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DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI BRACI
MACIESZÓW: ALEKSANDRA I ADOLFA, SYNÓW
ZESŁAŃCÓW URODZONYCH W TOMSKU
Życiorysy braci Macieszów stanowić mogą interesujący przyczynek
do historii patriotów polskich doby niepodległości. Obydwaj byli lekarzami,
ale obrali w swym życiu inne drogi. Aleksander służbę społeczną pokojowych
przemian, a Adolf walkę zbrojną przez udział w Legionach Polskich. Gdy byt
niepodległej Ojczyzny został zagrożony w 1920 roku obydwaj bracia
pośpieszyli do walki w wojnie polsko-bolszewickiej.
Aleksander Maciesza (1875-1945)1 był działaczem społecznym, posłem
do Dumy Państwowej 1906 r. (rosyjskiego parlamentu) oraz działaczem
oświatowym, kulturalnym, intelektualistą, prezesem Towarzystwa Naukowego
Płockiego, redaktorem płockich gazet. Stanął na czele polskich władz miejskich
jako przewodniczący Rady Miejskiej, burmistrz i prezydent miasta. Organizował
polski samorząd. Wytyczając nowe kierunki działań władz polskich po 123 latach
niewoli (zabór rosyjski i niemiecki). Bronił mieszkańców miasta przed głodem.
Był autorytetem dla wielu mieszkańców Płocka.
Społecznicy polscy w Królestwie Polskim wierzyli, że ich działalność
przyczyni się dla powstania niepodległej ojczyzny. Nie potrafili określić, kiedy
to nastąpi, ale jednak wierzyli, że ratować należy nie tylko rodzinną mowę
i kulturę, a także pomagać ludziom przetrwać ciężki czas zaborów. Jedyną
możliwością była działalność w organizacjach społecznych, które pod
płaszczykiem działalności filantropijnej czy sportowej prowadziły działalność
oświatową i kulturalną. Przykładem tego typu działalności było Towarzystwo
Dobroczynne, Ochotnicza Straż Ogniowa, Towarzystwo Lekarskie, Towarzystwo Kolarzy czy Towarzystwo Wioślarzy. Dopiero po przemianach, jakie
nastąpiły po 1905 roku, gdy represje nieco zelżały powstały organizacje, które
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prowadziły działalność mającą na celu reaktywowanie polskiego szkolnictwa
i kultury. Powołano Polską Macierz Szkolną, a w Płocku Towarzystwo Szkoły
Średniej, które utworzyło I Polskie Gimnazjum dla uczniów relegowanych
z Gimnazjum Rządowego za strajk szkolny. Reaktywowano działalność
Płockiego Towarzystwa Naukowego. Utworzono muzeum i bibliotekę jako
placówki gromadzące zbiory i agendy działalności naukowej2.
Adolf Maciesza (1878-1929)3 obrał inną drogę. Poszedł walczyć czynie
o ojczyznę porzucając karierę naukową na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Wstąpił do Legionów Polskich. Przeszedł szlak bojowy walcząc pod Nowym
Korczynem i Anielinem. Był dowódcą 2 kompanii III batalionu w I pułku
piechoty. Czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych. Ranny w nogi,
po rekonwalescencji pozostał w wojsku, zajmując się rekrutacją do Legionów.
Zyskał zaufanie i przyjaźń Naczelnika Józefa Piłsudskiego. Był jego lekarzem
przybocznym. W 1929 roku został posłem do Sejmu polskiego z ziemi płockiej.
Zasadniczy wpływ na ukształtowanie Aleksandra i Adolfa Macieszów
miała kolonia Polaków w syberyjskim mieście Tomsk. Po latach Aleksander
Maciesza napisał i opublikował wspomnienia o pobycie w Tomsku4. Rodzice
zostali tam zesłani za udział w powstaniu styczniowym. Matka Karolina
z Gintowtów, szlachcianka z Litwy Kowieńskiej, podróż na Syberię odbywała
ze swym bratem Mikołajem. Ciężka choroba zabrała jej towarzysza podróży.
Sama Karolina uniknęła śmierci, dzięki pomocy polskich zesłańców. Ojciec
Stefan Maciesza, pochodził z guberni grodzieńskiej. Za udział w powstaniu
styczniowym został zesłany na Syberię do Bijska. Pieszo odbył drogę
do wyznaczonego mu miejsca zesłania. Po uzyskaniu amnestii w 1868 roku
osiedlił się w Tomsku. Tam poznał swoją żonę. Kościół miejscowy był ostoją
polskości. Macieszowie żyli skromnie utrzymując się z pracy ojca. Był
sprzedawcą w jednym ze sklepów, później założył łaźnię, która jednak spłonęła.
Bywały lata, że rodzina utrzymywała się ze sprzedaży pędzonego nielegalnie
alkoholu. Życie było bardzo ciężkie. Jak twierdzi Aleksander żywiono
go mlekiem, kaszą i kapustą. Wiele dzieci umierało z głodu i chorób. Umarło
też dwoje dzieci Macieszów, a 1887 r. 18 letnia siostra Helena zmarła
na cholerę. Także ojciec zmarł 1889 r. na serce, młodo, pozostawiając rodzinę
bez środków do życia. Na szczęście synowie byli prawie dorośli. Sami musieli
utrzymać się i zadbać o matkę. Aleksander, miał więcej szczęścia. Ukończył
gimnazjum rosyjskie i rozpoczął studia z zakresu medycyny na nowo
utworzonym Uniwersytecie Tomskim. Otrzymał stypendium rządowe, które
pozwoliło na skromną egzystencję. Adolf, po ukończeniu gimnazjum, zaciągną
się do wojska rosyjskiego.
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Macieszowie bardzo dbali o wykształcenie dzieci. Uczyli też ich języka
polskiego i przekazywali narodowe tradycje. Dzieci czytały polskie książki.
Macieszowie byli przekonani, że ich dzieci wrócą do niepodległej Polski i będą
jej służyć. Ich marzenia zostały spełnione, gdyż obaj synowie wrócili do Polski.

Aleksander Maciesza (pierwszy z lewej) w czasie studiów
na Wydziale Medycznym Uniwersytetu w Tomsku.
Za Aleksandrem Macieszą brat Adolf Maciesza.
Zdjęcie z r.1897.
Źródło: Dział Zbiorów Specjalnych Biblioteki im. Zielińskich w Płocku
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W Tomsku za czasów dzieciństwa Aleksandra i Adolfa Macieszów
przebywało około 1000 Polaków. Większość stanowili zesłańcy, jednak
przyjeżdżali tu także Polacy w poszukiwaniu pracy: prawnicy, inżynierowie,
lekarze, a także przedstawiciele różnych zawodów piekarze, cukiernicy,
rzemieślnicy, krawcy, a nawet baletmistrz. Ten konglomerat działał
w specyficznych warunkach. Pomagając, przede wszystkim potrzebującym
zesłańcom. Dzięki owocnej działalności zesłańców zrealizowanych wiele
ciekawych inicjatyw w dziedzinie oświaty, kultury i dobroczynności5.
Organizowano sierocińce dla dzieci, których rodzice zmarli. Potajemnie
tworzono biblioteki z polskim księgozbiorem. Taka biblioteka egzystowała przy
parafii. Bracia Macieszowie pomagali w jej prowadzeniu. Organizowano też
nauczanie w języku polskim. Taka troska o egzystencję i edukację sprawiła,
że młodzieńcy nauczyli się kochać i bronić ludzi biednych, skrzywdzonych
przez los. Poznali znaczenie edukacji dla rozwoju człowieka.
W drugiej połowie XIX wieku Tomsk przeszedł duże przemiany
gospodarcze. Były to inwestycje związane z regulacją rzeki Ob i budową kolei.
To one przyczyniły się do gospodarczego rozwoju miasta. Właściciele dużych
przedsiębiorstw np. kopalni złota stali się mecenasami wielu przedsięwzięć
z zakresu infrastruktury. To dzięki nim powstała na Syberii pierwsza wyższa
uczelnia – Uniwersytet Tomski.
Po ukończeniu studiów z medycznych Aleksander musiał odpracować
stypendium rządowe. Podjął pracę w miejscowości Smoleńskoje jako lekarz
obwodowy. Zdecydował się obrać specjalizację okulistyczną, na co wpływ miał
również polski lekarz Ferdynand Matkiewicz. Już jako lekarz praktykujący
w Petersburgu skorzystał z oferty gubernatora płockiego, który poszukiwał
lekarza do miejscowego więzienia. Razem z matką Aleksander przybył w 1901
roku do nieznanego miasta nad Wisłą.
Płock był wówczas znaczącym ośrodkiem administracyjnym ze statusem
stolicy guberni6. Miasto o tradycji historycznej. Siedziba władców polskich:
Władysława Hermana i Bolesława Krzywoustego oraz stolica biskupów
płockich od 1075 roku. Dokument lokacyjny z 1237 roku spowodował rozwój
miasta. Po włączeniu miasta do korony w 1495 roku zostało stolicą
województwa płockiego. Rozwój zahamowała wojna szwedzka. Liczne pożary
i choroby dziesiątkowały ludność. Po II rozbiorze w 1793 roku miasto przeszło
pod panowanie pruskie i stało się siedzibą rejencji i kamery pruskiej. Krótki
okres Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1815-1837) był czasem
wielu inicjatyw w dziedzinie gospodarki i kultury miasta. Wznoszono nowe
budynki użyteczności publicznej, powołano przy Szkole Wojewódzkiej Płockiej
Towarzystwo Naukowe Płockie, utworzono teatr, Bibliotekę Publiczną
i Szkolną oraz Muzeum Publiczne i Szkolne. Powstanie listopadowe 1830 roku
zaprzepaściło wysiłki miejscowego społeczeństwa w rozwój miasta. Przez
Płock przemaszerowało wojsko polskie udając się na emigrację przez Prusy.
Tu także odbyła się ostatnia sesja Sejmu Królestwa Polskiego. Od 1837 roku
miasto było stolicą guberni. Rosjanie zaznaczyli swe panowanie represjami
5
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w stosunku do ludności cywilnej. Powstanie styczniowe w 1863 roku pogłębiło
represje. Likwidowano polskie urzędy i szkolnictwo. Wprowadzono język
rosyjski w urzędach i szkołach, a gubernator posiadał uprawnienia wojskowe.
Nastąpiły aresztowania i rządy terroru. Okupanci nie byli zainteresowani
rozwojem gospodarczym miasta, starali się pogłębić jego upadek gospodarczy.
Płock, choć pozostał centrum administracyjnym nie posiadał przemysłu.
Jedynie egzystowało tu rzemiosło i handel. Brak połączenia kolejowego
znacznie przyczyniło się do upadku miasta. Na przełomie XIX i XX wieku
Płock liczył 31 tysięcy mieszkańców. Polacy bronili się przed rusyfikacją
i starali się podtrzymywać wartości narodowe w sposób nielegalny.

