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Z dziejów Parafii
HISTORIA PARAFII
JABŁOŃ KOŚCIELNA

i przyłbicy, uzbrojony w oszczep.
To najstarsza znana wzmianka nazwy wsi w formie „Jabłoni Kostelnej”. W 1566 roku wspomniaPrzedruk z książki Zbigniewa ni są Apolonia z synem MikołaRomaniuka „Słownik historycz- jem, Krystyna, żona Macieja ze
ny miejscowości i postaci z tere- wsi „Jabłonia Kosczielna”.
nu Gminy Nowe Piekuty”,
Nowe Piekuty 2014
Parafia rzymskokatolicka
była
„Kościół w Jabłoni ufundo- najważniejszą instytucją nieprzewano przed 29 kwietnia 1485 ro- rwanie funkcjonującą tutaj od
ku. Komendarz, czyli zarządca tej schyłku średniowiecza. Królowa
świątyni, ks. Jakub „de Jabłonia”, Anna Jagiellonka, żona Stefana
był wówczas w sporze z plebanem Batorego, 27 sierpnia 1587 roku
z Rokitnicy (obecne Kulesze Kościelne). Ugruntowana już świąty- nadała plebanowi z Jabłoni dzienia, z odpowiednim uposażeniem, sięcinę snopową z folwarku Mazostała oficjalnie zatwierdzona zury. Świadczenia dziesięciny
jako parafialna i konsekrowana na miał dopilnować starosta tykocińprzełomie października i listopada ski Łukasz Górnicki, wybitna po1493 roku, w trakcie objazdu północnego skraju diecezji łuckiej stać epoki polskiego odrodzenia,
przez biskupa Jana Pudełko. autor „Dworzanina”. W 1716 roku
Wówczas w celu potwierdzenia dziesięcinę snopową zamieniono
fundacji stawili się kolatorzy z Ja- na pieniężną. Miejscowa szlachta,
błoni, bracia: Jakub, Stanisław której przodkowie ufundowali
i Mikołaj, a także Dobiesław z ojcem oraz Jadwiga, żona Szczepa- świątynię i uposażyli plebana,
na, wraz z synami: Janem, Pio- mieli wynikające z tego prawa
trem i Mikołajem. Kościół pier- oraz obowiązki. Fundatorów
wotnie był pod wezwaniem Naj- i dziedziczących potomków zwaświętszej Maryi Panny, świętych no kolatorami. Do podstawowego
Piotra, Leonarda i Marii Magdaleobowiązku kolatorów należała
ny. Uposażenie plebana stanowiły
trzy włóki ziemi (w tym pola, la- opieka nad świątynią i plebanem.
sy, łąki, pastwiska) położone mię- Kolatorzy mieli możliwość wybiedzy Jabłonią a Żurawiskiem, także rania proboszczów, których zadziesięcina pobierana od właści- twierdzał biskup diecezjalny. Pocieli gruntów na terenie parafii, siadali przypisane do siebie ławki
w tym z gruntów schizmatyków,
czyli wyznawców prawosławia, stojące najbliżej prezbiterium. Na
których niewielka grupa osiedliła początku XIX wieku kolatorzy
się w tej okolicy. W 1565 roku w pochodzili ze szlachty mieszkająRakowie, na popis wojenny konno cej we wsiach: Jabłoń Wielka
stawił się Jakub Szczepanowicz („z dawna zwana Wronia”, obecz Jabłoni Kościelnej, w pancerzu
nie Jabłoń Kościelna), Jabłoń Dą-

browa Zgniła, Jabłoń Dobki, Jabłoń Kikolskie, Jabłoń Żebrowizna (Zambrowizna) i Jabłoń Biskupiki (wieś zanikła). W parafii
były też Jabłonie bez praw kolatorskich: Samsony, Uszyńskie,
Markowięta, Rykacze, Osinki, Zarzeckie, Spały. Sposób wyłaniania
proboszcza w Jabłoni w 1848 roku
(po śmierci proboszcza Kazimierza Zawadzkiego) opisał ks. Witold Jemielity słowami: „Rządca
diecezji przedstawił trzech kandydatów i upoważnił dziekana, aby
ogłosił z ambony termin wyborów
w zwykły dzień tygodnia, na plebanii lub innym domu, ale nie
w kościele lub na cmentarzu.
Dziekan przedstawił zebranym
trzy arkusze do podpisania. W tym
czasie kandydaci na proboszcza
znajdowali się poza terenem parafii. Przybył wójt dla zapobieżenia
nieporządkom. Dziekan sprawdzał
uprawnienia kolatorskie przybyłych osób. Na wybory przybyło 80
kolatorów. Jedni stwierdzili, że
nie znają przedstawionych kandydatów, więc nie podpiszą; inni, że
skoro według nowego prawa władza diecezjalna przedstawia, to
należy jej ufać; wielu, że dali prezentę ks. Dąbrowskiemu, nieumieszczonemu na liście. Wkrótce
jednak uzgodnili stanowiska i zaprezentowali ks. Kruszewskiego,
jednego z trzech podanych kandydatów”.
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Wiekowa
drewniana
świątynia wielokrotnie była
remontowana. W czasie potopu szwedzkiego (1655–1660)
Podlasie najeżdżały wojska
szwedzkie, siedmiogrodzkie,
tatarskie, moskiewskie, a i litewskie oraz koronne dopuszczały się rabunków. W tym
czasie spaleniu miał ulec kościół parafialny w Jabłoni.
Chociaż bardziej prawdopodobne jest, że ta świątynia została wówczas tylko uszkodzona i była odremontowana. Kolejny drewniany kościół, z pomocą parafian, w 1732 roku
wzniósł proboszcz ks. Jan
Brzozowski. Świątynię poświęcono, ale jej nie konsekrowano. Była to budowla orientowana, z ołtarzem na wschód,
miała wymiary 85x43 stopy
(25,3x12,8 m). Wnętrze kościoła oświetlało 12 okien
(cztery w nawie, po dwa z każdej strony). Kopuła na dachu
(wewnątrz z sygnaturką – małym dzwonem) była obita blachą, a wieńczył ją metalowy
krzyż. Front świątyni po bokach ozdabiały dwie wieżyczki
z kopułkami z krzyżami. Z boków dobudowano dwie kaplice
na ołtarze boczne. Za dwuskrzydłowymi drzwiami głównymi świątyni była kruchta (do
niej z prawej strony prowadziły dodatkowe drzwi wejściowe
z boku), a dalej nawa główna
i prezbiterium. W ołtarzu była
malowana „staroświecka” figura Zbawiciela (Chrystusa). Z
prawej strony, w kaplicy znajdował się boczny ołtarz z malowaną figurą św. Tadeusza

oraz ołtarzykiem Najświętszej
Panny
Studziańskiej
(informacja z 1811 roku).
W kaplicy po lewej stronie kościoła był drewniany, rzeźbiony ołtarz Najświętszej Panny
Szkaplerznej, a przy nim stary
ołtarzyk św. Antoniego. Wewnątrz
stała
drewniana
chrzcielnica, a naprzeciwko
niej ambona, za którą było
wejście do zakrystii. Nad
kruchtą znajdował się chór,
gdzie stał pozytyw z pięcioma
głosami. Spowiadającym się
służyły dwa konfesjonały,
a wiernym dziesięć ławek. Na
cmentarzu przykościelnym była wolnostojąca dzwonnica
zwieńczona krzyżem. Wewnątrz niej wisiały trzy dzwony. W 1834 roku, na murowanym fundamencie, wzniesiono
nową dzwonnicę. Świątynia w
1804 roku wymagała remontów, gdyż silne wiatry spowodowały
wiele
uszkodzeń
(wykrzywione krzyże i naruszony dach, potłuczone szyby
w oknach).
W 1842 roku kościół gruntownie odrestaurowano (nowy
dach, obicia ścian i in.), a dwa
lata później pomalowano.
Cmentarz oparkaniono murem.
Proboszcza do początków XIX
wieku wspomagali wikariusze,
a potem zakonnicy z Tykocina
i inni duchowni. W XVIII wieku, po budowie nowej świątyni
(1732), drugim ważnym wydarzeniem w historii miejscowego Kościoła było utworzenie
Bractwa Świętego Szkaplerza.
Karmelici z konwentu w Bielsku Podlaskim 29 czerwca

