


Regina Gwiaździńska z Bieżunia*' 

Kiedy wojska bolszewickie wtargnęły na nasz 
teren w 1920 roku, w majątku ziemskim Chamsk 
komisarz z czerwonej armii pytał o dziedzica, 
którym był Berg. Berga jednak nie było, przezor-
nie wyjechał wraz z rodziną. Służba dworska wska-
zała Rychtera. Władysław Rychter, pochodzący 
z Bieżunia, był rządcą w tym majątku. Bolszewicy 
wyprowadzili go za dwór i zastrzelili. 
W tym samym czasie syn Rychterów Artur, uczeń 
VII klasy Gimnazjum im. St. Małachowskiego 
w Płocku, młodociany ochotnik, bronił ojczyzny 

i poległ w walce w dniu 1 sierpnia 1920 roku pod Nowogardem nad Narwią. 

*) Relacja zanotowana w 1987 roku. 

Karmel Mordechaj 

Dlaczego? (fragment) 

przełożył z j idyszAdam Bielecki 
przyp. St. liski, J. Siedlecka 

(...) Kiedy wybuchła wojna światowa, Rosja pano-
wała w Polsce. Rosja ogłosiła powszechną mobiliza-
cję. Wszyscy mężczyźni od 21 do 35 roku życia mu-
sieli stawić się do wojska w Płocku, mieście guber-
nialnym. Płacze i jęki kobiet były żałosne, że trudno 
to opisać. Niemieckie Zeppeliny latały nad Bieżuniem. 
Wojska jeszcze wtedy nie było. Komendant policji 
Derewianko z sześcioma policjantami, jacy byli w na-
szym mieście, strzelali do Zeppelina, który był du-
żym powietrznym okrętem. Tamtego 9 Aw [1 sierp-
nia — przyp. red.] był bardzo żałobny dzień. Mężczy-
źni uciekli do Zielunia, do granicy, gdyż mówiono, że 

Niemiec wchodzi i bierze mężczyzn do niewoli. Wielu udało się jeszcze wyjechać 
do Ameryki. Przeszło kilka dni, przemaszerowała duża rosyjska armia, która prze-
szła Bieżuń w drodze do Niemiec. Przez kilka tygodni było cicho. O niczym nie 
słyszano. Nagle zaczęły nadchodzić resztki rosyjskiej armii, które umacniały się 
w Bieżuniu, na Białej Górze, od wschodniej strony Bieżunia. Most przez rzekę 
Działdówkę, przez który jedzie się do Żuromina, Rosjanie zburzyli. Można było 

Władysław Rychter 
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zaobserwować w dali niemieckie, kawaleryjskie patrole. Znajdowały się one o kil-
ka kilometrów od Bieżunia na drodze do Szreńska. Patrole kozackie goniły je od 
czasu do czasu. Tak trwało to 2 tygodnie. Przez cały czas panowała cisza. Rosyj-
skie wojsko nikomu'nie czyniło krzywdy. Aż pewnego razu zdarzyło się. Kiedy 
wojsko niemieckie stało bardzo blisko miasta Bieżunia, główny rosyjski generał 
obwieścił, że wszyscy Żydzi od ósmego roku życia mają w ciągu jednej godziny 
stawić się na placu obok kościoła. O ile po upływie tego czasu napotka się kogoś 
w mieszkaniu, będzie zastrzelony na miejscu. Policja szła od domu do domu naka-
zując, aby pozamykać drzwi, pozabijać je deskami od wewnątrz, żeby wojsko po 
nocach nie rabowało mieszkań i sklepów. Szybko zamknięto sklepy, zabito je de-
skami i zaryglowano mieszkania. Wszyscy poszli na plac obok kościoła, gdzie 
mieszkał Ice Belduk. Kiedy tam przyszli, stali już Kozacy z bronią gotową do 
strzału. Wyobraźcie sobie ten płacz matek nad dziećmi — nie do opisania! 
W międzyczasie sprowadzono dalsze grupy ludzi, gnane przez wojsko ze wszyst-
kich stron, aby jak najszybciej znalazły się na placu. Kiedy wszyscy już byli zebra-
ni, przybył na koniu główny generał ze sztabem oficerów. Kłusował tam i z powro-
tem wokół zebranych Żydów, poza którymi ustawiona była broń maszynowa. Mat-
ki w tym czasie trzymały ręce nad główkami dzieci i strasznie płakały. Nagle 
jeden z oficerów wskoczył na stół i nakazał ciszę: „generał Zacharów chce prze-
mówić" — powiedział. Była cisza. Generał na koniu stanął przed frontem i zaczął 
bardzo głośno: „Ja, generał Zacharów, przekonałem się, że Żydzi są szpiegami, 
przekazują wszystko wrogowi. Dlatego nie można ich trzymać blisko frontu. Po-
stanowiłem odesłać ich wszystkich z dala od frontu, żeby nie dawali znać wrogowi 
0 tym, co się u nas dzieje. Do dnia dzisiejszego Niemcy wszystko o nas wiedzieli. 
Wyślę z wami żołnierzy, żeby was pilnowali przez całą drogę i nic złego wam się 
nie stanie. Starzy ludzie, którzy nie mogą iść pieszo, pojadą wozami." Skończył 
swojąmowę i wszystkim stało się nieco lżej na sercu. Baliśmy się, że na tym placu 
wszystkich rozstrzelają. Nadjechały wozy dla ludzi starszych, a kobietom i dziew-
czętom kazano wrócić do domów. Mężczyzn od lat ośmiu ustawiono w szeregi po 
ośmiu ludzi w rzędzie. Wozy ze starymi jechały z tyłu. Okrążyli nas dzicy Kozacy 
na swoich małych konikach. Tak doszliśmy do wsi Lipniki — 12 km od Bieżunia, 
położonej w połowie drogi między Bieżuniem, a Sierpcem. Zatrzymaliśmy się 
1 Kozacy pokazali dużą, otwartą stodołę i kazali wejść do niej wszystkim. Na po-
czątku myśleliśmy, że chcą nas wszystkich spalić. Ale kiedy tak staliśmy, a Koza-
cy wystawili koło stodoły niewielką straż, zrozumieliśmy, że stodoły nie podpalą. 
Na wszelki wypadek młodzież pełniła wartę, a pozostali położyli się spać. Zmę-
czeni drogą w ciasnocie, gdzie jeden leżał na drugim i gniótł mu nogi, albo gło-
wę, zasnęli wszyscy — całe 250 osób. Ja i jeszcze jeden byliśmy blisko wrót, pro-
wadziliśmy więc rozmowę z Kozakami. Nad ranem usłyszeliśmy silny ostrzał ar-
tyleryjski i zobaczyliśmy duży pożar naszego miasteczka. Serca nam zadrżały, 
pomyśleliśmy, ze cały nasz dobytek razem z domami uchodzi z dymem. Pytaliśmy 
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To jest ta stodoła. 

