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Wstęp

„Nie ma już

Piaszczystej drogi 

Drzew nad brzegami Luciąży

Starego młyna

Rozwianych włosów naszych dziewczyn

I jesionów

przed domem

Którego też nie ma

Tylko bociany jak dawniej

Powracają na wiosnę

I nadal odmierza czas

To samo słońce”1

Wiersz ten, napisany przez Jerzego Misztelę, niechaj będzie wprowadzeniem do czasu, 
który minął, do ludzi, którzy odeszli, do wielu wspomnień. Niech te szkice z dziejów 
Mierzyna, które teraz Państwo przeczytają, będą podziękowaniem dla wielu, wielu pokoleń 
mierzynian, którzy to miejsce, dla mnie magiczne i wyjątkowe, tworzyli.

Historia Mierzyna pasjonowała mnie od dzieciństwa, być może wpływ na to miało miejsce, 
w którym mieszkałam. Był to dawny teren dworu i jego otoczenie. Park był miejscem wielu 
zabaw w okresie mojego dzieciństwa. Niejednokrotnie siedzieliśmy pod ogromnym drzewem, 
będącym pomnikiem przyrody. Drzewa tego już nie ma, jest jedynie w mojej pamięci. Myślę, 
że widziało ono wiele i niejedną historię z dziejów Mierzyna by nam opowiedziało.

Trud gromadzenia informacji trwał przez wiele lat, wiązało się to z setkami godzin, 
które spędzałam w różnych archiwach. Dlatego też dziękuję moim najbliższym za wsparcie 
i zrozumienie mojej pasji.

W książce starałam się podać szczegółowe informacje o Mierzynie od czasów 
najdawniejszych do końca I wojny światowej; przedstawić najważniejsze miejsca historyczne, 
wioski, scharakteryzować właścicieli wsi na przestrzeni wieków; przedstawić informacje 
związane z parafią, kościołem, oraz szkołą, a wreszcie wspomnieć tych, którzy ją tworzyli 
- mieszkańców. Ważnym fragmentem publikacji jest pamiętnik Antoniego Christopha, 
proboszcza mierzyńskiego w latach 1911-1933.

Mam świadomość, że w książce mogą pojawić się pewne nieścisłości. Za wszelkie uwagi, 
które będą się nasuwać po jej przeczytaniu, z góry dziękuję. Postaram się wtedy uzupełnić lub 
skorygować podane informacje. 

Dziękuję za wsparcie i pomoc w czasie prowadzenia kwerendy źródłowej pracownikom 
Archiwum Państwowego i Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz wszystkim 
tym, którzy służyli mi pomocą w czasie pisania pracy, a mianowicie A. Klepczarek, M. Kopa, 
M. Kwaśniak, I. Piotrowiak. W szczególności chcę podziękować byłemu proboszczowi parafii 
Mierzyn ks. S. Masłowskiemu za zaufanie i zgodę na przeprowadzenie kwerendy archiwalnej 
na terenie parafii oraz obecnemu proboszczowi ks. W. Wódce za otwartość, chęć współpracy 
i zgodę na ponowne wejście do archiwum parafialnego.

1 Misztela J., Powroty, www.nadpilicze.most.org.pl



4



8

Rozdział I. Początki wsi Mierzyn

Geneza nazwy Mierzyn, zmiana nazwy

Dosyć trudno jest wytłumaczyć genezę nazwy Mierzyn. Może pochodzić ona od 
staropolskiego „miern”, miery”. Jak podaje J. Szyszko nazwa wsi jest nazwą dzierżawczą 
i pochodzi od imienia Mirza2. W  najstarszych dokumentach wydawanych, a zawierających 
nazwę wsi jej brzmienie było następujące: w 1248 r. Mirano, w 1306 r. Mirsin, w 1341 
r. Miersyn, w 1396 r. Mizino, w 1470 r. Mirzino, w latach 1511-1518 Myrzyn, w latach 
1552-1553 Mierzin. W szczątkach archiwum parafialnego, począwszy od XVI wieku nazwę 
Mierzyn spotyka się w czterech brzmieniach: Myerzyn, Mierzeń, Mierzin, Mierzyn. W XVIII 
w. ostatecznie ukształtowała się nazwa obecna - Mierzyn.

Najstarsze wzmianki o Mierzynie 

Wydaje się, że pierwsza historyczna wiadomość, czyli wzmianka źródłowa o Mierzynie, 
pochodzi z wystawionego in Mirano (we wsi Mierzyn) w 1248 r. przez księcia kujawsko-
łęczyckiego Kazimierza Konradowicza dokumentu dla wojewody łęczyckiego Spitygniewa, 
na mocy którego książę nadał wojewodzie wieś Screpsewo w ziemi sieradzkiej3.

Kolejna wiadomość o Mierzynie pochodzi z roku 1306, wtedy na odwrocie przywileju 
Władysława Łokietka dla katedry krakowskiej umieszczono imię Klemens z Mierzyna4. 
Dokument ten został opublikowany przez Franciszka Piekocińskiego w Krakowie w latach 
1874-1883, w Kodeksie dyplomatycznym katedry krakowskiej. Następna wiadomość 
dotyczy 1341 roku, w którym wymieniany jest Dziwisz, dziedzic Mierzyna. Dziwisz dokonał 
transakcji z Wilhelmem, opatem sulejowskim. Na mocy tego dokumentu klasztor wypuścił 
w dzierżawę na 13 lat wieś Piotrów koło Łęczycy w celu dokonania tam lokacji. W zamian 
klasztor otrzymał 2 łany ziemi w Milejowie5.

Natomiast parafia Mierzyńska istnieje co najmniej od roku 1399, bowiem z tego roku 
znany jest Mathias pleban z Mierzyna6. Według opinii ks. dr Mariana Frontczyka, który był 
tutejszym proboszczem od roku 1963 i zmarł tu w roku 1981, historia parafii sięgać może 
XII wieku7. Świadczyć mogą o tym rozległe posiadłości, rozrzucone daleko od parafii 
w okolicach Brzezin, z których pleban mierzyński pobierał dziesięciny. Trudno się z tym nie 
zgodzić. Znajdujące się we wsi grodzisko stożkowe, tzw. fortalicja jest pozostałością gródka 
rycerskiego8 i może pochodzić z XII wieku.

Znaleziska archeologiczne w rejonie wsi Mierzyn. Najstarsze osadnictwo

Rejon wsi Mierzyn jest dość bogaty w znaleziska archeologiczne. Oprócz wspomnianego 
już średniowiecznego grodziska i osady znajdowano tutaj stanowiska archeologiczne 
zdecydowanie wcześniejsze. Już w połowie XIX wieku ówczesny proboszcz parafii ks. Ignacy 
Bogusławski zanotował: „odkrycie na polu plebańskim(...) cmentarza pogańskiego przy 
drodze przez pole w łąki prowadzącej, a zwanej przez ludzi Kierchonką alias Kierzkowską: 
w pierwszych latach przybycia mego na tutejsze probostwo, gdym zaczął oczyszczać grunt 

2 Szyszka J., Osadnictwo opola rozpierskiego do połowy XIII wieku, Społeczeństwo Polski Średniowiecznej, t.11,2007, s. 41
3 Tamże, s. 41
4 Zajączkowski S., Zajączkowski S. M., Materiały do słownika geograficzno-historycznego dawnych ziem łęczyckiej i sieradzkiej do 
1400, część 1, Łódź, 1967, s. 42
5 Marchewka J., Stąd nasz ród, czyli dzieje Rajska Dużego i okolicy w województwie piotrkowskim, s. 42
6 Zajączkowski S., Zajączkowski S. M., Materiały..., s. 41
7 Marchewka J., Stąd nasz..., s. 42
8 Kamińska J., Grody wczesnośredniowieczne ziem Polski Środkowej na tle osadnictwa, Acta Archaeologica Universitatis Lodziensis, 
Łódź, 1953, s. 95, Zajączkowski S. M., Własność rycerska w dawnych ziemiach łęczyckiej i sieradzkiej do poł. XIII w. Rocznik Łódzki, 
tom 4, 1961, s.165
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z niezmiernej ilości kamieni i takowe na kupy zgromadzać, znalazłem w znacznym kawale 
gruntu piaszczystego, bardzo, jakoby bruk i pod tym, że piaskiem leżące, chcąc się przekonać 
co by to znaczyło, kazałem parę prętów wzdłuż a wszerz pręt jeden piasku na skibę lub nieco 
więcej czyli głębiej odrzucić i znalazłem wyraźnie bruk w kształcie kół średnicy łokci trzy 
lub nieco więcej w podobieństwie kotlin do wyrabiania smoły używanych, z brzegu były 
nieco większe kamienie układane, a ku środkowi coraz mniejsze i głębiej a w samym środku 
kamień wielki, którego gdym kazał wyważyć drągiem, znalazłem pod niem grubą skorupę 
czyli urnę w kształcie donicy, a w niej ziemię (…) piasku jakoby popiół mokry pomieszany 
z węgielkami i szczątkami struchlałych kawałeczków kości, lecz żadnej urny nie mogłem 
całej wydobyć, bo podciosana kamieniami przy wydobyciu zaraz się w kawałki  rozsypywały, 
z czego wnoszę, że poganie ciało zmarłych na owych brukach nad donicą czyli urną w środku 
koła zostawioną palili, popioły w tej urnie zmiatali i kamieniem wielkim nasuwali przeto 
mając tutaj cmentarz taki, mogli mieć i Bożnicę, czyli kaplicę swoją”9.

Ponad sto lat później na to miejsce wrócili archeolodzy z Muzeum Okręgowego 
w Tomaszowie i Piotrkowie. Wielu mieszkańców Mierzyna pamięta namioty badaczy rozbite 
w tzw. Brzezince obok szkoły. Byli i tacy, którzy z zaciekawieniem przyglądali się pracy 
archeologów na polu Józefa Olejnika. Miało to miejsce w latach 1972-1977, a pracami 
kierował mgr Marcin Gąsior. Stanowisko położone było na krawędzi doliny Luciąży, 
po prawej stronie drogi Mierzyn - Rozprza, w odległości 250 m na północ od cmentarza 
parafialnego. Łącznie odsłonięto powierzchnię 3200 m², znajdując 123 groby ciałopalne, 
w tym 83 groby z obwarowaniem kamiennym, 33 popielnicowe i 7 jamowych. Typową 
formą grobu dla tego cmentarzyska jest grób jednopopielnicowy, z obwarowaniem z płyt 
kamiennych wzmocnionych kamieniami polnymi, wyposażony w naczynia ofiarne w ilości 
od jednego do trzech. Na cmentarzysku znaleziono niewielką ilość przedmiotów metalowych, 
głównie ozdób. Do ciekawszych należą: szpila z tarczkowatą główką, osiem kółek żelaznych, 
szczypce, igła i szpila z łabędziowatą główką. Pośród ozdób brązowych najciekawsze są 
dwa wisiory brązowe, gruszkowate oraz fragmenty płytek kościanych zdobionych rytymi 
kółeczkami. Okres użytkowania cmentarzyska można datować na cały okres wczesnolateński 
i wiązać je z początkami osadnictwa tzw. kultury wschodniopomorskiej w dorzeczu Luciąży 
(V-III w. p. n. e)10.

