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To później, to później…
N A

C O W A R T O
Z W R Ó C I Ć
U W A G Ę

„Ksiądz Kruszewski uczył religii w
szkole, był wymagającym nauczycielem,
ale
ws z y s tk i c h
uczniów
traktował
bardzo dobrze. Dzieci
chętnie przychodziły
do Księdza, który
zawsze miał dla nich
ukryte w kieszeniach
cukierki. „
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DROGA DO JABŁONI
KAPŁAN
BUDOWNICZY
HISTORIA BUDOWY
PLEBANII
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„ZA CENĘ ŻYCIA”
Artykuł w środku
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Artykuł w środku

Artykuł w środku

„Z opowiadań wiem, że
dzieci żydowskie były
podrzucane
księdzu.
Klementyna
Jabłońska
była gospodynią księdza
i razem ze swoją siostrą
Antoniną
zajeły
się
podrzuconym chłopcem.
Nie wiem ile lat miał ten
chłopiec i przez kogo
został podrzucony. Wiem
że one zajmowały się nim
do końca wojny…”
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Artykuł w środku

Artykuł w środku
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„To później, to później…”
to w/g relacji wspominających słowa wypowiadane
często przez ks. Adolfa Kruszewskiego. Mają one dwojakie znaczenie. W sensie
dosłownym obrazują postawę proboszcza parafii Jabłoń Kościelna, który w
ciężkich czasach pierwszej

połowy XX w. udzielał wiernym sakramentów nieodpłatnie, a na pytanie: „Ile za
ślub proszę księdza? Ile za
pogrzeb?” odpowiadał: „To
później, to później…”. Jako
zapłata za udzielenie sakramentów wystarczył worek
żyta lub pszenicy. Ale słowa : „To później, to póź-

niej…”mają sens głębszy,
budują obraz kapłana, który
na pierwszym miejscu stawiał troskę o człowieka
będącego w biedzie, zagrożonego terrorem wojny.

Katarzyna Mantur
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DROGA DO JABŁONI
Ksiądz Adolf Kruszewski, urodził się
05.05.1876 w Perkach
Bujenkach
zmarł
31.08.1970 w Jabłoni
Kościelnej. Rodzicami
Adolfa byli Józef i Karolina z domu Targońska.
Święcenia kapłańskie
otrzymał w dniu 27 listopada 1899 roku. Od
1 listopada 1902 roku
do 7 lutego 1903 roku
przebywał w parafii
Poryte jako wikariusz
zastępca. W międzyczasie
przeniesiony
został na krótki okres
do Stawisk na rektora
kościoła - 18 stycznia
1902 roku w obecności
dziekana z Kolna, zdał
rektorstwo kościoła w
Stawiskach na ręce ks.
Tomasza Kuleszy, byłego wikariusza w parafii Poświętne.
W 1905 roku ks. Adolf
Kruszewski wyjechał
na misje do Brazylii,
jak dużo czasu tam
spędził niestety nie
udało się nam ustalić.
Po powrocie z Brazylii
został wikariuszem w
parafii Jabłonka Kościelna. W tym czasie
w 1915 roku postawił
kapliczkę we wsi Perki
Bujenki na pamiątkę,
że ominęła ją groza
wojny. W 1917 roku ks.
Kruszewski został powołany do Łap na pro-

boszcza. Nowy duszpasterz znany z głębokiej pobożności pracował gorliwie w kościele
i poświęcał się całkowicie dziełu miłosierdzia.
Podczas kilku lat trwającej wojny wiele osób
i rodzin w Łapach pozostało bez środków
do życia. Ks. Proboszcz zbierał ofiary w
naturze, rozdawał to
potrzebującym i dzielił
się z nimi ostatnim kawałkiem chleba. Był
ojcem i opiekunem
ubogich i potrzebujących wsparcia. Powoli
polepszały się warunki
materialne całej parafii.
Komitet budowy Kościoła w Łapach rozpoczął starania o powrót
do parafii Ks. Gumowskiego. Wkrótce nastąpiła zmiana. W 1919
roku Ks. Proboszcz A.
Kruszewski
został
przeniesiony na probostwo do Jabłoni

ze swoimi problemami.
Ksiądz Proboszcz pomagał tym, którzy znajdowali się w trudnych
warunkach i nie brał
pieniędzy za pochówki
od
takich
rodzin.
Troszczył się o plac
parafialny,
zasadził
tam drzewa o które
bardzo dbał, nawet
wyznaczył człowieka
do pielęgnacji i podlewania drzew. Ksiądz
Kruszewski uczył religii
w szkole, był wymagającym nauczycielem,
ale wszystkich uczniów
traktował bardzo dobrze. Dzieci chętnie
przychodziły do Księdza, który zawsze miał
dla nich ukryte w kieszeniach cukierki. Proboszcz prowadził gospodarstwo rolne, z
którego się utrzymywał. Na pierwszym
miejscu stawiał jednak
troskę o podtrzymywanie głębokiej wiary parafian. Rozpoczął starania o wznowienie w
parafii Jabłoń Kościelna działalności Bractwa Szkaplerza Św. W
1926 roku biskup łomżyński wydał dekret w
sprawie zaprowadzenia w parafii Jabłoń
Kościelna
Bractwa
Szkaplerza Św.

Od pierwszych dni pobytu w nowym miejscu
był ofiarnym, zatroskanym o parafian kapłanem.
Ksiądz
Proboszcz był wielkim
czcicielem Matki Najświętszej, człowiekiem
o bardzo dobrym sercu. Parafianie darzyli
go wielkim zaufaniem.
Przychodzili do niego Kolejną niezwykle waż-

ną sprawą stała się
potrzeba wybudowania
nowej plebanii, gdyż
stara drewniana nie
nadawała się już do
remontu. W 1929 rok
ks. Kruszewski rozpoczął starania o budowę
nowej murowanej plebanii.
W 1939r. wybucha II
wojna Światowa. Dla
Jabłoni Kościelnej i jej
mieszkańców rozpoczął się trudny okres
okupacji niemieckiej.
Jakie były koleje budowy plebanii i jaką odwagą wykazał się Ks.
Adolf Kruszewski—o
tym na dalszych stronach gazety.
Opracowując życiorys Ks. Kruszewskiego
korzystaliśmy
ze
stron internetowych:
http://podlaskie.regiopedia.pl/
tag/ksiadz
https://
lapypiotraipawla.wordpress.com/
informacje/
http://poryte.4lomza.pl/index.php?
wiad=204

http://atlaswsi.pl/index.php?
option=com_town&task=view&id=921
&tab=0&Itemid=6

Prócz stron internetowych korzystaliśmy z:
Ksiąg Parafialnych
Kroniki Parafialnej
Wspomnień żyjących świadków

W YDAN I E

S P E CJ AL N E

S t r .

KAPŁAN BUDOWNICZY
Dzięki zapiskom prowadzonym przez Ks. Adolfa Kruszewskiego w kronice parafialnej
bez trudu możemy odtworzyć przebieg budowy nowej murowanej plebanii w Jabłoni Kościelnej. Ze względu na trudne czasy budowa postępowała powoli. Parafianie pomagali jak mogli,
ale często brakowało pieniędzy z ofiar, dzięki którym prace mogłyby przyśpieszyć.
Mimo trudności Ks. Proboszcz Kruszewski w 1927 roku rozpoczyna gromadzenie materiału do budowy nowej plebanii. Z materiałów źródłowych wynika, że zarówno parafianie
jak i Proboszcz chcieli budować plebanię drewnianą, ale biskup łomżyński dokładał wszelkich
starań, aby przekonać Księdza do wzniesienia plebanii murowanej, która byłaby bezpieczniejsza, nie uległaby spaleniu. Rozpoczęły się prace. Drzewo ofiarował właściciel Mazur Stanisław
Jeliński. W 1931 roku zostały wymurowane fundamenty. Ściany plebanii z zakupionej w 1932
roku w Łomży cegły zaczęto murować w lipcu i sierpniu 1934r. Wykonawcami byli murarze z
Lubelszczyzny, a architektem Feliks Michalski z Warszawy. W tym roku także rozebrano starą
drewnianą plebanię, zbudowaną w 1855r. W 1936r. nową plebanię przykryto dachówką, wyprowadzono kominy, zasklepiono piwnice. Dwa najmniejsze pokoiki zostały wykończone w
1937r. Proboszcz zamieszkiwał w organistówce.
1 września 1939r. wybuchła II wojna światowa. Zapiski w kronice parafialnej z lat
wojennych skupione są na losach parafian, na ich trudnym położeniu spowodowanym okupacją niemiecką. Na temat prac przy plebanii brak informacji z tego okresu. Pojawiają się
ponownie w roku 1948, kiedy zakupiony został materiał na piece i szkło.