Płock. Fotografia wykonana: przez Aleksandra Macieszę

Już jako lekarz więzienny Maciesza dał się poznać jako obrońca
narodowych tradycji. Organizował akcje oświatowe przez czytelnictwo
polskich książek i cykle wykładów. Wstąpił też do wielu płockich
stowarzyszeń, takich jak Towarzystwa Dobroczynności (założonego w 1880
roku), Ochotniczej Straży Ogniowej (działającej od 1874 r.), Płockiego
Towarzystwa Lekarskiego (założonego w 1869 r.), Płockiego Towarzystwa
Cyklistów oraz Polskiego Towarzystwa Higienicznego i Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Był ich aktywnym członkiem. Zawsze gotowym do
pracy społecznej na rzecz miejscowego środowiska. Tymi poczynaniami
przekonał lokalną społeczność do swego patriotyzmu. Odważną decyzją było
podpisanie memoriału w sprawie udzielenia autonomii Królestwu Polskiego
w sierpniu 1905 roku. Demonstracyjna postawa płockiego społecznika wobec
zaborcy sprawiła, że został zwolniony z posad rządowych lekarza więzienia
i Szpitala św. Aleksego. Młody lekarz za czyn swój zyskał jednak powszechne
uznanie miejscowego środowiska. W wyborach do I Dumy Państwowej w lipcu
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1906 roku Aleksander Maciesza został wybrany na posła z ziemi płockiej.
W latach 1919-1920, gdy wróg zagroził niepodległości Polski aktywnie włączył
się w organizację obrony ojczyzny. Działał i przewodniczył Związkowi Obrony
Ojczyzny w Płocku. Sam swą patriotyczną postawą dał przykład
propagowanym ideałom. Wstąpił na ochotnika do wojska w 1920 roku. Został
wówczas zatrudniony w jednym z warszawskich szpitali, gdzie jako lekarz
w stopniu majora pełnił służbę wojskową7. Aleksander Maciesza stronił od
polityki, choć przez pewien czas był członkiem Ligi Narodowej, gdzie
wprowadził go lekarz z Płońska Leon Rutkowski.
Autonomia Królestwa Polskiego oraz pewne swobody w dziedzinie
oświaty i kultury sprawiły, że społecznik został czołowym organizatorem
polskiego szkolnictwa w Płocku. Jako członek zarządu Polskiej Macierzy
Szkolnej był inicjatorem powołania Towarzystwa Szkoły Średniej w Płocku,
która miała za zadanie utworzenie I Gimnazjum Polskiego. Od września 1905
roku został lekarzem szkolnym i nauczycielem higieny. W roku 1912
przewodniczył Komitetowi Budowy Szkoły, który w rekordowym tempie
jednego roku zbudował okazały i nowoczesny budynek szkolny.
Troska o rozwój kultury i nauki sprawiła, że Maciesza stanął na czele
reaktywowanego w 1907 roku Towarzystwa Naukowego Płockiego 8. To wielce
zasłużone dla Płocka stowarzyszenie kultywowało dawne tradycje w zakresie
intelektualnego rozwoju społeczeństwa. Priorytetowym zadaniem było
utworzenie biblioteki na bazie zbiorów Biblioteki Skępskiej Gustawa
Zielińskiego, jako bazy przyszłych poczynań intelektualnych członków
stowarzyszenia. Oficjalne otwarcie nastąpiło w 1909 roku po zakupieniu XVIwiecznej kanonii i ulokowaniu w niej zbiorów9. W 1912 roku otwarto również
regionalne Muzeum Mazowsza Płockiego. Jako prezes Towarzystwa
A. Maciesza wyznaczał kierunki działań organizacji, preferując pracę naukową
na prowincji. Za główne zadanie stowarzyszenia uznał gromadzenie zbiorów
dla przyszłych pokoleń. Postulował także prowadzenie badań przyczyniających
się do rozwoju gospodarczego miasta.
Wybuch I wojny światowej zahamował dobrze zapowiadającą się
działalność płockiego lekarza. Okupacja niemiecka niosła nowe wyzwania
w zakresie walki z głodem i troski o pokrzywdzone przez los dzieci. Maciesza
jako działacz Rady Opiekuńczej był represjonowany przez niemieckiego
okupanta. Także i w tym okresie wojny nie zważając na grożące
niebezpieczeństwo społecznik wykazał swoją patriotyczną postawę opowiadając
się w obronie języka polskiego w korespondencji urzędowej.
Znany płocki działacz, sybirak, głęboki patriota, został wybrany do
polskiej Rady Miasta przez mieszkańców Płocka. Nominację na I burmistrza
Płocka przyjął z rąk niemieckiego Naczelnika Powiatu Knoblaucha
7
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3 października 1917 roku żona Aleksandra Maria Macieszyna w swym
„Pamiętniku” wzruszona napisała
Oleś lubi widok Starego Rynku. Tu zamieszkał, gdy przed 16 laty przybył
z Syberii do kraju. Młody, nieznany od razu zdobył sobie stanowisko w Płocku,
poznano go wkrótce w kraju. Dziś staje się pierwszym obywatelem miast, jego
kierownikiem i odpowiedzialnym panem. Ponieważ pragnę rozwoju
i pomyślności dla mojego miasta, które kocham, czuję się szczęśliwą, że oddało
się w dobre ręce. Nikt tego lepiej od niego nie zrobi. Oleś, choć urodził się
na dalekim Sybirze, tęsknił wciąż do swego kraju, którego nawet nie znał. Płock
był pierwszym miejscem, gdzie objawiła się ojczyzna jego, w całej swej krasie
i niedoli, gdzie mógł wpatrzyć się w jej duchowe i fizyczne oblicze.
Tu rozpoczął tylko dla Niej swoją pożyteczną działalność, bo wszystkie czyny
Olesia nie dla niego są skierowane. Ani na chwilę nie przyjdzie mu na myśl
zdobycie dóbr materialnych, ani kariery. Płynie w nim krew ludzi, co nie wahają
się poświęcić mienia i życia dla ojczyzny. Z gatunku ofiarników wyrósł i ma
wszystkie ich cechy, jednak nie zdaje sobie sprawy ze swych cech, ani ten
gatunek ludzi nic nie wie o swoich przymiotach i cnotach. Dlatego jest
skromny10.