Podobne badania prowadzono w Mierzynie Grobli. Najwcześniej, bo w roku 1968 Ewa 
i Andrzej Wójcikowie z Muzeum Okręgowego w Piotrkowie badali osadę kultury przeworskiej. 
Niestety efektów swych badań nie opublikowali. Nieco później, bo w latach 1974 i 1977 
prowadzono kolejne badania w tym rejonie. Przyczyną podjęcia prac wykopaliskowych 
w tamtym miejscu było odkrycie w trakcie badań powierzchniowych w roku 1973 częściowo 
zniszczonego przez wybieranie piasku grobu jamowego-ciałopalnego. W wyniku prac 
odsłonięto 11 grobów ciałopalnych, w tym 2 popielnicowe i 9 jamowych. W roku 1977 
odnaleziono kolejne 72 groby ciałopalne. Cmentarzysko to położone było na wschodnim 
skraju lasu pomiędzy wsią Mierzyn i korytem rzeki Luciąży, na wydmie przeciętej starą 
(istniejącą od średniowiecza ) drogą z Mierzyna do Cieszanowic i Gorzkowic. Wśród 
wielu znalezionych przedmiotów najliczniejszą grupę stanowiła ceramika: naczynia 
w liczbie 60 egzemplarzy, lepione ręcznie, i tylko jedno wykonane na kole garncarskim. 
Były to naczynia baniaste, wazowate o profilu esowatym; misy, czarki i kubki. Odkryto 
również broń: groty, oszczepy, imacze i okucia brzegów tarczy, okucia drzewców włóczni 
i oszczepów. Zaleziono też elementy stroju i ozdoby: fibule (zapinki), wisiorki, sprzączki, 
grzebienie oraz narzędzia i przybory: nożyce, noże, szydła i igły, przęśliki, metalowe 
elementy szkatułek, okucia wiadra, skuwki, ozdoby kościane, osełki oraz figurkę ptaka 

9 Opis kościoła sporządzony przez ks. I. Bogusławskiego w roku 1851, APM
10 Informator archeologiczny, Rok 1976, Warszawa 1977, s. 111-112 
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z gliny, która była prawdopodobnie częścią pokrywki garnka11.
Według J. Ziętka cmentarzysko prawdopodobnie użytkowano około 130 lat, między 

130 r. n.e., a 260 r. n.e. W odległości około 200 m znajdowała się wspomniana wyżej 
osada kultury przeworskiej. Zabytki, które tam znaleziono, datowane są na ten sam okres, 
podobnie jak te opisywane ze cmentarzyska. Niewątpliwie należy przypuszczać, że były 
one ze sobą funkcjonalnie powiązane.

Badania te oraz liczne ślady pobytu ludzi, jeszcze przed budową grodziska i osady 
średniowiecznej świadczą o tym, że najbliższe okolice wsi zamieszkiwane były jeszcze 
przed przyjęciem chrześcijaństwa. Nie dziwią więc legendy i podania, które mówią, 
że kościół zbudowany był na wzniesieniu, w miejscu kultu pogańskiego. Pisze o tym 
w swoich sprawozdaniach parafialnych ks. I. Bogusławski, który twierdził, że mierzyński 
kościół powstał na miejscu kontyny (gontyny, chramu), a więc miejscu spotkań, modlitw, 
nabożeństw, wróżb pierwszych Słowian, być może był tam tzw. święty gaj. Dzisiaj 
Mierzyn znajduje się w internetowym wykazie takich miejsc na terenie Polski12.

Niestety teza ta musi pozostać w sferze domysłów, z powodu braku dowodów 
źródłowych. Można ją jednak przyjąć. Jak podają bowiem historycy mediewiści, najstarsze 
kościoły w Polsce budowane były w miejscach kultu religijnego Słowian. Wydaje się, że 
lekki pagórek, na którym stoi świątynia mierzyńska był w istocie sercem tej okolicy 
i tutaj ówcześni mieszkańcy mogli oddawać się praktykom religijnym wielbiąc swoich 
bożków. W miejscu świętym zdecydowano się w późniejszych czasach wybudować 
kościół, najpierw drewniany, a później murowany (jak pisze ks. Bogusławski).

Pisząc o znaleziskach archeologicznych, wspomnieć należy o skarbie, który wykopano 
w roku 1881 podczas orania ziemi dworskiej. Znalezisko składało się z monet srebrnych 
z II połowy XIV wieku, których przeszło 400 przejęto od znalazców. To, co ocalało z tego 
wykopaliska składało się głównie z półgroszy koronnych i denarów Kazimierza Wielkiego. 
Pierwszych było 35 sztuk, drugich przeszło 370. Obok nich zaleziono: 5 całkowitych 
groszy praskich króla Karola Luksemburczyka, 3 denary tegoż samego monarchy, 1 denar 
węgierski Karola Roberta i przeszło 200 sztuk trudnych do zidentyfikowanych monet, 
prawdopodobnie śląskich13.

11 Ziętek J., Cmentarzysko kultury przeworskiej w Mierzynie Grobli, stan. 2. gm. Rozprza, woj. łódzkie. Kultura przeworska,odkrycia-
interpretacje-hipotezy, tom I, Łódź 2004, s. 25-86
12 Https://opolczykpl.
13 Bogusławski R., Mierzyn-z historii wioski i jej mieszkańców, Na sieradzkich szlakach, 2006, nr ¾, s. 28
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Grodzisko stożkowate - fortalicja Nagodziców

Widok na grodzisko od strony północnej, zdjęcie autorki

Grodzisko leży wśród łąk, na zachód od centrum wsi nad ciekiem wodnym - dopływem 
Luciąży, na północ od tzw. Habtyzowa. Stanowi pozostałość dawnego grodu, którego początki 
mogły sięgać XII - XIII w14. Ma kształt ściętego stożka i otoczone jest wałem obronnym 
o wysokości do 5 metrów oraz zasypaną dziś fosą o szerokości do 8 metrów. Obiekt ten 
śmiało można identyfikować ze wzmianką pochodzącą aż z 1447 r. o fortalicji, związaną 
z podziałem majątku przedstawicieli rodu Nagodziców/Mierskich15. Grodzisko wpisane jest 
do Wojewódzkiego Rejestru Zabytków, nr rej. 199 z 1970 r. i nie było dotąd przedmiotem 
badań wykopaliskowych, przeprowadzono jedynie badania powierzchniowe. W czasie tych 
badań na powierzchni grodziska znaleziono m.in. fragmenty naczyń glinianych, datowane 
przez znalazców na XII - XIII w. Materiały z badań powierzchniowych znajdują się obecnie 
w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Wokół samego grodziska 
znajdowano liczne fragmenty naczyń kultury przeworskiej z początków naszej ery, z okresu 
wczesnego i późnego średniowiecza oraz z okresu nowożytnego16. Około 1900 roku na 
grodzisku wykopano gruby łańcuch o prostokątnych ogniwach, długi na około 50 cm.

Mierzyn w XIII - XIV wieku

Najstarsze dzieje Mierzyna związane są niewątpliwe z gródkiem rycerskim (czyli „naszym 
grodziskiem”) leżącym w dolinie Luciąży (lewy dopływ Pilicy), nieopodal nadrzecznych 
bagien, 6 km na południowy-wschód od najważniejszego grodu tejże okolicy - Rozprzy. 
Rozprza i okolice stanowiły wtedy lokalną wspólnotę opolną. Obszar otoczony był zwartymi 
kompleksami leśnymi, widocznymi od strony południowej i wschodniej wsi Mierzyn17. 
O tym, że był to teren podmokły, bagienny świadczyć mogą zapiski pochodzące z kroniki 
szkoły w Mierzynie. Wspomina się tam, że do grodziska z miejsca osiedlenia się ludności 
prowadził usypany wał oraz ścieżka wykonana z okrąglaków, które mieszkańcy wykopywali 
jeszcze na początku XX wieku18.

14 Szymczak J., Grody w Polsce środkowej i zachodniej w okresie rozbicia dzielnicowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego, 
Nauki Humanistyczno-Społeczne, Folia Historica, Nr 70, s. 35
15 Gieysztor A., Owies w daninach łowieckich w Polsce średniowiecznej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R.XI, nr 2, 1963, s.222
16 Szukała M., Grodziska województwa piotrkowskiego, przewodnik, Piotrków Tryb. 1997, s. 17-18
17 Szyszka J., Gród w Rozprzy i najdawniejsza struktura własnościowa opola rozpierskiego, Roczniki Historyczne, rocznik 73, 2007, s. 
58-59, 
18 Kronika Szkoły w Mierzynie, Archiwum Szkoły Podstawowej w Mierzynie
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W XIII wieku gródek rycerski, który, jak wspominałam, funkcjonował już prawdopodobnie 
w wieku XII, stał się miejscem, które odwiedził Kazimierz Kondratowicz, książę kujawski. 
Gródek  stanowił centrum dóbr Jelitów w zachodniej części ich włości19. Świadczy o tym 
również materiał archeologiczny datowany począwszy od XI i XII w., a obejmujący epokę 
średniowiecza i epokę nowożytną. Wśród licznych stanowisk archeologicznych w Mierzynie, 
a jest ich 19, na szczególną uwagę zasługują stanowiska nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znaleziono 
tam liczne fragmenty ceramiki oraz grot bełtu i sprzączkę. Obejmują swym zasięgiem 
grodzisko i tereny doń przylegające20. Po dość szczegółowej analizie można postawić tezę, 
że tuż za grodziskiem znajdowała się średniowieczna osada zamieszkana przez ówczesnych 
mieszkańców Mierzyna.

Jeden z pierwszych, historycznie potwierdzonych właścicieli Mierzyna z rodu Jelitów 
- protoplasta rodu Remiszewskich i Mierskich - Dziwisz, cześnik sieradzki, w roku 1342 
przeniósł istniejącą już wieś na prawo niemieckie. Było to częste zjawisko w XIV wieku 
w dobrach własności szlacheckiej. W tym samym roku prawo to otrzymały Remiszewice, 
a w roku 1346 Wardzyn - wsie należące do dóbr Remiszewskich. Co prawda St. M. 
Zajączkowski wspomina, że była to zapomniana wieś Czerzyn21, ale według mnie ta wieś to 
Mierzyn.