„Dla pamięci
żyjących i
wiadomości
potomnych,
- wiadomości
i wydarzenia
dotyczące
Kościoła i
Parafii Jabłoń
Kościelna
pisane przez Ks.
Adolfa
Kruszewskiego”
POWYŻSZE SŁOWA TO CYTAT
Z KRONIKI PARAFIALNEJ PROWADZONEJ PRZEZ KS. ADOLFA KRUSZEWSKIEGO DO 1967 ROKU

Ostatnie prace wykończeniowe w tym położenie podłóg wykonano w 1950r. W październiku 1951r. nowa plebania
została po-

STARA DREWNIANA PLEBANIA ROZEBRANA W 1934 ROKU
BUDOWA NOWEJ PLEBANII TRWAŁA 19 LAT DO 1950 ROKU

FRAGMENT LISTU BISKUPA ŁOMŻYŃSKIEGO
DO KS. PROBOSZCZA KRUSZEWSKIEGO
Z DNIA 4 SIERPNIA 1929 ROKU
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FRAGMENT PROTOKOŁU RADY PARAFIALNEJ
Z DNIA 15 LUTEGO 1939 ROKU
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ZAWIERZYŁEM

MATCE

BOŻEJ

L i s t y , p i s m a i i n n e d o w o d y
p o ś w i a d c z a j ą c e u t w o r z e n i e
B r a c t w a S z k a p l e r z a Ś w i ę t e g o
w J a b ł o n i K o ś c i e l n e j

Prośba Księdza Proboszcza Kruszewskiego o wprowadzenie na nowo
Bractwa Szkaplerza Św. Matki Boskiej z Góry Karmel w Parafii Jabłoń
Kościelna

Wizerunek Matki Bożej przechowywany w Księdze Parafialnej

Pismo Ks. Adolfa Kruszewskiego w sprawie erygowania Bractwa Szkaplerza Świętego w Jabłoni Kościelnej
Pismo Kurii Diecezjalnej z dn. 21 lutego 1928 roku w sprawie działalności Bractwa Szkaplerza Świętego w Jabłoni Kościelnej
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„ZA CENĘ ŻYCIA”
PRZEDRUK Z OPRACOWANIA WALDEMARA MONKIEWICZA „BIAŁOSTOCCY ŻYDZI” TOM II
„Spore komplikacje we wsi
Jabłoń Kościelna wywołało pojawienie
się tam w dniu 3 listopada 1943 roku
niemowlęcia żydowskiego liczącego
około 9 miesięcy. Położyła je pod płotem nieustalona Żydówka, a zauważyły
Janina i Stefania Grabowskie oraz
prawdopodobnie Janina Niemaoczno.
Ta ostatnia zaopiekowała się niemowlęciem, lecz nie na długo, gdyż nie
miała krowy i wystąpiły trudności z
mlekiem dla dziecka. Przez pewien
czas dziecko było przechowywane
przez Marię Jankowską i jej męża Bronisława z zawodu krawca. W końcu
niemowlę znalazło schronienie u Aleksandra i Bronisławy Jankowskich i ich
córek Teresy i Janiny, które mieszkały
wraz z rodzicami. Aby zalegalizować
pobyt dziecka we wsi ksiądz Adolf
Kruszewski ochrzcił je.
Rodzicami
chrzestnymi byli Janina Jankowska i
Franciszek Legut. Sołtys Franciszek
Zeręba wybrał się specjalnie do żandarmerii niemieckiej w Wysokiem
Mazowieckiem i przekonał komendanta, że dziecko jest polskim podrzutkiem, uzyskując jednocześnie zgodę na
pobyt dziecka we wsi. Ksiądz nadał
dziecku imię Józef, a nazwisko Jabłoński. W rzeczywistości był to synek Żydówki z Sokół, żony młynarza. Po
wojnie dziecko zostało siłą odebrane
od Jabłońskich przez funkcjonariusz
UB. Obecnie dorosły ten mężczyzna
mieszka w Izraelu, nazywa się Józik
Gedalin Wander.
Ksiądz Adolf Kruszewski
proboszcz parafii Jabłoń Kościelna,
wraz ze swoją gospodynią Antoniną
Jabłońską i jej córką Heleną Pluszczewicz, zaopiekowała się Żydówką Fajbałową (Wełwkową), która została zraniona przez żandarmów niemieckich w
Piekutach. Wspomniani żandarmi
rozstrzelali jej dzieci i ją, ale odeszli z
miejsca kaźni nie wiedząc, że kobieta
pozostała przy życiu. Felczer Stanisław

Stawierej wyciągnął pocisk z jej rany i
wyleczył.
Fajbałowa przeżyła okres
okupacji i po wojnie wyjechała z Jabłoni Kościelnej. Ksiądz Adolf Kruszewski
zaopiekował się również i przechowywał przez okres okupacji niemieckiej ,
wraz ze swoją gospodynią i jej córką,
dziecko żydowskie, które mu podrzucono. Był to chłopiec, syn aptekarza z
Sokół Arki i jego żony rozstrzelanych
przez Niemców w lesie. Ksiądz ochrzcił
dziecko imieniem Józef, przy czym
zachowano jego nazwisko Arko. Po
wojnie dziecko zostało odebrane.
W okresie międzywojennym
w Jabłoni Kościelnej zamieszkiwała
rodzina Nosków. Bezpośrednio przed
wojna przeprowadzili się oni do Wysokiego Mazowieckiego. W mieście
tym hitlerowcy utworzyli getto, które
zlikwidowali w listopadzie 1942 roku,
wywożąc ludność żydowską do obozów zagłady. Noskowie uciekli z getta i
przyszli do swoich byłych sąsiadów
Stanisława i Marianny Harasimiuków,
którzy mieszkali wraz z matką Marianny Ewa Jurkowską, córkami Czesławą
(obecnie
Wąsowicz),
Stanisławą
(obecnie Solich), Janiną (obecnie Markowską), a także synami Antonim i
Stanisławem. Harasimiukowie ukryli
Nosków w piwnicy służącej do przechowywania ziemniaków, którą na
zewnątrz zamykano na kłódkę i przykrywano dla niepoznaki słomą, później
sporządzono inną, bardziej wygodną.
Cała rodzina Harasimiuków zajmowała
się bezustannie Noskami przygotowując im żywność i zanosząc ją skrycie do
piwnicy, wynosząc odchody i czuwając, czy nie grozi niebezpieczeństwo.
W kwietniu 1944 r. Nosko przeziębił
się, w związku z czym cała rodzina
przeniosła się z piwnicy do stodoły, a
Noskowa kurując męża postanowiła
postawić mu bańki. Podczas dokonywania tego zabiegu zaprószyła ogień,

stodoła spłonęła. Noskowa i jej córki
zdołały wydostać się z płonącego budynku, chory Nosek spalił się żywcem.
Harasimiuk znalazł Noskowej i jej córkom nową kryjówkę i dostarczał pożywienie. Otrzymywali je również od
Józefa Kobosko, jego żony Stanisławy z
Dworakowskich i syna Wacława.
Harasimiukowie dawali także żywność Lejbikowej i jej trojgu dzieciom, a także teściowej i młodej Żydówce ukrywającej się w pobliskiej
olszynie. Wszystko to odbywało się
skrycie, gdyż we wsi stacjonował pododdział niemiecki, tzw. „wacha”, której
zadaniem była ochrona torów kolejowych przed partyzantami.”

Opis działań Ks. Kruszewskiego można
również odnaleźć w książce Jerzego
Smurzyńskiego „Czarne lata na ziemi
łomżyńskiej” i Szymona Datnera „Las
sprawiedliwych”
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DOKUMENTACJI

PARAFIALNEJ

W koszyku była
kartka: „Zostawiam
najdroższy swój
skarb. Błagam
bądźcie dla niej
aniołem
i matką”.