Aleksander Maciesza

10

M. Macieszyna, Pamiętnik Płocczanki, oprac. A. Stogowska, Płock 1996, s. 283.

ANNA MARIA STOGOWSKA

10

Funkcję prezydenta sprawował od 5 marca 1919 r. do 9 września 1919
roku. Był także radnym w Komisji Finansowej i Komisji Kolejowej.
Obdarzenie Aleksandra Macieszy zaufaniem społecznym przyczyniło się
do wzrostu jego autorytetu. Choć niechętnie, to jednak zrezygnował ze swej
dotychczasowej działalności społecznej, by poświecić się pracy dla
mieszkańców ukochanego miasta. W okolicznościowym przemówieniu
6 października 1917 roku powiedział:
Objęcie zarządu miast przypadło polskim władzom miejskim w nadzwyczaj
trudnych warunkach. Kilku dziesięcioletnie rządy rosyjskie bez udziału
społeczeństwa opóźniły i zatrzymały rozwój gospodarczy naszych miast,
wskutek nie zaspokojenia najważniejszych potrzeb życia miejskiego. Ciężkie
czasy obecnej wojny obciążyły miasto i ludność miejską nadzwyczajnymi
ciężarami i spowodowały obdłużenie i ruinę materialną. Pomimo ciężkiego stanu
finansowego miasta, muszą być zaspakajane najpierwsze i najżywotniejsze
potrzeby, jak ratowanie ludności od głodu, chorób i nędzy, a jednocześnie
organizowanie, chociaż w stopniowo najważniejszych dziedzin gospodarki
miejskiej11.

Nowe doświadczenie to walka z głodem i chęć zapewnienia mieszkańcom
godnych warunków życia. Organizował tanie kuchnie i punkty pomocy socjalnej.
Prowadził istne „wojny kartoflane” zapewniając mieszkańcom miasta
podstawowe produkty żywnościowe. Jego hasło „Głodni nie mogą czekać” stało
się motywem przewodnim działalności w latach 1917-191912.
Jako przedstawiciel władz miejskich Maciesza brał udział w wyborach
do Rady Stanu 9 kwietnia 1818 roku i został wybrany na zastępcę członka
z okręgu ciechanowskiego. Przez dwa lata aktywnie działał w Związku Miast
Polskich, stowarzyszeniu powstałym w 1917 roku, mającym zapewnić miastom
rozwój i dobrobyt. Był aktywnym członkiem, wielokrotnie zabierał głos m.in.
w sprawach sanitarnych, zaopatrzeniowych i innych13. Szczególnie przejmował
się losem dzieci. Był organizatorem wszelkich akcji społecznych mających
ulżyć ich losowi. Organizował Kolonie Letnie i akcję „Kropla Mleka”.
Angażował się w tworzenie polskiej oświaty. Był inicjatorem powstania
Seminarium Nauczycielskiego, kształcącego kadrę polskich nauczycieli.
Organizował kursy dla nauczycieli szkół elementarnych, przeznaczając na nie
własną roczną pensje. Dbał o rozwój fizyczny młodzieży, zakładając kąpieliska
szkolne.
Przyczynił się do rozwoju gospodarczego miasta. Jego zasługą była
budowa linii kolejowej Kutno-Płock-Sierpc oraz bazy przeładunkowej na
Radziwiu mającej zapewnić pracę wielu płockim bezrobotnym. A. Maciesza
pobudzał do działań społeczeństwo płockie. Skupieni wokół niego ludzie
pracowali zgodnie pod Jego kierunkiem. Miał dar przyciągania ludzi.
Nie ważne były dla niego programy ugrupowań politycznych, lecz wytyczony
11

T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze Płockie w czasach wojny światowej
i powstania państwa polskiego, Toruń 1932, s. 121-122.
12
E. Popiołek, Działalność samorządowa Aleksandra Macieszy, [w:]
Dr Aleksander Maciesza, op. cit., Płock 2006, s. 21-48.
13
A. Stogowska, W służbie ludzi..., op. cit., s. 83-84.
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cel społeczny. W okresie międzywojennym był rzecznikiem i teoretykiem
europejskiego prądu umysłowego zwanego regionalizmem. Głosił on
wzmocnienie lokalnej władzy administracji samorządowej, zachowania
kulturowych odrębności regionalnych i rozwój wartości intelektualnych.
Społecznik w swej pracy naukowej kierował się patriotyzmem lokalnym.
Metodami naukowymi szukał rozwiązania aktualnych problemów społecznych.
Cała jego twórczość powiązana była z działalnością na różnych polach.
Twierdził, że badania naukowe prowadzone winny być nie tylko dla czystej
nauki, ale głównie w celach praktycznych. Metoda naukowa stosowana do
rozwiązań aktualnych problemów życiowych, to specyfika myślenia Aleksandra
Macieszy. Dzięki swej pracowitości lekarz płocki stał się autorytetem
naukowym w kilku dziedzinach. Bibliografia Jego prac obejmuje ponad
100 różnego rodzaju publikacji: książek, artykułów, studiów, rozpraw a nawet
odezw czy memoriałów.
Działalność naukową rozpoczął od Atlasu Statystycznego Królestwa
Polskiego, wydanego w 1907 roku opartego na materiałach źródłowych
Archiwum w Petersburgu. Największe jednak osiągnięcia zyskał w dziedzinie
antropologii. Jego badania przyniosły uznanie nie tylko krajowe, ale nawet
międzynarodowe. Został członkiem Polskiej Akademii Umiejętności
i Międzynarodowego Instytutu Antropologii. Przez całe swe życie prowadził
tego typu badania. Choć napisał wiele artykułów i wygłosił referatów to jednak
nie zdołał opublikować swego fundamentalnego dzieła, nad którym pracował
przez całe życie.
Duże zasługi położył jako teoretyk regionalizmu14. Głosił pogląd
o konieczności prowadzenia badań regionalnych w celach rozwoju
poszczególnych regionów. Zyskało na popularności jego opracowanie pt. Opisy
powiatów, a studia nad stosunkami województw, jako jednostek regionalnych.
Opracował program badań i stanął na czele komitetu regionalnego, kierując
całością prac. Był organizatorem wystawy regionalnej w Płocku w 1929 roku,
ukazującej dorobek kilku powiatów Mazowsza Płockiego. Współpracował
z Polskim Towarzystwem Krajoznawczym. Sam z zapałem uprawiał turystykę.
Propagował Płock jako miasto turystyki. Razem z żoną Marią opracował
Przewodnik po Płocku.
Doktor Maciesza posiada również znaczący dorobek w dziedzinie
higieny. Był autorem podręcznika dla młodzieży Zarys higieny krajowej, który
dotąd pozostaje w rękopisie. Opublikował wiele artykułów, wygłosił wiele
referatów. Postulował poprawę warunków higienicznych, troszczył się
o dobrą wodę dla mieszkańców miast i poprawę produkcji chleba. Widział złe
skutki niedożywienia młodzieży wyrosłej w czasie wojny wpływające
na upośledzenie fizyczne i umysłowe. Należał do aktywnych członków
Towarzystwa Higienicznego i Płockiego Towarzystwa Lekarskiego, którego
w 1926 roku został prezesem. Opublikował też kilka prac z dziedziny okulistyki
np. Jak się strzec ślepoty i chorób oczu, Warszawa 1910.
Wiele artykułów ogłoszonych w prasie poświęcił oświacie płockiej.
Pisząc o konieczności edukacji młodego pokolenia Polaków społecznik widział
14

A. Stogowska, Aleksander Maciesza (1975-1945) teoretyk regionalizmu
polskiego, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1996, t. II., s. 117-128.

ANNA MARIA STOGOWSKA

12

przyszłościową rolę młodzieży zwłaszcza w życiu niepodległej Ojczyzny. Jako
wieloletni nauczyciel i lekarz szkolny napisał monografię Gimnazjum im.
Wł. Jagiełły w Płocku 1906-1931, opublikowaną w 1931 roku. Współpracował
z redakcjami wielu pism oświatowych. Uznaniem jego zasług było powołanie
do współpracy z Komisją do Badań Dziejów Wychowania i Szkolnictwa
w Polsce.
W okresie międzywojennym współpracował z „Polskim Słownikiem
Biograficznym” pisząc wiele biogramów dotyczących płocczan. Z Jego
inicjatywy TNP wydało własne czasopismo pt. „Rocznik Towarzystwa
Naukowego Płockiego”. Aleksander Maciesza był również redaktorem „Życia
Mazowsza” opublikował wiele materiałów dotyczących regionu, jego zabytków
i historii. Zyskał również uznanie, jako autor licznych artykułów dotyczących
osób związanych z fotografią. Sam miłośnik fotografowania pozostawił
ciekawe materiały dokumentacyjne. Widział potrzebę opracowania historii
fotografii. To zadanie powierzyło płockiemu lekarzowi Towarzystwo
Fotograficzne w związku z obchodzoną w 1937 roku 100 letnia rocznicą.
Napisana przez A. Macieszę Historia fotografii polskiej w latach 1839-1889,
została wydana z rękopisu dopiero w 1972 roku.
Działalność Aleksandra Macieszy już za życia została uznana
i wyróżniona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Złotym
Krzyżem Zasługi15. Najtrafniej jednak określił ją przyjaciel i biograf
prof. Adam Wrzosek pisząc:
Rozumem służył nauce, rozumem i sercem społeczeństwu.
Służył uczciwie i ofiarnie, więc dobrze się zasłużył Ojczyźnie i bliźnim.

