odznaczał się zbytnią cierpliwością 
i wprawdzie „łap” mi nie dawał linią, jak to często praktykował w swej szkole, ale niecierpliwił 
się, denerwował i ręce załamywał, gdy nauka nie szła należycie. Jednakże okazał się niezłym 
pedagogiem, gdyż do wstępnej klasy miejscowego progimnazjum zdałem. Uczył mnie jeszcze 
cały rok, przerabiając program klasy wstępnej. Do klasy pierwszej zdałem również i zostałem 
przyjęty i zaliczony w poczet uczniów „Grubieszowskoj Muższkoj Progimnazii”. Działo się to 
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w 1895 roku. Do klasy pierwszej przyjmowano chłopców po ukończeniu 10 lat i w tymże wieku 
ja zostałem uczniem klasy pierwszej.

Szkolnictwo średnie, jak wspomniałem, było państwowe. Uczono w języku rosyjskim, przewa-
żały ośmioklasowe gimnazja filologiczne, które były we wszystkich dziesięciu gubernialnych mia-
stach i większych powiatowych, jak w Łodzi, Częstochowie, Białej Podlaskiej. W mniejszych, jak 
w Hrubieszowie, Zamościu lub Mariampolu, były czteroklasowe progimnazja. Poza tym w więk-
szych ośrodkach przemysłowych, jak w Warszawie, Łodzi, Radomiu, organizowano średnie szkoły 
przemysłowe i handlowe, bez łaciny i bez greki. W gimnazjach filologicznych, czyli jak mówiono 
– klasycznych, uczono w pierwszej klasie języka rosyjskiego, arytmetyki, geografii, łaciny, rysun-
ków, kaligrafii, religii i gimnastyki. Lekcje zaczynały się o 9, po trzech godzinach nauki, o godzinie 
12 była półgodzinna pauza, czyli jak mówiliśmy „duża przemiana” (z rosyjskiego: „pieremiena” 
= zmiana), po czym odbywała się jeszcze jedna lub dwie lekcje. O godzinie w pół do drugiej lub 
trzeciej szło się na obiad do domu. W klasie trzeciej przybywała historia Rosji i język grecki oraz 
do wyboru niemiecki lub francuski, w czwartej – algebra i geometria. W klasach wyższych prze-
rabiano ponadto: w szóstej i siódmej fizykę (biologii i chemii nie było zupełnie) i trygonometrię, 
w ósmej – kosmografię i logikę. Język rosyjski był we wszystkich klasach, uczono sukcesywnie 
gramatyki, składni i literatury. Programy były dość skromne, nie było np. matematyki wyższej, ani 
różniczek, ani całek, ale uczono nie najgorzej, wymagania były spore i to, czego nauczono w gim-
nazjum, umieliśmy nieźle.

Skład grona profesorskiego bywał bardzo niejednolity. Wśród młodych nauczycieli, zwłaszcza 
pochodzących z głębi Rosji, zdarzali się doskonali pedagodzy. Ludzie kulturalni i wykształceni, z za-
miłowaniem traktujący swój zawód, sprawiedliwi i wzbudzający u młodzieży szacunek. Takim był 
w Hrubieszowie matematyk Neapolitański, ze starszych surowy, ale bardzo sumienny Piotr Konon-
czuk, takim był w Siedlcach łacinnik Sołowiow, matematyk Hund, Niemiec z pochodzenia, i paru 
innych, ale byli jednakże też znienawidzeni za swą rusyfikatorską lub szpiegowsko-donosicielską 
działalność tzw. „diejatiele”, czyli „działacze rusyfikatorzy”, jak inspektor w Siedlcach Lwotow lub 
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w Łodzi matematyk Ogijewicz albo nauczyciel klasy wstępnej Pietrow, będący równocześnie tzw. 
pomocnikiem klasowego gospodarza, a więc z urzędu pełniący funkcje wychowawczo-policyjne. 
Bywali wreszcie w prowincjonalnych ośrodkach, takich jak Hrubieszów, nauczycielami ludzie zu-
pełnie nienadający się do tej roli, nieposiadający kwalifikacji ani pedagogicznych, ani naukowych, 
jak np. pan Szołomycki, ale o nim opowiem niżej.

Na posady do szkół w Królestwie, na wiecznie znajdujące się w stanie fermentu polskie, obce 
narodowościowo kresy imperium carskiego, a posady te były lepiej płatne niż w głębi Rosji, chętnie 
ściągali działacze carskiej wynaradawiającej polityki, posiadający mało skrupułów etycznych i stąd 
wynikały częste konflikty między szkołą i młodzieżą i niemal stały stosunek niechęci i wrogiego 
nastawienia uczniów do nauczycielstwa i odwrotnie. Młodzież wyczuwała obcość szkoły rosyjskiej.

Hrubieszowskie progimnazjum mieściło się w budynku poklasztornym kościoła parafialnego, 
jedynego katolickiego, jaki wtedy w Hrubieszowie istniał. Wewnątrz, trzeba przyznać, panował 
ład i porządek. Klasy szkolne były corocznie w czasie letnich wakacji odczyszczone i odmalowane. 
Szkoła ta jednak różnymi czasy różną cieszyła się opinią. Ponoć w latach poprzedzających moje 
wstąpienie do niej nauka była bardzo źle prowadzona i nawet zakwestionowaną była sprawa re-
spektowania wydawanych świadectw przy przyjmowaniu do klasy piątej w innych gimnazjach. 
Jednak w roku 1895 stosunki bardzo się poprawiły i szereg nauczycieli starało się podnieść poziom 
nauczania i zaostrzyć wymagania.

Grono profesorskie było bardzo niejednolite, obok poważnych i wymagających nauczycieli byli 
tacy, o których nie można było tego powiedzieć. Uczyli tylko i wyłącznie Rosjanie. Jedynym Pola-
kiem, który należał do grona pedagogicznego, był katecheta, ksiądz Grabowicz, uczący religii. Języ-
ka polskiego w programach progimnazjum hrubieszowskiego nie uczono zupełnie i zabronionym 
było i karanym używanie go na terenie gimnazjum w potocznych rozmowach pomiędzy uczniami.

Na czele progimnazjum stał inspektor. Wszyscy nauczyciele chodzili w mundurach. Były to 
ciemne, granatowozielone fraki, ze złotymi guzikami ozdobionymi dwugłowym orłem i takież 
kamizelki. Czapki kroju angielskiego z owalnym bączkiem nad daszkiem. Palta nauczyciele nosili 



Pamiątkowa fotografia uczniów hrubieszowskiego progimnazjum z inspektorem Litwińskim, 
wykonana w 1904 roku przez zakład fotograficzny S. E. Sterdiner.