1728 roku powołali w Jabłoni
Kościelnej Bractwo Świętego
Szkaplerza NMP z Góry Karmel. Opiekunem Bractwa został ks. Jan Brzozowski, miejscowy proboszcz. W ciągu
pierwszych pięciu lat istnienia
do
Bractwa zapisało się
1270 osób różnego stanu. Sąsiadują ze sobą wpisy prostych
chłopów, zamożnej i biednej
szlachty oraz duchowieństwa.
W 1779 roku ofiarowano 300
zł polskich na śpiewanie w kościele w Jabłoni koronki o Najświętszej Maryi Pannie Szkaplerznej. Do 1786 roku rejestr
członków zawierał już 5661
wpisów. W kolejnych latach,
aż do 1805 roku jest luka
w zapisach. Potem ponownie
członków szybko przybywało.
Bractwo rozwijało się także
w XIX wieku, pomimo utrudnień i szykan zaborców. Między 1805 a 1891 rokiem zapisało do niego 3427 osób
(w 1863 roku przystąpiły 83
osoby, jest też luka między
1872 a 1890 rokiem). Ostatni,
1891 rok zawiera wpisy z parafii Jabłoń, Piekuty, Płonka,
Poświętne, Sokoły, Wysokie.

Obrazek Matki Bożej Szkaplerznej
znajdujący się w Księdze parafialnej z 1948r.
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List ks. Proboszcza Adolfa Kruszewskiego o
Bractwie Szkaplerza Świętego

Odpowiedź Kurii Diecezjalnej z 1928r. zezwalająca na
działalność Bractwa Szkaplerza Świętego
w Jabłoni Kościelnej

Idea Bractwa Szkaplerza pomimo
oficjalnych zakazów władz rosyjskich trwała w świadomości ludzi.
Odrodziła się w 1926 roku. Ojciec
Walerian Wierzbicki z konwentu
karmelickiego w Obornikach,
w czasie dużej uroczystości religijnej w Jabłoni Kościelnej, 2 marca
1928 roku wprowadził w życie
dekrety biskupa łomżyńskiego Romualda Jałbrzykowskiego i przeora generalnego karmelitów Eliasza
Magennisa z Rzymu (akt erygowania bractwa w Jabłoni z 30 września 1927 roku). W 1928 roku do
bractwa zapisało się około 100
osób. Starszym bratem (przeorem)

był Bolesław Moczydłowski, jego
zastępcą Wojciech Jabłoński.
Śpiewom przewodniczył organista
Józef Kokoszko, a grupie kobiet
Rozalia Jabłońska z Jabłoni Samsonów. Księga tego odnowionego
bractwa po 65 latach, w 1993 roku
zawierała wpisy 4489 członków.
Co najmniej od 1682 roku
w Jabłoni Kościelnej funkcjonował szpital, czyli przytułek ubogich i starców. W połowie XVIII
wieku pensjonariuszami szpitala
byli Marianna Perkowska (1750)
i Walenty Kulciak (Kulczycki
„pauper”, „aevus” 1750–1752),
Krystyna
Jankowska
(1753),
Krzysztof Rejszkowski (1770).
Przytułek istniał nadal w 1842 roku, a przebywali w nim „jeden
dziad i dwie baby”, posługujące
w parafii. Probostwo miało browar, a produkowane tam napoje
sprzedawano w księżowskiej
karczmie. Wiadomo, że nowy browar wybudował ks. Walenty Korzeniewski. Około 1811 roku spaliła się karczma, ale w tym samym
miejscu wybudowano inną. Jednak
dziedzic Józef Szepietowski z Mazur w 1812 roku zburzył ją, gdyż
stanowiła ona konkurencję dla jego karczmy. Proces o zburzony
budynek i plac pod nim toczył się
ponad dwadzieścia lat. Po 1812
roku proboszcz na karczmę udostępniał inny dom, który w 1834
roku podpalił Radziszewski, szynkarz karczmy Szepietowskich. Hilaria Gostkowska z Mazur, po
śmierci męża (Franciszka Szepietowskiego), nie rościła już pretensji do karczmy proboszcza, który
wybudował ją w sąsiedztwie placu
po szynku zburzonym w 1812 roku. W pierwszej połowie XIX wieku w Jabłoni Kościelnej było pięć
karczem (cztery szlacheckie i proboszczowska). Ukaz cara Mikołaja
I z 1846 roku spowodował, że pozostała tylko jedna – jak ustalił ks.
K. Chaberek. W 1865 roku na pla-

cu kościelnym w Jabłoni, przy
„rynku” stały: dom szynkowy
(karczma), dom kowala, szpital
i dom chałupnika. Rynek w Jabłoni i karczma wspominane są już
w 1685 roku. Wówczas obszar ten
posiadała szlachta ze wsi Jabłoń
Dobki.
W 1834 roku zapisano:
„Grunt Poświętne zwany Rynkiem” w Jabłoni, co sugeruje, że
właścicielem była parafia, ale
w 1865 roku obszar ten wykazano
jako własność publiczną (ogólną).
Odbywały się tutaj jarmarki
w czasie parafialnych odpustów.
W 1843 roku w święta: świętych
Piotra i Pawła (29 czerwca), Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej (16 lipca), na świętych Szymona i Judy Apostołów (28 października). Położenie Jabłoni, wsi parafialnej, w oddaleniu od ośrodków
miejskich, sprzyjało rozwojowi
rzemiosła. Rzemieślników wymienia się tutaj od XVII wieku.
Oprócz dość
typowych rzemiosł wiejskich,
przykładowo kowala, czy cieśli
(w 1692 mistrz ciesielski
Aleksander Kłosowic), pojawiali
się i bardziej wyrafinowani.
W 1679 roku mieszkał tutaj
złotnik Jan Aksamitowski. Być
może związane to było z pracami
zleconymi w kościele.

Wpis z 1842r. do księgi parafialnej o stanie ówczesnej świątyni
drewnianej
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Kościół dbał, aby dzieci porzucane przez matki miały dalsze godne
życie. Zapewniano im odpowiednich chrzestnych. W aktach
chrztów parafii odnotowano kilka
takich przypadków. Przykładowo
w 1675 ochrzczono Piotra znalezionego w Jabłoni Śliwowie,
w 1791 roku przy drodze pozostawiono dziewczynkę, której nadano imię Antonina. Dzieci nieślubne zdarzały się średnio raz w roku
lub rzadziej (1678 w Proszance,
1679 w Jabłoni Zarzeckich, 1680
w Stokowisku, 1685 w Jabłoni
Zarzeckich i w Pruszance itd.).
Z negatywnych zjawisk, na
terenie parafii zmorą było szerzące się pijaństwo. Problem stanowiły również cechy charakteru
niektórych osób, pieniactwo i porywczość. Zachowane księgi sądowe z XVI i XVII wieku ukazują
dość typowe pozwy o obrazę, pobicie, najścia domów, kłótnie
o miedze, itd. W 1924 roku wódką nielegalnie handlował Franciszek W. Część dzieci i młodzieży
nie znała pacierza. Ksiądz odnotował, że z niektórych domów uciekała
młodzież
przestraszona
sprawdzaniem znajomości modlitwy w czasie kolędy w 1925 roku.
W 1857 część gruntów kościelnych zajęto pod planowaną
kolej warszawsko-petersburską,
uruchomioną w 1862 roku. Pod
koniec 1865 roku władze zaborcze zarządziły odebranie parafii
gruntów funduszowych, z wyjątkiem sześciu morgów ogrodu.
W zamian wyznaczono proboszczowi roczną pensję w wysokości
300 rubli srebrem. Księdzu przysługiwała też dziesięcina ze 150
włók, po kopie żyta (150 kop)
i zbóż jarych (104 kopy). Dziesięciny wpływało znacznie mniej:
107 kop żyta i 75 kop jarzyny.
Okresowo pojawiały się też