NOTATKA SPORĄDZONA PRZEZ KOLEJARZA GIERAŁTOWSKIEGO NA TEMAT LICZBY
ŻYDÓW ZABITYCH
NA TERENIE KOLEJOWYM PRZYNALEŻĄCYM DO PARAFII JABŁOŃ KOŚCIELNA

AKT CHRZTU SPORZĄDZONY PRZEZ KS. A. KRUSZEWSKIEGO 15 MAJA 1945 ROKU
Działo się to we wsi Jabłoni dnia 15 maja, tysiąc dziewięćset czterdziestego piątego roku o godzinie piątej po południu. Stawiła się Janina Niemołocznowa, żona młynarza Cypriana Niemołocznowa stała mieszkanka Jabłoni Kościelnej w obecności
świadków Franciszka Leguta 49 l. mającego, handlowca, Marji Jankowskiej l. 28 mającej, Bronisława Jankowskiego stałych
mieszkańców Jabłoni Kościelnej i oświadczyła, że d. trzeciego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego roku o
godzinie piątej wieczorem znalazła w pobliżu swego domu przy płocie dziecko podrzucone mające znamię czerwone na
boku bliżej obojczyka. Ubrane było w dwie koszulki, jedna z nich w paski i majtki w pasy ciemne i taką bluzkę i dwa sweterki
i biały szalik i czapkę niebieską i miało na sobie buciki żółte z czarnymi kakami i pończochy brązowe. Owinięte było dużą
cienką i ciemną chustką. W torebce płóciennej białej było trochę żywności, 2 koszulki, granatowe majtki, łyżeczka, pielucha.
Przy dziecku znaleziono kartkę, na której było napisane, że to dziecko jest polskie, nieochrzczone i kto znajdzie proszą o
przyprowadzenie do wiary. Nie znaleziono danych kiedy się urodziło. Po dokonaniu oględzin okazało się, że dziecko jest
płci męskiej i przyszło na świat w przybliżeniu przed 9 miesiącami. Dziecięciu temu przy chrzcie dokonanym czwartego listopada tysiąc dziewięćset czterdziestego drugiego roku przez Ks. A. Kruszewskiego nadane zostało imię Józef i nazwisko
Jabłoński, bo znaleziony w Jabłoni. Rodzicami chrzestnymi byli Franciszek Legut i Marianna Jankowska. Dziecię to wziął na
wychowanie Aleksander Jabłoński z Jabłoni, który je własnym kosztem dotąd wychowuje. Akt spóźniony z powodu okoliczności wojennych, stawającej i świadkom przeczytany i podpisany.

F. Legut Marianna Jankowska J. Niemałoczno Ks. A. Kruszewski
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„Wtedy trudno było być
człowiekiem”
Rozmowa z Ks. Adolfem Kruszewskim, opublikowana w Słowie Powszechnym w 1955 lub 56 roku.
„Na plebanii w Jabłoni Kościelnej znalazłem się przypadkowo (pisze redaktor Borowski). Przejeżdżając przez tę wieś
wstąpiłem do kościoła. I kiedy już wierni opuszczali cmentarz kościelny spostrzegłem wychodzącego z zakrystii księdza proboszcza. Znalazłem jakiś drobny pretekst do rozmowy, ksiądz jakoś ochotnie włączył się do niej i po pół godziny rozmawialiśmy już bardzo serdecznie, popijając herbatę w gościnnej plebanii ks. Adolfa Kruszewskiego, najstarszego kapłana w diecezji
łomżyńskiej.
Ksiądz proboszcz mimo bardzo już podeszłego wieku był rozmowny, ciągle zmieniał tematy, ubarwiał je jakimiś ciekawymi obrazkami z własnych przeżyć.
(…) Był wówczas proboszczem w tejże samej Jabłoni Kościelnej (w tym roku minął 36 rok pracy duszpasterskiej w tej
parafii). Hitlerowcy ledwo zdążyli wkroczyć na te tereny, rozpoczęli krwawy „połów” na Żydów. W Białymstoku, w synagodze
spalili ich żywcem kilkuset. W małych miasteczkach, zanim zamknęli wszystkich Żydów w białostockim getcie, robili dorywczo
obławy. Wystraszeni, zaszczuci, maltretowani Żydzi szukali schronienia poza obrębem większych skupisk ludzkich. Na wsiach
i koloniach wiejskich.
Stary Arko, właściciel składu opałowego i desek w Sokołach wraz z dwoma synami ukrył się w Jabłoni Kościelnej. Udał
się na plebanię i prosił księdza o żywność. Ksiądz żywił przez jakiś czas wszystkich trzech nieszczęśliwych zbiegów. Któregoś
dnia Arko zlekceważył czyhające na niego stale niebezpieczeństwo. Wybrał się do Sokół i tu wpadł w ręce zbirów hitlerowskich. Ryzyko przypłacili życiem. Zginął również syn Józef. Zastrzelili go żandarmi, kiedy wydostał się z ukrycia i szedł w kierunku miasteczka. Drugi syn przetrwał całą okupację ( …)
Plebania w Jabłoni Kościelnej była miejscem schronienia dla prześladowanych Żydów. Gospodyni księdza Antonina
Jabłońska w pierwszym roku okupacji hitlerowskiej przechowywała na plebanii przez kilka miesięcy trzyletnią Żydówkę. Czyniła to jak mówi w ukryciu przed księdzem, żeby nie narażać go na skutki odpowiedzialności przed żandarmami. Dziewczynkę
potem umieszczono na kolonii i tak uchowała się do zakończenia wojny.
Podczas obławy w Piekutach oprawcy hitlerowcy porwali Żydówkę Fajbułową z dwiema córkami i przywieźli je na
posterunek żandarmerii w Jabłoni Kościelnej . Kiedy dowiedział się o tym ksiądz Kruszewski, poszedł do żandarma, którego
znał i który wydał mu się bardziej ludzki. Przekonywał go i prosił, aby w jakiś dostępny sobie sposób ocalił te Żydówki. Żandarm słuchał, przytakiwał, robił niby nadzieje, ale kiedy ksiądz odszedł, kilku zbirów zawlokło porwane Żydówki pod stodołę,
kazali im odwrócić się twarzą do ściany , oddali serię z automatu i odeszli. Obie córki Fajbułowej padły od ty kul, natomiast
matka, tylko ranna, przyczołgała się do sąsiedniej stodoły i stamtąd opłotkami między budynkami wydostała się na cmentarz
kościelny, a wieczorem zapukała na plebanię księdza Kruszewskiego. Ksiądz ani przez chwilę nie zawahał się. Opatrzono ranę
nieszczęśliwej matki, kilka tygodni ukrywano ja w piwnicy na plebanii, stamtąd skierowano do zaufanych gospodarzy. Szczęśliwie przetrwała wojnę.
I znowu któregoś dnia Antonina Jabłońska znalazła przed gankiem plebanii koszyk z zawiniątkiem, w którym znajdowało się półroczne niemowlę żydowskie płci żeńskiej. W koszyku była kartka: „Bądźcie dla niej aniołem i matką”.
Adres był trafny. Ksiądz Kruszewski okazał się i aniołem i matką dla porzuconego niemowlęcia. Kilka miesięcy przechowywano je na plebanii, potem ksiądz umieścił je w bezpiecznym miejscu. Dziewczynka doczekała się wolności. Po wojnie
zabrał ją Związek Żydów i otoczył dalszą opieką. I tak można by wiele jeszcze wspominać. (…)”
OD REDAKCJI: ZACHODZI NIESPÓJNOŚC W OPOWIEŚCI O MIEJSCU ROZSTRZELANIA FAJBUŁOWEJ I JEJ CÓREK.
W POWYŻSZYM ARTYKULE MOWA JEST O JABŁONI KOŚCIELNEJ, W INNYCH ŹRÓDŁACH MÓWI SIĘ O NOWYCH PIEKUTACH.
POZOSTAŁE INFORMACJE POWIELAJĄ SIĘ.
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W latach 1987—1989 Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich w Białymstoku prowadziła śledztwo mające na celu
ustalenie kto z mieszkańców Jabłoni Kościelnej w latach okupacji pomagał ukrywającym się Żydom. Poniżej prezentujemy wybrane zeznania świadków znajdujące się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku.
W czasie okupacji hitlerowskiej zamieszkiwałam wraz z rodzicami i rodzeństwem w Jabłoni Kościelnej. Oboje rodzice
żyli i zajmowali się rolnictwem. Z rodzeństwa miałam brata Kazimierza Jabłońskiego, który w 1939 roku był w wojsku polskim .
Służył w kawalerii w Suwałkach., a następnie wrócił do domu. Niemcy zabrali go na roboty przymusowe jesienią 1941 roku. Z
robót tych wrócił dopiero po zakończeniu wojny. W domu była siostra Janina obecnie Jabłońska zam. Białystok, Juchnickiego 2
m 35. W dniu 3 listopada 1943r. nasza sąsiadka Janina Niemaoczno , obecnie nie żyje, znalazła u siebie pod płotem dziecko
zawinięte w koc lub chustkę. Był to chłopiec w wieku 6-7miesięcy. Ona zajęła się tym dzieckiem ale tylko w ciągu jednego dnia.
Syn tej kobiety Leon Niemaoczno obecnie zamieszkały w Łapach (…) liczył wówczas 6 lat, krzyczał - tak mówił ludzie - że będą
z nich się śmieli, iż mają w domu żydowskie dziecko. Janina Niemaoczno tłumaczyła się ,że nie ma krowy i nie będzie miała
mleka dla tego dziecka bowiem nie posiadała go także dla swego syna. Mąż Janiny miał wiatrak, ziemi nie posiadał. W rezultacie dziecko żydowskie wzięła Jankowska Janina. Jej mąż Bronisław był krawcem. Też tylko przez jeden dzień dziecko żydowskie u nich przebywało. Mieli oni na utrzymaniu dwoje własnych dzieci. Nie posiadali krowy, ani też ziemi. W rezultacie dzieckiem zajęła się moja rodzina. Nadmieniam, iż udałam się do Jankowskich i kiedy zobaczyłam płaczące dziecko wzruszyłam się i
skłoniłam rodziców do zaopiekowania sie nim. Ponieważ przy dziecku znaleziono kartkę, iż jest to dziecko polskie, tylko nie
ochrzczone, więc Jankowska i Franciszek Legut (obecnie nie żyje) udali się do księdza Adolfa Kruszewskiego i ten ochrzcił
dziecko. Sołtys naszej wsi Stanisław Zaręba (nie żyje) pojechał do żandarmerii w Wysokiem Mazowieckiem i powiedział, że
znaleziono dziecko polskie. Żandarmi wyrazili zgodę na zaopiekowanie się tym dzieckiem przez mieszkańców naszej wsi. W
rezultacie za zgodą moich rodziców chłopczyk wszedł w skład naszej rodziny. Ksiądz dał mu imię i nazwisko Jabłoński , ponieważ dziecko znaleziono w Jabłoni. Nie było wątpliwości, że to dziecko żydowskie, tak mówili starsi ludzie, którzy znali się na
obrzędach żydowskich. Dziecko było u nas do stycznia, lub lutego 1947r. Pojawili się wówczas u nas wysłannicy Żydów Mazura
i Sokoła zamieszkałych w Wysokiem Mazowieckiem o oddanie im tego chłopca. Jak pamiętam w ich imieniu przychodził Teofil
Dąbrowski z Jabłoni Markowiąt. Proponował za chłopca 100 tyś. zł. Rodzice moi nie wyrazili zgody. Z Wysokiego Mazowieckiego przyjeżdżał jeszcze Dominik Piekutowski, zięć Dąbrowskiego z tą samą propozycją. Rozmowy te miały miejsce około pół
roku wcześniej, przed początkiem 1947r. Pewnego dnia wieczorem do mieszkania weszło trzech uzbrojonych mężczyzn(…).
Oficer wysłał moją matkę z domu, aby odszukała mojego brata Kazimierza, a sam w tym czasie zabrał dziecko i wszyscy trzej
odjechali saniami, którymi do naszej wsi przybyli, do Wysokiego Mazowieckiego. W naszym imieniu ksiądz Kruszewski usiłował
odzyskać dziecko od Żydów, ale oni wkrótce wyjechali do USA. Dalsze losy dziecka nie są mi znane.
U księdza Kruszewskiego przechowywał sie w okresie okupacji chłopiec żydowski kilkuletni . Znaleziono go jako niemowlę pod
drzwiami plebanii. Był to syn małżeństwa żydowskiego Arków z Sokół. Ojciec dziecka został zamordowany przez Niemców koło
Jabłoni Markowiąt . Nie wiem nic o losach żony Arki. Mogę tylko powiedzieć , że po wojnie zgłosiła się do księdza babcia tego i
zażądała oddania. Czy dziecko ochrzczone - nie wiem. Było ono pod opieką Antoniny Jabłońskiej , która mieszkała w Jabłoni
Kościelnej ,a obecnie nie żyje . Ksiądz łożył na utrzymanie tego dziecka. Chłopczyk miał na imię Józef. Po odebraniu go od
księdza trafił do Białegostoku , a następnie do ochronki w Łodzi ,gdzie zmarło. Stało się to w tym czasie gdy jego babcia wyjechała do USA i miała go tam zabrać. Opowiadała mi o tym Helena Pluszczewicz zam. w Jabłoni Kościelnej. Antonina Jabłońska
była jej ciotką i wychowała ją wraz ze wspomnianym dzieckiem.
Teresa Jabłońska