Znaczenie wsi wzrosło najpewniej po roku 1344, kiedy to decyzją ówczesnego władcy 
polskiego Kazimierza Wielkiego została wyznaczona najważniejsza droga handlowa na 
terenie naszego kraju, tzw. droga toruńsko-krakowska. „Wiodła ona z Torunia przez Brześć 
Kujawski, Łęczycę Zgierz, Rzgów, Tuszyn, Srock, Rękoraj, Karlin do Piotrkowa, a następnie 
przez Rozprzę, Mierzyn, Trzepnicę, Bęczkowice, Cieśle, Ochotnik, Korytno do Przedborza 
i dalej przez Kurzelów, Małogoszcz, Jędrzejów, Miechów do Krakowa”22.

Najprawdopodobniej w tym samym wieku powstała parafia mierzyńska. Dowodem jest 
pojawienie się w dokumentach źródłowych plebana Mathiasa z Mierzyna (1399). Co prawda 
najstarsza część kościoła została wzniesiona w XV wieku, ale jak głosi legenda, w miejscu 
tym, wcześniej istniał kościół drewniany.

Liber Beneficiorum Jana Łaskiego oraz regestry poborowych jako źródło 
wiedzy o XVI-wiecznym Mierzynie

W szczątkowym archiwum parafialnym znajduje się, napisany w języku łacińskim, odpis 
aktu Kapituły Gnieźnieńskiej z roku 1521, a dokonany w roku 1671 przez ks. Stanisława 
Rzuckiego, kanonika gnieźnieńskiego. Odpis ten jest identyczny z odpowiednim fragmentem 
Liber Beneficiorum Jana Łaskiego. Nosi on tytuł „Erekcja kościoła w Mierzynie 1521r.” Nie 
jest to jednak erekcja. a stwierdzenie uposażenia i granic dawno już istniejącej parafii pod 
wezwaniem Św. Mikołaja, o czym w dokumencie wyraźnie powiedziano: „Do tegoż wyżej 
wzmiankowanego kościoła w Mierzynie należy od czasów starożytnych - spectant enim ex 
antiqo ad eandem Ecclesiam ultra praedictam Mierzyn”23.

Opis parafii z początku XVI wieku, zarządzanej przez ks. Jana Mirskiego daje nam wiedzę 
na temat ówczesnego Mierzyna oraz funkcjonowania kościoła parafialnego. Uposażenie 
parafii było dość duże, bo na utrzymanie proboszcza, dwóch wikariuszy, organisty i sługi 
kościelnego parafia miała następujące włości i dochody: z zachodniej strony kościoła dom 
i budynki plebańskie (tak jak i obecnie) z ogrodami i rolą, a w przedłużeniu tegoż, obszerną 
sadzawkę i drugą mniejszą; od strony południowej kościoła, oddzielne domy dla wikariuszy, 
za tymi zaś domami również sadzawka (dziś jest tu mały placyk-parking ). Miała też pole 

19 Szyszka J., Gród w Rozprzy...s. 70-71
20 Badania w roku 1985 prowadził J. Karolczyk, materiały z archiwum Muzeum Okręgowego w Piotrkowie Tryb.
21 Zajączkowski S. M., Wielowioskowa..., s. 201
22 Augustyniak J., Średniowieczne przeprawy przez Pilicę i ich obrona, Łódź 2014, s. 344
23 Łaski J., Liber Beneficiorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. II, s. 192, Gniezno 1881



13

trzyłanowe zwane Niwa, a z drugiej strony plebanii od północy również ziemię, aż do granic 
wsi Bryszki, tejże samej przestrzeni łąkę zwaną Krzetla, z której zbierało się trzy wozy siana, 
drugą łąkę zwaną plebańską z przyległym lasem dotykającym granic Cieszanowskich, nadto 
4 łany w Bryszkach, z których dzierżawy płacono proboszczowi po 6 gr z łana. Nadto z 4 
łanów należących do obu dworów w Mierzynie (gdzie był drugi, nie wiadomo), szlacheckich, 
dziedzicznych, a obsadzonych kmieciami, którymi byli: Jakub Milczuch, Jan Koruna, 
Stanisław Spychała, czwarty zaś łan zwany Tworkowski niezajęty, oraz z 4 pól dworskich 
zwanych: Chyszczyska, Korzeń, Leszczyce i Kopaniny należała się z dawna dziesięcina 
w naturze, ze wszystkich zaś pól kmiecych mierzyńskich dziesięcina w pieniądzach po 1 
groszu z łana do równego podziału między proboszcza mierzyńskiego i kasę arcybiskupią 
w Gnieźnie. Z Rajska dwojakiego, Bryszek, Daniszewic, Cieszanowic i Szczepanowic 
wszyscy kmiecie dawali dziesięcinę w naturze zwożoną przez tychże; z dworów zaś 
dziesięcinę zwoził proboszcz własnym sumptem. Z Tomawy dziesięcina w naturze z jednego 
łanu dworskiego zwanego Stare Chlewce, podobnie ze wsi Żerechowa ze wszystkich pól 
wiejskich z wyjątkiem pól: Kamień, Budzianów/ Chudzianów płacono dziesięcinę w naturze, 
toż samo z dawnych i dodanych pól dworskich w Cieszanowicach. Z Remiszewic (par. 
Czarnocin), Praszek (par. Łaznów), Pokrzywnicy (par. Piątek Wielki) i Łąk( Łęki Szlacheckie 
w par. Ręczno), wsie jakkolwiek nie należące do parafii Mierzyn, jednak z dawna dawać mieli 
dziesięcinę w naturze. Z Wilkoszewic (par. Rozprza) należała się dziesięcina z jednego pola 
dworskiego, leżącego na południe od dworu, a zwanego Niwa. Z Wiskitna (par Mileszki) 
i Wardzyna (par. Czarnocin) należy się dziesięcina: z Wiskitna ziemi sołectwa, a z Wardzyna 
z ziemi dworskiej. Razem około 6 łanów pól i łąk.

Proboszczowie posiadali też plebański folwark Kulizów, składający się z kilku łanów. 
Z tego uposażenia na utrzymanie dwóch wikariuszy szły dochody z ról kmiecej i spychalińskiej, 
na utrzymanie zaś organisty dochód z gruntu zagrodniczego i łąki tam leżącej.

Z dokumentu tego dowiadujemy się, że szesnastowieczny Mierzyn podzielony był między 
dwóch właścicieli. Jednymi z nich byli niewątpliwie Mirscy, istniały dwa dwory oraz siedziało 
wtedy we wsi trzech chłopów. Poznajemy ich nazwiska.

Dzisiejsza część Mierzyna zwana Kulizów była odrębnym folwarkiem plebańskim 
i tak było do uwłaszczenia, aż do roku 1864. Prawdopodobnie Kulizów kończył się tuż 
za kościołem przy strumyczku, strudze, która wypływała w okolicach dzisiejszego parku, 
prawdopodobnie ze stawu, dziś jest to rów odchodzący od pierwszego stawu za kościołem. 
Strumyk ten wpływał do Luciąży. Między kościołem a grodziskim teren był podmokły, do 
dziś w wielu miejscach znajduje się tam ziemia torfowa.

O tym, że parafia istniała już przed rokiem 1521 świadczy również fakt, że w dokumencie 
z roku 1399 wspomniano o plebanie Mateuszu z Mierzyna. Mniemam, że parafia mogła być 
utworzona w poł. XIV wieku, świadczy o tym dziesięcina, którą ściągano z odległych miejsc 
w dawnym województwie sieradzkim.

Kolejnym dokumentem źródłowym dającym wiedzę na temat wsi Mierzyn w XVI wieku 
są rejestry poborowych, (rejestr wykorzystywano na sejmach w celu kontroli ściąganych 
podatków, był to wykaz poddanych, ziemi i budynków, od których właściciele płacili 
podatek) z lat 1511 i 1518 oraz 1552–155324. Na początku XVI w. do wsi należało 4,5 łana 
ziemi, znajdowała się tutaj karczma i opuszczony wtedy młyn. Nieco później, bo w roku 
1552/1553 wieś podzielona była na dwie części. Jedna była w rękach nieznanej z imienia 
wdowy Mirskiej i jej dzieci, będącej właścicielką 3 chłopów i 2 łanów ziemi. Druga część 
należała do Jana Mirskiego posiadającego 10 chłopów i młyn. Warto dodać, że młyn ten 
występuje później jako młyn Gajny i pod taką nazwą znajduje się w księgach metrykalnych 
oraz na mapie Prus Południowych Davida von Gilly (1802 - 1803) oraz mapach Reymanna 

24 Źródła dziejowe, tom 13, Polska XVI w. pod względem geograficzno-statystycznym opisana przez Adolfa Pawińskiego, Wielkopolska, 
t. II. s. 200, 253, Warszawa 1883
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z początku XIX wieku. Znajdował się na rzecze Luciąży, na granicy włości mierzyńskich tuż 
za wsią  Wilkoszewice (na północny wschód od tej wsi). Po jego upadku powstał w tej okolicy 
tzw. nowy młyn

Okolice Mierzyna, Mapa Prus Południowych Dawida von Gilly (1802 - 1803),https://
www.sgggee. 
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Rozdział II. Właściciele majątku Mierzyn

Nagodzice-Remiszewscy - Mierscy/Mirscy herbu Jelita

Pierwszymi właścicielami wsi byli przedstawiciele znanego 
rodu rycerskiego Nagodziców herbu Jelita. Pierwszym znanym 
właścicielem Mierzyna był Klemens z Mierzyna (wspominany już na 
str. 7), najpierw kasztelan sieradzki (1305-1316), a później wojewoda 
sieradzki (1317-1330) poręczyciel rozejmu z Zakonem Krzyżackim25. 
Był ojcem Dziwisza z Remiszewic i Mierzyna, cześnika sieradzkiego, 
który pojawia się w dokumentach w latach 1342-135426. W XIV wieku, 
jedna z gałęzi rodu rozrzuconego w sieradzkim i łęczyckim, która 
przyjęła nazwisko Remiszewski- Romiszowski posiadała Remiszewice, 
Mierzyn, Pokrzywnicę, do 1419 r. Wiskitno, Wardzyn27. Z rodziny tej 

wyłonili się przedstawiciele Mierskich, rodu szlacheckiego będącego właścicielami wsi aż 
do XVII wieku. Obydwa nazwiska ukształtowały się właśnie w tym czasie (wiek XIV), a ich 
brzmienie wywodzi się od nazw wsi, którymi władali.