MBP, CATL udostępniła Anna Lemańska.
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albo kroju wojskowego – szynele, albo palta cywilne. Z resztą niektórzy nauczyciele chodzili na uli-
cy bez mundurów, po cywilnemu. W parę lat później zmieniono krój mundurów nauczycielskich 
na typ tużurka z długimi połami i złotymi kwadratowymi z zielonym aksamitnym tłem epoletami 
i cyfrą Mikołaja II – „H2”.

Uczniowie na co dzień nosili sukienne bluzki zapinane z przodu na ukryte guziki lub haftki, ze 
stojącym kołnierzem, przepasane szerokim rzemiennym paskiem z kwadratową gładką metalową 
klamrą z przodu. Spodnie czarne, długie. Latem bluzki mogły być płócienne białe lub szare alpa-
kowe. Na święta i uroczystości przeznaczone były granatowe mundury z długimi połami, z koł-
nierzem obszytym srebrnym galonem, zapinane z przodu na 9 gładkich srebrnych guzików. Ilość 
guzików odpowiadała ilości liter imienia carowej Katarzyny. Ja zresztą munduru takiego aż do klasy 
piątej nie miałem. Obowiązkowo należało pod bluzką na szyi nosić zamiast krawata tzw. halsztuk, 
zapinany z tyłu, a z przodu z przyszytym gładkim, pokrywającym przedpiersi językiem. W zimie 
obowiązywały szynele jasne, szaroniebieskiej barwy, z dwoma szeregami takich jak u munduru 
guzików, z patką z tyłu. Do kompletu umundurowania należał tornister na książki, tzw. z rosyjska 
„raniec”, który należało mieć zapięty na oba rzemyki po bokach. Czapki również kroju wojskowego, 
ciemnogranatowe z białymi wypustkami i skórzanym daszkiem. Z przodu do otoku przypinało się 
srebrną palemkę ze stylizowanych liści dębowych, pomiędzy którymi widniały dwie litery, inicjały 
nazwy szkoły, w danym wypadku: „ΊΠ” (= GP), czyli „Grubieszowskaja Progimnazja”. W zimie nosi-
liśmy, podobnie jak rosyjscy wojskowi, baszłyki, tj. rodzaj kaptura szytego z grubej i miękkiej brą-
zowej tkaniny, z długimi końcami wiązanymi dookoła szyi. Baszłyki były zakładane na głowę lub 
zwykle podwinięte, zabezpieczały tylko uszy i szyję i świetnie chroniły w czasie zadymki lub mrozu.

Inspektorem hrubieszowskiego progimnazjum był w owym czasie pan Tonkiel, spokojny i przy-
zwoity człowiek, pochodził z unickiej rodziny i do Polaków odnosił się lojalnie. Posiadał dorosłą 
córkę znaną ze swego wdzięku i niepospolitej urody. Tak się składało, że w moich klasach nie wy-
kładał.
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Początków łaciny uczył nas Iwan Iwanowicz Bec, opasły grubas, i był naszym klasowym gospo-
darzem w klasie pierwszej. Więcej zdaje się interesował się butelkami dobrego wina niż naucza-
niem i uczniami. Na Wielkanoc był zwyczaj, stale obserwowany przez Rosjan, że wszyscy urzędnicy 
z zachowaniem kolejności zależnej od wysokości rangi, tzw. „czyna”, składali sobie nawzajem wi-
zyty świąteczne. Ponieważ ojciec mój był lekarzem szpitalnym i szkolnym, co było traktowane jako 
pewien urząd, więc raz w roku, na Wielkanoc, musiał sam składać wizyty władzom powiatowym 
i szkolnym i odbierać ich wizyty. Najczęściej owych gości, a były to jedyne dni, gdy w naszym domu 
bywali Rosjanie, przyjmowała matka, gdyż ojciec albo sam składał wizyty, albo odwiedzał chorych. 
Otóż zawsze ilekroć przychodził Bec lub nauczyciel rosyjskiego Kołokołow, a w następnych latach 
następca Beca – prof. Grigoriew, matka stawiała tylko 1/2 butelki wina, wiedząc z góry, że dotąd 
nie wyjdą obaj pedagodzy z domu, dopokąd nie wysuszą butelki do dna. Z reguły nie bywała to już 
ich pierwsza wizyta w tak uroczystym dniu i przychodzili już dobrze „pod gazem” i nie byli mile 
widzianymi gośćmi. Raz nawet, jak opowiadała matka, Kołokołow i Grigoriew święcili w naszym 
domu Wielkanoc na czworakach i trudno było ich pozbyć się: upominali się bowiem uporczywie 
o jeszcze jedną i to pełną butelkę wina.

Ów wspomniany nauczyciel rosyjskiego Kołokołow była to oryginalna postać o dość silnie za-
znaczonej indywidualności i warto o nim powiedzieć kilka słów. Wysoki, tęgi, prawie otyły męż-
czyzna, grubej budowy, silny brunet z czarną przerzedzoną już czupryną, z takąż szeroką brodą 
i wąsami, o śniadej tłustej cerze, pełnej nalanej twarzy, o niskim pofałdowanym czole, mięsistych 
wargach, miał niewielkie ciemne oczy o przenikliwym spojrzeniu. Również ręce miał ogromne, 
mięsiste, o szerokich krótkich paznokciach nigdy nie czyszczonych i stale z czarną obwódką. Gdy 
był w złym humorze i nasępił swą twarz, a bywało to wtedy, gdy był pod wpływem alkoholu, sze-
rzył postrach wśród uczniów i sypał wszystkim dwójkami za najdrobniejsze uchybienie. W klasie 
bywało wtedy cicho jak makiem zasiał i drżeliśmy wszyscy przed nim. Kiedy indziej potrafił być 
wesoły, żartował, śmiał się i dowcipkował. Umiał też wzbudzić zainteresowanie tematem lekcji, opo-
wiadaniem lub deklamowanym wierszem. W gruncie rzeczy był niezłym pedagogiem i wszystkich 
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uczniów jednakowo traktował. Mundur miał zawsze brudny i zaplamiony. Gdy mu kiedyś podczas 
lekcji krew poszła z nosa, kazał zdejmować wiszące na ścianie obrazy, zbierać pajęczyny z kurzem 
i tym tamował sobie krwotok. Dzięki swym żartom był nawet dość lubiany przez uczniów. W ja-
kieś święto sprosił do siebie malców z pierwszej i drugiej klasy i położywszy się na podłodze kazał 
im całą gromadą wleźć na siebie, a wtedy nagle podniósł się i całe bractwo jak gruszki posypało 
się z jego ogromnego cielska ku ogólnej radości wszystkich uczestników. Imię miał Fiodor i kazał 
nazywać się rosyjskim zwyczajem Fiodor Fiodorowicz, a że jego syn miał również na imię Fiodor, 
więc nazywaliśmy tego chłopca Fiodorem w kubie, tj. w trzeciej potędze. Mnie, że miałem na imię 
tak jak mój ojciec, nazywano Konstantym w kwadracie. Kołokołow potrafił być jednak po pijane-
mu awanturnikiem. Gdy po łagodnym Tonklu inspektorem został trzeźwy, wymagający i służbista 
Afanasjew, doszło między nimi do konfliktu, zapewne na tle pijaństwa Kołokołowa. W pewnym 
momencie pijany Kołokołow wpadł z rewolwerem w ręce do mieszkania Afanasjewa i zastawszy 
tam żonę inspektora zaczął wygrażać, że zastrzeli jej męża. Chorowita i nerwowa pani inspekto-
rowa, wystraszona dostała ataku serca. Skończyło się tym, że Kołokołowa przeniesiono do Kielc 
do tamtejszego gimnazjum.