Aleksander Maciesza pozostanie w pamięci płocczan jako autorytet
naukowy, działacz społeczny i oświatowy i prezes Towarzystwa, ale także jako
lekarz, który często pomagał ludziom ratując ich w czasie I i II wojny
od zagłady. Nigdy nie szczędził grosza na cele wyższe. Razem z żoną Marią
w dniu swego ślubu Macieszowie ofiarowali pokaźną sumę na budowę
Gimnazjum Polskiego. Aleksander często nie brał należności za swe porady
lekarskie. Cały swój dorobek życiowy: dom i cenną bibliotekę Macieszowie
przekazali Towarzystwu Naukowemu Płockiemu.
Adolf Maciesza (1878-1929) Należał do ludzi, który porzucili swą
karierę naukową i życie osobiste i poświęcili się obronie ukochanej Ojczyzny.
Już jak uczeń gimnazjum z bratem zorganizowali tajne stowarzyszenie
samokształceniowe młodzieży tomskiej miejscowego uniwersytetu. Studiował
także medycynę w Zurychu. Brał aktywy udział w życiu politycznym studentów
polskich. Przez dwa lata był prezesem Związku Postępowej Młodzieży Polskiej.
Razem z Janem Czekanowskim i K. Lutosławskim podjął próbę utworzenia
polskiej czytelni, jednoczącej studiujących Polaków. W 1903 roku przeniósł się
do Krakowa, gdzie uczęszczał na Wydział Lekarski Uniwersytetu
Jagiellońskiego w latach 1904-1906 jako słuchacz nadzwyczajny, a w latach
15

W roku 1922 dr Aleksander Maciesza został odznaczony za swą działalność
orderem „Polonia Restituta” IV klasy, z okazji odznaczenia starosta płocki przedstawił
zasługi Macieszy na polu naukowym, oświatowym i samorządowym, uroczystość
zakończyło przemówienie dr Macieszy, „Kurier Płocki”, 1922, nr 101 i 206.
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1909-1911 jako słuchacz zwyczajny. Doktorat prawdopodobnie uzyskał
w Zurychu na wydziale przyrodniczym. Studiując w Krakowie pracował
w Zakładzie Patologii Ogólnej i Doświadczalnej u prof. K. Kleckiego jako
demonstrator i asystent. Był założycielem Muzeum Patologicznego. Ogłosił
szereg prac z dziedziny antropologii np. O wrodzonych, nadmiernie
rozszerzonych otworach ciemieniowych u ludzi, „Rozprawy Akademii
Umiejętności. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 1909. Ponadto kilka prac
dotyczących cech dziedzicznych świnek morskich16. Współpracował także
z profesorem Adamem Wrzoskiem, publikując z nim kilka prac17.

Adolf i Aleksander Maciesza w roku 1920.

Wobec potrzeby chwili zrezygnował z kariery naukowej
na Uniwersytecie Jagiellońskim i wstąpił 16 sierpnia 1914 roku do 1 p. piechoty
III batalionu 2 kompani Legionów Polskich i został jej dowódcą. Przybrał
pseudonim „Gintowt”18. Brał czynny udział w walkach pod Nowym Korczynem
i Anielinem. Został ciężko ranny w obie nogi w bitwie pod Laskami
22 październiku 1914 r. Był czterokrotnie odznaczany Krzyżem Walecznych.
Swe przeżycia wojenne tak relacjonował rodzinie:
16

A. Maciesza, Dalsze badania w sprawie dziedziczności nabytych cech
patologicznych u świnek morskich, [Kraków] 1909 oraz Brow-Sequardowska padaczka
świnek morskich bez jakiegokolwiek uszkodzenia układu nerwowego, a tylko jako silnie
wzmożony odruch drapania się, Kraków 1915.
17
Polski Słownik Biograficzny, t., XIX, s. 76-77.
18
Pseudonim od nazwiska panieńskiego matki Karoliny Gintowtównej.
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Z nowymi żołnierzami, nieumiejącymi jeszcze dobrze strzelać poszliśmy
na okopy pod ogniem. Padł komendant, dowództwo objął starszy oficer, mój
dobry znajomy. Ten padł, komenda na mnie przypadła. Musiałem ratunek mego
znajomego powierzyć w inne ręce, a sam z szablą w ręku szedłem na okopy.
Nagle doznałem uczucia, że nogi mi biczem podcięto i uczułem w nich żar.
Padłem na ziemię. Zerwałem się zaraz i szedłem dalej. Żołnierze rosyjscy
wyciągnęli ręce i wołali – nadbarok. Gdy ból w nogach stał się trudny
do wytrzymania, zdałem komendę następnemu i poszedłem pod kulami przez las
do wsi, gdzie byli ranni. Wiorste szedłem z półtorej godziny. Naokoło padały
gałązki i kule szeleściły pomiędzy liściami. Dowlokłem się do chaty, gdzie było
dużo rannych i umierających, a wieśniaczka gotowała nam w ciszy herbatę.
Tu spędziliśmy całą noc wśród jęku rannych i umierających. Wojska nasze
cofały się i lada chwila spodziewaliśmy się Moskali. Nad ranem zajechał wóz.
Ciężej rannych położono wygodniej, inni lokowali się z brzegu, a mnie
przywiązano do wozu prawie jak pakunek. Cierpiałem straszne bóle za każdym
poruszeniem. Trzymaliśmy w ręku rewolwery, obawiając się napadu Moskali,
przygotowani nie poddawać się żywcem. W tym napięciu dojechaliśmy do stacji
kolejowej, gdzie czekał nowiutki pociąg maltański księcia Lichtenstejna.
Przyjęto nas mile i wkrótce znaleźliśmy się zakrwawieni, zabłoceni, od dwóch
tygodni nie myci w świeżutko biało lakierowanym wagonie. Błogie uczucie ulgi
i uspokojenia nerwów minęło i tak w 36 godzin dojechałem do Wiednia 19.

Adolf Maciesza miał też w swym życiorysie płocką kartę. Po krótkim
okresie rekonwalescencji spowodowanym ranami odniesionymi na polu walki
został oddelegowany do organizowania legionów w Płocku. Pobyt w Płocku
wykorzystywał także na bliższe kontakty z rodziną. Tu przebywała jego matka
Karolina, którą zabrał z Syberii brat Aleksander. Działalność na rzecz legionów
ułatwiała pomoc brata Aleksandra znanego i szanowanego działacza w Płocku.
Choć żona Aleksandra Maria nie była entuzjastką Józefa Piłsudskiego to jednak
do Adolfa Macieszy odnosiła się z uznaniem i szacunkiem. Ciągle biadała nad
jego zdrowiem i starała się stworzyć życzliwą atmosferę w rodzinnym domu
Macieszów. Była także wnikliwą interpretatorką wszelkich zdarzeń
dotyczących legionów. W swym pamiętniku skrupulatnie zapisywała o akcji
werbunkowej oraz o działalności na rzecz ochotników i legionistów.
Pierwszy oddział młodzieży płockiej już 28 kwietnia 1915 roku
wyruszył, aby zasilić I Brygadę Legionów Polskich. Wśród 28 ochotników
zwerbowanych przez emisariusza Mieczysława Skrudlika znaleźli się uczniowie
I Gimnazjum Polskiego: Zenon Chmielewski, Feliks Celmer, Władysław
Broniewski, Jan Mariański uczniowie VII klasy oraz Jan Oberfeld, Józef
Garwacki z VIII klasy a także Eugeniusz Chodalski, Czesław Chęciński,
Stanisław Gumowski i Józef Dzierżanowski z IV klasy20.
Mimo szczytnych haseł zawartych w ulotkach, jak: Idziemy z wiarą, aby
to – co nam obca przemoc wzięła – bronią odebrać i Wolność ojczyzny krwią
trzeba opłacić. Tak było zawsze, gdy naród wolność swą zdobywał. My tej
Ojczyzny synowie – krew Jej niesieniem i życie21.