BOLESŁAWA JABŁOŃSKA

ALEKSANDER JABŁOŃSKI

BOLESŁAWA JABŁOŃSKA—PIERWSZA Z PRAWEJ, DZIECKO—
KAZIMIERZ JABŁOŃSKI— SYN BOLESŁAWY I ALEKSANDRA

W YDAN I E

S P E CJ AL N E

S t r .

9

Z ARCHIWUM IPN-u

TERESA JABŁOŃSKA

W okresie okupacji hitlerowskiej mieszkałem z rodzicami i siostrami Janiną i
Teresą Jabłońskimi. Na początku wojny,
jesienią zostałem zabrany przez Niemców i wywieziony na roboty do powiatu
Norąg wieś Taabośn. Moje siostry były
już dorosłe, miały po 17,18 lat. Przed
wywiezieniem mnie u nas w domu żadnego żydowskiego dziecka nie było. Ja
do domu wróciłem po 4-ch latach i wtedy już dziecko było. Od rodziców dowiedziałem się, że dziecko to zostało znalezione w rowie obok domu Niemaocznowa - był to kozak,który miał wiatrak w
Jabłoni Kościelnej. Ludzie na wsi oglądali

Od urodzenia przez całą okupację aż do 1950r. mieszkałam w Jabłoni
Kościelnej z rodzicami i rodzeństwem. W
chwili wybuchu wojny miałam 10 lat. Ode
mnie starsze były o kilka lat siostry, Stanisław i Antoni byli młodsi ode mnie. Po
wybuchu wojny jak Niemcy zaczęli wywozić Żydów w 1941 roku lub 1942 roku,
daty dokładnie nie pamiętam, rodzice
moi zaczęli udzielać pomocy Żydom.
Przed wojną ojciec mój gospodarował na
gospodarstwie swoich teściów, bardzo
dużym, na którym było dużo ziemi, dużo
budynków, różnych piwnic , spichrzy.
Pamiętam , iż było bardzo zimno i wtedy
właśnie w 1941 lub 1942 r. poszłam z

dziecko - było to niemowlę przy którym
znaleziono kartkę że niechrzczone. Nie
wiadomo było czyje to jest dziecko.
Moje siostry powiedziały rodzicom, że
dziecko jest bardzo ładne i że chciałyby
się nim zająć. Matka wyraziła zgodę.
Później okazało się, że było to dziecko
żydówki z Sokół - żony młynarza. Nazwiska nie pamiętam. Nie wiem dlaczego ona to dziecko porzuciła, ale wydaje
mi się, że powodem były prześladowania żydów. Do końca wojny chłopcem
tym opiekowali się moi rodzice i siostry. Nikt po to dziecko nie zgłaszał się.
Po wojnie dziecko to zastało odebrane
przez dwóch Żydów, którzy mieszkali w
Mazowiecku, nazywali się Sokół i Mazur. Dziecko to zostało ochrzczone
przez moich rodziców i nosiło nazwisko
Józef Jabłoński. Ci żydzi Mazur i Sokół
przyszli do nas po wyzwoleniu z uzbrojonym mężczyzną, zapytali mojej matki
czy to jest jej dziecko i bez żadnego
tłumaczenia dziecko to zabrali. Nie
znam adresu tego dziecka i nie wiem co
się z nim dalej stało.
Z opowiadań wiem, że dzieci
żydowskie były podrzucane księdzu.
Klementyna Jabłońska była gospodynią