Mało sympatycznym typem był następca Beca, łacinnik Grigoriew. Blady, o chorowitej cerze, 
z żółtą bródką, wiecznie skrzywiony, notoryczny – jak wspominałem – alkoholik, wyraźnie nie-
sprawiedliwie i niejednolicie traktował swych wychowanków, co dzieciarnia szybko spostrzegła 
i za co go nie lubiła. Zapewne brał łapówki, ewentualnie w formie dawania słabym uczniom lek-
cji i z tego powodu niejednakowo ich traktował. O jego stronniczości mogłem się sam przekonać. 
W pierwszej i drugiej klasie u Beca z łaciny stałem możliwie. Bardzo intensywnie pilnował nauki 
łaciny mój ojciec, który wpisywał mi konjugacje i kontrolował ich wyuczenie się. I choć do języ-
ków nie miałem nigdy wielkich zdolności, jednak przy pomocy ojca dawałem sobie z łaciną radę. 
Gdy przyszedł w trzeciej klasie Grigoriew, zacząłem obrywać ku swemu nawet zaskoczeniu dwójki.  
Sprawa przejścia do następnej klasy zaczęła wyglądać niepewnie. W trakcie tego zachorował sy-
nek Grigoriewa i to dość poważnie. Ojciec, jako lekarz gimnazjalny, leczył go i udało się dziecko 
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uratować doprowadzając do zdrowia. Moja umiejętność łaciny podskoczyła od razu na czwórki. 
Przed końcem roku, przed egzaminem pisemnym kazał Grigoriew mnie i jeszcze dwom czy trzem 
kolegom przyjść do siebie i podyktował nam „dla wprawy” tłumaczenie z rosyjskiego na łacinę. 
Sądziliśmy, że będą to zwroty i zdania podobne składnią do tych, jakie zadadzą nam na egzaminie. 
Do dziś pamiętam pierwsze z nich na accusativus cum infinitivo i zaczynające się na cum: „Cum 
magna cum celeritate ferreris, putas te in eodem loco stare et omnia loca circumiacentia ferrere”. 
Oczywiście napisaliśmy extemporalia dobrze. Z tego powodu mieli nawet moi rodzice pewne 
przykrości, gdyż państwo Sroczyńscy, których syn Januszek był w tejże klasie co ja, dowiedzieli się 
o przygotowanym dyktandzie i mieli wielką pretensję do moich rodziców, że nie poinformowali 
ich o tym i nie ułatwili Januszkowi zdawania egzaminu.

Osobliwym, wprost groteskowym typem był nauczyciel matematyki pan Anton Szołomycki. 
Był to już starszy pan, około 60 lub więcej lat mający, z dobrze zaokrąglonym brzuszkiem, na cien-
kich nóżkach i o starczym wyglądzie. Twarz źle ogolona, bez wąsów i bez brody, okrągła jak u kota, 
z zaczerwienionymi powiekami i wąskimi sinymi wargami. Wiecznie się złościł i irytował. Manią 
jego było ciągłe gderanie i strofowanie uczniów tak, że większa część lekcji schodziła na burcze-
niu i dogadywaniu uczniom. Nieraz przy tym uwagi jego na początku i na końcu lekcji przybiera-
ły więc odwrotny kierunek i były w wyraźnej z sobą sprzeczności. Ulubionym jego zwrotem było: 
„Jak nie zobaczysz własnych uszu, tak i drugiej klasy nie zobaczysz” („Kak tiebie twoich uszej nie 
widat, tak tiebie i wtorowo kłassa nie widat”). Gdy słabym uczniem okazywał się jakiś pieszczoch 
rodziców, to Szołomycki stawiał siebie jako przykład i zapewniał: „Mnie rodzice co dzień rózga-
mi siekli i dlatego wyrosłem na rozumnego człowieka, a ty co? Ciebie mamieńka co dzień pieści, 
psuje, dogadza ci i co z ciebie wyrośnie? Mamin synek! Nigdy nic porządnego z ciebie nie będzie”. 
Czynił przy tym złośliwe miny i odpowiednio gestykulował. Gdy jednak dostał się pod jego krytykę 
urwis, łobuz lub leniuch, dowiadywał się wtedy, że Szołomyckiego jako chłopca nikt palcem nie 
dotknął, bo zawsze był posłuszny i uczył się celująco, a delikwent, choćby go co dzień tłuc i siec, 
to i tak nic dobrego z niego nie wyrośnie.
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Raz, gdy byłem w pierwszej czy drugiej klasie, a obok mnie na ulicy przechodził Szołomycki, 
strzeliła mi do głowy fantazja i zamiast przepisowo ukłonić mu się czapką stanąłem w pozie na 
baczność i zasalutowałem po wojskowemu. Ileż ja się potem nasłuchałem od niego kpin i wymó-
wek! Pochodził z unickiej rodziny i gdy był w polskim towarzystwie, rozmawiał po polsku i nawet 
potrafił do znajomej pani powiedzieć: „My, Polacy”. Przy Rosjanach nigdy słowem nie odezwał się 
po polsku. W domu z żoną rozmawiał czasem po polsku, czasem po rosyjsku. Zamęczał ją również 
swym gderaniem i marudzeniem.

Gdy zachorował i leżeć musiał w łóżku, był nieznośny. Często w nocy nie mogąc spać monolo-
gował i użalał się nad sobą:

– „Biedny ty, biedny, panie Szołomycki! Nikt ciebie nie lubi, nikt o ciebie nie dba! Leżysz jak ten 
pies, jak Łazarz, nie ma komu podać ci szklanki wody!”. A gdy dobra i troskliwa żona przybiegała 
i pytała: – „Anton! Anton! Może ci co trzeba, może poprawić ci poduszki, podać co do napicia się?”, 
wtedy Szołomycki gderał odprawiając, że go tylko nudzi i spać nie daje. Wymęczona jego dziwac-
twami niewiasta poskarżyła się memu ojcu, który go leczył, i prosiła o radę. Ojciec poradził jej, by 
wynajęła młodego Żydka, faktora, który by siedział przy nim i wysłuchiwał wszystkich narzekań. 
Tak się też stało i pani Szołomycka miała względny spokój.