19

M. Macieszyna, Pamiętnik, op. cit. s. 127.
A. Maciesza, Gimnazjum im. Wł. Jagiełły, Płock 1931.
21
T. Świecki, F. Wybult, op. cit., s. 195.
20
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Inicjatywa ochotników nie znalazła powszechnego uznania mieszkańców
miasta. Spotkała się tu raczej z niechęcią, a nawet wrogością dominującej
w mieście inteligencji endecko-klerykalnej, którą raziło powiązanie z Austrią,
a ideologia Piłsudskiego była czymś wywrotowym, rewolucyjnym. Jak
wspomina Władysław Broniewski gromadzie uczniów płockich maszerujących
do punktu zbornego legionów towarzyszyły nastroje dalekie od aprobaty:
niemal kamieniami za nami ciskano, wyklęci byliśmy w opinii publicznej, pisał
w swym Pamiętniku22.
Werbunek ochotników do Legionów Polskich był formalnie zabroniony
poza zaborem austriackim. Jednakże władze okupacyjne niemieckie starały się
nie zauważać akcji werbunkowej. Ekwipunkiem pierwszego oddziału
ochotników zajęła się organizacja kobieca Liga Pogotowia Wojennego. Szybko
powiększała swe szeregi. Członkinie Ligi, jak Jadwiga Benedekówna, Janina
Drobiówna, Eugenia Grodzka, Helena Gruberska, Stanisława Jaśkiewiczowa,
Henryka Kulmanówna, Lonia Przybyszewska, Janina Przybyszewska, Irena
Wojtaszewska i Jadwiga Wróblewska wykonywały różne czynności
w zależności od aktualnych potrzeb. Zbierały pieniądze, szyły odzież itp.
Aktywnymi działaczkami były także: Zofia Grabowska, Stanisława Tarnowska,
Janina Benedekówna23, Karolina Przybyszewska, Maria Łapińska, Julia
Kisielewska. Organizacja liczyła około 30 członkiń24. Wykazywały się one
dużą aktywnością. Przygotowanie bowiem ekwipunku ochotnika wymagało
dużej zaradności. Składał się on z wielu elementów: plecaka, manierki i kubka.
W plecaku znajdowała się 1 zmiana bielizny, 2 ręczniki, chustki do nosa,
poszewka do słomy, szczotki, nóż, widelec, scyzoryk, mydło, notes, ołówek,
pakiet sanitarny, łój kozłowy do nóg, przybory do szycia, herbata, czekolada,
wędlina i chleb. Członkinie same szyły potrzebne rzeczy w skromnym pokoiku
przy ul. Misjonarskiej w domu księdza Ignacego Lasockiego25.
Ważnym elementem działalności Ligi była pomoc moralna dla legionów.
Członkinie organizacji przez prowadzoną akcję propagandową w postaci:
odczytów, obchodów rocznicowych, pamiątkowych znaczków, ulotek, broszur,
gazetek i odezw starały się uświadomić społeczeństwu idę legionów – walki
o niepodległość.
Akcja propagandowa przyniosła wymierne efekty. Bowiem w parę tygodni
od pierwszego wymarszu, wyruszył z Płocka drugi oddział ochotników
do legionów. Członkinie Ligi Kobiet ufundowały sztandar dla 4. pułku legionów,
który przewiozły na zborny punkt pułku w Piotrkowie Maria Łosiowa i Eugenia
Grodzka. Biało czerwony sztandar zdobił na stronie białej napis: „Żołnierz Polski
22

W. Broniewski, Pamiętnik 1918-1922, opracowała F. Lichodziejewska,
Warszawa 1987, s. 98.
23
Janina Benedekówna (1891-1977) z męża Kowalska nauczycielka, działaczka
PPS, żołnierz I Brygady Legionów Polskich. Ukończyła studia botaniczne. Pracowała
jako nauczycielka. W 1914 r. z rozkazu Aleksandry Szczebrzyńskiej (później żony
Marszałka J. Piłsudskiego) zorganizowała w Płocku Ligę Kobiet Pogotowia
Wojennego. A. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie znani i nieznani. Słownik
biograficzny, Płock 2002, s. 292.
24
A. Stogowska, Te dzielne płocczanki, „Płocki Rocznik HistorycznoArchiwalny” 2000, t. I, s. 68-70.
25
T. Świecki, F. Wybult, op. cit., s. 196.
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przywrócił Polsce cześć”. Na drugiej stronie o barwie czerwonej znajdował się
orzeł strzelecki i napis „Wolny Człowiek – w Wolnej Polsce”.
Po przybyciu do miasta 22 listopada 1916 r. Adolf Maciesza skierował
swe kroki do gubernatora wojennego barona generała Freiherra Wangenheima,
aby zjednać sobie życzliwość wysokiego rangą urzędnika niemieckiego. W dniu
26 listopada 1916 roku przybyli do miasta legioniści. Relacje z ich przyjazdu
przekazała Maria Macieszyna, która w swym dzienniku zapisała:
Dziś nareszcie przybyli legioniści. Dojechali statkiem z Włocławka. Adolka
wyszedł im na spotkanie. Byłam na Rynku Kanonicznym, aby ich zobaczyć.
Na czele całego pochodu szedł młody Łoś w ubraniu kawaleryjskim
z amarantową klapą, jako mistrz ceremonii. Za nim muzyka niemiecka.
Dowcipnisie nasi powiedzieli, że Łoś został kapelmistrzem. Dalej na czele
legionów szedł kapitan Pasławski, drobny, czerniawy, który będzie Inspektorem
Biura Werbunkowego. Za nimi szedł Adolka z Dankiem, dwaj porucznicy,
a za nimi drobiazg legionowy. Adolka ogromny się przy nich wydawał. Wojsko
to składało się z bardzo młodych chłopców, wynędzniałych, bladych, którzy
uginali się pod ciężarem plecaków. Karabinów nie mieli, bo tylko mają
je żołnierze na froncie, gdyż broni jest brak. Wszyscy litowali się nad
nieborakami. Przyszedł i Pan Włoczewski wyglądać na syna, ale go nie było.
Później dowiedziałam się od Adolki, że wśród legionistów nie było ani jednego
zdrowego, że wszyscy przybyli z Kmieńska, gdzie jest szpital dla uzdrowieńców.
Wszystkich było 60. Z tego Galicjan 38, królewiaków 22 z tego płocczan
2 (Wernik i Chibiński). Z nich było rannych 30, a chorych 30. Ranni byli
przeważnie w nogi, ręce i szyje. Niektórzy byli aż cztery razy ranni. Co do wieku
– najstarszy legionista miał 36 lat najmłodszy 17. Mniej niż 20 lat miało 20,
od 20-25 miało 32, 25 –30 miało 5, ponad 30 miało trzech. Co do warstw
społecznych więcej było uczniów i studentów, murarzy, kowali, 2 szoferów
i 1 włościanin. Co prawda do werbowania przeznaczeni byli nieco bardziej
wykształceni. Legioniści po wkroczeniu do miasta skierowali się do komendantury, gdzie wyszedł na ich powitanie Gubernator Wojenny Wangenheim
i przemówił następujące słowa po niemiecku: Witam walecznych przedstawicieli
dzielnego legionu polskiego i życzę panom powodzenia przy tworzeniu polskiej
armii. Słowa te przetłumaczył na polski kapitan Pasławski, który meldunek ten
składał po polsku. Następnie legioniści, wśród niesłychanego tłumu płocczan
przemaszerowali na ulice Kolegialną, gdzie w pięknym domu Flatana ma być
biuro werbunkowe. Tu udzielił im kapitan Pasławski instrukcji, jak mają się
zachowywać i stąd rozeszli się na swoje kwatery.26

W dniu 6 stycznia 1917 r. przybył do Płocka działacz polityczny
i przyjaciel Adolfa Macieszy Marek Downarowicz. Także i on prowadził akcję
wspierającą werbunek do legionów. Usiłował wyjaśnić sytuację polityczną
i potrzebę utworzenia polskiej armii. Akcja werbunkowa w Płocku nie
przynosiła jednak spodziewanych rezultatów, mimo że pracownicy Biura
Werbunkowego starali się docierać nawet do wójtów gmin uświadamiając ich
o znaczeniu legionów. Również wyznaczeni do akcji werbunkowej legioniści,
którzy wyruszyli na wieś nie spotkali entuzjazmu wśród ludności chłopskiej.
W okresie od 1-go grudnia 1916 roku do 10 lutego 1917 roku na terenie okręgu
płockiego i lipnowskiego zwerbowano 107 ochotników, w tym z terenu
powiatów płockiego i sierpeckiego zgłosiło się 54 ochotników27.
26
27