znaczniejsze ofiary na Kościół.
Przykładowo w 1829 roku przekazano dziewięć zagonów i siedlisko z domem, z obowiązkiem odprawiania czterech mszy świętych
rocznie, za dusze ks. Kazimierza,
Michała i ich krewnych. Proboszcza w zarządzaniu majątkiem
(kościołem, zabudową parafialną
i cmentarzem) od 1817 roku
wspomagał Dozór Kościelny
w składzie: kolator, proboszcz
i trzech parafian. W 1857 roku
w skład Dozoru wchodzili: Tomasz Markowski, Jan Jabłoński,
Walenty Czarnowski i Ignacy
Uszyński. Później Dozory zastąpiły Rady Parafialne. Od 1936 roku
w skład Rady Parafialnej wchodzili: ks. Proboszcz oraz Józef
Koćmierowski z Piotrowców,
Bronisław Kikolski z Uszyńskkich, Roch Szymborski z Szymborów Andrzejowiąt i Stanisław
Jeliński z Mazur Parafia w Jabłoni.
11 sierpnia 1866 roku przeżyła dużą tragedię. Wybuchł
wówczas pożar, który całkowicie
strawił świątynię. Udało się uratować tylko część naczyń i szat liturgicznych.

Fot.: Bogdan Mantur

W Jabłoni Kościelnej
w XVII wieku osiedliła się mała
grupa Żydów. W 1674 roku wymienia się Żyda z żoną i córką.
W końcu XVIII wieku było tutaj
już kilka rodzin zajmujących się
dzierżawą karczem, produkcją wina, farbowaniem płótna oraz rzeźnictwem. Nie tworzyli oni skupiska na tyle licznego, aby mieć swą
synagogę, mykwę (łaźnię rytualną) i cmentarz, podstawy kahału
(gminy izraelickiej). W 1804 roku
w całej parafii Jabłoń Kościelna
przebywało 85 Żydów (4,6% pośród ogółu mieszkańców). Domyślać się można, że chociaż oficjalnego domu modlitewnego tutaj
nie wykazywano, to jednak
„minian” już był. A skoro tak, to
mogli się oni zbierać na wspólne
modlitwy. Żydzi mieszkali także
w Jabłoni Jankowcach, Jabłoni
Piotrowcach i Jabłoni Kikolskich
oraz w innych wsiach. W kościele
w Jabłoni doszło do kilku konwersji z judaizmu na katolicyzm.
W 1741 roku ochrzczona została
żydowska dziewczyna, której nadano imiona Anna Elżbieta.
W 1790 roku ochrzczono żydowskie małżeństwo Annę i Wincentego, którzy przybrali nazwisko
Nowiccy. Zaś 15 maja 1814 roku
religię katolicką przyjął około 12letni chłopak ze wsi Jabłoń Kikolskie, któremu nadano imię i nazwisko Stanisław Majewski (od
maja, miesiąca chrztu). Chrzestnymi byli: Barnaba Brzózka –
wójt gminy Szymbory, Marianna
Szepietowska – sędzina powiatu
tykocińskiego i inni. W przypadkach zmiany wyznania, świadkami w czasie uroczystości zawsze
były osoby o wyższym statusie
i utytułowane. W 1854 roku szynkarzem w Jabłoni Kościelnej był
neofita Adam Leśniewski (lat 46,
wzmiankowany także w 1857).

Najstarsze zachowane naczynia liturgiczne, pochodzące z
XVIII w., znajdujące się obecnie w Muzeum Diecezjalnym w
Łomży
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Ksiądz proboszcz
Franciszek Kruszewski

Po uprzątnięciu pogorzeliska, ks. Franciszek Kruszewski
przystąpił do prac przygotowawczych do budowy nowego, już
murowanego kościoła, w miejscu
spalonego. Finansowo wspierali
księdza, dziedzic dóbr Mazury
Ignacy Jeliński i parafianie. Projekt wykonał architekt Karol Majewski, „budowniczy powiatu
łomżyńskiego”. Zaplanował świątynię na rzucie prostokąta,
z czworoboczną wieżą w elewacji
frontowej, o ściętych u góry narożach. Wymiary kościoła to 26,7 m
długości i 14,8 m szerokości. Zakomponowano wnętrze bazylikowe, trójnawowe, podzielone filarami. W 1868 roku poświęcono
i „położono” kamień węgielny.
Zachowano wezwanie kościoła:
Świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz patronów Świętych Apostołów Szymona i Judy-Tadeusza.
Drewno, cegły i datek pieniężny
na kościół złożył Ignacy Jeliński
z Mazur, parafianie budowę
wspierali robotami ręcznymi
i transportem oraz drobnymi ofiarami finansowymi. Z innych parafii większe datki pochodziły od
Kazimierza hr. Starzeńskiego
z Pietkowa (dziesięć dębów), Józef Kiersnowski ze Stokowiska
i Aleksander Kiersnowski z Sze-

pietowa przekazali po sześć tysięcy cegieł, sędzia pokoju Ludwik
Fischer z Zawrocia i Moczulski
z dóbr Michałki podarowali dużą
ilość sosen, a kolektę prowadzono
w parafiach: Poświętne, Dąbrówka, Wysokie, Kulesze, Kobylin
i Piekuty. Konstrukcję ceglanokamienną wznoszono pod kierunkiem „artysty mularskiego” Józefa
Piotrowskiego z Długoborza
(pow. łomżyński), w latach 1868–
1869. Ten mistrz murarski miał
swoich robotników, a pomoc
w zakresie zwożenia materiałów
budowlanych „pod rękę” świadczyli parafianie. Roboty ciesielskie i stolarskie (futryny, drzwi,
schody na wieżę, chór i lożę, podłogi i sufit świątyni, szalowanie
itd.) wykonywał lokalny rzemieślnik Adam Jabłoński z Jabłoni Kościelnej. Prace blacharskie zamówiono u W. Jacobiego z Warszawy (obróbki i pokrycie kościoła
blachą). W 1869 roku kowal Stanisław Federowicz z Jabłoni „
swoim żelazem umocował dach”
oraz wykonał wszelkie okucia
okien i drzwi. Kościół otynkowano. W trakcie budowy Ignacy Jeliński zamówił obrazy do ołtarzy.
Zleceniobiorcą był ceniony malarz
artysta Rafał Hadziewicz, który
w 1868 roku namalował Jezusa
Ukrzyżowanego (do ołtarza głównego, „obraz bardzo piękny
i kosztowny”), a do ołtarzy bocznych: świętych Piotra i Pawła,
Matki Boskiej Szkaplerznej i św.
Judy Tadeusza. Na chórze zamontowano organy ośmiogłosowe,
a na wierzy trzy dzwony. Sygnaturka wisiała w wieżyczce nad
prezbiterium. Nad zakrystią znajdowała się loża rodziny Jelińskich. We wnętrzu były ławki
i dwa konfesjonały. Nową świątynię poświęcono w 1869 roku
i rozpoczęto odprawianie nabożeństw, chociaż nadstawa ołtarza

głównego nie była jeszcze gotowa. Zamontowano ją w 1873 roku. W 1872 roku otynkowania
wymagała jeszcze kopuła. Uporządkowano otoczenie kościoła.
Pozostawiono nagrobek Fryderyka Gostkowskiego z Mazur (zm.
1854, grobowiec) oraz 62-letniego
Franciszka Hoyera z Knyszyna,
zmarłego w 1864 roku w Mazurach. Wytyczono nowy cmentarz
grzebalny, poza terenem zabudowanym. W 1874 roku nie był on
jeszcze oparkaniony. Warszawski
malarz Twardo pomalował i pozłocił ołtarze. W ścianie frontowej
kościoła, po prawej stronie wieży
w niszy umieszczono figurę św.
Pawła i napis wyryty w kamieniu:
„Tu dom Boży jest i brama niebieska”, a po lewej stronie rzeźbę św.
Piotra i kamień z sentencją:
„W tem miejscu będę mieszkać
albowiem obrałem je sobie”. Między bramą w ogrodzeniu a wejściem do kościoła, na cokole stoi
okazała figura Matki Boskiej Niepokalanie Poczętej. Kościół był
remontowany po obu wojnach
światowych, gruntowniej także
w latach 1925–1928 oraz ostatnio.