którąś z sióstr do piwnicy wykopanej w
ziemi, znajdującej się miedzy domem a
stodołami po ziemniaki. Piwnica miała
kilka przegród, miała nadbudówkę nad
ziemią i drzwi i to wszystko z góry przysypane było ziemią i słomą dla osłony
przed zimnem. Wchodziło się jak do
mieszkania i następnie stopniami w dół.
W trakcie pobierania ziemniaków zaczęły lecieć jajka. Wystraszyłam się, gdyż
piwnica nie miała okien i było w niej
ciemno. Odniosłam wrażenie, że ktoś w
piwnicy jest, zaświeciłam latarkę, którą
miałam i zobaczyłam człowieka. Z krzykiem uciekłam do domu. Ojciec natychmiast mnie uciszył i powiedział, iż w piw-

księdza i razem ze swoją siostrą Antoniną
zajeły się podrzuconym chłopcem. Nie
wiem ile lat miał ten chłopiec i przez kogo
został podrzucony. Wiem że one zajmowały się nim do końca wojny a aż później to
dziecko zostało zabrane, ale ja szczegołów
nie znam. To wszystko.
Kazimierz Jabłoński
Urodzony: 28 maja 1916 r.
Syn Aleksandra i Bolesławy

JANINA JABŁOŃSKA

nicy ukrywają się Żydzi. Wtedy właśnie
ja i moje rodzeństwo dowiedzieliśmy się
o ukrywaniu przez rodziców Żydów. Była
to rodzina Żydowska Noskowie z dziećmi. Ile było dzieci nie pamiętam. Było
chyba około 5 czy 6 osób. Od tego czasu, ja, względnie ktoś z rodzeństwa nosił
im pożywienie, które matka przygotowywała, a więc zupy, chleb, jajka, to co i
my jedliśmy. Ojciec i matka prosili nas o
zachowanie tego faktu w tajemnicy, gdyż
wszyscy wiedzieliśmy, że za udzielenie
schronienia Żydom grozi śmierć. Wiem
także, iż rodzice przechowywali druga
rodzinę Żydowską Lejbków. Oni ukrywali
się w bunkrach w ogrodzie, które sami
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wykopali. Ogród był duży, był to sad,
chyba o powierzchni dwóch mórg, w
którym rosły drzewa owocowe i dużo
krzewów - porzeczki, maliny. Bunkry
wykopane były pod malinami, tak że z
zewnątrz nic nie było widać .W tym
samym czasie co i Noskowie przebywali u nas w tych bunkrach Lejbkowie.
Lejbkom też nosiłam pożywienie. Pamiętam, że Lejbkowa była bez męża,
nie wiem co z nim było, była z dziećmi, chyba czwórką dzieci. Noskowie i
Lejbkowie, nie razem, ale na zmianę
przychodzili wieczorami i w nocy do
domu ogrzać się i czasem jeść. Wówczas w domu siedziało się po ciemku,
a przez ten czas ojciec pilnował na
zewnątrz i chodził po ulicy. Pamiętam,
że w dzień nie chodziliśmy do piwnicy,
ani bunkru z pożywieniem dla Żydów,
gdyż baliśmy się, aby nikt nie zauważył. Jeśli trzeba było iść do piwnicy po
ziemniaki, to wówczas w coś zawinęła
matka chleb, czy masło i wtedy podawałam Noskom. Wiem, że w piwnicy
stało wiadro na nieczystości. Ja tego
nie wynosiłam. Robiło się to oczywiście wieczorami, ale nie wiem, czy
rodzice, czy też sami Noskowie i kto
pilnował. W każdym bądź razie jak
wychodzili na zewnątrz zawsze ktoś
pilnował. Moja rola polegała na tym, iż
nosiłam pożywienie i pilnowałam ma
zewnątrz, jeśli Żydzi byli w mieszkaniu, z resztą robił to każdy z rodziców i
rodzeństwa. W 1942 roku, pamiętam
jak dziś, brat Stanisław przyszedł i
prosił, aby mama dała bańki, że prosi
o to Noskowa, bo Nosek ma zapalenie
płuc. Wiem, że brat zaniósł bańki do
stodoły, bo tam była cała rodzina Nosków, ale nie wiem w jaki sposób się
tam znaleźli. Pamiętam, że było to na
Stanisława, w maju bo były akurat
imieniny ojca. Gdzieś w południe byłam na polu i usłyszałam dzwony.
Spojrzałam i zobaczyłam ogień. Zaczęłam biec i dopiero później zobaczyłam że pali się u nas. Wiedziałam,
że ojciec chciał ratować konie. Od
rodziców dowiedziałam się, że widzieli
jak ze stodoły uciekała Noskowa z
dziećmi, przez żyto do sadu i ukryła
się w bunkrach w sadzie. Rodzice
mówili, iż w czasie pożaru ludzie ze

wsi widzieli uciekających Nosków. Zaraz
po jakiś 15 minutach przyjechali Niemcy
z Wysokiego Mazowieckiego, jeszcze
był ogień i całą naszą rodzinę zapędzili
do mieszkania i żądali wskazania kto się
spalił. Widzieli spalone zwłoki, które leżały na podwórku. Wmawiali nam iż to
Żyd, bo był wtedy okres kiedy właśnie
Żydzi uciekali przed Niemcami. Ojciec
ani nikt z nas nie potwierdził, iż to był
Żyd. Pamiętam jak wówczas jeden z
Niemców uderzył matkę kolbą od karabinu. Mimo bicia nic się nie dowiedzieli.
Wtedy z sobą zabrali ojca i zatrzymali na
gestapo w Wysokiem Mazowieckiem.
Pamiętam, iż chodziłam po prośbie o
żywność i sami ludzie przynosili i nosiłam ojcu. Wiem, że Noskowie i Lejbkowie ukrywali się nadal, wiem, że nadal
byli w bunkrach. Wiedziałam, że matka
gotowała wielkie gary jedzenia i musiała
sama nosić, bo o nas się bała. Po kilku
miesiącach wrócił ojciec. Ojciec mówił, iż
Noskowa nadal się ukrywa. Wiem, że
była w bunkrach w sadzie, bo tam było
najbardziej bezpieczne miejsce, duże,
rozległe i zarośnięte i Niemcy tam nie
wchodzili, bo się obawiali partyzantów.
Ojciec jeździł po wsiach i zbierał żyto,
pszenicę, słomę, co kto dał, bo po pożarze nic nie było. Co mieliśmy, ojciec
dzielił się z Żydami. Nadal po pożarze
nosiłam do bunkrów pożywienie i pilnowałam. Gotowała zawsze matka. Nie
pamiętam, czy Noskowa była u nas do
końca wojny i co się z nimi stało. Jeśli
chodzi o Lejbkową to wydał ją Iwanicki
Niemcom. On po wojnie miał o to sprawę. Lejbkowa z dziećmi wywieziona została do olszyny koło torów i tam Niemcy
zaczęli do niej strzelać. Trzymała dziecko na ręku. Zabili przy niej wszystkie
dzieci, ją ranili, ale myśleli, że zabili, bo
ją kopali a ona nie reagowała. Wieczorem, jak Niemcy się oddalili ona uciekła i
ukryła się u księdza Adolfa Kruszewskiego, który już nie żyje. Ja to wiem od ojca,
który opowiadał to po wojnie. Wiedziałam jeszcze, że po wojnie Lejbkowa była
w Białymstoku, co dalej z nią było nie
wiem. Od ojca wiem, że Ksiądz Kruszewski także przechowywał Żydów,
wiem, że na pewno Lejbkową. Nie wiem,
czy ktoś poza nami i księdzem w Jabłoni
Kościelnej pomagał Żydom w czasie

okupacji. Każdy taki fakt pomocy był
skrzętnie ukrywany, bo groziła za to kara
śmierci. Rodzice moi nie żyją. Pożar w
stodole powstał w czasie, kiedy Noskowa miała stawiać bańki Noskowi. Oczywiście w jaki sposób to nastąpiło, nikt z
nas nie wiedział , ale było to właśnie
wtedy. Tak moi rodzice jak i moje rodzeństwo pomagaliśmy wskazanym wyżej Żydom, z tym, że my, dzieci wykonywaliśmy polecenia naszych rodziców, to
jest robiliśmy i wykonywaliśmy te czynności, które oni nam wskazywali, to noszenie pożywienia, pilnowanie. Nasze
zabudowania były na początku wsi, przy
olszynach. Właśnie w tych olszynach,
kiedy Niemcy zaczęli wywozić Żydów,
ukryła się młoda Żydówka, która o sobie
mówiła że ojciec jej miał cegielnię w Białymstoku. Ukrywała się w nich około 2-ch
miesięcy latem. Ja i moje rodzeństwo
pasaliśmy tam krowy. Nosiliśmy jej pożywienie, goniąc rano krowy. Kiedy zaniosłam rano chleb i kawę jej nie było. Nie
wiem co się z nią stało. Mówiła, iż uciekła z pociągu kiedy ukryła się w tych
olszynach. Pamiętam jeszcze, że była to
śliczna dziewczyna.
Na tym protokół zakończono i po odczytaniu, jako zgodny z moimi zeznaniami,
podpisuję.
Markowska Janina
urodzona: 6 luty 1929r córka Stanisława
i Marianny Harasimiuków