M. Macieszyna, Pamiętnik, op. cit., s. 128-129.
T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze, op. cit., s. 209.
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Adolf Maciesza na początku roku został wezwany do Warszawy. Wobec
niepowodzenia akcji werbunkowej i porozumieniu się okupacyjnych władz
wojskowych niemieckich i austriackich wprowadzono nowe przepisy prawne
regulujące pobór i organizację urzędów werbunkowych. Przepisem z dnia
11 kwietnia 1917 roku „O dobrowolnym zaciągu do wojska polskiego”
utworzono Krajowy Inspektorat Zaciągu do Wojska w Warszawie podległy
Generał-Gubernatorstwu w Warszawie i Lublinie. Krajowym Inspektoratem
kierował pułkownik Władysław Sikorski. Podlegały mu utworzone
w guberniach Urzędy Główne Zaciągu do Wojska Polskiego. W powiatach
powołano urzędy powiatowe. Najniższym szczeblem administracji wojskowej
były biura zgłoszeń. Całość podporządkowano władzom okupacyjnym, które
miały udzielać organom zaciągu bliżej nieokreślonej pomocy. Z kolei organa
zaciągu zostały zobowiązane do udzielania wszelkich informacji władzom
okupacyjnym. Do organów zaciągowych należała także akcja propagandowa.
W Płocku utworzono Urząd Główny i Powiatowy. Podlegały mu powstałe
w Wyszogrodzie, Bodzanowie, Radzanowie, Górze, Drobinie, Bielsku,
Parzeniu terenowe biura zgłoszeń 28. Oddanie legionów pod władzę generał
gubernatora Besselera wywołało w Płocku oburzenie aktywistów, jak pisze
Macieszyna. Pasywiści, którzy opowiadali się za innym rozwiązaniem
stwierdzili, że nie spodziewali się niczego innego29.
Wobec zaistniałej sytuacji Adolf Maciesza wystąpił z Wydziału
Werbunkowego i w maju przeniósł się do Wydziału Sanitarnego. Na jego
miejsce przybył do Płocka oficer Zawadzki, syn redaktora „Ludu Polskiego”
znany działacz polityczny. Odmowa złożenia przysięgi Besselerowi przez
Józefa Piłsudskiego i legionistów w lipcu 1917 spowodowała aresztowania.
Internowanych legionistów osadzono w obozach dla jeńców w Bejaminowie
i Szczypiornie. 20 lipca aresztowani zostali Józef Piłsudski i Kazimierz
Sosnkowski i deportowani do Magdeburga 30.
Władze okupacyjne rozpoczęły represje przeciwko POW. Jej organizatorom i członkom wytaczano procesy i skazywano na ciężkie więzienie.
W związku z powyższą sytuacją zaciąg został ograniczony. Nastąpiły zmiany
personalne. Na czele Urzędu Głównego Zaciągu w Płocku stanął kapitan Józef
Wimmer31. Losem internowanych legionistów zajęło się społeczeństwo.
W Płocku utworzono Towarzystwo Niesienia Pomocy Internowanym
Legionistom w skład jego zarządu weszli: Marcelina Rościszewska32, Paweł
28

Ibidem, s. 210.
M. Macieszyna, Pamiętnik, op. cit., s. 193.
30
A. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1989, s. 197.
31
Józef Wimmer (180-1952) urodzony w Bochni, studiował na Politechnice
Warszawskiej. Od 1910 r. w Związku Walki Czynnej, gdzie uzyskał stopień
porucznika. W 1914 r. wstąpił do Legionów Polskich. A. Papierowski, J. Stefański,
op. cit., s. 634.
32
M. Rościszewska (1875-1948) z domu Dąbrowska. Oboje rodzice byli
zesłańcami za udział w powstaniu styczniowym. Poznali się w więzieniu w Woroneżu.
Marcelina ukończyła Instytut Panien Szlacheckich w Białymstoku oraz Wydział
Filozoficzny Sorbony. Po powrocie z Paryża wyszła za mąż za Seweryna
Rościszewskiego i osiadła w majątku w Niedrożu. Po przeniesieniu do Płocka została
dyrektorką Szkoły Udziałowej Żeńskiej. Działaczka społeczna. Jej dwóch synów
walczyło w legionach. Była komendantką Narodowej Służby Kobiet Polskich oraz
29
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Nieniewski, Ksawery Cygański, Eugeniusz Dobaczewski i Bogumił
Przybyszewski. Także Liga Kobiet zajęła się pomocą dla internowanych
i uciekinierów33. Również Adolf Maciesza, jak wynika z relacji Macieszyny,
oddelegowany został do niesienia pomocy internowanym i ich rodzinom. Brat
Aleksandra był częstym gościem w Płocku, gdzie odwiedzał nie tylko brata,
ale matkę. Często opowiadał o swej pracy w Warszawie u boku Naczelnika
Państwa. M. Macieszyna zanotowała jedną z jego anegdotek dotyczących
Marszałka Józefa Piłsudskiego:
Nasz pan porucznik Adolf obecnie pracuje w Belwederze przy Naczelniku
Piłsudskim. Jest on całkowicie pod czarem tego człowieka. Uwielbia go tak jak,
wszyscy, którzy styczność z nim mają. Naturalnie, że wskutek tego jest
względem niego zupełnie bezkrytyczny. Na wszelkie zarzuty, które
wygłaszaliśmy pod adresem Naczelnika, gdy ich zbić nie mógł odpowiada:
To się tak z pozoru może wydawać, dopiero historia wypowie o nim swój wyrok.
Naczelnik zupełnie o sobie nie myśli. Ktoś musi zawsze nad nim czuwać, aby
w porę zjadł, aby się ciepło ubrał, aby się leczył, gdy jest chory. Zawsze jeden
z oficerów jest jego niańką. Podczas obiadu Naczelnik zapomina o swoich
kłopotach i z całego serca odpoczywa w gronie bliskich sobie. Wesół jest
i śmieje się nieraz, jak dziecko. Czasami nawet płata figle. Podczas obiadów
przyjęty jest zwyczaj, że kto przyjdzie spóźniony po zupie, płaci do skarbonki
dwie marki kary. Pewnego dnia Naczelnik wszedł do biura Adolki i spytał się go
czy już czas na obiad. Jeszcze dziesięć minut do godziny odrzekł Adolka.
Naczelnik wyszedł spokojnie. Po chwili służący wpada do Adolki i zwołuje
wszystkich stołowników. Naczelnik powiada już zjadł zupę i odstukał
spóźniających się. Wszyscy biegną do stołu, a Naczelnik rad z figla każe
im płacić po dwie marki i śmieje się, jak dziecko. W końcu jak wszyscy
zapłacili, sam też włożył do skarbonki dwie marki mówiąc: I ja za karę, że zupę
zjadłem przed czasem34.

Podczas wojny polsko-bolszewickiej Adolf Maciesza pozostawał przy
Naczelniku Państwa jako oficer do zadań specjalnych i jako referent do spraw
personalnych Naczelnego Dowództwa. W lipcu 1920 roku został szefem Wydziału
Odznaczeń przy Naczelnym Wodzu. Awansowano go na stopień majora.
W Płocku w styczniu 1919 roku powołano Związek Obrony Ojczyzny,
któremu przewodniczył Tadeusz Świecki 35. Związek składał się z wydziałów:
Pogotowia Wojennego, Werbunkowego, Samopomocy Społecznej, FinanKomitetu Obrony Lwowa. Za udział w obronie Płocka 1920 r. otrzymała Krzyż
Walecznych. A. Papierowski, J. Stefański, Płocczanie, op. cit., s.515.
33
T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze, op. cit., s. 228.
34
M. Macieszyna, Pamiętnik..., op. cit., s. 452.
35
T. Świecki (1880-1946) ziemianin, działacz społeczny, poseł na Sejm RP.
Urodził się na Lubelszczyźnie. Studiował nauki przyrodnicze w Wiedniu i nauki
polityczne w Paryżu. Po powrocie osiadł w majątku Radomice na ziemi dobrzyńskiej.
Działacz społeczny prezes Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i Związku Ziemian,
a od 1919 r. Związku Obrony Ojczyzny oraz Obywatelskiego Komitetu Obrony
Państwa Powiatu Płockiego. Odznaczony przez Naczelnika Krzyżem Walecznych. Poseł
na Sejm w latach 1922-1930. Autor opracowania Mazowsze Płockie w czasach wojny
światowej i powstania państwa polskiego, Toruń 1932; A. Papierowski, J. Stefański,
Płocczanie, op. cit., s. 596.
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sowego i Pomocy dla żołnierzy. Również Aleksander Maciesza aktywnie działał
w tej organizacji. Związek Obrony Ojczyzny wysłał do Naczelnika Państwa
Józefa Piłsudskiego depeszę, w której ślubowano poparcie dla Naczelnika.
W ulotkach i artykułach prasowych wzywano do powszechnej mobilizacji.
„Ojczyzna w ciężkiej potrzebie” pisano36. Stan wyjątkowy ogłoszono w Płocku
18 lipca 1920 roku. Powołano specjalny Komitet, który zajmował się akcją
werbunkową ochotników do wojska, zbieraniem funduszy na umundurowanie
i wyżywienie wojska. Wszystkie organizacje nawiązały współpracę. Aktywną
działalność okazywała Narodowa Służba Kobiet Polskich z komendantką
Marceliną Rościszewską. Z ochotników powołano Straż Obywatelską, choć nie
spodziewano się, aby działania wojenne przeniosły się na teren miasta Płocka.
9 sierpnia wyruszył z Płocka 200 osobowy oddział ochotników, a 10 sierpnia
szwadron 4 pułku ułanów liczący 1000 ochotników. Wobec potrzeby chwili
Aleksander Maciesza zaciągnął się do wojska. Wyjechał z Płocka i pracował
w jednym z warszawskich szpitali w randze majora.
10 sierpnia zaobserwowano oddziały bolszewickie zbliżające się
do Płocka od strony północnej w rejonie Sierpca i Raciąża, około
20 kilometrów od miasta. Uciekający przed wojskiem szukali schronienia
w Płocku. M. Macieszyna w listach do męża przedstawiała przerażający widok
miasta:
Ulica Tumska i Dominikańska zapchane wozami, brykami karotami. Krowy,
woły, owce szarpią się w strasznym ścisku i upale. Po chodnikach pędzą krowy.
W bocznych uliczkach stoją naładowane wozy. Ludzie milczący, obłąkani,
nic nie chcą mówić tylko szarpią się w tym ścisku i rzucają jak omdleniu
na wozy. Konie rżą, krowy ryczą, świnki i owce też swoje głosy łączą37.