Kościół od strony ulicy przed postawieniem nowego parkanu
w 1965r.
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Z polecenia Komisji Porządkowej ziemi bielskiej „na potrzebę narodową” (powstanie kościuszkowskie) ze świątyni w Jabłoni Kościelnej ks. Walenty Korzeniewski 3 sierpnia 1794 roku
przekazał pół kilograma srebra,
w tym: mały wyzłacany wewnątrz
kielich z pateną, trzy małe korony
z obrazów i wota (konik, szkaplerze). Kozacy, którzy naszli plebanię dokonali rabunku, w tym miedzianego kociołka na święconą wodę. Później szczęśliwie ks. Korzeniewski znalazł bliżej nieznaną
kwotę pieniędzy, za którą
zlecił wykonanie drugiego kociołka, ale i srebrnej, pozłacanej dużej
puszki z krzyżem,
na komunikanty oraz srebrnego,
pozłacanego kielicha i takiej pateny.
Jan Kryński w swej monografii o Wysokiem Mazowieckiem,
na podstawie rodzinnego przekazu
wspomina, że na początku powstania styczniowego 1863 roku,
uzbrojona szlachta zebrała się
przed kościołem w Jabłoni. Po błogosławieństwie księdza proboszcza
Franciszka Kruszewskiego udali
się oni do Wysokiego Mazowieckiego, gdzie zaatakowali kozaków.
W połowie sierpnia 1915
roku w pobliżu wsi doszło do zaciętych walk rosyjsko-niemieckich.
Na terenie gminy Nowe Piekuty
pozostałością po nich jest siedem
cmentarzy. Kryją one szczątki od

Plebania drewniana—rozebrana w 1934 r.

300 do 350 żołnierzy. Główne walki skupiły się w okolicach linii kolejowej i na południe od niej. Koło
Jabłoni Kościelnej 15 sierpnia 1915
roku ciężko zraniono niemieckiego
żołnierza Karla Fellera, zmarłego
21 sierpnia Ostrołęce. W trakcie
walk spłonęła część zabudowy przy
rynku, w tym dom parafialny z niektórymi księgami parafialnymi.
Kościół szczęśliwie ocalał, nie został nawet obrabowany, ale rozbito
jeden z dzwonów. Niemcy przełamali front 15 sierpnia, około południa. Ksiądz proboszcz w kronice
parafialnej zapisał: „Wkrótce... ludność wypłoszona wróciła do swoich wsi. Okupacja niemiecka... dla
ludności wiejskiej, pomimo rekwizycji, nie była zbyt ciężką, bo artykuły żywnościowe były bardzo dobrze płacone”. Miejscowa ludność
odbierała to jednak inaczej. Grunty
wsi skomasowano w 1917 roku (z
korektą w 1919), likwidując tzw.
szachownicę pól. W 1919 i 1920
roku z terenu parafii zmobilizowano do Wojska Polskiego grupę
mężczyzn. Dzielnie walczyli za
Ojczyznę. Pięciu z nich poległo:
Stanisław Jaźwiński, Adolf Skłodowski, Stanisław Szymborski,
Antoni Śliwowski i Stanisław Moczydłowski. Działania zbrojne w
wojnie polsko-bolszewickiej, latem
1920 roku dotarły do Jabłoni Kościelnej. Front zatrzymał się tutaj
na linii niewielkich rzek Tłoczewka
i Ślina. Walki trwały nocą z 1 na 2

sierpnia. Spłonęło kilka domów.
Agresorom udało się przełamać
polskie pozycje. Ofiar w ludziach
nie było, ale rolnicy utracili wiele
koni, furmanek i bydła.
W lach 1931–1939 (1950)
budowano murowaną plebanię,
którą projektował arch. Feliks Michalski z Warszawy. Starą drewnianą, wzniesioną w 1855 (18x8,5
m) rozebrano w 1934 roku. W czasie budowy proboszcz mieszkał
w domu parafialnym. Uroczyste
poświęcenie nowej plebanii odbyło
się dopiero w październiku 1951
roku.
We wsi funkcjonowało kilka organizacji społecznych, w tym
Związek Strzelecki. W 1935 roku
do Katolickiego Stowarzyszenia
Mężów należało 14 osób, do Katolickiego Stowarzyszenia Kobiet 29
niewiast, do Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży 14 osób (3
chłopaków i 11 dziewcząt). W
1920 roku parafianie prenumerowali wiele egzemplarzy „Gazety
Świątecznej” i „Zorzy”, a piętnaście lat później 125 pism katolickich („Rycerz Niepokalanej”,
„Rycerzyk Niepokalanej”, „Życie
i Praca”, „Przewodnik Katolicki”,
„Zorza”,
„Gazeta Świąteczna”,
„Posłaniec”, „Posłaniec Seraficki”
i inne).

Nowa plebania, budowana od 1931r, do 1950 r.
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II WOJNA ŚWIATOWA
8 września 1939 roku,
w czasie popołudniowego nabożeństwa, niemieckie samoloty
zbombardowały linię kolejową
i okoliczne wsie. Zginął jeden
człowiek. Po krótkiej okupacji niemieckiej, 26 września do Jabłoni
wkroczyły wojska sowieckie. Rosjanie dom kościelny zajęli na
„sielsowiet”
(radę
wiejską).
W 1940 i 1941 roku część ludności represjonowano (areszty, zsyłki
na Sybir). W czerwcu 1941 roku
sowieci zaatakowani przez Niemców wycofali się w popłochu. Żydów z Jabłoni uwięziono w getcie
w Wysokiem Mazowieckiem. Od
grudnia 1941 do wiosny 1942 roku
panowała epidemia tyfusu plamistego. Na ten czas zabroniono odprawiania
nabożeństw
„zbiorowych”. Polacy byli mimowolnymi i bezradnymi świadkami
niemieckich zbrodni dokonywanych na Żydach. Od listopada
1942 roku linią kolejową z kierunku Białegostoku transportowano
Żydów do obozu zagłady w Treblince. Niektórzy próbowali uciekać. Miejscowy kolejarz Gierałtowski złożył oświadczenie o treści: „Na terenie kolejowym przynależnym do parafii Jabłoń Kościelna zostało zabitych przez
Niemców 125 Żydów i jeden Polak katolik”. Ludzie ci ginęli
w trakcie wyskakiwania z pociągu
w biegu lub byli zastrzeleni przez
niemiecką eskortę. Kolejarze
i miejscowa ludność musieli ich
grzebać przy torach. Nieznanej
grupie Żydów udało się przeżyć
ucieczkę z pociągu lub okolicznych gett. Część miejscowych
chrześcijan, pomimo realnego zagrożenia utratą życia, niosła pomoc ukrywającym się Żydom.
Szczególny w tym udział miał proboszcz ks. Adolf Kruszewski. Było to o tyle trudniejsze, że w miejscowej szkole (określanej jako ko-