MARIANNA HARASIMIUK WRAZ Z MĘŻEM
STANISŁAWEM PODCZAS OKUPACJI NIEMIESCKIEJ POMAGAŁA ŻYDOWSKIM RODZINOM
NOSKÓW I LEJBKÓW
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Od 12-tego roku życia wychowywała mnie ciotka – Antonina Jabłońska zamieszkała w Jabłoni Kościelnej w pobliżu kościoła
obecnie ul. Zielona. W czasie okupacji księdzem był Adolf Kruszewski. Wiem, że ksiądz pomagał ukrywać się dzieciom żydowskim.
W Jabłoni Kościelnej ukrywało się troje dzieci żydowskich. Jedno dziecko miał u siebie Kazimierz Jabłoński. Był to chłopczyk w wieku około 5 – 6 lat. Po wojnie dziecko zostało Jabłońskim zabrane, ale kto to zrobił tego nie wiem. Drugie dziecko, była to dziewczynka, która była kaleka, miała niedowład nóżek, nie mówiła, miała około 4 lat. Była przechowywana przez różne rodziny po kolei. Przechowywały ją różne rodziny z całej parafii. Dziewczynka ta była u mojej ciotki tylko jeden dzień, a potem wzięła ją następna rodzina.
Co się stało z tą dziewczynką nie wiem. Od mojej ciotki zabrali ją sąsiedzi o nazwisku Pęza. Daty dokładnie nie pamiętam, ale było
to chyba w listopadzie 1941r. a może 1942., ksiądz Kruszewski wezwał moją ciotkę na plebanię i powiedział, że zostało podrzucone
dziecko, które miło około dwóch tygodni życia. Ksiądz nie mówił skąd było to dziecko, a przy dziecku była kartka, że jest to polskie
dziecko i ochrzczone Józef Arko. W późniejszym czasie ksiądz ostrożnie nadmieniał ciotce, że jest to dziecko żydowskie. Już po
wojnie dowiedziałam się, że dziecko urodziło się jako bliźniak w Jabłoni Markowiętach. Jego rodzicami byli Żydzi z Sokół o nazwisku
Arko. Ukrywali się oni w lesie, ale zostali znalezienie przez Niemców i rozstrzelani. Przeżyła tylko babka tego dziecka, która miała 80
lat. Wychowywałyśmy to dziecko razem z ciocią Antoniną Jabłońską przez całą okupację. Byłyśmy do dziecka bardzo przywiązane.
Niemcy wiedzieli, że u nas jest dziecko, a pod koniec wojny mieli podejrzenia, że jest to dziecko żydowskie. Obawialiśmy się o swój
los, ale Niemcy nic nam ani dziecku nie zrobili. Po wyzwoleniu do księdza zgłosili się Żydzi z Białegostoku i powiedzieli, że żyje babka dziecka i podali adres. Adresu tego nie pamiętam. Pojechałyśmy wspólnie z ciocią do Białegostoku i tam oddałyśmy dziecko
babce. Byłyśmy tam tydzień, żeby dziecko się przyzwyczaiło. Gdy później dowiadywałam się o los tego dziecka u Żydów w Białymstoku, to powiedziano mi, że dziecko zostało umieszczone w ochronce w Łodzi a potem, że dziecko zmarło na zapalenie płuc. Nadmieniam, że akuszerka, która przyjmowała poród w Jabłoni Markowiętach powiedziała księdzu, że drugie z bliźniąt Arko zmarło przy
porodzie. Dziecko, które my ukrywałyśmy było ochrzczone przez akuszerkę przy porodzie – tzw. chrzest z wody. (…) W czasie okupacji słyszałam, że u księdza na plebanii była ranna kobieta. O tym słyszałam od ludzi we wsi. Ile czasu była przechowywana i jak
się nazywała oraz co się z nią stało, nie wiem. To wszystko, co jest mi wiadome w tej sprawie.
Helena Pluszczewicz
z domu Gierałtowska

„Była to
heroiczna
postawa
człowieka—
katolika,
kapłana,
wynikająca z
miłości Boga
i bliźniego.
Takich postaw
było wiele
w pojedynkę
i społeczności
wiejskiej
w stosunku
do Żydów
i innych, o czym
się nie pisze i nie
mówi- to cisi
i nieznani
bohaterowie
miłości i
oddania”.

Jabłoń Kość. 1988.06.15
Główna Komisja Badania Zbrodni
Hitlerowskich w Polsce
Okręgowa Komisja w Białymstoku
ul.Bema11

KS. LEOPOLD ROGOWSKI

W związku z pismem z dn. 28.04.1988r. dotyczącego Księdza Adolfa Kruszewskiego, odpowiadam : Ks.
Prob. Kan. Adolf Kruszewski podczas okupacji hitlerowskiej, latami przechowywał u siebie dwoje podrzuconych dzieci żydowskich przez jakiś czas i przyczynił się do ocalenia im życia. Przez 2 tygodnie przechowywał żydówkę Fajbałową (a nie Lejbkową ) ranną podczas egzekucji w Piekutach, aż do polepszenia się
jej zdrowia. Udzielał pomocy Żydowi Arce z Sokół i wielu innym o nią proszącym. Odważnie wstawiał się
za niewinnie aresztowanych i zatrzymanych przez Niemców czy Sowietów (…). Była to heroiczna postawa człowieka—katolika, kapłana, wynikająca z miłości Boga i bliźniego. Takich postaw było wiele w pojedynkę i społeczności wiejskiej w stosunku do Żydów i innych, o czym się nie pisze i nie mówi- to cisi i
nieznani bohaterowie miłości i oddania. Ks. Adolf Kruszewski zmarł 31.08.1970r. mając 95 lat.

Ks. LRogowski
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J ABŁ O N E CZ K A

ZACHOWANY W ŻYCZLIWEJ
PAMIĘCI
Wspomnienia pana Wacława
Jabłońskiego sołtysa wsi
Jabłoni Kościelnej
„Mój tatuś Piotr
Jabłoński od 47 roku woził Ks.
Kruszewskiego na odpusty do
Sokół do Wys-Maz do Dąbrówki furmanką. Do Jabłonki
Kościelnej woził proboszcza
do spowiedzi bo tamtejszego
księdza Proboszcz sobie upodobał.
Ja urodziłem się w 1927 roku.
Od 39 roku pamiętam, jak
krowy goniłem, to szły samoloty niemieckie i strzelały. A
drugą rzecz, którą pamiętam,
związana jest z radiem, które
miał mój tatuś. Przed 39 rokiem sąsiedzi przychodzili i
słuchali, jeden brał jedną słuchawkę, drugi drugą i pamiętam jak mówili w radiu „Ani
piędzi ziemi ani guzika nie
oddamy”… a niestety, parę
dni i Niemcy zajęli całą Polskę. Jak ten samolot strzelał
zastanawiałem się, co się
dzieje i pamiętam, jak tatuś

powiedział
„Wiesz wojna,
zobacz…”. Zaraz po południu
samoloty Niemieckie zrzucały
bomby na kolei.
Ks. Kruszewski jak mógł, tak
pomagał parafianom. To był
ksiądz naprawdę z powołaniem. Jak ktoś nie miał pieniędzy to pochował bez zapłaty,
za „Bóg zapłać”. W czasie
wojny podrzucali księdzu pod
plebanię dzieci żydowskie,
Gospodyni Jabłońska Antonina pomagała księdzu chować
dzieci. Na plebanii nie można
było trzymać, za to groziła
śmierć.
Nasz sąsiad Jabłoński Aleksander miał córki Janinę i
Teresę (syn był na wojnie).
Młodsza
Teresa
znalazła
chłopca żydowskiego, przygarnęła go, ochrzcili go. Był u
nich całą wojnę. Po wyzwoleniu przyjechali prawdopodobnie Żydzi. Siłą zabrali chłopca.
Dziecko płakało, ale siłą zostało zabrane. Pamiętam, jak
go zabierali, to był wieczór.
Kazimierz potem mówił, że