siebie, co robią kobiety i dzieci wtej sytuacji? Te myśli dręczyły każdego. Wszyscy 
byliśmy już na nogach. Strzały armatnie słychać było coraz głośniej, aż do pierw-
szej po południu. Zauważyliśmy wtedy, że wśród Kozaków wkradł się niepokój — 
przygotowują konie, siadają na nie, a po chwili odjeżdżają opuszczają plac koło 
stodoły i kierują się na sierpecką drogę. Jeden z Kozaków zszedł z konia z ludzką 
potrzebą — kręcił głową na wszystkie strony, bacząc czy aby Niemiec już nie 
przyszedł? Zrozumieliśmy, że jesteśmy ocaleni. Kozak podniósł się, przeskoczył 
przez płot, siadł na konia i popędził jak strzała. Teraz byliśmy pewni, że Rosjanie 
opuścili Bieżuń. Kilku młodych ludzi wyszło ze stodoły i posuwało się szosą w 
kierunku Bieżunia. Powoli i inni wracali jeden za drugim. Dopiero, kiedy było już 
pewne, że nie ma Rosjan, a w dali ukazali się żołnierze niemieccy, zaczęto biec. 
Każdy myślał o domu, chciał wiedzieć, co się tam dzieje, czy były ofiary w lu-
dziach, czy jest jeszcze dach nad głową? Jak dobiegliśmy do miasta, zobaczyli-
śmy, że spłonęły jedynie stodoły. Stodoły były pełne słomy i siana, a Rosjanie 
wycofując się, podpalili je. Dotarliśmy do miasteczka, w którym było już dużo 
Niemców. Karabiny ustawione były rzędami w kozły. Miasteczko wyglądało znacz-
nie ładniej i jaśniej. Na każdej twarzy widać było radość i zadowolenie — nie do 
opisania! Od czasu, kiedy zacząłem samodzielnie rozumować, nie byłem jeszcze 
uczestnikiem takiej radości, jaka była wówczas w naszym miasteczku Bieżuniu. 
Sklepy były zrabowane. W nocy Kozacy wdarli się do nich, a kobiety z dziećmi, 
które pozostały w domach, pozamykały się na klucz i darły się wniebogłosy, pła-
kały i wrzeszczały. Niemcy twierdzili, że nocą słyszeli krzyki i dlatego przyspie-
szyli wejście do miasta. Ale tak jest u nas w Piśmie napisane: „Z pokolenia na 
pokolenie chcą nas zgładzić." Wtedy Rosjanie byli wrogami, a Niemcy odnosili 
się przyjaźnie. Od 1933 roku wszystko się zmieniło. (...) 
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