szary) stacjonował niemiecki pluton ochrony kolei, popularnie zwany „wachą”. Zaś 21 marca 1943
roku niemiecka żandarmeria zastrzeliła w domu Emiliana Godlewskiego, rolnika ze wsi Jabłoń
Kościelna. Niemcy złapanych Żydów mordowali też, jak pisze
ks. Kruszewski, w lesie wsi Mazury i w innych miejscach. W Jabłoni Kościelnej 3 listopada 1942 roku Żydówka (żona młynarza)
z Sokół pozostawiła pod płotem
przy domu prawie dziesięciomiesięczne dziecko. Niemowlę zauważyła i zaopiekowała się nim Janina Niemołoczno, brak mleka
zmusił ją do przekazania chłopczyka rodzinie Marianny i Aleksandra Jankowskich oraz ich
dwóm córkom, Janinie i Stefanii.
Mieli oni krowę, a gospodarz
z zawodu był krawcem. Proboszcz
Adolf Kruszewski, zgodnie z prośbą matki zapisaną na kartce znalezionej przy dziecku, 4 listopada
ochrzcił je imieniem Józef
(Jabłoński), a rodzicami chrzestnymi byli Marianna Jankowska
i Franciszek Legut. Sołtys wsi
Franciszek Zaręba, „zalegalizował
dziecko” jako chrześcijańskie,
uzyskując od Niemców zgodę na
jego pobyt w Jabłoni. Dziecko
przeżyło wojnę. Po emigracji do
Izraela, chłopczyk nazywał się Józef Gedali Wanger. Żandarmi niemieccy z Piekut w 1943 roku
w Krasowie Wielkim strzelali do
Fajwelowej i trojga jej dzieci (te
zabito). Ranna Fajwelowa, zdołała
dostać się do Jabłoni Kościelnej,
gdzie felczer Stanisław Stawierej
wydobył kulę z rany. Opiekę nad
kobietą przejęli ksiądz Kruszewski
z gospodynią Antoniną Jabłońską i
jej córką Heleną Pluszkiewicz.
Ukrywana, przeżyła okupację
w Jabłoni Kościelnej. Po wojnie
wyjechała.
Ksiądz Kruszewski z gospodynią jakiś czas opiekowali się

starym Arko, właścicielem składu
opałowego i desek z Sokół, oraz
jego synami, którym dostarczali
żywność. Później Niemcy zastrzelili Arko i jego syna Józefa. Młodszy syn przeżył wojnę (zabity kilka miesięcy po przejściu frontu).
Były i inne przypadki pomocy.
Żydowska
rodzina
Nosków
(małżeństwo z dziećmi) z Jabłoni
Kościelnej, tuż przed wojną osiadła w Wysokiem Mazowieckiem.
W końcu 1942 roku Noskowie,
którzy zbiegli z tamtejszego getta,
przybyli do Jabłoni Kościelnej, do
dawnych swych sąsiadów Stanisława i Marianny Harasimiuków.
Ci ukryli ich w piwnicy na ziemniaki, a potem w dogodniejszej
kryjówce. W kwietniu 1944 roku
Noskowie będąc w stodole Harasimiuków zaprószyli ogień, budynek
spłonął ze znajdującym się w środku chorym Noskiem, ale jego żona
i dwie córki zdołały się wydostać
na zewnątrz. Harasimiukowie pomagali im nadal, znaleźli kolejną
kryjówkę, do której dostarczali
żywność. Nosków wspierała także
rodzina Józefa Koboski. Zaś Harasimiukowie dawali jedzenie sześciorgu innym Żydom skrywającym się w pobliskiej olszynie. Koboskowie pomagali również ukrywającej się rodzinie Kopytkowskich.

Ks. Proboszcz Adolf Kruszewski
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Od lata 1941 roku konspirację Związku Walki Zbrojnej (od
1942 Armia Krajowa) na terenie
parafii Jabłoń Kościelna organizował plutonowy Stanisław Łapiński ps. „Jemioła” (ur. 1915).
W listopadzie 1942 roku awansowany był do stopnia wachmistrza,
a rok później starszego wachmistrza. W składzie sformowanego
rozbudowanego plutonu, znajdowali się konspiratorzy ze wsi: Jabłoń Kościelna, Jabłoń Jankowce,
Jabłoń Piotrowięta, Jabłoń Dobki,
Jabłoń Rykacze, Jabłoń Uszyńskie. W 1943 roku w skład plutonu wchodziło 97 akowców podzielonych na trzy drużyny, dowodzone przez Janowskiego, Maciuszkę i Zarzeckiego. Pluton posiadał zdeponowaną broń i był
wyszkolony. Za przeprowadzone
akcje i wyszkolenie plutonu,
„Jemiołę” w maju 1943 odznaczono Srebrnym Krzyżem Zasługi
z Mieczami, a w sierpniu 1944
roku Krzyżem Walecznych. Niestety, członek konspiracji o pseudonimie „Cygan” zdradził i wydał
Niemcom S. Łapińskiego ps.
„Jemioła”. Uwięzionego wywieziono 26 lutego 1944 roku do obozu koncentracyjnego w Stutthofie koło Gdańska. Jednak udało
mu się przeżyć i powrócić. Od
maja 1940 do 8 marca 1944 roku
na plebanii w Jabłoni Kościelnej
przebywał ks. prałat Henryk
Betto, rektor seminarium duchownego w Łomży. Zaprzysiężony
jako kapelan Armii Krajowej ps.
„Wychowawca”. Był kapelanem
szefostwa BIP Okręgu, lekarzemzielarzem, chętnie pomagającym
ludziom. Tajne nauczanie we wsi
prowadziła Janina Soboczyńska.
W połowie lipca 1944 roku na
teren parafii zjechały wojska niemieckie, które przygotowały linię
obrony przed atakującą Armią
Czerwoną. W tych okolicach ope-

rowała hitlerowska 4. Dywizja
Pancerna oraz oddziały Korpusu
Kawalerii „Harteneck”, będące w
składzie 2. Armii. Niemcom towarzyszyły wspierające ich faszystowskie oddziały ukraińskie
i białoruskie. Od początku sierpnia front zatrzymał się na północ
i zachód od Brańska. Między 9
a 11 sierpnia toczyły się umiarkowane walki między Śliwowem
i Dąbrową (pozycje sowieckie)
a Jankowcami (pozycje niemieckie). W trakcie ostrzałów artyleryjskich ucierpiała zabudowa,
a wojska niemieckie i sowieckie
rekwirowały u gospodarzy część
inwentarza żywego. Poległych
żołnierzy było mało. Zginęło 12
parafian ze wsi: Piotrowce, Jankowce, Zambrowizna, Markowięta, Andrzejowięta, Dąbrowa, Śliwowo (dwie kobiety, w tym jedna
zgwałcona i zamordowana przez
sowietów), Samsony (dwoje dzieci, trzecia osoba z odniesionych
ran), Zarzeckie (dwóch chłopców). Sześciu ludzi zostało okaleczonych, głównie od wybuchów
min, które pozbawiły ich nóg
i zadały inne rany.
Do stycznia 1945 roku
front zatrzymał się na linii Wisły.
Przez kilka miesięcy (co najmniej
od listopada 1944 do stycznia
1945) pod Jabłonią funkcjonowało sowieckie wojskowe lotnisko
polowe (myśliwce i lekkie bombowce). We wsiach stacjonowało
wojsko, głównie kawaleria. Na
plebanii
urządzono
koszary,
a w organistówce stołówkę.
Gdy armia sowiecka ruszyła
w styczniu 1945 na Berlin, przy
wsparciu NKWD rządziły
tu nowe władze komunistyczne,
zaprowadzone na przełomie lata
i jesieni roku poprzedniego. Jednak „leśni” czy
„nocni” (partyzantka akowska
i eneszetowska), jak ich określa-