Co do jego kwalifikacji pedagogicznych, znany był fakt uzyskania przez niego nominacji na na-
uczyciela progimnazjalnego w ten sposób, że kiedyś pożyczył on wysokiemu urzędnikowi z kura-
torium szkolnego większą kwotę pieniędzy i ten zamiast mu dług zwrócić, dał posadę nauczyciela 
arytmetyki w progimnazjum.

W klasie czwartej algebry i geometrii uczył nowo przybyły młody nauczyciel, bardzo spokojny, 
poważny, sprawiedliwy i dobry pedagog Neapolitański.

Łaciny i greckiego uczył w trzeciej i czwartej klasie Piotr Nazarewicz Kononczuk. Był to poważ-
ny, w średnim wieku pan, przeciwstawienie Szołomyckiego. Starannie ogolony, łysawy o matowej 
cerze, zawsze skupiony i poważny, stale w miarę uprzejmy, drobiazgowo sumienny i sprawiedliwy, 
był jednak ogromnie surowym i wymagającym. Baliśmy się go wszyscy. Miał swą metodę pytania 
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i stawiania stopni. W czasie odpowiedzi ucznia trzymał w ręku notesik i ołówek i notował ilość 
popełnionych błędów. Wiadomo było, że za cztery omyłki gramatyczne będzie stopień niedosta-
teczny, za mniejszą ilość odpowiednio lepszy. Ten sam system stosował przy ocenie wypracowań 
piśmiennych. Nigdy nie zapomnę zdenerwowania w czasie pisemnych klasowych zadań, tzw. extem-
poralii, gdy trzeba było w ciągu godziny przetłumaczyć kilka zdań z rosyjskiego na grecki, którego 
nigdy dobrze opanować nie mogłem. Gdy zdawało mi się, zatopionemu w arkanach greckich reguł 
gramatycznych i stylistycznych, że lekcja dopiero co się rozpoczęła i udało mi się przetłumaczyć 
zaledwo jedno czy dwa zdania, a tu tymczasem dzwonek zwiastował koniec godziny i fatalność nie-
ukończonego zadania. Stan nerwów stawał się nieznośny i przejawiał się gwałtownym naciskiem 
w pęcherzu. Żadne próby nie pomagały i zeszyt trzeba było oddać z pełną świadomością niedosta-
tecznego wyniku. Kolejność przepytywań uczniów i kwartalny stopień były u Kononczuka zawsze 
systematycznie przeprowadzane i obliczane.

Mimo szerzonego postrachu cieszył się jednak szacunkiem dzięki swej sumienności i drobia-
zgowej sprawiedliwości. Kononczuk był małomówny, zapewne dzięki temu, że jąkał się nieco. 
Gdy się w wymowie zaciął, twarz drgała mu nerwowo. W zimie stale przychodził ze swą żoną na 
publiczną ślizgawkę i spokojnie, statecznie ślizgał się z nią razem. Na ślizgawkę tę przychodziło 
także wielu uczniaków. O Kononczuku kursował wśród nas złośliwy wierszyk, przyrównujący go 
do pająka: „Maleńkij, tołstienkij kak pauk, Piotr Nazarewicz Kononczuk”, choć ani tak bardzo ma-
łym, ani też grubym nie był.

W ostatnich latach mego pobytu w progimnazjum hrubieszowskim przybył do szkoły brat Ko-
nonczuka, Aleksander Nazarewicz, również filolog, ale ani tak systematycznym, ani sprawiedli-
wym jak brat nie był. Był to kawaler i odznaczał się nienaganną elegancją. Mało z nim miałem do 
czynienia.

W pierwszej i drugiej klasie uczono nas kaligrafii i rysunków. Nauczycielem był Zinowij Pie-
trowicz Gregorowicz, zabawna nieco postać. Drobny, szczupły, nerwowo ruchliwy, o niskim czo-
le, grubym nosie, włosach długich, artystycznie zaczesanych do tyłu, o ostrej bródce, którą wciąż 
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nerwowo kręcił, był małomówny, a z uczniami prawie wcale nie wdawał się w rozmowy. Nosił 
wielki czarny krawat, uwiązany w artystyczny węzeł. W klasie rysował wzór kredą na tablicy, który 
myśmy mieli przerysować na kartach papieru, albo wypisał wzór kaligrafii, a potem biegał przez 
całą godzinę po klasie środkowym przejściem między ławkami uczniowskimi, zacierał ręce, krę-
cił bródką i uśmiechał się do siebie, czasem coś mruczał. Dbał tylko, by uczniowie siedzieli cicho, 
nie rozmawiali i zajęci byli rysunkiem czy pisaniem. Gdy ktoś się kręcił lub rozmawiał, wtedy pan 
Gregorowicz przechodząc od tyłu klasy ku przodowi i nie przerywając swej bieganiny, wymierzał 
jednemu po drugim uczniom siedzącym przy brzegu ławek koło przejścia klapsy w tył głowy, jak 
się mówiło: „dawał im w podzatyłok”, i przywracał w ten sposób spokój w klasie. Najczęściej nie 
odzywał się przy tym i nie przerywał marszu, czasem sykał tylko przez zęby: „Ciszej! Ciszej!”. Ja 
cieszyłem się u niego względami, gdyż byłem jednym z lepszych rysowników w klasie, a być może 
i stanowisko ojca w szkole odgrywało też pewną rolę. W każdym razie w „podzatyłok” od niego 
nigdy nie dostałem, a może tylko dlatego, że nie siedziałem przy przejściu.

Katechetą był ksiądz Grabowicz, młody wikary hrubieszowski. Żadna indywidualność. Trakto-
wał nas dość pobłażliwie i chętnie uczyliśmy się liturgii, katechizmu i historii świętej, gdyż był on 
jedynym Polakiem wśród nauczycieli i jedynie na jego lekcjach mówiło się po polsku, choć oficjal-
nie lekcje religii miały się odbywać w języku rosyjskim i podręczniki do religii mieliśmy rosyjskie. 
O jego wiedzy i romantycznych przygodach mówiłem już uprzednio.