Kolejnym, historycznym i udokumentowanym źródłowo, panem na włościach mierzyńskich 
jest Jarosław z Mierzyna i Wardzyna, stolnik, później cześnik sieradzki, pojawiający się 
około 1394, zmarły przed 1417 r.28 Ze związku Jarosława i Agnieszki narodził się Tomasz 
z Mierzyna pojawiający się w dokumentach ksiąg ziemskich z sieradzkiego w latach 1411-
1453, a zmarły ok. 1457 r., od 1412 łowczy sieradzki większy. Zostawił on w spadku swoim 
synom 5 wsi i 1 dział. Z dwu małżeństw, drugiego z Katarzyną, miał Tomasz co najmniej 6 
dzieci:

- Tomasza z Cieszanowic, zm. przed 1467, ten z żoną Beatą miał Andrzeja z Cieszanowic;
- Piotra zm. przed 1453, który z żona Jadwigą miał Jana z Mierzyna i Jadwigę zamężną 

z Marcinem z Zdzieszulic;
- Klemensa z Golesia i Goleńskiej Woli, który z żoną Jadwigą miał Mikołaja i Zygmunta 

oraz Jadwigę, żonę Marcina z Modrzewa;
- Mikołaja Misztala z Mierzyna;
- Jakuba z Podstoli;
- Małgorzatę.
Wśród wnuków i prawnuków pary Jarosław/Katarzyna widzimy dziedziców Mierzyna: 

Piotra i Mikołaja oraz Jana - syna Piotra i Mikołaja, występującego jako Nicolaus doctor 
de Mirzin, syna wspomnianego wyżej Mikołaja. O tym niezbicie dowodzi zapiska sądowa 
opublikowana przez Aleksandra Gieysztora następującej treści: „Oto 15 V 1452 przekazał 
on (Tomko) pożytki płynące ze szronowego swoim zstępnym: synom swoim, Tomaszowi 
z Cieszanowic i Mikołajowi z Mirzina, oraz wnukowi swemu, Janowi z Mirzina, synowi 
nieżyjącego wtedy Piotra”, co w oryginale brzmiało: Nota, in facie iudicii personaliter 
constitutus nobilis Thomas precinctus de Mirzin venator terre Stradiensis fassus est—Thome 
de Czeszonowicze, Nicolao de Mirzin, Johanni de ibidem olim cuiusdam Petri de Mirzin29. 
Niestety cała ta podstawa archiwalna, czyli zapiski sądowe z województwa sieradzkiego uległa 
zniszczeniu w 1944 r., w okresie powstania warszawskiego. Tutaj należy sobie uświadomić, że 
wszyscy wyżej wymienieni dziedzice Mierzyna zamieszkiwali fortalicję, której pozostałości 
jako tzw. grodzisko znajduje się w południowo-zachodniej części Mierzyna, a Mikołaj - syn 

25 Szyszka J., Ród Jelitów w ziemi sieradzkiej w średniowieczu, Wydział Historii UMK, Toruń 2004, s. 100, 108
26 Odnotowuje go Kodeks Dyplomatyczny Wielkopolski, tom 2, nr 1257, tom 3 nr 1323, Herbarz Paprockiego, s. 268; występuje również 
w spisie sporządzonym przez A. Szymczakową i J. Bieniaka, Urzędnicy łęczyccy, sieradzcy i wieluńscy w XIII - XV wieku, s. 102
27 Zajączkowski S. M., Studia nad wielowioskową własnością szlachecką w Łęczyckiem i Sieradzkim i jej rola w   osadnictwie (od końca 
XIV do poł. XVI w.), Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, R. IV, nr 2 1966, s. 188
28 Odnotowuje go A. Pawiński w swych Tekach, tom IV,  nr  4964, nr  6477 oraz Spisy urzędników sieradzkich z lat 1386-1502
29 Gieysztor A., Owies w daninach…, s. 223
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Mikołaja to zapewne fundator najstarszej części kościoła mierzyńskiego, tzw. prezbiterium.
W Liber Beneficiorum Jana Łaskiego z roku 1521 w akcie erekcyjnym kościoła pojawia 

się Jan Mierski, pleban i zarazem dziedzic Mierzyna. Nadmienić należy, że funkcję 
proboszcza w dawnych czasach niekoniecznie musiała pełnić osoba duchowna zwana wtedy 
plebanem,ale i osoba świecka. Prawdopodobnie tenże Jan był podczaszym sieradzkim, bo 
tak był tytułowany w roku 151930. Kolejni znani właściciele to wymienieni w r. 1552/1553 
w regestrze poborowym, Jan (również właściciel części Wronikowa Małego i Dużego), 
jego brat Rafał (mający część Łochyńska, Straszowa, Tomawę) oraz wdowa Mirska, być 
może matka w/w oraz Benedykt właściciel  Żerechowy, Ogrodzonej, części Wronikowa 
Małego i Dużego31. Nieco wcześniej, około 1547 r. wymienia się Stanisława i Benedykta 
syna Mikołaja32, a z metryk kościelnych dowiadujemy się, że w roku 1612 matką chrzestną 
była Małgorzata córka Stanisława, który w tym czasie był dziedzicem Mierzyna. Metryki 
te obejmujące lata 1611-21 nie zachowały się. Wiedzę na temat Małgorzaty zaczerpnęłam 
z opisu kościoła sporządzonego w 1851 roku przez ks. I. Bogusławskiego33. W tymże opisie 
znajduje się notatka o starożytnym nagrobku wykonanym na tablicy z drzewa nieznanego 
wiszącym na ścianie w kościele mierzyńskim dla synów dziedzica Mierzyna Mirskiego. „Na 
jednej stronie tej tablicy na tle lazurowym jest wymalowany na wierzchu obrazek Matki 
Boskiej z rękami złożonymi, na spodzie zaś odmalowani dwaj chłopcy klęczący ze złożonym 
rączkami ku obrazkowi obróceni w sukniach i w takich płaszczykach gronostajami podbitych, 
przy jednym leży czapeczka czerwona z futerkiem ciemnem i białym piórkiem, a nieco dalej 
herb w polu czerwonym i dwiema liniami na krzyż na cztery części podzielony, w którym 
u spodu w pierwszym jest róża, w drugiej topór, na trzecim gryf i trzy strzały na krzyż. Na 
drugiej stronie tej tablicy jest 10 wierszy białą farbą napisanych, lecz przez czas tylowieczny 
i wilgoć tak litery pościerane, że z wielką trudnością i domysłem można tylko 8 wierszy 
przeczytać, jak następują:

tu leżą młodo umarli kochani synowie
Andrzej i Jan z Mierzyna Mierskich potomkowie,
których niezbyta parka w tym grobie zamknęła

rodziców pozostałych smutku nabawiła
(w tym miejscu dwu wierszy przeczytać nie można)

Zrodzony Andrzej na świat roku tysięcznego
czterdziestego wtórego, a umarł trzeciego,czterdziestego czwartego Jan jest urodzony

czterdziestego piątego do grobu położony34

Wspomniany Stanisław, ojciec Małgorzaty, dziedzic Mierzyna figuruje również 
w dokumencie zachowanym w szczątkowym archiwum parafialnym z roku 1623.

Mirscy, wywodzący się, jak już wspomniałam, z rodu Nagodziców nosili herb Jelita 
zwany inaczej Koźlarogi. Herb ten znajduje się na dwóch zwornikach przęseł sklepienia 
prezbiterium kościoła mierzyńskiego, co oczywiście również potwierdza tezę o posiadaniu 
wsi przez tę rodzinę. Do posiadłości Nagodziców należały m.in. Cieszanowice, Gomulin, 
Laski, Majkowice, Mierzyn, Parzniewice, Postękalice, Remiszewice, Rozprza, Woźniki, 
Wroników. Karol Potkański, historyk żyjący na przełomie XIX i XX wieku, a piszący o rodzie 
Nagodziców, twierdził, że okolice Rozprzy były lub mogły być gniazdem rodowym tegoż 
rodu, który później rozprzestrzenił się na inne tereny35. Ród Nagodziców nie miał większego 
znaczenia w ciągu całego XII i XIII wieku. Ich wpływy i znaczenie zaczynały się dopiero 
w wieku XIV i nie trwały zbyt długo. Odnalezienie starego gniazda Nagodziców nie jest 

30 Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI - XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1993, s. 155
31 Pawiński A., ,Polska XVI wieku…, s. 253-254, 269
32 Uruski S., Rodzina, Herbarz szlachty polskiej, tom 11, 1914, s. 125
33 Akta dziekańskie kościoła parafialnego w Mierzynie dekanatu piotrkowskiego 1521-1911, sygn. KD 141, AACZ
34 Księgi dziekańkie parafii.., sygn. KD 141, AACZ
35 Potkański K., Ród Nagodziców, Pisma pośmiertne, t. 2, Kraków 1924, s. 226-237
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łatwe, bowiem już w XIV wieku i wcześniej szlachta polska była rozproszona i rozrzucona 
po wszystkich dzielnicach państwa. Ich włości znajdowały się w różnych miejscach, często 
oddalonych o dziesiątki mil. Nagodziców spotykamy i w krakowskiem i w sieradzkiem.

Idąc tokiem rozumowania K. Potkańskiego można postawić tezę, że gniazdo rodowe 
znajdowało się w okolicach Rozprzy. W pełni ją popieram. Przytoczę B. Paprockiego, który, 
choć żyje w XVI wieku, to pisze w swym herbarzu następująco: „wszyscy ci Jelitowie 
rozumieją za najstarsze gniazdo swe Mojkowice (Majkowice) w sieradzkiej ziemi, w powiecie 
piotrkowskim” i dalej „tego rycerstwa jest bardzo wiele w Królestwie Polskiem, wszakoż 
jednak najwięcej w sieradzkiej ziemi36. Wzdłuż Pilicy i jej dopływu - Luciąży znajdowały się 
liczne stare osady, pośród których leżał prastary gród Rozprza, najważniejszy gród osadniczy 
tegoż terenu. Tak jak wszystkie ówczesne grody znajdował się wśród bagnistej, podmokłej 
nadrzecznej doliny, a ślad jego pozostał do dziś. Na wschód od Rozprzy, w pobliżu Łochyńska 
istnieje okrągły nasyp, który jeszcze w XVI wieku zwał się grodziskiem, a 6 km od niego 
na gruntach wsi Mierzyn spotykamy drugi nasyp - mierzynskie grodzisko zwane górką 
Markiewicza. Oczywiście Majkowice nie są gniazdem rodowym Nagodziców. Same Majkowice 
powstały w pierwszej połowie XIII wieku, a założycielem był Mojek z Nagodziców. Być może ten 
sam utworzył Majkowice w okolicach Piotrkowa. Zdaniem wspomnianego już Paprockiego w roku 
1386 w dwóch osadach siedzieli Nagodzice, a mianowicie w Szczepanowicach i Bęczkowicach, 
a w roku 1410 do rodu tego należą oprócz Majkowic: Wroników, Laski, Woźniki37. K Potkański 
przytacza  również inne źródła, a mianowicie Herbarz Kapicy Milewskiego, w którym zapisano 
że w roku 1411 spotykamy Dziwiszów-Nagodziców w Potulicach, Łękach, Pieczkowie (Starej 
Wsi), w roku 1414 w Łochyńsku, a w roku 1406 w Kisielach38. Dziwisz to prawdopodobnie imię 
rodowe Nagodziców. Według Liberum Benoficiorum Jana Łaskiego część wsi Straszów nosiło 
nazwę Dziwiszewa39, co świadczy o obecności tutaj Nagodzica. B. Paprocki do Nagodziców 
zaliczał Cieszanowskich z Cieszanowic, Mierskich z Mierzyna Rajskich z Rajska, Gomolinskich 
z Gomulina oprócz tego Pieczkowskich - prawdopodobnie od wsi Piczków, czyli Starej Wsi, 
Łochyńskich - prawdopodobnie z Łochyńska. Wszystkie te miejscowości to bliższe lub nieco 
dalsze okolice Mierzyna. Nie ulega żadnej wątpliwości, że musieli być oni tam osiedleni dawno, 
byli to tzw. gniezdnicy. Rozprza już w XIV wieku należała do Nagodziców, o czym świadczy 
wiele zachowanych dokumentów źródłowych. K Potkański twierdzi, że już w XII wieku Rozprza 
i okolice mogły do nich należeć i stąd ród powędrował do ziemi krakowskiej40.