Zaczęto przygotowywać się do obrony miasta. Pod przewodnictwem
dowódcy garnizonu płockiego ppłk Zapaśnika i dowódcy przyczółka
mostowego majora Mościckiego kopano szańce, okopy, stawiano barykady 34,
z czego 12 otoczono zasiekami. Uczestniczyła w tym ludność cywilna,
a głównie kobiety.
Decyzją władz wojskowych wydano rozkaz Batalionowi 6 po. Legionów
dowodzonego przez por. Mieczysława Głogowieckiego uderzenia na
nieprzyjaciela we wsi Trzepowo. Atak nie udał się, a dowódca poniósł śmierć.
Bitwa była przegrana i otworzyła bolszewikom drogę do Płocka. Bolszewicy III
Korpusu Konnego pod dowództwem Gaja Bżyszkiana38 wkroczyli do Płocka
przez rogatki Bielskie i Dobrzyńskie. Naoczny świadek Tadeusz Świecki
w swym raporcie pisał:
36

J. Szczepański, Płock podczas wojny polsko-rosyjskiej 1920 roku, „Notatki
Płockie”, 1993, nr 2; Wojna 1920 roku na Mazowszu i Podlasiu, Warszawa-Pułtusk
1995; G. Gołębiewski, Obrona Płocka w 1920 r., „Płocki Rocznik HistorycznoArchiwalny”, 1995, t. 1, s. 9-30; Obrona Płocka przed wojskami bolszewickimi 18-19
sierpnia 1920 r., Płock 2015, s. 44-61.
37
Obrona Płocka w sierpniu 1920 roku w listach Marii Macieszyny, oprac.
G. Gołębiewski, „Notatki Płockie”, 1997, nr 2. s. 34 oraz Obrona Płocka przed
wojskami, op. cit., s. 67.
38
G. Gołębieski, Obrona Płocka przed wojskami bolszewickimi, op. cit., s. 100
podaje nazwisko dowódcy kawalerii Gaj Bżyszkin; nazwisko to pisane jest również
jako Gay-Chan lub Gaj-Chan.
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Huk dział wstrząsał powietrzem. Ulica Mostową pędziła nasza artyleria,
a za nią uciekały inne oddziały za Wisłę. Od strony Grodzkiej wśród ochrypłych
okrzyków „Hura” galopowała bolszewicka kawaleria. Pędzili kozacy porządnie
ubrani, a obok różnego rodzaju obdartusy w siermięgach lub marynarkach,
w kapeluszach cywilnych, maciejówkach, naszych czapkach wojskowych przy
różnym uzbrojeniu z wyciągniętymi karabinami lub pałaszami. Na przedzie
oddziału powiewały niewielkie czerwone sztandary 39.

Bolszewicy pozostali w Płocku jedynie kilka godzin, od godziny 15 dnia
18 sierpnia do rana 19 sierpnia plądrując i niszcząc miasto, zabijając rannych
w szpitalu, gwałcąc kobiety i rabując wszystko, co napotkali na swojej drodze.
Oprócz rzeczy wartościowych zabierano też artykuły codziennego użytku.
Ludność cywilna okazała bohaterską postawę walcząc na barykadach. Walczyło
400 osób. Kobiety; jak Marcelina Rościszewska, Janina LandsbergŚmieciuszewska,40 dzieci – harcerze41 pomagali walczącym. Wielu poniosło
bohaterską śmierć, jak Maria Siwanowiczówna, harcerz Antolek Gradowski,
który poległ na barykadzie. Straty osobowe szacowano na 200-300 zabitych,
w tym 100 cywilów, 300-400 rannych i 300-350 zabranych do niewoli.
W Płocku 800 domów było zniszczonych. Rano 19 sierpnia przybył pułk
Strzelców Podhalańskich i nieprzyjaciel został odparty.
W uznaniu zasług wojennych przyznano Płockowi Krzyż Walecznych,
który osobiście wręczył Naczelnik Państwa Józef Piłsudski w dniu
10 kwietnia 1921 roku 42. Jedynie dwa polskie miasta zostały odznaczone
za wojnę polsko-bolszewicką: Lwów, który otrzymał Krzyż Virtuti Militari
i Płock odznaczony Krzyżem Walecznych. Miasto odwdzięczyło się
Naczelnikowi Państwa przyznając Józefowi Piłsudskiemu tytuł Pierwszego
Honorowego Obywatela Miasta Płocka.
Mieszkańcy starannie przygotowywali się do powitania Marszałka.
Powstawały miejscowe komitety. Do Płocka statkiem 9 kwietnia przybyli
przedstawiciele generalicji polskiej: szef Sztabu Generalnego i były dowódca
5 Armii gen. Władysław Sikorski, inspektor Armii i były gen. Tadeusz
Rozwadowski, dowódca Okręgu Generalnego Warszawy gen. Wacław
Iwaszkiewicz, szef Departamentu Spraw Morskich wiceadmirał Kazimierz
Porębski, były dowódca Grupy Dolnej Wisły gen. Mikołaj Osikowski, adiutant
szefa Sztabu Generalnego hrabia kap. Dzieduszycki oraz wojewoda warszawski
Adam Sołtan i inni.
Sam Naczelnik podróżował pociągiem do Kutna i samochodem
do Płocka, a towarzyszyli mu: adiutant generalny pułkownik Bolesław
39

T. Świecki, F. Wybult, op. cit., s. 361.
A. Stogowska, Te dzielne płocczanki, „Płocki Rocznik HistorycznoArchiwalny”, 1995, t. 1, s.65-79.
41
B. Ostrowska, Harcerska służba podczas obrony Płocka przed najazdem
bolszewickim w 1920 roku, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”, 1995, t. 1. s. 5564; A. Stogowska, Bohaterski chłopiec Antolek Grabowski, „Płocki Rocznik
Historyczno-Archiwalny”, 1995, t. 1, s. 169-171.
42
A. Stogowska, Pobyt Naczelnika Państwa Marszałka Józefa Piłsudskiego w
Płocku -10 kwietnia 1921 r., „Notatki Płockie”, 1994, nr 1, s. 19-27 oraz Odznaczenie
miasta Płocka Krzyżem Walecznych przez Naczelnika Państwa Marszałka Józefa
Piłsudskiego za wojnę obronną 1920 roku, „Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny”,
1995, t. 1., s. 97-108.
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Wieniawa-Długoszowski, major Adolf Maciesza, rotmistrz Markiewicz, kapitan
Kazimierz Glabisz oraz szef kancelarii cywilnej Stanisław Car i kapelan ksiądz
Tokarzewski43.

Naczelnik Państwa Marszałek Józef Piłsudski w Płocku 1921 rok.

