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Kroniczka jedwabińska1 

ks. Józef Lendo 

 

Parafia 

[74]2 „(…) Kościół Jedwabiński pierwszy w piętnastym wzniesiony wieku, 

obecny zaś w ośmnastym3 stuleciu. Co się tyczy samej parafii i jej zawiązku albo 

narodzin, trudno nam to wskazać i określić, nie mając żadnych pojaśniających w 

tym względzie źródeł. Ponieważ Polacy wiarę ś. 965 r. za Mieczysława I króla 

przyjęli, wnioskować można, że nie wcześniej, niż 11 wieku to niebiańskie 

światło cały naród ogarnęło; w następnym jakaś słaba utworzyć się mogła 

oraganizacya wiernych. Dopiero 13 w. da się naznaczyć zawiązek w formie 

dzisiejszej Parafii. I właśnie ten czas jako epokę powstania tutejszej parafii kładę. 

Gdyby chciano mój pogląd w tym razie negować i innego trzymać się zdania, to 

proszę wskazać przyczynę, dla której wszystkie w naszej okolicy kościoły w swej 

erekcyi noszą datę 15 w.? 

Parafia ta na północ graniczy z Parafią Przytulską, wschod Burzyńską, południe 

Wizką, zachód Dobrzyjałowską, a w części i Drozdowską.  

[75] Kościół stoi w samem centrum Parafii liczącej przeszło 4 tysiące; w połowie 

złożonej z drobnej szlachty i z takiejże części włościan rolnych, niczem się od 

pierwszych nieróżniących. Też same wady i zalety szlachty i włościan; z 
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obyczajów albo układności zewnętrznej nie dadzą4 się poznać, dodatnia strona 

razem z ujemną nie przeważa u jednych albo drugich. W szczegółowej wszakże 

ocenie, włościanie korzystniej się przedstawiają. Mianowicie tamci mają trochę 

buty i radzi zwać się szlachtą…” 

[85] „Aula Jedwabnensis. Lubo w tej parafii, upłynnionych nie tylko lat, ale wiekow5 kilka 

było Folwarków, czyli Dworów, przecież Jedwabiński słusznie mógł się zwać Dworem  dla 

swej okazałości i wybitnego stanowiska, jakie właściciele jego w obywatelstwie, ongi i w kraju 

zajmowali. Ten więc jeden skutkiem liczniejszej służby i dla dworskości mógł się tak 

mianować, inne zaś wprost miejsca lub większe Fermy. 

[86] Dziwnym też zbiegiem okoliczności ani jedna z nich nie pozostała6. Większych majątków 

w obrębie naszej parafii trzy znajdowało się. Witynie, znaczniejsza fortuna będąc od dawna 

dawien w rękach obywatelskich, tracąc w osobie p. Bratkiewicza, swego właściciela, 

rozparcellowane zostały, rozpadając się na setne części. Las kilkonastowłokowy pniami 

przypomina dziś swoją exystencyę dawną i świetną, gdyż wcale go nie przetrzebiano, jak to 

bywało gdzie indziej; nieledwie dziewiczym uważać go można było. Obecnie zaś tak go 

wycięto i zniszczono, że o materyałowym drzewie ani myśleć, zaledwie żerdzie do płotów 

znaleźć tam dałoby się. Bolejąc nad upadkiem boru, jeszcze rzewniejsze łzy lać musimy nad 

barbarzyństwem dokonanem przy burzeniu ślicznego domu, a osobliwie ogrodu, którego 

nielitościwa ręka powycinała owocowe drzewa najlepszych gatunków. Obszar, mniej więcej 

dziesięciomorgowy, nie tylko sowicie koszta i pracę wynagradzał, lecz ten prześliczny i bogaty 

sad miejscowość przystrajał. Drzewa bujnie rosły wodą tuż płynącego strumienia skrapiane. 