Do takich samych wniosków dochodzi J. Szyszka, który pisze, że „Jelitowie (Nagodzice) 
posiadali rozległy obszar rozciągający się na południe i południowy wschód od Rozprzy, z centrum 
w Mierzynie”41. Według niego w wielu okolicznych wsiach siedziała szlachta z rodu Jelitów. Były 
to m.in. Daniszewice,Wilkoszewice, Szczepanowice, Rajsko,Szczukocice42. Mierzyn według mnie 
był założony przez Jelitczyków-Nagodziców. Świadczy o tym mierzyńskie grodzisko datowane przez 
niektórych na wiek XII. Wszystkie przytoczone wcześniej fakty oraz ilość Nagodziców w okolicach 
Mierzyna i Rozprzy bardzo sensownie bronią tezy o tym, że ród ten pochodził z tych okolic, a sam 
Mierzyn został przez nich założony. Również herb Jelita będący znakiem Nagodziców stał się herbem 
nie tylko Mierskich i Remiszewskich ale również Cieszanowskich, Gomulinskich, Łochyńskich, 
Żeromskich, Rajskich, Wilkoszewskich.

36 Herby rycerstwa polskiego zebrane i wydane przez Bartosza Paprockiego r.p.1584. Wydanie Kazimierza Turowskiego, Kraków 1858, 
s. 256
37 Herby rycerstwa polskiego..., s. 256
38 Potkański K., Ród Nagodzicow…, s. 231-233
39 Łaski J., Liber Beneficiorum..., t. II s. 191
40 Potkański K., Ród Nagodziców..., s. 233-235
41 Szyszka J., Gród w Rozprzy…, s. 69
42 Tamże, s. 70-71
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Wolscy herbu Lis

W II połowie XVII wieku właścicielami Mierzyna był ród 
Wolskich. W akcie metrykalnym z 1669 r. Aleksander i Stanisław 
Wolscy z Mierzyna figurują jako świadkowie małżeństwa zawartego 
w Bęczkowicach pomiędzy szlachetnie urodzonym Franciszkiem 
z Tarnowa Tarnowskim, dziedzicem Bęczkowic a Anną Złobnicką43. 
Prawdopodobnie to tenże sam Aleksander Wolski, który testamentem 
wspominanym przez ks. Zadera na pocz. XIX wieku, w roku 1691 
zapisał organiście dom z rolą, łąką i ogrodem44. W 1677 w księgach 
Liber Babtisatorum - księgach ochrzczonych parafii Rozprza jako 

świadek chrztu występuje Zofia Wolska z Mierzyna, przypuszczalnie matka lub żona jednego 
z nich45. W roku 1705 księgi metrykalne parafii Kamieńsk46 odnotowują Jakuba Wolskiego 
z Mierzyna, który jest świadkiem chrztu. Kasper Niesiecki w Herbarzu Polski wymienia, 
wśród wielu Wolskich47 rodzinę Wolskich herbu Lis z Woli Blochowy w woj. sieradzkim. 
Z tych dwóch było braci rodzonych, Władysław sędzia grodzki piotrkowski i Wincenty, 
dziedzictwo ich było Wola Blachowa (Blakowa), Mierzyn, Łagiewniki, Lgota, Mniszków48. 

Święciccy herbu Jastrzębiec

Kronikarz heraldyczny Bartosz Paprocki w swoim herbarzu do 
najbardziej znanych rodzin pieczętujących się herbem Jastrzębiec zaliczył 
ród Święcickich. Pisał o nim, że był rozrodzony i możny oraz skoligacony 
ze znakomitymi rodzinami Mazowsza i Wielkopolski. Przedstawiciel 
tegoż rodu Felicjan Święcicki był od roku 1713 właścicielem Mierzyna. 
Ród ten posiadał wokół Rozprzy okoliczne wsie. W II połowie XVII wieku 
przedstawiciele tej rodziny posiadali Świerczyńsko, Łochyńsko, Straszów 
i dość często pojawiali się w księgach metrykalnych parafii Rozprza. Sam 
Felicjan, syn Floriana i Zuzanny, wywodził się z Łochyńska, tutaj przyszedł 

na świat w roku 167249, w 1696 roku był świadkiem na chrzcie Grzegorza - syna młynarza 
Sebastiana i Zofii pochodzących z Piczkowa, czyli Starej Wsi50. Felicjan był również właścicielem 
części Rajska Małego. Wieś ta, a przynajmniej jej część, była wcześniej w posiadaniu wspomnianej 
rodziny Wolskich. Dobitnie o tym świadczy odpis sporządzony przez rejenta piotrkowskiego Pawła 
Dębskiego w roku 1830, umowy zawartej 4 sierpnia 1715 r. pomiędzy Felicjanem Święcickim 
pisarzem grodzkim piotrkowskim a ks. Franciszkiem Ilimińskim, plebanem mierzyńskim. Jest 
w nim mowa o sprzedaży części Rajska przez Zofię Wolską, żonę Macieja Wolskiego. Nieco 
później, w 1719 roku Felicjan Święcicki zakupuje wieś Skrzydlną w powiecie limanowskim 
nieopodal Krakowa51.

Felicjan Święcicki i jego żona Anna z domu Zaborska zawierają związek małżeński 
prawdopodobnie w roku 1700 lub 1701 w parafii Szreniawa (gmina Charsznica, woj. małopolskie)52, 
bowiem w roku 1713 występują jako rodzice chrzestni w księdze ochrzczonych parafii 
Rozprza53. Anna była córką Jakuba Zaborskiego herbu Kopaszyna i Anny Wilkoszewskiej 

43 Akta małżeństw parafii Bęczkowice 1667 - 1685, s. 47, sygn. KM 9,  AACZ
44 Spis inwentarza kościoła mierzyńskiego. Wizyty biskupie (1521, 1796 - 1828), syg. KD 398,  AACZ
45 Liber baptisatorum parafii Rozprza 1660 - 1686, sygn. KM 1020,  AACZ
46 Metrica Baptisatorum ecclesiae parochialis Kamienscensis , sygn. KM 422,  AA CZ
47 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego, t. 9, s. 403, wyd. J. N. Bobrowicz, Lipsk 1839 - 1845
48 Herbarz Polski Kaspra Niesieckiego…., s. 403
49 Liber baptisatorum parafii Ropzrza 1660 - 1686, sygn. KM 1020, AACZ
50 Liber baptisatorum ecclesiae parochialis Rospieriensis (1686-1729), sygn. KM 1021, AACZ
51 Tomkowicz S., Inwentarz zabytków powiatu limanowskiego, s. 98, Muzeum Narodowe w Krakowie, 2008
52 Wiadomość przekazana przez p. M. Zaborskiego
53 Liber baptisatorum ecclesiae…,  sygn. KM 1021, AACZ
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z Wilkoszewic, urodziła się w parafii Skrzydlna w roku 168054. W Mierzynie urodziło się 
czworo dzieci małżonków Święcickich:

w r. 1719 Jan Chryzostom
w r. 1720 Kazimierz Józef
w r. 1721 Justyna Felicjana
w r. 1723 Maciej Kazimierz55

Kazimierz Józef był burgrabią krakowskim i właścicielem Skrzydlnej, którą w roku 1719 
zakupił jego ojciec Felicjan. Dziećmi tej pary byli też: Marceli Święcicki, stolnik kijowski 
oraz Kunegunda Święcicka, występująca w roku 1737 jako świadek na chrzcie. Zapewne 
Kunegunda i Marceli urodzili się przed rokiem 1719. Kunegunda Święcicka zawarła związek 
małżeński z Felicjanem Bierzyńskim. W dworze mierzyńskim urodziła się co najmniej 
dwójka ich dzieci. Wzmianka o nich pojawia się w Regestrze urodzonych parafii Mierzyn56. 
Nadmienić należy, że Marceli Święcicki, stolnik kijowski był właścicielem Łochyńska 
i Straszowa oraz przez kilka lat (w poł. XVIII w.) wsi Żerechowa. Tutaj we dworze narodziło 
się czworo dzieci zrodzonych przez Barbarę z rodu Nekanda-Trepka, żonę Marcelego57. 
Marceli Święcicki przeżył 80 lat i zgodnie ze swą wolą został pochowany w 1793 roku 
w kościele mierzyńskim58.

Felicjan Święcicki był sędzią grodzkim piotrkowskim. Jego nazwisko kilkakrotnie 
pojawiało się w dokumentach źródłowych, nie licząc oczywiście ksiąg metrykalnych. 
Felicjan został w roku 1738 deputatem na trybunał koronny (deputatów szlacheckich było 
dwudziestu siedmiu i byli oni wybierani corocznie na sejmikach deputackich po jednym 
lub dwóch z województwa, w zależności od jego wielkości). Pojawiał się także w księdze 
Konfraterni Różańcowej, w której spisano „Cuda albo łaski uznane w obrazie Najświętszej 
Matki Rozpierskiej”. Pierwszy opis nadprzyrodzonego zdarzenia został odnotowany w dzień 
Nawiedzenia NMP w 1735 r. i dotyczył cudownego uzdrowienia sędziego grodzkiego 
piotrkowskiego Felicjana Święcickiego. „Roku 1735-tego w sam dzień Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny przy licznym kongresie ludzi wyznał Wielmożny Pan Felicjan 
Święcicki Sędzia grodzki Piotrkowski publicznie in facie Ecclesiae przed obrazem Matki 
Boskiej, że ten wzywa pomieniony Jego może będąc małym, w roku jako iż pewnego 
czasu sam ani wiedział co się z nim stało dosyć na tym, że go Rodzice Jego nieżywego 
wziąwszy z płaczem wielkim trzeźwili, gdy tak wskórać nie mogli długo z wielką ufnością 
poklęknąwszy oddali Opiece Matki Najświętszej tego Obrazu. Litanię mówili, przy 
kończonej Litanii, prawie ze snu porwawszy, wstał, za tę Łaskę i Cud uczyniony Rodzice 
Jego Wotum Srebrne dali”. Drugi cud opisano tak: „Tenże Wielmożny Pan Sędzia wyznał 
że Tego roku 1735, gdy Kompania Parafii Mierzyńskiej uciekając się do Łaski tegoż Obrazu 
Najświętszej Marii Panny Wotum srebrne ofiarując w Sam Dzień Jej Święta Nawiedzenia 
będąc wzwyż pomieniony Wielmożny Pan Sędzia słabością wielką i chorobą złożony. Tak 
dalece, że Kompania już ruszywszy z Kościoła Mierzyńskiego na to tu miejsce. Tenże 
Wielmożny wielce westchnąwszy prosił Najświętszej Maryi Panny, aby mu sił dodała, aby 
i on w Kompanii licznej Tej Matce Boskiej oddał weneracją w czym nie uznał wymowy, bo 
wkrótce siły przybywszy, tak dalece że już z miejsca ruszoną Kompanię pogonił, i słabości 
żadnej odtąd nie uznał”59. Felicjan był również współfundatorem sukienki na obraz NMP, 
przeznaczając czerwonego złotego, a miało to miejsce w roku 171360.