no, nie chcieli się z tym pogodzić.
Mieli silne oparcie w lokalnej
społeczności,
chociaż
byli
i wspierający komunistów. Przez
kolejne lata trwała wojna domowa. W sierpniu 1945 roku w Jabłoni Kościelnej patrol „Tygrysa”
zabił Jana S., którego w meldunku
akowskim scharakteryzowano jako członka NZW, współpracującego z milicją i dopuszczającego
się rabunków.
Ludność odmawiała płacenia podatków i dostarczania kontyngentów. Miejscowi jeszcze
długo nie mieli spokoju. Dotkliwe
były rekwizycje i rewizje oraz
areszty połączone ze znęcaniem
się. Przykładowo 28 czerwca
1945 roku w Jabłoni Kościelnej
pojawiło się czterdziestu czerwonoarmistów, otoczyli miejscowość. Starszy lejtnant, młodszy
lejtnant i sierżant zajęli plebanię.
Tu odbywało się sprawdzanie dokumentów i „badanie” wielu
mieszkańców, których poddawano biciu. Dłużej przetrzymywano
i dotkliwie pobito Stanisława
Roszkowskiego ze wsi Siódmaki.
Pomimo masowych ujawnień partyzantów w 1947 roku, nadal istniały
niewielkie
oddziały
„leśnych”. Władza „ludowa” bezwzględnie rozprawiała się z partyzantami, coraz częściej aresztowanymi za sprawą donosów. Jednak trwający w oporze przeciwko
narzuconym nam komunistom,
nadal przeprowadzali akcje bojowe, z wykonywaniem wyroków
śmierci włącznie. W 1947 roku na
terenie parafii Jabłoń Kościelna
zabito 12 osób. Jeszcze w 1952
roku 13 osób z tego obszaru więziono za pomaganie partyzantom
„Huzara”.”
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Jabłoń Dobki
„Śmierć tych, których prochy leżą w tej ziemi, w tej wspólnej mogile, zadana przez wroga, była niewyobrażalnie męczeńska i okrutna. Zamordowani zostali tu ludzie – Polacy. Umierali z modlitwą na
ustach, ze śpiewem: Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko”, dając to ostatnie świadectwo swej wiary w Boga. Umierali z wielkim wołaniem i krzykiem o litość, o życie. Umierali na ziemi
przodków – na polskiej ziemi za to, że byli Polakami. Umierali od kul i ognia okupanta, bo pragnęli, domagali się odebranej wolności i walczyli o wolność, suwerenność i niepodległość swej Ojczyzny”
Fragment kazania Ks. L. Rogowskiego wygłoszonego podczas obchodów
50 Rocznicy Mordu Mieszkańców Wsi Jabłoń Dobki
Fot.: Bogdan Mantur

Tablica upamiętniająca pomordowanych mieszkańców
Jabłoni Dobek, wmurowana w przedsionku kościoła
w 1987r.

Obchody rocznicowe

Pomnik ofiar zbrodni z wmurowanymi w 2004 r. zawierającymi nazwiska pomordowanych

Kaplica upamiętniająca ofiary zbrodni wybudowana w 1994r.
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Historia szkoły
Przedruk z książki
Zbigniewa Romaniuka
„Słownik historyczny miejscowości i postaci z terenu
Gminy Nowe Piekuty”,
Nowe Piekuty 2014

Jabłońskiej uczyły się w innych,
odleglejszych szkołach. Z terenu
Parafii Jabłoń Kościelna w 1794
roku do szkółki parafialnej w Tykocinie uczęszczało siedmiu chłopców.

„W Parafii nie było specjalnego funduszu na szkołę, więc jej
istnienie zależało od miejscowych
proboszczów. Szkółkę taką założył
m. in. Ks. Mateusz Zaręba,
a w 1674 roku nauki w niej pobierało tylko trzech uczniów. Nauczycielem był organista Wojciech
Markowicz. W kolejnych latach
również nauczaniem zajmowali się
organiści. Z zapisów wynika,
że kolejni proboszczowie nie przywiązywali wagi do nauczania. Ks.
Walenty Korzeniewski - ostatni
proboszcz po 1787 r. Parafii Jabłońskiej w Polsce szlacheckiej tak
pisał: „Szkółki (…) przy kościele
Jabłońskim parafialnym nie było,
ani też żadnego funduszu na utrzymanie nauczyciela, ale nastawszy
na plebanię zaleciłem parafianom,
aby dziatki swoje dawali i na kilkukrotne zalecenia ludzie niektórzy
oddali dzieci swoje, nad którymi
dozór Kacprowi Jarnickiemu, organistemu, poleciłem bez żadnego
funduszu, jedynie z miłosierdzia”.
Szkółka niewątpliwie funkcjonowała już wiosną 1793 r., a w sierpniu kolejno uczęszczało do niej 15
chłopców w wieku od 9 do 15 lat.
Uczono ich na bazie elementarza
z Alwaru. Niektóre dzieci z Parafii

W 1818 roku kosztem parafian
i proboszcza wybudowano szkołę.
Były w niej cztery ławki „z urządzeniem do pisania dla uczniów”.
W 1819 roku nauczyciel utrzymywał się tylko ze „składki szkolnej”.
W 1828 roku na terenie parafii była
druga szkółka w Szymborach,
gdzie 15 uczniów uczył Jan Mystkowski. Szkołę parafialną w Jabłoni w 1851 roku wyremontowano.
Represje popowstaniowe 1864 roku i nierozwiązana sprawa finansowania szkolnictwa parafialnego
przyczyniły się do zaniku szkół
tego typu. W ich miejsce władza
rosyjska tworzyła szkoły ludowe
z programami rządowymi. W 1874
roku świecka szkoła elementarna
w Jabłoni Kościelnej była czynna
tylko w okresie zimy. Uczęszczało
do niej kilkoro dzieci, a od wiosny
ani jedno dziecko. W 1891 roku do
szkoły w Jabłoni uczęszczało 98
dzieci (79 chłopców i 19 dziewcząt).
1905 roku wybudowano drewnianą
szkołę, która oświacie służyła do
1962 roku. Wówczas na placu byłej
Spółdzielni
„Nasz
Sklep” (przejętej przez GS „SCh” z
Piekut) wzniesiono szkołę murowaną.”

Stary budynek szkoły, lata 1959—1960

Założenie fundamentów pod nową murowaną szkołę—rok 1961.

Początkowy wpis do kroniki szkoły—1 września 1955 r.

Klasa w nowym budynku szkolnym—1964 r.
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Uroczysta akademia zorganizowana 11 maja 1964 r. w dniu wizyty delegacji oświatowej
z opolszczyzny.

Poświęcenie Sztandaru Szkoły w Jabłoni Kościelnej

Drużyna harcerska udaje się na wycieczkę—lata osiemdziesiąte

Msza święta upamiętniające zmarłego Jana Pawła II - kwiecień 2005

Uroczystości Patriotyczne organizowane przy współpracy Parafii
i społeczności szkolnej
Wieczornice upamiętniające życie i twórczość poetycką Jana Pawła II
Patrona Szkoły w Jabłoni Kościelnej
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SZKOLNE AKTUALNOŚCI
Krzysztofa Roguskiego a Ola
Staszewska „Bajkę o Rycerzach Tomaszu i Tobiaszu”
Rafała Lasoty. Uczniowie zostali przygotowani do udziału w konkursie przez Katarzynę Mantur. Gratulujemy całej czwórce naszych recytatorów, ich zaangażowanie w naukę
wierszy jest dowodem dbałości o kulturę języka polskiego, co w czasach
skrótowości językowej i niestety coraz
powszechniejszej niedbałości, jest
godne uznania. Gratulujemy a Łucji
życzymy sukcesu na etapie wojewódzkim.