Wspomnienie Czesławy Brzózko, 78 lat,
mieszkanki wsi Jabłoń Samsony
Ksiądz Adolf Kruszewski w mojej pamięci
był bardzo dobrym kapłanem. Znałam
księdza od najmłodszych lat, bardzo lubił
dzieci, zawsze miał czas porozmawiać.
Mieszkał na plebani, tam gdzie teraz jest
dom parafialny. Kiedy szedł do kościoła,
to ze szkoły dzieci biegły, bo zawsze rozdawał cukierki i porozmawiał. Gdy ukończyłam szkołę w Jabłoni, ksiądz poprosił
mnie, czy mogłabym poprowadzić niedużą
wypożyczalnię książek dla parafian. Dosyć dużo ludzi korzystało z niej. Ksiądz
Adolf dbał bardzo o rozwój duchowy parafian. Książki były bardzo ładne, żywoty
świętych do dziś pamiętam. Pamiętam, jak
bardzo podobało mi się „Quo vadis” Sienkiewicza – ta książka też była w bibliotece.
Wszystkie książki pochodziły z prywatnych zbiorów księdza.
Każdy mógł się poradzić księdza, nawet
do tego stopnia że konflikty małżeńskie,
sąsiedzkie potrafił rozwiązać, a śluby i
pogrzeby odprawiał najczęściej za „co
łaska”.
Dzieci uczył religii, mego męża też, a jak
ja uczyłam się to religia była już w szkole,
uczyła jej pani Markowska. Ksiądz Adolf

najprawdopodobniej
przeżył.

Józef

Sołtys Zaręba też miał w domu Żyda, mimo że był sołtysem. Prawo było takie, że za
przechowywanie Żyda groziła
śmierć całej rodzinie, robiono
sąd pokazowy. Jankowscy z
obecnej ulicy Mazowieckiej
również ukrywali 2 Żydówki.
Harasimuk również przechowywał rodzinę Nosków, którzy
uciekli z getta w Wysokiem
Mazowieckiem. Nosek był
prawdopodobnie chory i jego
żona stawiała mu bańki, zaprószyła ogień. Prawdopodobnie oni uciekli ale Nosek wrócił
po coś do stodoły i się spalił.
To był ostatni rok wojny. Potem mówiono, że rodzina
Nosków ukrywała się w lesie
w Mazurach. Była też taka
sytuacja, że rodzinę Żydowską
złapano w Jabłoni i zawieziono do Piekut. Tam Niemcy
zastrzelili córki i postrzelili
matkę. Myśleli, że nie żyją
wszystkie, zostawili ciała.

do Pierwszej Komunii Św. przygotowywał
dzieci cały miesiąc w wakacje.
Kazania według mnie były ładne, lubiłam
ich słuchać. Starał się przekazać jak najdokładniej swoje myśli, tylko cichą miał
mowę. Zawsze mówił z ambony, ale nie
było głośnika, więc niektórzy wychodzili, a
szkoda.
Pamiętam że gosposię miał taką Mariannę, staruszkę. Później do końca była nią
Antonina Jabłońska.
Ksiądz utrzymywał się z gospodarstwa. W
tamtym czasie to było nieduże gospodarstwo, z którego ksiądz płacił podatki, pomagał w tym gospodarstwie Jabłoński
Antoni z Jabłoni.
Plebania budowała się długo. Na pewno
duży wkład w jej powstanie miał Jeliński,
choć w postaci drzewa. Często Ks. wspominał, że dużo zawdzięcza jego pomocy.
Pozostali parafianie też dużo pomagali.
Ksiądz Adolf bardzo dużo pomagał, czym
miał to się dzielił, a było wielu potrzebujących. W czasie frontu ludzie nawet nocowali w kościele.
Że pomagał ukrywać Żydów to wiem na
pewno bo jedną dziewczynkę mieliśmy w
domu też od księdza. Była trochę młodsza
ode mnie, bawiłam się z nią. Tatuś był

Niemiec kopał ciało matki ze słowami: „Juden Kaput”. Potem
się okazało, że matka przeżyła
i wróciła do Jabłoni. Ukrywała
się w Jabłoni do końca wojny.
Po wojnie w Jabłoni byli Sowieci. Jak chcieli kogoś wylegitymować to prowadzili go na
dzisiejszą plebanię. Moja siostra pieliła w ogródku i przyszedł jakiś nieznajomy chłopak. Chciał się napić wody.
Miał na sobie koszulę białą,
zielone spodnie. Mówiono, że
to partyzant. Później się okazało, że miał przy sobie pistolet.
Rosjanie zobaczyli go i zabrali
ze sobą, ale udało mu się
uciec w olszyny. Rosjanie
wrócili do mojej siostry, żeby
wypytać kim był ten chłopak.
Zrobili rewizję w zabudowaniach. Siostrę zabrali na plebanię. I nie wiadomo, co by z nią
zrobili gdyby nie ks. Kruszewski, który za nią obstał. Rosjanie chyba szanowali księdza.
Moja mamusia mówiła „Gdyby
nie ksiądz, to ciekawe czy by
jej gdzieś nie zabrali”.

sołtysem, dlatego przyjeżdżali do nas żandarmi. Wtedy szybko przechodziliśmy do drugiego
mieszkania, to było niebezpieczne. I taka sąsiadka, co miała siedmioro dzieci, powiedziała,
że ją weźmie do siebie, bo do niej żandarmi
nie przyjeżdżają. Kilkoro dzieci uratował, nawet były kartki z prośbą o chrzest.
Ksiądz jak tragedia w Dobkach trwała brał
Sakramenty potrzebne i szedł. Prawdopodobnie nie chcieli go przepuścić Niemcy, którzy
stacjonowali w szkole w Jabłoni. Czy doszedł,
nie wiem. Już później jak ubecy partyzanta
zastrzelili to ksiądz Adolf też szedł zaopatrzyć
św. Sakramentem, oni nie chcieli przepuścić to
odepchnął go i powiedział, że go Niemcy przepuścili zaopatrzyć na ostatnią godzinę i poszedł.
Bardzo dobrze wspominam księdza. Był taki o
każdego zatroskany, dbał o duchowe sprawy.
Dzieciom z Jabłoni zaproponował założenie
kółka różańcowego. Nawet na plebani mieliśmy potajemne zmianki i schodziliśmy się co
miesiąc.

W YDAN I E
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Ksiądz Adolf Kruszewski pochodził ze
wsi Bujenki- parafia Sokoły. Wywodził
się
z zamożnej rodziny, jednak był
bardzo skromnym i wyczulonym na
ludzką niedolę człowiekiem. W mojej
pamięci ze wczesnych lat powojennych,
utrwalił się fakt, o tym, iż bardzo wspierał swoich parafian. Szczególnie utkwił
mi obraz z dzieciństwa, kiedy ksiądz
przyszedł do mojego domu na kolędę.
Na wstępie zadał pełne troski pytania: „
Jak państwu się powodzi? Czy panuje
między wami zgoda? Czy nie chorujecie? Czy nie cierpicie niedostatku?”
Moja rodzina była liczna. Składała się z
10 osób- dziadków, rodziców i sześciorga dzieci. Kiedy mama pragnęła ofiarować dar, jednak wtedy ksiądz odpowiedział: „Nie, nie! Nie trzeba! Ma pani tyle
dzieci, proszę się o nie troszczyć i sama zadbać o siebie.” Gdyż w mojej
wiosce- Jabłoń Zarzeckie, 5 rodzin było
osieroconych przez matki, które zmarły
tuż po porodach lub z powodu panującej wówczas gruźlicy, której wyleczenie
powstrzymywał ogólny niedostatek. W
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moich odczuciach, ksiądz był bardzo oddany
Panu Bogu i Matce Najświętszej. Nabożeństwa
odprawiały się bardzo długo i powolnie. Dopiero po przystąpieniu do Pierwszej Komunii
Świętej uświadomiłam sobie, że kiedy dokonywało się Przeistoczenie, ksiądz wszystko składał Panu Bogu i głęboko to przeżywał.