Trudno jest ustalić datę śmierci Felicjana i jego żony Anny. Felicjan zmarł przed rokiem 
1753, a Anna Święcicka prawdopodobnie po jego śmierci wyszła za Kazimierza Wolskiego 

54 Wiadomość przekazana przez p. J Drożdżeńskiego i p. M. Zaborskiego, potwierdzona przez nich źródłowo
55 Regestr urodzonych parafii Mierzyn 1719 -1821, sygn. KM 2503, AACZ
56 Regestr urodzonych..,. AACZ
57 Tamże
58 Liber mortuorum parafii Mierzyn (1789 - 1796), sygn. KM 2505,  AACZ
59 Wlaźlak W., Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Matki Życia w Rozprzy, s. 41 - 42, Częstochowa 2010
60 Tamże, str. 52
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i mieszkała w Rozprzy, gdzie zmarła w roku 175661.
Kolejnymi właścicielami Mierzyna byli Maciej - syn Felicjana i Anna z Zarembów, córka 

Tomasza, rodzice sześciorga dzieci. Urodziły się one w mierzyńskim dworze:
w r. 1761 Anastazy Filip Jakub
w r. 1764 Martyna Apolonia Dorota, zmarła w roku 1765
w . 1765 Anna Ewa Zuzanna
w r. 1766 Cyprian Ambroży Tomasz, zmarł w roku 1790
w r. 1768 Józefa Gertruda, zmarła w 1775
w r. 1769 Ignacy Dominik62

Maciej Święcicki przynajmniej od roku 1761 nosił tytuł miecznika sieradzkiego, a od 
lat 70. wojskiego sieradzkiego, były to szlacheckie urzędy ziemskie. Oprócz Mierzyna był 
właścicielem połowy Cieszanowic i Daniszewic63. W roku 1797 skończył swój żywot 
w cieszanowickim dworze. Dwór ten był domem Macieja i Anny przynajmniej od roku 
1786. W latach 80. i 90. XVIII w. dwór mierzyński był dzierżawiony przez wdowę, 
szlachciankę Katarzynę Stetkiewiczową. W księgach metrykalnych Mierzyna znajduje się 
akt małżeński tejże Katarzyny (1787), która zawarła ślub z Gabrielem Święcickim stolnikiem 
kijowskim64. Dwór mierzyński jeszcze za życia Macieja i Anny przeszedł w ręce ich córki 
Anny. Anna Święcicka z domu Zaremba, żona Macieja zmarła mając 80 lat we dworze 
cieszanowickim w roku 180965. Po śmierci Macieja prawo dziedziczenia dóbr nabyła jego 
jedyna córka, wspomniana Anna Ewa Święcicka. Z racji tego, że od roku 1791 była ona 
żoną Juliana Malczewskiego sędziego pokoju powiatu piotrkowskiego (Anna była drugą 
żoną Malczewskiego, pierwszą była Barbara Dobek, c. Zygmunta i Franciszki Karśnickiej, 
z którą miał Julian Malczewski syna Franciszka Salezego, jedyne ich dziecko które doszło do 
lat dorosłych, w latach 20. XIX w. był on dziedzicem Ciesiel, Podstoli, Ogrodzonej i Łęk), 
dla Mierzyna i innych włości Święcickich rozpoczął się okres, kiedy właścicielami byli 
Malczewscy.

Malczewscy herbu Tarnawa

Julian Malczewski, herbu Tarnawa był sędzią ziemskim chęcińskim 
i sędzią pokoju powiatu piotrkowskiego, dziedzicem dóbr Cieśle, 
Łęki, Mierzyn, Ogrodzona, Podstole. Anna Ewa Święcicka i Julian 
Malczewski mieli siedmioro dzieci:

1792 - Ignacy Józef Antoni,zmarł tuż po porodzie
1793 - Anna Zofia Helena
1794 - Filip Bartłomiej Józef, zmarł po 4 miesiącach, jak zapisano 

z powodu zatrucia
1796 - Konstancja Eleonora Nepomucena

1797 - Józef Jacek Roman
1800 - Nepomucena Jadwiga Teresa
1803 - Kajetan Antoni Wawrzyniec, zmarł w roku 180466

Wieku dojrzałego doczekał Józef oraz córki: Anna, Konstancja, Nepomucena. Niestety w roku 
1818 zmarł Józef chorujący na suchoty, była to ogromna tragedia dla rodziców. W kościele 
mierzyńskim znajduje się epitafium nagrobne Józefa, na którym wyryto następujące słowa:

Józef Malczewski Juliana i Ewy z Święcickich małżonków syn w roku 1797

61 Liber mortuorum ecclesiae parochialis in Rozprza[14 VI 1730-29XII 1794], sygn. KM 1023,  AACZ
62 Liber metricarum ecclesiae parochialis in Mierzyn [6 I 1753 - 10 X 1788], Liber mortuorum [1753 – 1788], s. KM 2504 
63 Liber metrices natorum et mortuoruma [reverendo] Francisco de Paula Caderer curato ecclesia Mierzynensis.Comparatus anno Domini 
1797 [1I 1797 - 10 XII 1813] - Liber baptisatorum [1797 - 1807], sygn. KM 2506,  AACZ
64 Liber metricarum ecclesiae parochialis in Mierzyn [6I1753 - 10X 1788] - Liber matrimonialis [1753 - 1788], sygn. KM 2504, AACZ
65 ASC parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, zgony 1808 - 1874, akt nr 9/1809, zespół nr 1586, sygn. 2, APŁ
66 Regestr urodzonych ...
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7 września zrodzony zszedł z Świata w lutym 1818
zaledwie Wieku Wiosny przepędziwszy lata
uniósł z Sobą Nadzieję rodziców i Świata
przechodniu na to Smutne gdy spojrzysz sklepienie
do łez krewnych, Przyjaciół dodaj swe westchnienie

Wszystkie trzy córki zawarły związki małżeńskie w Mierzynie. Anna Malczewska wyszła 
w roku 181667 za Józefa Żeromskiego, syna Walentego i Tekli, zaś Konstancja za Józefa 
Leonarda Siemieńskiego, syna Jacka i Ewy w r. 1824. Najmłodsza Nepomucena w roku 1830 
zawarła związek małżeński z Józefem Antonim Zarembą, synem Floriana i Julianny68 Ewa 
Anna Malczewska zmarła w Mierzynie w roku 184369. Dużo wcześniej, bo w roku 1825 
zmarł Julian Malczewski przeżywszy 73 lata70. W „Kurierze Warszawskim” ukazał się Jego 
nekrolog, w którym zapisano: „Szanowany obywatel, sędzia pokoju powiatu piotrkowskiego, 
czterokrotny marszałek sejmikowy, mąż prawy, dobroczyńca nieszczęśliwych”71.

Żeromscy herbu Gryf

Po śmierci Juliana Malczewskiego w roku 1825, dobra Mierzyna dzierżawił mąż najstarszej 
córki Anny - Józef Żeromski, dziedzic Wilkoszewic. Tutaj we dworze mierzyńskim Józef 
i Anna Żeromscy doczekali się:

w roku 1817 córki, która zmarła tuż po porodzie
w roku 1821 syna Tytusa Juliana, który przeżył 13 lat
w roku 1823 syna Wenantego Leonarda Ignacego72

W międzyczasie, bo w roku 1819 w wilkoszewickim dworze 
urodził się Fromencjusz Kasjan Symeon73, który w roku 1842 zawarł 
w kościele mierzyńskim ślub z Anna Cichowską, córką Piotra 
i Józefy dziedziców dóbr Gołębiów. Fromencjusz był już wtedy 
dzierżawcą Mierzyna74. Doczekał się w Mierzynie dwóch synów - 
Augustyna(1843) i Juliana(1844)75. Józef i Anna Żeromscy na stałe, 
już do śmierci mieszkali w Wilkoszewicach. W roku 1844 zmarł Józef, 

w roku 1846 ich syn Fromencjusz, a w 1867 Anna76.
Po śmierci, w roku 1843 Ewy Malczewskiej, córki Anna i Konstancja odziedziczyły dobra 

mierzyńskie - jego właścicielkami stały się w roku 184477. Po dwóch latach majątek sprzedały.

Burghardowie

Na przełomie lat 1845 /46 za 39 tys. rubli nabył dobra Mierzyn Karol Burghard78. Karol 
Burghard, syn Bonawentury kupca z Radomia i Teresy z Zaborowskich dzierżawił wcześniej 
majątek Milejów, w roku 1843 zawarł związek małżeński z Adelajdą Szerszeńską, córką 

67 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, małżeństwa 1808-1874, akt nr 4/1816, zespół nr 1586, sygn. 9, APŁ
68 Tamże, akt nr 13/1830, sygn. 23
69 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, zgony 1808-1874, akt nr 46/1843, zespół nr 1586, sygn.36, APŁ
70 Tamże, akt nr 41/1825, sygn.18
71 Nekrolog w Kurierze Warszawskim 181/1825, za A. Tyszka, Nekrologi Kuriera Warszawskiego
72 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, urodzenia 1808-1874, zespół nr 1586, akt nr 1/1821, sygn.14, akt nr 27/1823 sygn.16, 
zgony 1808-1874, akt nr 13/1817, sygn.10, akt nr 21/1834, sygn. 27 APŁ
73 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Rozprzy, urodzenia 1808-1874, akt nr 139/1819, zespół1649, sygn.25, APŁ
74 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, małżeństwa 1808-1874, akt nr 12/1842, zespół nr.1586, sygn. 35
75 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, urodzenia 1808-1874, zespół nr 1586, akt nr 68/1843, sygn.36, akt nr 101/1844, sygn.37, 
APŁ
76 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Rozprzy, zgony 1808 - 1874, zespół nr 1649, akt nr 71/1844, sygn. 78, akt nr 96/ 1846, sygn. 82, 
akt nr 62/1867, sygn.125, APŁ
77 Hipoteka Powiatu Piotrkowskiego,zespół nr 400 sygn. Nr 390, APPT
78 Tamże
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Jędrzeja i Konstancji. Już w Mierzynie zmarła ich dwuletnia córka Emilia. Miało to miejsce 
w roku 184679.W roku 1847 urodził się syn Chwalim Konrad Andrzej80, który zmarł w 1867 
roku w Piotrkowie Tryb81.