Wśród hrubieszowskich nauczycieli wybitną indywidualnością był inspektor Afanasjew, który 
objął to stanowisko po ustąpieniu Tonkla. Dość drobnej postaci o dobrze utrzymanej siwiejącej bro-
dzie i żywym inteligentnym wyrazie twarzy był istotnie człowiekiem o nieprzeciętnej inteligencji, 
trzeźwym i gorliwie spełniającym swe obowiązki. Był jednak służbistą, postępował w sposób ka-
tegoryczny i zdecydowany, był wymagający w stosunku do siebie i do innych. Wzbudził postrach 
wśród kupiectwa hrubieszowskiego, gdyż znał się doskonale na jakości towarów dostarczanych 
dla szkoły oraz na wartości i cenach wykonywanych robót. Nie sposób było podsunąć mu zły to-
war lub zbyt drogo policzyć za pracę, co przy rządowych zamówieniach często było praktykowane. 
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Uważał zdaje się jednak, że spełnia wśród społeczeństwa polskiego misję rusyfikacyjną, lubił roz-
poczynać dyskusje polityczne i udowadniać katastrofalne skutki powstań polskich, wykazując co 
raz gorszą po każdym z nich sytuację polityczną społeczeństwa polskiego pod zaborem rosyjskim. 
Nas w trzeciej klasie uczył historii Rosji i kiedyś przy końcu roku, gdy nie trzymały mi się w gło-
wie daty historyczne, kazał mi przyjść w niedzielę po nabożeństwie do klasy i zapowiedział, że nie 
puści mnie do domu, dopokąd nie nauczę się tych dat. Po dwu czy trzech przepytaniach, zakoń-
czonych niefortunnym rezultatem i płaczem, poszedłem koło trzeciej do domu z obietnicą dwójki 
przy końcowej klasyfikacji. Skończyło się bodajże tym, że akurat po tych próbach zachorowałem 
na odrę i jednak dostałem promocję do czwartej klasy.

Tak się przedstawiał personel nauczycielski. Wiele interesujących szczegółów charakteryzuje 
życie uczniowskie. W hrubieszowskim progimnazjum w klasach pierwszej i drugiej była to jesz-
cze dzieciarnia, ale w klasach trzeciej i czwartej spotykało się wielu znacznie starszych chłopców, 
16-letnich i 18-letnich, a nawet 20-letnich. W prowincjonalnych bowiem stosunkach wielu chłop-
ców było słabo przygotowanych, źle się uczyło, częste były powtarzania roku, niektórzy i po 3 lata 
przesiedzieli w jednej klasie.

W klasie pierwszej bywało po 40–50 uczniów, do czwartej dochodziło 14–20. I mnie nie ominął 
los powtarzania klasy czwartej z powodu niedostatecznego stopnia z greckiego. Gdy bowiem po 
protekcyjnie traktującym mnie Grigoriewie w klasie czwartej język grecki objął wymagający Ko-
nonczuk, katastrofa stała się nieuniknioną. Jako roczny ogólny stopień z greckiego otrzymałem 
dwójkę (niedostatecznie). Gdybym więc nawet na końcowym oczekującym mnie egzaminie pisem-
nym uzyskał stopień dostateczny, co było zresztą bardzo mało prawdopodobne, to i tak według 
zwyczajów egzaminacyjnych, czekała mnie poprawka po wakacjach. Cały więc okres wakacyjnego 
wypoczynku letniego musiałby być poświęcony obkuwaniu się i przygotowywaniu do poprawki. 
Po ewentualnym pomyślnym złożeniu egzaminów musiałbym do piątej klasy być oddany do gim-
nazjum poza dom, do Chełma czy Lublina, a że byłem drobny, dosyć wątły i zaledwie kończyłem 
w lecie 14 lat, więc ojciec postanowił, że zdawać pisemnego egzaminu już nie będę; ojciec zatrzy-



Budynek klasztorny oo. Dominikanów wzniesiony w latach 1736-1766, który po kasacie zakonu pełnił funkcje 
oświatowe, m.in. progimnazjum, do którego uczęszczał autor pamiętnika. Obecnie mieści się w nim Liceum 

Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Staszica w Hrubieszowie. Pocztówka z drugiej dekady XX wieku. 
Zbiory prywatne Łukasza Krawczyka.
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ma mnie na drugi rok w klasie czwartej, bym dopiero o rok starszy rozpoczął bardziej samodzielne 
życie poza domem. W ten sposób wyszedłem pozornie z honorem, gdyż nie zostałem obcięty na 
egzaminach, a zatrzymany na drugi rok w klasie z woli ojca.

Skład młodzieży w klasach był dość złożony. Polacy stanowili większość. Bywali nieliczni sy-
nowie pracującej inteligencji (Sroczyński, Bodalski, ja), bywali synowie sąsiadujących z Hrubie-
szowem ziemian (Świdzińscy, Janiszewski, Milowicz) lub oficjalistów (Kruczkowski, Żmudzki, 
Szybalski), kilku synów zamożnych chłopów z Lubelskiego (Sadowski z Urzędowa lub Szpringer, 
syn spolonizowanych kolonistów niemieckich), wyjątkowo spotykali się synowie zamożniejszych 
mieszczan (Czamarski). Dzieci robotników nie było zupełnie, bo i okolica nie była uprzemysłowio-
na, a robotnicy najemni rolni żyli w takiej biedzie i na takim poziomie kulturalnym, że nie mogli 
myśleć o kształceniu dzieci w szkołach średnich. Rosjanie stanowili znaczny odsetek – około 20 
proc. Byli to synowie urzędników (Chitryn, Pietrowicz) lub popów (Korzeniowski). Resztę kilku 
procent stanowili Żydzi i to zarówno przyjezdni, nieprzyjęci do szkół w Rosji, gdzie procent Ży-
dów w szkołach średnich był silnie ograniczony (w naszej klasie był bardzo zdolny przybyły z Rosji 
matematyk Herszynhorn), jak i miejscowi (Gutfeld, syn drukarza, zawsze biednie i brudno ubrany 
i cuchnący czosnkiem). Stanowili około 5 proc. ogólnej ilości.

Różnice narodowościowe między Polakami, Rosjanami i Żydami nie odgrywały w stosunkach 
koleżeńskich żadnej roli i wszystkich traktowaliśmy jednakowo jako kolegów. Ja często bywałem 
w tzw. „stancji” w blisko położonym żydowskim domu, gdzie mieszkało kilku uczniów Żydów.