Konkurs recytatorski
11 kwietnia 2018 roku w Miejskim Ośrodku Kultury w Wysokiem
Mazowieckiem odbyły się powiatowe
eliminacje XXXI Małego Konkursu
Recytatorskiego „Baje Bajki Bajeczki”. Konkurs przeznaczony był dla
dwóch kategorii wiekowych: klasy
I-IV SP oraz V-VII SP. W młodszej
kategorii wzięło udział 42 recytatorów
natomiast w starszej 20 recytatorów
z całego powiatu wysokomazowieckiego. Naszą szkołę reprezentowali
Łucja Szymborska i Rafał Dąbrowski
z klasy IIIa oraz Maja Mantur i Aleksandra Staszewska z klasy VI. Łucja
Szymborska
za
recytację
„Rozrzutnego wróbla” Jana Brzechwy otrzymała I miejsce egzekwo
z trzema innymi recytatorami i tym
samym będzie reprezentować naszą
szkołę i powiat wysokomazowiecki na
etapie wojewódzkim konkursu, który
odbędzie się w maju. Rafał Dąbrowski otrzymał wyróżnienie za wykonanie utworu „Babulej i Babulejka”
Jana Brzechwy. Maja Mantur r ecytowała wiersz „Latające łóżko”

E-TWINNING
„Mój ojciec dał mi największy dar, który każdy może dać innej osobie: wierzył we mnie”
– Jim Valvano.

To motto towarzyszy nam w realizacji międzynarodowego projektu „Daddy! Tell me a story”
w ramach programu eTwinning.
Program eTwinning to społeczność szkolna,
która gromadzi szkoły i przedszkola z całej Europy.
Nauczyciele i uczniowie realizujący projekty współpracują ze sobą za pomocą mediów elektronicznych.
Nasz debiutancki projekt promuje czytanie
dzieciom i wzmocnienie więzi rodzinnych oraz zachęca do aktywnego udziału ojców w życiu szkoły. Razem z nami zadania realizują dzieci i ich nauczycielki z Turcji, Rumunii, Bułgarii, Albanii, Portugalii,
Hiszpanii i Włoch. W każdym kraju partnerskim
tatusiowie przychodzą do szkoły i czytają dzieciom
różne historie (wiersze, baśnie, bajki, rymowanki).
Następnie uczniowie przygotowują dialogi, scenki
lub przedstawienia do usłyszanej fabuły. Powstają
ilustracje, zdjęcia i filmy. W naszej szkole mieliśmy
przyjemność usłyszeć „Żuka”, „Kopciuszka”,
„Brzydkie kaczątko” oraz „Pięć małych małpek”.
Przed nami jeszcze kilka wizyt tatusiów, którzy zapoznają nas z polskimi legendami.
Podsumowanie działań w naszej szkole planujemy na Dzień Rodziny, a efektem współpracy
międzynarodowej będzie e-book zawierający wybrane historie każdego z krajów.
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„Młodzież Zapobiega Pożarom”
Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej
Brawo Maja!
W dniu 28.02.2017 r. w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nowe Piekuty
odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej
„Młodzież Zapobiega Pożarom” w którym uczestniczyły dzieci i młodzież ze
szkół w Nowych Piekutach i Jabłoni Kościelnej. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach tj. szkół podstawowych i gimnazjów. W wyniku konkursu do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Maja
Mantur i Gabriela Brzozowska – szkoła
podstawowa oraz Izabela Stawierej, i Damian Trzeszczkowski – gimnazjum. Konkurs powiatowy odbył się 22 marca 2018
r. Pierwsze miejsce zajęła Maja Mantur,
tym samym zakwalifikowała się do etapu
wojewódzkiego, który odbył się 26 kwietnia 2018 r. w Łapach.
Maja Mantur w etapie wojewódzkim Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy
Pożarniczej zajęła III miejsce. Gr atulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
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#PROGRAMOWANIE#
Przystąpiliśmy do ogólnopolskiego programu
edukacyjnego „Uczymy Dzieci Programować”,
w którym nasi uczniowie poznają podstawy programowania przez doświadczanie i zabawę w obrębie
zajęć z różnych edukacji. Zadania polegają na tworzeniu kodów, poszukiwaniu odpowiednich sekwencji, rozwiązaniu szyfru, znalezieniu zależności,
stworzeniu odpowiedniej trasy, itp. W ten sposób
rozwijamy logiczne myślenie, uczymy rozwiązywania problemów, poznajemy nowoczesne technologie
i kształtujemy umiejętność pracy zespołowej. Dzieci
miały okazję kodować symbole związane z różną
tematyką: zimowe, olimpijskie, walentynkowe, wiosenne, wielkanocne, patriotyczne czy związane
z ochroną środowiska.

Najciekawszym momentem zajęć była wizyta
małego, inteligentnego robota do nauki programowania – Ozobota – który wykonywał zadania zaprogramowane przez dzieci za pomocą kolorowych kodów.
Okazało się, że podstawy kodowania czy programowania nie są trudne, mogą stać się niesamowitą przygodą i przynieść wiele korzyści. Oprócz wymiaru edukacyjnego zauważyliśmy, że uczniowie
czerpią z zajęć satysfakcję, są kreatywni, zaangażowani w rozwiązywanie zagadek i wspólnie poszukują odpowiedzi na pytania. Ilość zabawy i nauki jest
nieograniczona i sprawia mnóstwo radości.
Iwona Szymborska
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Poczta marzycielska
„Serdeczne słowo nic nie kosztuje, jest to jednak najcenniejszy dar” Daphne du Maurier
Bardzo często nie doceniamy tego, co mamy, stąd pomysł na pokazanie uczniom historii
życia ich rówieśników, którzy znajdują się w diametralnie odmiennej sytuacji. Na stronie internetowej akcji „Poczta Marzycielska” znajdują się profile ciężko chorych dzieci. Postanowiliśmy je
bliżej
poznać.
Uczniowie
z
wielkim
przejęciem
przeglądali
profile
i pokazali, że mają dobre serduszka. Aby sprawić radość i przesłać odrobinę ciepła tym dzieciom
klasa 4a zorganizowała w świetlicy akcję, podczas której przygotowywaliśmy kartki urodzinowe
jednemu z podopiecznych – Krzysiowi – który 27 kwietnia kończy 15 lat. Przyłączyli się do nas
chętni uczniowie z klas 1, 3 i 5 SP. Powstały śliczne kartki, rysunki oraz pisane ręcznie, tradycyjne listy do wybranych chorych dzieci. Wszystko wysłaliśmy pocztą. Mamy nadzieję, że dzięki
naszym miłym słowom na twarzach chorych dzieci pojawią się uśmiechy! Okazało się również,
że sprawiając przyjemność innym sami też uczymy się wrażliwości, empatii, stajemy się lepsi!
Iwona Szymborska
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Samorząd Uczniowski
Powoli dobiega końca rywalizacja pt. „Klasa
na medal” organizowana przez Samorząd Uczniowski. Głównym elementem rywalizacji w bieżącym
roku szkolnym
było ozdabianie drzwi na różne okazje, począwszy
od rocznicy Odzyskania Niepodległości po dekoracje związane ze świętami Bożego Narodzenia,
Wielkiej Nocy, oraz Dnia Flagi Rzeczypospolitej
Polskiej i Święta Narodowego Trzeciego Maja.
Do rywalizacji wliczały się również punkty za frekwencję na różnego rodzaju uroczystościach oraz
zaangażowanie klas w przedsięwzięcia organizowanych przez SU
(np. dzień w barwach biało-czerwonych, przebrania
podczas dyskoteki szkolnej).
Obecnie, na zaszczytnym pierwszym miejscu znajduje się klasa V, drugie miejsce podium zajmuje
klasa IIIb gimnazjum a tuż za nimi plasuje się klasa
IVb. Do ostatecznych wyników rywalizacji przyczynią się punkty uzyskane za ozdabianie drzwi
motywem związanym z obchodami Dnia Flagi
Rzeczpospolitej oraz Święta Narodowego Trzeciego Maja. Najprawdopodobniej klasyfikację
zakończy przyznanie głosów za zebrane przez
uczniów plastikowe nakrętki oraz płyty CD, które
zostaną przekazane na cele charytatywne w grudniu
bieżącego roku.
SU
KLASA IIIa

KLASA VI

KLASA I

KLASA V
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KLASA 0

KLASA IIIb
KLASA IVb

KLASA VII

KLASA IIIa gimn.