Burghard, mający kłopoty zdrowotne, przebył paraliż82, sprzedał majątek i przeniósł się do Piotrkowa. 
Tutaj w roku 1872 zmarła jego żona, a w roku 1887 on sam83. Był on wielce zasłużony dla ziemi piotrkowskiej, 
zasłynął jako filantrop i społecznik. Cały majątek przeznaczył testamentem na Piotrkowskie Towarzystwo 
Dobroczynności, zakład kalek w Warszawie, budowę kaplicy cmentarnej na piotrkowskim cmentarzu, 
stypendia dla młodzieży oraz pomoc dla młodzieży rzemieślniczej. Nagrobki rodziny Burghardów znajdują 
się w piotrkowskiej farze. „Tydzień” - gazeta wydawana w Piotrkowie zamieściła opis pogrzebu Karola. 
Oto on: „Do wyjątkowych należał pogrzeb d. 14 b. m. (lutego) w naszem mieście ś.p. Karola Burgharda 
obywatela ziemskiego, który po dwudziestoparoletniem, stałem pobycie wśród nas, przeżywszy lat 72, 
przeniósł się 12 b.m. do wieczności (…). Zmarły odznaczał się wielką cierpliwością (...), dobry humor 
towarzyszył mu do samej prawie śmierci. Pamięć jego o potrzebujących i ubogich skłaniała go zawsze do 
wspierania i osuszania łez nędzarzy. Podnosił z upadku świątynie i hojnemi datkami przyczyniał się najwięcej 
do ich naprawy i upiększenia. Jemu to głównie zawdzięczać należy odnowienie Fary oraz kościołów księży 
Dominikanów i Bernardynów w Piotrkowie; on także powiększył swoim kosztem cmentarz tutejszy 
i przyozdobił (…) wzniesieniem na nim okazałej kaplicy Ś-tej Adeli, przeznaczając jej podziemie na grób 
familijny, do którego przeniósł zwłoki żony i syna; nieco zaś przedtem, bo w r. 1873 sprowadził z Warszawy 
wielki i piękny nagrobek marmurowy rzeźby Cenglera, ozdabiając nim wnętrze fary tutejszej. Jako członek 
rzeczywisty Towarzystwa Dobroczynności w Piotrkowie ofiarował mu za życia jeszcze tysiąc rubli, a obecnie 
na rzecz tegoż pozostawił znaczny zapis (...).Zgon tego prawego i dobroczynnego człowieka, wzorowego 
chrześcijanina, prawdziwym jest ciosem dla ubogich i potrzebujących wsparcia. To też mnóstwo osób 
towarzyszyło eksportacyi ciała, której przewodniczył ks. kanonik Waberski proboszcz milejowski; jeszcze 
więcej osób zgromadziło się nazajutrz na nabożeństwo żałobne do Fary. Wielką mszę żałobną odprawił 
Jego Ekscelencja ks. biskup Beleśniewicz, zaproszony z Włocławka. Tenże czcigodny pasterz kujawsko-
kaliskiej diecezji, po odśpiewaniu wielkiego castrum doloris przed katafalkiem, przewodniczył klerowi 
i całemu orszakowi żałobnemu do samego grobu. Śpiewy amatorskie przyczyniały się do większej 
jeszcze okazałości tego smutnego obrządku. Wieko trumny zdobiły dwa wieńce: jeden od rodziny, 
a drugi od Towarzystwa Dobroczynności Piotrkowskiej. Jakkolwiek zmarły nie życzył sobie, aby nad 
jego zwłokami wygłaszano pochwały i prosił usilnie, aby nie było mów pogrzebowych (do czego się 
zastosowano), z tem wszystkiem, po opuszczeniu ciała do grobu celebrujący biskup, zalecając modły za 
spokój duszy nieboszczyka, wspomniał krótko o zasługach zmarłego jako ojca ubogich”84.

Strzeleccy herbu Jastrzębiec

W 1864 roku majątek zakupił Kazimierz Strzelecki, właściciel 
dóbr Niechcice za 95 tysięcy srebrnych rubli. Kazimierz Strzelecki 
był synem Jana i Teresy, urodził się w Barkowicach i w 1861 jako 
wdowiec zawarł związek małżeński z Zenobią Karoliną Kiedrzyńską, 
córką Józefa i Antoniny ze Święcickich urodzoną w Grabowie 
a w Łochyńsku przy bracie zamieszkałą85. Z tego związku narodziła się 
w 1862 r. Kazimiera Barbara, a w 1864 r. Józefa Anna86. Kazimierz 

79 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, zgony 1808 - 1874, zespół nr 1586, akt nr 60/46, sygn. 39, APŁ
80 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, urodzenia 1808 - 1874, zespół 1586, makt nr 76/1847, sygn. 40, APŁ
81 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie Tryb., zgony 1826 - 1873, zespół 1623, akt nr 179/1867, APŁ
82 Tydzień, R.15, NR 8, APPT
83 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Piotrkowie Tryb., zgony 1826 - 1873, zespół 1623, akt nr 162/1872 APŁ
84 Tydzień, R.15,NR 8
85 ASC ParafiiRzymskokatolickiej w Rozprzy, małżeństwa1808 - 1874, zespół nr 1649,akt nr 25/1861, sygn. 113, APŁ 
86 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Rozprzy, urodzenia 1808 - 1874, zespół nr 1649, akt nr 144/1862, sygn.115, akt nr 8 /1864, sygn. 
119, APŁ
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Strzelecki zmarł w Mierzynie w kwietniu 1869, a pochowany został w kościele w Rozprzy87. 
W czasie I wojny światowej, budując nowy kościół 
w Rozprzy, ówczesny ksiądz Stanisław Szablewski 
zapisał te słowa: „Przy cementowaniu posadzki należało 
uporządkować groby rodziny Zarembów, Sucheckich 
i Strzeleckich, których sklepienia wznosiły się ponad 
poziom obniżonego terenu wewnątrz kościoła, cała 
była tylko jedna trumna ś.p. Strzeleckiego dziedzica 
Niechcic i Mierzyna. W trumnie tej złożono szczątki 
obojga ś.p. Strzeleckich, obok ułożono szczątki 
Zarembów i Sucheckich. Z trzech przeto oddzielnych 
grobów powstał jeden wspólny w półśrodku kościoła 
(…). Na urządzenie tego grobu złożyli ofiary: Pani 
Bronikowska z Mierzyna rubli 50 i P. Józef Zaremba 
z Cieszanowic rubli 100”’88. Należy nadmienić, że 
Kazimierz spoczął w grobowcu rodzinnym obok 
pierwszej żony Apolonii Scholastyki z Bielińskich. 
Spadkobierczyniami dóbr Mierzyn w roku 1870 
zostały nieletnie córki - Kazimiera i Józefa, a główną 
ich opiekunką była matka Zenobia. Ta zmarła w 1897 
roku i jest pochowana na cmentarzu mierzyńskim 
w centralnej części „nowego” cmentarza89.

Bronikowscy herbu Osęk

Córki Kazimierza i Zenobii Strzeleckich - Józefa i Kazimiera poślubiły synów Hilarego 
Bronikowskiego i Józefy z Psarskich wywodzących się z Wielkopolski 
- Józefa i Stefana. W 1884 roku Józefa zawarła w Mierzynie związek 
z Józefem Hilarym90, a rok później Kazimiera wyszła za Stefana 
Kajetana Bronikowskiego91. W ten oto sposób dobra Mierzyn przeszły 
w równych częściach w ręce Bronikowskich. W 1911 roku Kazimiera 
sprzedała swoją część za sumę 52 tys. rubli siostrze Józefie, która była 
właścicielką aż do roku 1925. W tym to roku za sumę 300 tys. złotych 
nabył majątek Stanisław Bronikowski, syn Hilarego i Józefy.

Józef Hilary Bronikowski i Józefa z domu Strzelecka doczekali 
się następujących dzieci:

w 1885 r. Jana, zmarł w tym samym roku
w 1885 r. Stefana

w 1888 r. Hilarego Kazimierza
Część z nich urodziła się w Mierzynie, byli to:
w 1889 r. Czesław, zmarł w 1954 w Obornikach
w 1890 r. Kazimierz Ludwik
w 1892 r. Stanisław Jan
w 1895 r. Jan, zmarł w tym samym roku w Mierzynie92 
Hilary Bronikowski rozwijał dobra Mierzyna. Położył nacisk na hodowlę bydła. W 1909 

87 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Rozprzy, zgony 1808 - 1874, zespół nr 1649, akt nr 34/1869, sygn. 129, APŁ
88 Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej, 1921, ks. Stanisław Szabelski, Rozprza - budowa nowego kościoła podczas wojny
89 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, zgony, zespół nr 287,akt nr 56/1897, sygn. 23, APPT
90 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, małżeństwa, zespół nr 287, akt nr 17/1884, sygn. 10, APPT
91 Tamże, akt nr 26/1885, sygn, 11
92 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, urodzenia, zespół nr 287, akt nr 69/1888, sygn.14, akt nr 61/1890, sygn.16m akt nr 
54/1892, sygn.18, akt 36/1895, zgony, akt nr 75/1895, sygn. 21, APPT

Grób Z. Strzeleckiej, zdjęcie 
autorki
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roku na Wystawie Przemysłu i Rolnictwa w Częstochowie zdobył medal srebrny wielki 
za grupę bydła rasy nizinnej oraz medal brązowy za okazy bydła rogatego93. Hodował 
również konie wierzchowe. W roku 1902 na wystawie koni w Piotrkowie otrzymał listy 
pochwalne i nagrodę pieniężną za klacze: Plotka i Walerka94. Hilary Józef Bronikowski 
zmarł w 1912 roku95, a Józefa Bronikowska w roku 192896. Jeden z ich synów Kazimierz 
Ludwik Bronikowski, właściciel części dóbr Mierzyn, tzw. Poręby, zmarł w roku 1925 będąc 
kawalerem.

Stanisław Józef Bronikowski zawarł związek małżeński z Marią Teresą Kłossowską, córką 
Edwarda i Marii z domu Turskiej. Małżeństwo to miało jedną córkę Marię Renatę urodzoną 
w 1931 roku, a ochrzczoną w roku 193397. Stanisław Bronikowski i Maria Teresa z domu 
Kłossowska byli ostatnimi właścicielami Mierzyna. Wojna, a następnie przejęcie władzy 
w Polsce przez komunistów doprowadziło do likwidacji ziemiaństwa polskiego, a tym samym 
parcelacji dóbr Mierzyn. Dalsze losy rodziny Bronikowskich nie są mi znane.