Kiedy [87] zaś siekiera nowych nabywców spełniła swoje dzieła, ów ruczaj, quasi 

niepotrzebny, zamiera. Wprawdzie slady pozostały onego ogrodu, i dziś trochę rodzącego 

gruszek i jabłek, wszakże lepiej byłoby zatrzeć jego westigia [ślady] celem uchronienia 

odnawiania ran, jakie w patrzącym, który znał dawniej ten ogród, otwierają się na widok 

dzisiejszego jego spustoszonego stanu.  

 
4 Między innymi rozdzielnie zapisano nie  z czasownikami wg współczesnej normy ortograficznej.  
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Ten sam cios padł na drugi sąsiedni majątek na Kuczach Wielkich położony. Ostatnim jego 

Panem był F. Rakowski chlubnie notującym się w temże 1880 r. ze znacznym przyszedł 

zasiłkiem w pomoc X. Budzejce, który z ruin kościół podnosił. Wywdzięczając się za takową 

ofiarę, a nawet i obowiązkowo odprawiamy żałobne nabożeństwo raz na rok za dusze familii 

Rakowskich [88] a nawet i ofiarodawcy 1885 r. zmarłego. Równie jak i poprzednia fortuna, 

Kucze rozczłonkowano. W miejsce jednego mamy 30-tu dziedziców. Rozszarpana ziemia na 

kawałki, pozbawiona lepszej agrokultury, niemogąc przynosić rezultatów czyli plonów, jakie 

przedtem dawała, stała się przedmiotem rozlicznych wśród sąsiadów zatargów, skutkiem 

niefortunnych serwitutów będących w każdej miejscowości kamieniem obrazy i niezgody. 

Oczywiście możniejszy trzymając się Tabelli likwidacyjnej nie pozwalają zagrodnikom więcej 

chować inwentarza nad liczbę p. Tabellę zakreślonego. Że zaś uwłaszczeni nie chcą się do tego 

stosować, sądząc, iż bezkarnie mogą więcej nad zakres legalny [89] żywić bydełka, dają przez 

to okazyę nie tylko do kłótni, ale i do kosztownych processów.  

Za dwoma pierwszymi poszedł trzeci folwark nazwany: „Kotowo – plac” temuż samemu 

ulegając rozdrobnieniu. Nietyle jednak bolejemy nad utratą, czyli rozsypaniem tej własności, 

ile w dwóch pierwszych razach. Gdyż Kotowo – plac przez wszystkie prawie czasy nie mając 

swego Pana stałym na miejscu mieszkalnem, niekorzystało pod względem zewnętrznej formy 

albo estetyki. Budowle ekonomiczne jak należy utrzymano, dom za to mieszkalny w 

zaniedbaniu pozostawał, albowiem właściciel tego majątku Kisielnicki rezydował i rezyduje w 

pięknej willi, Janczewie, niedaleko od Łomży położonem. Jednakowoż okolica po rozszarpaniu 

Kotowa na części, wielką ponosi szkodę [90] z racyi ubytku ziarna w zbożu, jakiego o wiele 

taż sama przestrzeń obecnie mniej daje oraz pozbawiona lasu około dwudziestowłokowego, 

znacznie dziś drożej opał płacić musi. Rzadko gdzie były takie lasów obszary, jak w tutejszej 

okolicy. Burzyn, Kotowo, Szeburczyn, Siestrzenki Jedwabińskie dobra, Jórzec itp. więcej 

posiadały gruntu pod lasami, niż ornej ziemi. Drzewa nie tylko na opał, ale i materyałowego, 

za bezcen dostać można było i kupić. Kiedy zaś gorączkowo poczęto się rzucać na biedne lasy 

i po ojczymosku się z nimi obchodzić, kiedy ponownie obywatele jedyne i to w ich przekonaniu 

niewyczerpnięte w borach swych zauważyli źródło czerpania pieniędzy, niestety! niezawsze 

dobrze użytych, całkowicie okolicę z lasów ogołocili, stając się winnemi wobec [91] naszej 

społeczności, i których historya surowo sądzić będzie.(…)” 
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