KLASA IVa

KLASA IIIb gimn.
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LITERACKA TWÓRCZOŚĆ
NASZYCH UCZNIÓW
Opowiadania autorstwa
Aleksandry Staszewskiej
uczennicy klasy VI

„Dziwna tajemnica”
Część druga*
- Nie chcę Cię straszyć – zapewniła
mnie – takie informacje otrzymuje każdy z uczniów.
- Rozumiem – powiedziałam cicho.
-Samochód będzie czekał pod domem
o ósmej – rzekła – Jazda powinna zająć
około 40 minut. Jeszcze jedno. W naszej
szkole jest zakaz używania urządzeń
elektronicznych, więc nie bierz ich ze
sobą.
Wytrzeszczyłam oczy.
- Dobrze, a więc to wszystko z mojej
strony. - Izolda ruszyła do wyjścia. – Do
zobaczenia jutro w szkole Avril.
Rodzice odprowadzili kobietę, a ja pobiegłam do pokoju. Znów próbowałam
dodzwonić się do Laurenta, ale nie odbierał. Przytłoczona tymi wszystkimi
wydarzeniami umyłam się i zasnęłam.
Następnego ranka obudził mnie
budzik. Ubrałam się szybko i chwyciłam
swoje walizki. Rodziców już nie było,
ponieważ wyszli do pracy. Zeszłam
z bagażami przed dom. Samochód już
był. Kierowca zapakował moje rzeczy a
ja wsiadłam do środka. Z westchnieniem
spojrzałam w okno. Miałam już serdecznie dość tych przeprowadzek.
Po trzydziestu minutach jazdy
wjechaliśmy przez wielką, metalowa
bramę na ogromny plac otoczony lasem.
Na środku znajdowała się szkoła. Budynek był w szarym kolorze. Wysiadałam
z auta i poszłam za moim kierowcą.
Szliśmy przez plątaninę korytarzy
w nieznanym mi kierunku. W końcu

mężczyzna zatrzymał się przed jednymi
drzwiami i zapukła.
- Proszę – rozległ się znajomy głos.
W pomieszczeniu przy biurku siedziała
Izolda.
- Avril! – wykrzyknęła. – Nareszcie!
Marcus’ie możesz odejść.
Marcus wyszedł, zamykając za sobą
drzwi.
- Jak podróż? – zagaiła dyrektorka
- Bardzo dobrze – odparłam.
Następnie kobieta wyjaśniła mi wszystko w związku z moim planem i zaprowadziła mnie do mojego nowego pokoju.
- zaraz przyjdzie Veria, czyli przewodnicząca Twojej klasy i oprowadzi Cię po
szkole.
Izolda wyszła i zostałam sama. Pokój
był urządzony w kolorach białym i szarym. W kącie znajdowały się jeszcze
jedne drzwi, prowadzące do łazienki.
Chwilę potem przyszła Veria. Poczekała, aż przebiorę się mundurek i zabrała
mnie na zwiedzanie.
Budynek posiadał mnóstwo sal i korytarzy, trzy biblioteki i dwie świetlice. Były też miejsca, do których nie można
było mi wchodzić. Zanim się obejrzałam
nadeszła pora obiadu. Udałam się za
przewodniczącą do stolika, przy którym
poznałam jej przyjaciół. Jedną z nich
była Monica, drobna blondynka z lokami do ramion i niebieskimi oczami. Następna to Natasha, zupełne przeciwieństwo Moni. Miała długie, proste, czarne
włosy i ciemne oczy. Jedyny chłopak
w tej zgrai to Matthias. Brunet o szmaragdowych oczach.
Po obiedzie poszliśmy na lekcje.
Było mi niesamowicie trudno i nie potrafiłam zrozumieć niektórych słów.
Jedynym wytchnieniem był francuski.
Dni mijały i coraz bardziej przyzwyczajałam się do moich nowych
przyjaciół i tego miejsca.
W jeden weekend zrobiliśmy sobie wypad do lasu. Była piękna pogoda. Urządziliśmy więc piknik niedaleko ruin

jakiejś wieży. Wiedziona ciekawością,
postanowiłam ją zwiedzić. Przez szczeliny do środka wpadały promienie słońca. Już miałam wejść po schodach na
górę, gdy nagle się potknęłam, spojrzałam w dół. Pośród trawy leżał mały notes. Otworzyłam go ostrożnie. W środku
była zapisana masa nazwisk i przebieg
jakby jaichś…badań? Przewracałam
powoli strony.
- Avi! – usłyszałam nawoływanie Mata
– Chodź już!
Schowałam więc książeczkę i pobiegłam do reszty, postanawiając nie mówić im na razie o moim znalezisku.
Od wyjazdu minęły dwa tygodnie. Szłam właśnie do klasy na matematykę, lecz jak to ja, musiałam się zgubić. Weszłam w jakiś korytarz, którego
nigdy wcześniej nie widziałam.
Wtedy mi się przypominało. Było to
jedno z miejsc, do których miałam się
nie zbliżać. Zawróciłam więc, ale wtedy
usłyszałam głos Verie.
- Matthias oszalał – powiedział – uważa,
że trzeba jej powiedzieć.
- To żart? – parsknął jakiś chłopak –
nawet nie wiadomo, czy jest jedną z nas.
- Jest – warknął Matthias – umiem to
rozpoznać.
- Jeśli się myślisz, może się to dla nas
źle skończyć – rozpoznałam głos Izoldy
– poza tym mamy problem.
-Jaki? – zaciekawił się ktoś
- ONA ma notes – mruknęła Veria.
Ciąg dalszy nastąpi….
*Część pierwszą opowiadania można przeczytać w zimowym wydaniu „E-Jabłoneczki”,
zamieszczonym na stronie internetowej szkoły
(www.szkolajablon.pl)
w zakładce: Aktualności.
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NASI NAJLEPSI UCZNIOWIE
KLASA IVa

Julia Katarzyna Jabłońska

Michalina Drągowska

Miłosz Idźkowski

śr. 5,33

śr. 5,25

śr. 4,83

KLASA IVb

Wiktor Brzozowski

Marta Jaźwińska

Julia Perkowska

śr. 5,0

śr. 4,75

śr. 4,75

KLASA V

Oskar Staszewski

Gabriel Jabłoński

Julia Franczuk

Magdalena Piekutowska

śr. 5,2

śr. 5,0

śr. 4,81

śr. 4,81
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KLASA VI

Maja Mantur

Aleksandra

Gabriela Brzozowska

Magdalena

śr. 5,55

Staszewska

śr. 5,0

Grodzka

śr. 5,18

Izabela Krajewska
śr. 4,81

śr. 5,0

KLASA II gimnazjum

KLASA IIIa gimnazjum

Igor Staszewski

Patrycja Dąbrowska

śr. 4,93

śr. 4,88

KLASA IIIb gimnazjum

Julia Buks

Dominika Jankowska

Mateusz Rząca

śr. 5,35

śr. 4,8

śr. 4,76

25