Przy moście Józefa Piłsudskiego witali przedstawiciele władz płockich:
starosta płocki W. Podwiński i warszawski W. Sołtan oraz prezydent Antoni
Michalski i prawnik Jan Świcki w towarzystwie kompanii honorowej wojska
oraz harcerzy. Naczelnikowi podano chleb i sól, a Marcelina Rościszewska44
komendantka Narodowej Służby Kobiet Polskich wręczyła bukiet białych
bzów. Dostojny gość udał się do Katedry płockiej, gdzie powitał go biskup
płocki Antoni Nowowiejski. W bazylice katedralnej Naczelnik zatrzymał się
przy kaplicy królewskiej z prochami Władysława Hermana i Bolesława
Krzywoustego.
Centralna uroczystość odbyła się na Placu Floriańskim45.
Po mszy polowej Józef Piłsudski przypiął Krzyż Walecznych do herbu Płocka
wymalowanego na poduszce wypowiadając znamienne słowa:
Za zachowanie męstwa i siły woli
w ciężkich i nadzwyczajnych okolicznościach,
w jakich znalazło się miasto,
za męstwo i waleczność.
43

Z powodu przyjazdu Naczelnika Państwa, „Kurier Płocki”, 1912, nr 81.
A. Stogowska, Kobieta bohater Marcelina Rościszewska (1875-2948),
[w:] Znakomite Płocczanki, Płock 2010, s. 53-83 oraz Służba Narodowa Kobiet
Polskich, [w:] Edukacja, emancypacja, charytatywność, Płock 2016, s. 72-83.
45
G. Gołębiewski, Wizyty dostojników państwowych, wojskowych i kościelnych
w Płocku 1918-1939, Płock 2008, s. 65.
44
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Podziękowania za odznaczenie miasta złożyli wiceprezes Rady Miejskiej
w Płocku Roman Lutyński, który powiedział:
Gdy okrutny wróg ze wschodu, nieustępujący w swym cynizmie carskiemu
swojemu poprzednikowi wkroczył w granice Polski, usiłując rzucić je pod swoje
stopy, cały naród na twoje Naczelniku zawołanie stanął, jak jeden mąż w obronie
swojej ziemi. Stworzyliśmy rzadki w dziejach naszych przykład jednolitego
zwartego frontu.

Odznaczenie harcerzy płockich Józefa Kaczmarskiego i Tadeusza Jeziorowskiego.
Kto zdolny był do noszenia broni zasilił szeregi armii. Nie ulękli się wroga
mieszkańcy Płocka. Zwarły się ich szeregi. Zabiły mocniej serca. Ciche
malownicze miasto nasze zamieniło się na punkt warowny, przerzynając ulice
barykadami, a gdy wróg 18 sierpnia nieoczekiwanie wtargnął w ulice miasta,
ludność wsparła walczącego żołnierza swym ramieniem. Bitwa trwała 21 i pół
godziny. Wróg okrutnie obszedł się z obrońcami miasta. Bo gdy ustąpił, krwawe
ujawniły się rany. Wielu bohaterów poległo, wśród nich kobiety i dzieci. Setki
kobiet padły ofiarą rozbestwionych żołdaków. Wiele osób odniosło obrażenia
fizyczne i moralne. Mienie ludności w bardzo znacznym stopniu złupiono i
zniszczono. W dniu dzisiejszym ludność miasta przez ofiarowanie mu Krzyża
Walecznych otrzymuje sowitą nagrodę46.

Tadeusz Śwecki prezes Obywatelskiego Komitetu Obrony Państwa w swym
przemówieniu podkreślił, że obowiązkiem każdego społeczeństwa jest
współdziałanie z armią, przez niesienie pomocy walczącym. Tak stało się
46
T. Świecki, F. Wybult, Mazowsze, op. cit., s. 375-385 oraz A. Stogowska,
Odznaczenie miasta Krzyżem Walecznych, op. cit., s. 99-100.
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w Płocku, gdzie ludność cywilna stanęła do walki z żołnierzami. Długi rząd
zasłużonych obrońców Płocka stanął do dekoracji. Orderami Virtuti Militari
udekorowano 15 bohaterów, a Krzyżami Walecznych 64 osoby, wśród nich płoccy
harcerze oraz jedyna kobieta Marcelina Rościszewska. Uroczystość zakończyła
defilada 6. pułku Legionów oraz szwadronu 3. pułku szwoleżerów i skautów.

Odznaczenie Marceliny Rościszewskiej i Tadeusza Świckiego.

Następnie Naczelnik Państwa pojechał do ratusza, aby odebrać tytuł
Honorowego Obywatela Miasta Płocka. Roman Lutyński wygłosił okolicznościowe przemówienie podkreślając w nim zasługi Piłsudskiego na rzecz
obrony państwa. Powiedział między innymi:
Od pierwszych chwil zmartwychwstania Ojczyzny stoisz na jej czele, broniąc
niepodległości i honoru! Pierwszym zadaniem Twoim było arcytrudne
i wymagające siły i potęgi umysłu, wykreślenie granic naszego Państwa,
a następnie obrona ich przed wrogiem. Rada Miejska przez usta moje składa
Ci hołd należny za doniosłą dla narodu i ofiarną pracę, tak przy wskrzeszeniu
jak i przy budowie naszej Ojczyzny47.

Z ratusza Naczelnik pojechał na cmentarz garnizonowy, gdzie modlił się
za poległych w obronie Płocka. Odwiedził też starostwo płockie. W Hotelu
Warszawskim przygotowano obiad dla dostojnych gości. Okolicznościowe
toasty wygłosili wojewoda warszawski W. Sołtan, prezydent Płocka Antoni
Michalski. Ks. Ignacy Lasocki Naczelnik Państwa w swym przemówieniu
przyznał, że gdy był chłopcem interesował się powstaniem styczniowym. Duże
wrażenie na nim wywarł fakt, że przywódca powstania generał Zygmunt
Padlewski został rozstrzelany w Płocku. Fakt ten zaważył na jego życiu,
a właściwie je ukształtował. Jak powiedział: Na tych wspomnieniach lat
47
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dziecinnych z 1863 roku opiera się moja przyszłość, moje studia dalsze, zamiary
i plany48.
Po uroczystości Naczelnik Państwa odwiedził biskupa Antoniego Nowowiejskiego oraz spotkał się z ludnością miasta. Niektórzy zapamiętali ten
moment na cale życie, chwaląc się po latach ze spotkania. Udał się też na spacer
po płockich tumach podziwiając widoki miasta i Wisłę. Spotkanie
w Towarzystwie Naukowym Płockim było prezentacją zbiorów. Marszałek
Józef Piłsudski wpisał się do księgi pamiątkowej. Raut oficerski w garnizonie
płockim był ostatnim elementem pobytu w Płocku. Około godziny 12 w nocy
Naczelnik Państwa wyjechał z Płocka przez Kutno pociągiem do Warszawy.

Adolf Maciesza.

Ppłk Adolf Maciesza jako poseł Ziemi Płockiej razem z Tadeuszem
Świeckim towarzyszył wizycie Prezydenta Ignacego Mościckiego w dniach 1011 lipca 1928 roku, któremu nadano również tytuł Honorowego Obywatela
Płocka49.
48
49

A. Stogowska, Odznaczenie..., op. cit., s. 106.
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W lipcu 1925 roku Adolf Maciesza w randze podpułkownika objął
stanowisko szefa wydziału Kapituły Orderu Virtuti Militari. Był jednym
z najbardziej zaufanych ludzi Marszałka Józefa Piłsudskiego. W latach 1926-29
roku był jego lekarzem przybocznym. W randze podpułkownika Wojska
Polskiego w 1928 roku przeszedł w stan spoczynku. Podjął karierę polityczną,
wybrany został posłem do Sejmu z listy Bezpartyjnego Bloku Współpracy
z Rządem na Mazowszu Płockim50. Należał do Komisji Opieki Społecznej
i Inwalidzkiej oraz do Komisji Wojskowej. Posiadał liczne odznaczenia, jak
Krzyż Virtuti Militari V klasy, Krzyż Walecznych czterokrotnie nadawany,
Krzyż Oficerski Polonia Restituta, Krzyż Kawalerski Francuskiej Legii
Honorowej, Królewski Order Gwiazdy Rumuńskiej, Krzyż Kawalerski
Belgijskiego Orderu Korony V klasy, Krzyż Oficerski Jugosłowiańskiego Orła
Białego i pośmiertnie Krzyż Niepodległości nadany w 1931 roku.51.
Adolf Maciesza był dwukrotnie żonaty. Pierwszą żoną była Sabina
Jeleńska lekarz neurolog, z którą miał syna Stefana. W 1926 roku ożenił się
z Jadwigą ze Strzednickich uczestniczką walk o niepodległość52. Zmarł nagle
3. czerwca 1929 roku na zawał serca wracając z Płocka do Warszawy. Został
pochowany na Powązkach. Jego jedyny syn inż. Stefan Maciesza zginął broniąc
Ojczyzny we wrześniu 1939 roku53.
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