Przyjaźniłem się także z kolegami Rosjanami mieszkającymi w internacie szkolnym, zwłaszcza 
z ogromnym, grubej, muskularnej budowy Chitrynem, któremu często siadałem na ramionach 
i który obnosił mnie po internackich pokojach. Ja byłem najdrobniejszy w klasie, on największy. 
Przyjaźniłem się z drugim mieszkańcem internatu, Pietrowiczem, i z synem miejscowego popa, 
Korzeniowskim. Jeszcze serdeczniejsze stosunki łączyły mnie z kilku kolegami Polakami, braćmi 
Stefanem i Dziuńkiem Zajączkowskimi, Januszem Sroczyńskim, Janiszewskim, Świdzińskimi, 
z którymi często kontaktowaliśmy się poza szkołą.
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Zwłaszcza często bywaliśmy w domu państwa Sroczyńskich, gdzie w osobnym pokoju mieszkali 
chłopcy, tj. Janusz Sroczyński i przebywający u nich na stancji bracia cioteczni Januszka, Staś, Jaś 
i Karol Świdzińscy. Dokazywania tam, bicia się poduszkami, bawienia z psem Asem, biegania do 
położonego za domem niewielkiego sadu, gry w piłkę, w kiczki, było co niemiara. Janusz z ojcem 
swym polował na ptactwo na łąkach hrubieszowskich i uczył mnie rozpoznawać ptaki w ogrodzie. 
Przyjaźń zawarta w Hrubieszowie przetrwała do czasów uniwersyteckich i do końca ich, nieste-
ty, zbyt krótkiego życia. Janusz ukończył chemię na uniwersytecie krakowskim, ożenił się, a po 
pierwszej wojnie światowej był burmistrzem Hrubieszowa i zmarł wkrótce na panującą wtedy epi-
demicznie złośliwą formę grypy, zwanej hiszpanką. O Świdzińskich mówiłem wyżej.

Stosunki pomiędzy kolegami szkolnymi były dobre. Zdarzały się czasem wśród mniejszych 
kłótnie i sprzeczki, bijatyk wobec rygoru szkolnego prawie nie bywało. Starsi czwartoklasiści uwa-
żali się prawie za dorosłych i odgrywali powagę wobec malców. U wielu z nich przyczyniała się do 
tego świadomość, że ukończenie czwartej klasy upoważniało ich do wstąpienia do seminarium 
duchownego.

Nauka w hrubieszowskim progimnazjum, jak i we wszystkich gimnazjach rosyjskich, rozpo-
czynała się o godzinie 9. Stróż dużym ręcznym dzwonkiem oznajmiał jej początek. Zaczynaliśmy 
lekcje wspólną modlitwą, odmawianą w klasach. Wstawaliśmy z ławek i wyznaczony dyżurny, Po-
lak lub Rosjanin, wygłaszał modlitwę po rosyjsku. Do dziś ją pamiętam:

„Prebłagij Gospodi! Nisposli nam błagodat’ ducha Twojewo swiatowo, darstwujuszczewo i ukre-
plajuszczewo duszewnyja naszi siły, daby wnimaja prepodawajemomu nam uczeniju wozrasli my 
Tiebie, naszemu sozdatielu, wo sławu, carstwu i otieczestwu na polzu, roditielam że naszim na 
utieszenie. Amin”. Żydzi w tym momencie obowiązani byli stać spokojnie w ławkach. Po każdej 
lekcji była kilkuminutowa przerwa, na dużą pauzę przynosiliśmy z domu bułkę z tradycyjnym 
serdelkiem lub zimnym mięsem z obiadu, w obok położonym internacie wychowankowie otrzy-
mywali gorącą herbatę, później wszystkim uczniom sprzedawano herbatę na korytarzu szkolnym. 
W pierwszej i drugiej klasie czwarta i piąta godzina lekcji poświęcona była zwykle na łatwiejsze 



162

przedmioty: kaligrafię, rysunki, gimnastykę lub religię. Na gimnastyce ja, jako najmniejszy w kla-
sie, nie maszerowałem w szeregu, lecz stojąc na środku placyku ćwiczebnego, ubrany ku swej du-
mie we wspaniały wojskowy bęben, wybijałem pałeczkami rytm marszu: ram, tara-ram tam, ram 
tara-ram tam, ram tara-ram tam, ram tam tam! Kończyły frazę trzy silniejsze uderzenia taktu. 
Gimnastykę szwedzką wykonywałem wspólnie z innymi.

Stopnie za indywidualne odpowiedzi uczniów były wpisywane do dziennika klasowego, a w so-
botę klasowy gospodarz wciągał je do dzienniczków uczniowskich, w których uczniowie obowiąza-
ni byli co dzień wpisywać zadane lekcje. Co kwartał otrzymywało się cenzurkę kwartalną, również 
wpisywaną do szkolnych dzienniczków. Tam też były adnotacje i stopnie ze sprawowania, uwagi 
i pilności. Ze sprawowania obowiązywała piątka. Czwórka uchodziła za stopień karny i zagroże-
nie usunięcia ze szkoły. Ucznia usuniętego z trójką ze sprawowania nie przyjmowano do żadnej 
innej szkoły. Co kwartał ustalano na podstawie stopni kolejność postępów uczniów od pierwszego 
do ostatniego. Ja w pierwszej i drugiej klasie bywałem zwykle trzecim uczniem. Pierwszym był 
Janiszewski Bohdan, drugim czasem Sroczyński, czasem któryś inny. W klasie trzeciej i czwartej 
przesuwałem się coraz dalej i w czwartej – przy 14 wszystkich, byłem coś trzecim czy czwartym od 
końca. W klasie trzeciej zaczynaliśmy naukę obcych języków, do wyboru francuskiego i niemiec-
kiego. Ja z początku uczyłem się obu. Francuski łatwo mi szedł, gdyż w domu uczono nas jakiś czas 
konwersacji. Niemiecki sprawiał mi trudności i wreszcie, na moje naleganie, rodzice zgodzili się, 
bym przestał się go uczyć.

Pomocy domowych nie miewaliśmy. Dawania korepetycji, tak rozpowszechnionego gdzie in-
dziej, nie było w Hrubieszowie w zwyczaju. W wyjątkowo ustosunkowanych wypadkach sami na-
uczyciele dawali pewną ilość lekcji. Rzadko się to jednak zdarzało i uchodziło za pewnego rodzaju 
zamaskowaną łapówkę. Mnie, jak wspominałem, pomagał w opanowaniu łaciny ojciec.

O prowadzeniu lekcji w klasach można wnosić z opisu zachowania się i charakterystyki na-
uczycieli. Raz do roku, w czerwcu, przed zakończeniem roku szkolnego odbywała się majówka. 
Uczniowie ustawieni w czwórki szli pochodem za miasto i na polanie w lesie organizowane były 



163

gry i zabawy. Egzamina ustne i pisemne odbywały się w końcu czerwca, poprawki po wakacjach, 
w pierwszych dniach września.