Był proboszczem w parafii w Jabłoni Kościelnej ok.50 lat. Jego posługiwaniem
obfitowało w szczególne zasługi. Mimo
ciężkich czasów, wybudował piękną plebanię, wspierał biedne rodziny, dbał o
świątynię, prowadził gospodarstwo parafialne.

Wrócę do przygotowania do Komunii Św. W
wakacje każde dziecko uczęszczało na naukę
przedkomunijną. Ksiądz był bardzo wymagający, a szczególnie duży nacisk kładł na poprawne odmawianie pacierza i znajomość katechezy.

Ksiądz Adolf Kruszewski był wyjątkową
osobą. Towarzyszył mi od początku mojego życia. Ochrzcił mnie, udzielił Pierwszej
Komunii Świętej, a później ślubu.

Ksiądz wyjątkowo otaczał opieką młodzież,
dbał o ich skromność. Do dziś pamiętam , że
zawsze nakazywał młodym niewiastom, aby
ich ubiór był niewyzywający i odpowiedni do
świętego miejsca.

Do dziś pozostaje dla mnie wzorem do
naśladowania , przewodnikiem wiary.
Obecnie jako 72-letnia tutejsza parafianka, przekazuję jego naukę swoim dzieciom i wnukom.

Jako duszpasterz bardzo martwił się o swoich
parafian, a szczególnie w ostatnich chwilach
ich życia. Zwracał wtedy uwagę na pojednanie
się z Panem Bogiem i bliźnimi. Starał się
wszystkiego dopytać, dopowiedzieć, by wymodlić dla umierającego, jak najwięcej łask.

Śp.Ksiądz Kanonik Adolf Kruszewski (…) pobudował dwie plebanie , jedną drewnianą a drugą murowaną z pomoca parafian. W czasie II Wojny Światowej za
okupacji niemieckiej z narażeniem życia własnego przechowywał Żydów w budynkach gospodarczych. Żyda Arkę z Sokół i Żydówkę Bełwanową, która przyczołgała się ranna z Piekut oraz małą dziewczynkę pozostawioną w koszyku pod
drzwiami plebani z karteczką z napisem "Bądźcie dla niej aniołem i matką " .
Dziewczynka przebywała kilka tygodni na plebani pod opieką gospodyni Antoniny Jabłońskiej , następnie dziewczynka została przekazana innym opiekunom ,
po wojnie została oddana związkowi Żydów . W czasie pacyfikacji wsi Jabłoń
Dobki , Ksiądz Adolf Kruszewski znów z narażeniem życia poszedł udzielać ostatniego sakramentu konającym , udzielił Ostatniego Sakramentu jednej konającej
osobie . Niemcy nie wpuścili Księdza do płonącej wioski. Po wojnie uczyłam się w
szkole w Jabłoni Kościelnej, w 1947 roku była wycieczka szkolna od 9 do 14
czerwca do Krakowa , Wieliczki i Częstochowy. Bardzo chciałam pojechać, ale
brakowało mi pieniędzy. Koszt wycieczki to 2000 zł. Zwróciłam się do Księdza
Adolfa Kruszewskiego o pożyczenie pieniędzy—w sumie 1500 zł na opłacenie
wycieczki. Ksiądz chętnie pożyczył i powiedział żebym w Częstochowie przed
Cudownym Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej odmówiła różaniec oraz dał
mi 50 zł, żebym złożyła ofiarę do skarbonki za ołtarzem. Spełniłam życzenie księdza. Ksiądz Adolf Kruszewski znał warunki w jakich żyłam, gdy zwracałam pożyczone pieniądze to przyjął 500 zł a 1000 zł podarował. Pozostawił po sobie zeszyt
z notatkami: ile komu pożyczył i ile podarował. Był pobożny i litościwy, za śluby i
pogrzeby brał zapłatę metr żyta , a od zamożnych metr pszenicy . Ksiądz Adolf
Kruszewski przed swoją śmiercią wyraził życzenie, żeby na pogrzebie był odmówiony różaniec zamiast przemowy pożegnalnej. Żył 98 lat, zmarł. W czasie pogrzebu Księdza Adolfa Kruszewskiego ksiądz Polak z Hodyszewa z ambony odmawiał różaniec wraz z całą parafią i wszystkimi uczestnikami pogrzebu , na zakończenie powiedział : "To był Kapłan Święty”.

Księdza
kanonika
Adolfa
Kruszewskiego ,proboszcza parafii wsi Jabłoń Kościelna wspominam z wielkim szacunkiem. Ksiądz proboszcz był
wielkim czcicielem Matki Najświętszej. Człowiek o
bardzo dobrym sercu. Parafianie darzyli go wielkim
zaufaniem. Przychodzili do niego ze swoimi problemami o poradę. Ksiądz proboszcz pomagał tym,
którzy znajdowali się w trudnych warunkach i nie
brał pieniędzy za pochówki od takich rodzin. Ksiądz
Kruszewski dbał o plac parafialny na którym obecnie
znajduje się boisko Orlik. Zasadził tam drzewa o
które bardzo dbał, nawet wyznaczył człowieka do
pielęgnacji i podlewania drzew. Ksiądz Kruszewski
uczył religii w szkole, był wymagającym nauczycielem, ale wszystkich uczniów traktował bardzo dobrze. Prowadził gospodarstwo rolne, z którego się
utrzymywał. Miał zatrudnionych ludzi do pracy, między innymi gospodynię Panią Antoninę Jabłońską,
która przepracowała długie lata dla księdza. W czasie okupacji niemieckiej Żydzi przynosili swoje małe
dzieci i zostawiali je na schodach plebanii z kartką,
prosząc o chrzest i opiekę. Ochrzczone dzieci trafiały do rodzin na wychowanie. Podczas mordu we wsi
Jabłoń Dobki, ksiądz Kruszewski wykazał się wielką
odwagą. Wezwał dwóch mieszkańców, sołtysa Pana Stanisława Zarembę i Jana Kućmierowskiego z
którymi udał się do Dobek na miejsce zbrodni. Na
miejscu znajdowali się jeszcze Niemcy, którzy zabierali wszystek inwentarz i inne wartościowe rzeczy. Ksiądz i świadkowie szli odważnie modląc się.
Ksiądz nakładał oleje święte na ofiary mordu, Niemcy nie byli przeciwni temu, ale na miejsce największej zbrodni nie został dopuszczony. To co zobaczył
swoimi oczyma przeżył z wielkim wzruszeniem.
Modlił się długie lata za pomordowanych mieszkańców Dobek.

Jadwiga Werpachowska , 82 lata, mieszkanka Jabłoni Kościelnej

WSPOMNIENIE ANONIMOWEJ
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W tym miejscu warto wstawić krótki artykuł
o Twojej organizacji. Możesz umieścić w nim
cel organizacji, jej misję przewodnią, datę
założenia i krótką historię. Możesz także
N A Z W A

F I R M Y

dołączyć informacje o oferowanych produktach, usługach lub programach, terenie
działalności (takim jak środkowe wybrzeże
Polski

Dewiza lub motto firmy

Podstawowy adres służbowy
2. wiersz adresu
3. wiersz adresu
4. wiersz adresu
Tel.: 555 55 55
Faks: 555 55 55
E-mail: osoba@example.com
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i obsługiwanych grupach klientów.
Można go również używać do zamieszczania
nazwy osoby do kontaktów dla czytelników,
którzy chcieliby uzyskać więcej informacji o
organizacji.Rozmowa z ks. Adolfem Kryszewskim, opublikowana w Słowie Powszechnym
w 1955 lub 56 roku.
Na plebanii w Jabłoni Kościelnej znalazłem się przypadkowo. Przejeżdżając przez
tę wieś wstąpiłem do kościoła. I kiedy już