W internacie szkolnym, w budynku położonym przy dziedzińcu progimnazjum mieszkali głów-
nie Rosjanie, ale także przebywało tam kilku Polaków, pochodzących z mniej znacznych środowisk. 
Internaty takie były środkiem rusyfikowania naszej młodzieży. Nie wolno było rozmawiać po pol-
sku, czytać książek polskich, a samo obcowanie i zżycie się z kolegami Rosjanami miało przepajać 
polskich mieszkańców internatu wpływem rosyjskiej kultury. Chłopcy ci zwykle na ferie Bożego 
Narodzenia lub Wielkanocne nie wyjeżdżali z Hrubieszowa. Pod pretekstem kultywowania zwycza-
jów religijnych byli zabierani na czas tych ferii do polskich domów. Oczywiście chodziło głównie 
o przeciwdziałanie wpływom rusyfikatorskim internatu. U nas zwykle przebywał podczas świąt, 
pochodzący z Urzędowa Lubelskiego, Janek Sadowski. Gdy był w pierwszej klasie zdarzyła mu się 
u nas niemiła nocna przygoda. Sypiał na sofce w jadalnym pokoju. Po obfitej wilii i nie bez udziału 
pewnej dozy łakomstwa z jego strony, rano bieliznę z sofki trzeba było zmieniać. Gdy matka moja 
strofowała go i wstydziła za takie zachowanie się, Janek z najlepszą miną, mazurząc z chłopska 
wytłumaczył: – „To nic, proszę pani, to zwykle tak bywa po świętach”. Janek wstąpił po ukończe-
niu czterech klas do seminarium duchownego i później, kiedyś już jako ksiądz, odwiedził mnie 
w Zakopanem; zdradzał wtedy zapędy romansowe.

Do progimnazjum w Hrubieszowie często wstępowali chłopcy z góry przeznaczeni do seminarium 
duchownego. Po tym taki smarkacz po 4–5 latach pobytu w seminarium wychodził jako ksiądz i nie-
dojrzały, nie znający ani życia, ani siebie zostawał kapłanem, który miał odgrywać role duchownego 
kierownika swych parafian. Cóż więc dziwnego, że tak często nie dorastali oni do swych zadań. Przy 
tym zwykle zdolniejsi kształcili się dalej w gimnazjach, a właśnie słabsi, mniej zdolni lub bardziej bier-
ni szli do seminariów duchownych zgodnie z wolą rodziców. Zwyczaj przeznaczania jednego z synów 
do zawodu i kariery duchownej był rozpowszechniony zwłaszcza w rodzinach chłopskich. Rezultatem 
było wielu księży nieodpowiednich, którzy minęli się ze swym powołaniem. Wyrazem tych stosunków 
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była kiedyś w Siedlcach złośliwa i dowcipna odpowiedź Pawełka Wolfkego, ucznia piątej czy szóstej 
klasy, który na pytania ubolewającego nad jego złymi postępami w naukach księdza Dubiszewskiego:

– „No i cóż z ciebie będzie, Pawełku? Co z ciebie będzie?” – odrzekł: – „A no cóż, proszę księdza? 
W najgorszym razie pójdę na księdza”.

Istotnie wielu z moich hrubieszowskich kolegów po ukończeniu czterech klas przywdziewało 
sukienkę duchowną. Poszedł do seminarium spokojny i słaby uczeń Czamarski, jeden z najstar-
szych naszych kolegów, który w klasie czwartej trzy lata popasał, a i w poprzednich klasach bywał 
drugorocznym. Poszedł także starszy chłopak Romek Żmudzki. Obaj wstąpili do seminarium lu-
belskiego i obaj byli później zwolennikami mariawityzmu i księżmi mariawickimi19.

Po obiedzie mieliśmy czas przeznaczony na odrabianie zadanych lekcji i na zabawy. Lekcje od-
rabialiśmy zwykle sami, wkuwając zadane wiersze, słówka łacińskie, greckie lub francuskie, wy-
pracowując ćwiczenia rosyjskie i mozoląc się nad zadaniami arytmetycznymi.

W godzinach wolnych od zajęć często spotykaliśmy się i urządzali różne zabawy. Ulubioną na-
szą grą była gra „w kiczki”. Brało w niej udział dwu do czterech chłopców. W płytkim skośnym 
dołku w ziemi układało się wystający zeń nieco kijek, tzw. „kiczkę”, po czym uderzeniem palanta 
wybijało się ją do góry i w tym momencie podbijało się ją palantem na jak największą odległość. 
Przeciwnik mógł kiczkę złapać w powietrzu i wtedy on szedł do podbijania. Każdy rozpoczynał grę 
kładąc kiczkę w poprzek dołka i wyrzucając ją palantem. Przeciwnik miał z miejsca, gdzie kiczka 
upadła, „zbić” nią leżący na dołku palant i wtedy także szedł do podbijania. Gra wymagała pewnej 
zręczności i wprawy, była jednak o tyle niebezpieczna, że chwytana w powietrzu kiczka, czasem 
boleśnie biła w palce, a i pewne ryzyko podbicia czy nawet wybicia oka istniało także. Nie zdarzył 
się nam jednak nigdy taki wypadek.

19 Mariawici, sekta katolicka, założona w 1893 roku przez tercjarkę Felicję Kozłowską w Płocku. Rozwiązana przez Kongregację 
Inkwizycji w 1906 roku, po I wojnie światowej uległa osłabieniu w skutek rozłamów (Mała Encyklopedia Powszechna, PWN). 
Czamarski w czasie II wojny światowej zginął zamordowany przez hitlerowców [niniejszy przypis znajduje się w maszynopisie 
pamiętników].



Plan domu, którego budowę rozpoczął Konstanty Stecki – ojciec autora pamiętników. 
Plan datowany jest na rok 1899. Obecnie budynek mieści się przy ulicy Kościelnej i jest własnością prywatną.

Archiwum Państwowe w Lublinie, fot. udostępniona przez Łukasza Krawczyka.
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Podobną grą była gra „w szpaka”, gdzie zamiast kiczki używało się znacznie krótszego kołecz-
ka, zaostrzonego z obu stron stożkowato, co dawało możność podbijania go jak kiczki z każdego 
miejsca, bez potrzeby kopania dołka.

W zwykły palant z piłką grywaliśmy rzadko, bo gra ta wymagała więcej miejsca i liczniejszych 
uczestników. Palant z piłką częściej uprawiali mieszkańcy internatu na dziedzińcu gimnazjalnym.

Ulubioną naszą rozrywką było zbieranie marek pocztowych. Uczyliśmy się przy tym nazw geo-
graficznych, wzbudzali zainteresowania geograficzne i zamienialiśmy się nimi nawzajem.

W klasach często uprawianą, choć niedozwoloną grą była gra w stalówki. Przez odpowiednie 
naciśnięcie własną stalówką należało przewrócić stalówkę przeciwnika grzbietem w dół, a przez 
poprzeczne pociągnięcie znów do pierwotnego położenia. Gdy się to udało, stalówka przechodziła 
na własność grającego. Miewaliśmy więc zapasy stalówek i ogrywali się nawzajem.

W zimie uprawialiśmy z zapałem łyżwiarstwo.
W 1899 roku ojciec mój rozpoczął budowę domu w Hrubieszowie przy krótkiej, ślepej uliczce, 

biegnącej tuż za soborem. Dom piętrowy, murowany obliczony był na cztery obszerne mieszka-
nia, po dwa na parterze i piętrze. Prócz głównego budynku od razu budowano drewnianą oficynę, 
położoną w tyle dziedzińca. Plac kupił ojciec od rodziny Patkowskich, z których synem, Józiem, 
bawiliśmy się jako dzieci. Później Józio został profesorem uniwersytetu krakowskiego, znanym 
fizykiem, którego zabiegami i staraniem został wzniesiony w Krakowie gmach Collegium Physi-
cum, obok Collegium Novum, na terenie dawnego ogródka botanicznego, gdzie jeszcze jako stu-
dent rolnictwa uczyłem się poznawać i oznaczać trawy i inne zioła, przed egzaminem z botaniki 
u profesora Janczewskiego.

Domek państwa Patkowskich został rozebrany i rozpoczęto budowę. Mnie budowa ta niezmiernie 
zaciekawiała, przyglądałem się uważnie wszelkim robotom murarskim, ciesielskim i stolarskim, 
łaziłem po rusztowaniach i bardzo mi się ta praca podobała.

Ojciec miał jednak przy tym wiele kłopotów i trudności. Niepunktualność w dostarczaniu ma-
teriałów budowlanych, licha ich jakość, a wreszcie nieoczekiwane przeszkody przy wykopywaniu 



Konstanty Marian Mścisław Stecki (1885–1978). 
Fotografia z okresu uczęszczania do gimnazjum w Siedlcach lub Łodzi.

Zbiory rodzinne Anny Arczyńskiej.



fundamentów były tego przyczyną. Okazało się bowiem, że na terenie budowy musiało kiedyś ist-
nieć bagno czy jakiś zbiornik wody, sadzawka czy jeziorko i nie można było dokopać się do twardego 
gruntu. Obecnie przychodzi mi na myśl, że ten zbiornik wody mógł zostawać w pewnym związku 
z systemem nawadniania fos, okalających średniowieczny zamek hrubieszowski, na terenie któ-
rego wznosiła się późniejsza apteka pana Du Chateau.

W rezultacie fundament trzeba było zakładać na nieprzewidzianej głębokości kilku metrów 
w postaci sklepionych arkad na głębokich murowanych filarach. Zwiększyło to znacznie koszta 
budowy i przysporzyło sporo zmartwień ojcu. Widzieliśmy, że budowa ta zmęczyła go fizycznie 
i wyczerpywała nerwowo oraz być może przyczyniła się do późniejszej, a tak niedalekiej katastrofy.

W 1900 roku spotkało bowiem naszą rodzinę wielkie nieszczęście. Dnia 18 maja zmarł mój ojciec 
zaraziwszy się tyfusem od chorego pacjenta i to od dobrego znajomego i mego przyjaciela, choć star-
szego ode mnie, praktykanta w składzie aptecznym Sieniewicza – Zygmunta Sokołowskiego. Sióstr 
nie było wtedy w domu. Mnie na parę dni przed tem przeniesiono do państwa Sroczyńskich. Zdaję 
sobie dziś sprawę z tego, że nie potrafiłem wtedy należycie ocenić ani tragedii śmierci człowieka 
będącego w pełni sił, ojciec zmarł mając 52 lata, ani wielkości straty, jaką ponieśliśmy. Kończyłem 
wtedy 14 lat i widocznie sfera uczuciowa nie była jeszcze w pełni rozwinięta, uczucie dojmującego, 
protestującego bólu nie opanowało wtedy mojej świadomości. Gdy zawiadomiono mnie rano przy 
śniadaniu o stracie, jaką poniosłem, płakałem, zalewałem się łzami i pamiętam, że probowałem 
zjeść wraz ze skórką podaną mi do herbaty cytrynę, ale zdawałem sobie w tym momencie sprawę, 
że czynię to, by okazać swój ból, była więc w tym pewna doza pozy.

Matkę moją śmierć ojca załamała zupełnie. Rozpacz jej była niezwykła. Nie była w stanie opa-
nowywać swych łez i skarg na krzywdę losu i ciągle każdą rozmowę, z każdym przygodnie nawet 
spotkanym znajomym czy interesantem, kończyła płaczem i narzekaniem. Stało się to jej psy-
chiczną potrzebą, wytworzył się w jej zachowaniu jakby kult cierpienia, jakby chciała podkre-
ślić tym i udowodnić swą wielką miłość i przywiązanie do zmarłego. Stwarzało to w otoczeniu 
atmosferę przygnębienia i żałoby. Niewątpliwie źle wpływało na nerwowość dzieci i w rezultacie 



Fotografia z okresu uczęszczania do gimnazjum w Łodzi, 1903/1904. Konstanty M. M. Stecki wśród kolegów 
z organizacji niepodległościowej. Opis na odwrocie zdjęcia informuje: 
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zamiast współczucia wywoływało raczej rozdrażnienie i niechęć do łez i płaczu. Nie było jednak 
na to żadnej rady i takie usposobienie matki trwało latami. Mimo że po kilku latach, po wyjeździe 
z Hrubieszowa opanowała wreszcie swe nerwy i doszła do pewnej równowagi, to do końca jej ży-
cia, czyli do 1930 roku, z twarzy jej nie zniknął wyraz cierpienia i zadumy i nigdy wesoły uśmiech 
nie rozpromienił już jej oblicza.

Zmarła 21 grudnia 1930 roku w Poznaniu w wieku 78 lat, przeżyła więc ojca o 30 lat.
Rok śmierci mojego ojca był rokiem ukończenia przeze mnie progimnazjum hrubieszowskiego. 

Musiałem więc, chcąc kontynuować szkołę średnią, przenieść się z domu do miasta posiadającego 
pełne gimnazjum. Wybór padł na Siedlce, a to ze względu, że prefektem gimnazjalnym był tam 
ksiądz Adam Dubiszewski, wychowanek rodziców, a siostra jego, Ewelina, która dotychczas pro-
wadziła tam zakład fotograficzny, zwijała go i zamierzała otworzyć stancję dla uczniów. Miałem 
więc w Siedlcach zapewnioną opiekę w szkole i sprawa mieszkaniowa była rozwiązaną.
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