93 www.wystawa 1909.pl
94 Kurier Warszawski z dnia 25 września 1902 r., nr 265, s.4
95 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie, zgony, akt nr 7/1912, APM
96 ASC Parafii Rzymskomkatolickiej w Mierzynie, akt nr 57/1928, APM
97 ASC, urodzenia, akt nr 99/1933, APM
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Rozdział III. Dwór i folwark Mierzyn

Zdjęcie dworu, fotograf nieznany, archiwum parafialne w Mierzynie

Mierzyński dwór pochodził z końca XVII lub z początku XVIII wieku. Spalony został 
w roku 1947. Znajdował się w północnej części wsi, w parku, frontem zwrócony był na zachód. 
Drewniany, modrzewiowy, z niewielkimi elementami murowanymi, parterowy. Założony na planie 
prostokąta o wymiarach: długość 23,5 m, szerokość 17,75m, o trzytraktowym podziale wnętrza. Jego 
bryłę charakteryzował wgłębny ganek i dach łamany tzw. polski kryty gontem98. Prawdopodobnie 
budowniczymi dworu był Felicjan Święcicki z żoną Anną lub ich syn Maciej Święcicki i jego 
żona Ewa. Składał się z trzech równych części. W samym środku znajdowała się olbrzymia sień, 
która ciągnęła się przez całą szerokość domu, a po lewej i prawej stronie sieni znajdowały się izby 
mieszkalne. Olbrzymie podwórze zbudowane było w czworobok, a w środku tego podwórza był park. 
Za głównym budynkiem mieszkalnym znajdował się sad, a obok gorzelnia.

Zachowały się opisy zabudowań dworskich z I poł. XIX wieku. W roku 1844 zabudowania 
dworskie stanowił:

- dwór z bali pod gontem na podmurowaniu z kominem murowanym o wym. 35m x 30m x 5m,
- oficyna z bali pod gontem na podmurowaniu o wym. 32m x 16m x 5m,
- karczma z bali pod gontem na podmurowaniu o wym. 35 m x 18 m x 5m,
- dom służących-dwojaki, drewniany z bali pod gontami o wym. 30 m x 15m x 4 m,
- dwojaki z bali pod gontem o wym. 18m x 15m x 4m,
- trzy stodoły drewniane, słomą kryte 240m x 15m x 4 m,
- spichlerz z bali pod gontem o wym. 20m x 15m x 4m,
- stajnia z drzewa pod gontem o wym. 37m x 15 m x 4 m,
- wozownia z bali pod gontem o wym. 40 m x 15 m x 4 m,
- dwie obory z bali pod gontami o wym. 40 m x 10 m x 4 m,
- owczarnia z bali pod słomą 150 m x 14 m x 4 m,
- gorzelnia z bali pod gontami o wym. 40 m x 16 m x 5 m,
- kuźnia z bali pod gontami 17 m x 10 m x 4 m.
W 1859 r. w czasie gdy właścicielem Mierzyna był K. Burghard zbudowano owczarnię murowaną 

pod gontem o wym. 119 m x 21m x 6 m, stajnię i wozownię murowaną, dachówką pokrytą o wym. 
61m x 29 m x 6 m, karczmę ze stajnią, czyli zajazdem z drzewa pod gontem, spichlerz murowany 
pod dachówką. W roku 1862 zbudowano nową stodołę o dwóch klepiskach drewnianą, gontem krytą. 
Znajdowała się na łąkach, w odległości 300 kroków od rzeki obfitującej w wodę99. Karol Burghard 

98 Zabytki sztuki w Polsce, Inwentarz topograficzny, powiat piotrkowski, województwo łódzkie, Warszawa 1950, s. 136-137
99 Akta Wójta Gminy Mierzyn tyczące się Towarzystwa Ogniowego oraz ubezpieczeń, syg. 48/560/0/1, APPT
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Plan folwarku Mierzyn, stan na rok 1911, Hipoteka Powiatu Piotrkowskiego, APPT

założył prawdopodobnie park. „Pierwotne założenie parku oparte było na planie geometrycznym, 
zbliżonym do regularnego pięciokąta. Od strony organistówki (zachodniej) istniała brama wjazdowa 
z dwoma zabytkowymi kamiennymi lwami, które obecnie znajdują się przy plebanii. Główny wjazd 
znajdował się od strony stawów, obsadzony na groblach kasztanowcami i wierzbami. Do dworu wiodły 
szpalery: grabowy i świerkowy”100. Park zajmował w latach 70. XX w. powierzchnię ok. 2,5 ha. Sądząc 
z wieku drzew, miał dwie fazy powstania. O starszej fazie świadczyły i świadczą nieliczne drzewa 
we wschodniej części parku. Układ regularny należał do młodszej fazy. Od wschodu granicę parku 
stanowił podwójny szpaler grabowy. Tutaj we wschodniej części parku stał dwór. Jeszcze niedawno na 
miejscu po dworze rosły łopiany, rdest, samosiewy drzew i krzewów.

W roku 1879 wielkość dóbr Mierzyn wynosiła 1421 morg i 295 prętów101, a było to ponad 10 lat po 
uwłaszczeniu chłopów, którzy otrzymali w sumie 466 mórg i 132 pręty. Wielkość ta utrzymywała się na 
podobnym niemalże poziomie do końca XIX wieku (rzeczą normalną było sprzedawanie i nabywanie 
areału ziemskiego). W 1898 r. dobra Mierzyn, będące wtedy w rękach Hilarego Bronikowskiego i jego 
żony Józefy, liczyły 1505 mórg ziemi102. Od gruntu tego w 1898 r. Fryderyk Karol Oberman kupił 98 
mórg, jako tzw. osadę młyńską Trzciniec, nazywaną wcześniej Piła Mierzynska. W 1929 roku majątek 
liczył 973 morgi103.

100 Marchewka J., Stąd nasz ród..., s.15
101 Hipoteka Powiatu Piotrkowskiego, zespół nr 400, Strzeleccy, syg. 390, AP PT
102 Kukulski J., Przemiany na wsi powiatu piotrkowskiego w latach 1793-1918 , s. 329, Piotrków Tryb. 2005
103 Hipoteka Powiatu...
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Rozdział IV. Kościół i parafia Mierzyn

Granice parafii, zasięg terytorialny

Pierwsza wzmianka o wsiach należących do parafii Mierzyn pojawia się między 1511 a 1523 
r. w Liber Beneficiorum Jana Łaskiego. Były to następujące wsie: Bryszki, Cieszanowice, 
Daniszewice, Lubień, Rajsko Małe i Duże, Szczepanowice, Tomawa, Żerechowa104. Te same wsie 
należały do parafii w roku 1815105. W 1824 w lasach wsi Tomawa, należących do St. Sucheckiego, 
powstały 3 kolonie nazwane Reducz, Dorszyn, Ślepietnica, które początkowo należały do kościoła 
parafii Mierzyn. W 1828 r. w czasie choroby ks. Zadera mieszkańcy tychże kolonii otrzymali 
pozwolenie, by odbywać spowiedź wielkanocną w parafii Ręczno. Rozpoczął się kilkuletni 
spór zakończony ostatecznie około 1847 r. przyłączeniem kolonii do parafii Ręczno. Podobnie 
uczyniono z kolejnymi koloniami utworzonymi w dobrach St. Sucheckiego, a mianowicie 
Wyknem i Olszynami, które powstały między 1828 a 1846 r106. Z relacji ks. Bogusławskiego 
wynika, że w roku 1847 do parafii należało 9 wiosek, bo według niego Bryszek i Kuźnicy 
Żerechowskiej wioskami nie można było nazwać, gdyż były to pustkowia107.

W II poł. XIX wieku oraz na początku wieku XX w wyniku pojawienia się nowych 
miejscowości do parafii przynależeć zaczęły: Antonielów, Jelica, Niwy, Teklinów, Wygoda 
Żerechowska, Zofijówka.

W roku 1919 wieś Lubień stała się siedzibą nowej oddzielnej parafii. W II poł. XX 
w., konkretnie w 1968 r. do parafii przynależały Antonielów, Bryszki, Cieszanowice, 
Daniszewice, Kuźnica, Niwy, Pocieszna Górka, Rajsko Duże i Małe Szczepanowice, Teklin, 
Tomawa, Zofijówka, Żerechowa. Rok później do parafii Gorzkowice przyłączono kolonię 
Szczepanowice.

Obecnie w skład parafii wchodzą: Antonielów, Bryszki, Cieszanowice, Daniszewice, 
Grobla, kolonia Mierzyn, Mierzyn, Niwy, Rajsko Duże, Rajsko Małe, Szczepanowice, 
Teklin, Tomawa, Żerechowa.

Proboszczowie i księża parafii Mierzyn

Pierwszym wymienionym z imienia księdzem, a wspomnianym przez J. Łaskiego w Liber 
Beneficiorum, który związany był z parafią, był ks. Jan z Mierzyna Mierski. Nazwiska 
mierzyńskich księży można poznać dzięki zachowanym dokumentom dotyczącym parafii, 
a zaczynającymi się od połowy XVII wieku. Są to po kolei:

ks. Florian Gomuliński od ok.1644 do 1672
ks. Jan Filasowicz/Pilasowicz od 1672 do 1675
ks. Marcin Pacanowski od 1675 do 1692
ks. Józef Chalidowicz od 1692 do 1712
ks. Franciszek Ilmiński od 1712 do 1742, w tym czasie wikarym mierzyńskim był Łukasz 

Korylski odnotowany w roku 1723 w księgach parafialanych Rozprzy
ks. Jędrzej Wojciński od 1742 do 1753
ks. Mateusz Wojcińsko/Wojcicki od 1753 do 1755/58 (?), w tym czasie wikarym był 

Wojciech Jan Nepomucen Skórkowicz
ks. Józef Trepka od 1758 do 1760
ks. Mateusz Pągowski od 1760 do 1785, w tym czasie wikarym mierzyńskim był Mateusz 

Machowski, syn Zofii Machowskiej zmarłej w 1759 na plebanii mierzyńskiej
ks. Jan Zdziarski 1753

104 Liber Beneficiorum..., t. 2 s. 192-194
105 Spis inwentarza kościoła mierzyńskiego, sygn. KD 398, AACZ
106 Dokumenty wystawiane przez ks. F. Zadera i ks. I. Bogusławskiego, APM
107 Dokument wystawiony do Konsystorza Piotrkowskiego z roku 1847, APM
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ks. Stefan Marszycki, kan. kijowski i smoleński od 1785 do 1795
ks. Franciszek Zader vel Cader, kanonik kruszwicki i kaliski, dziekan piotrkowski od 1796 do 1829
ks. Ignacy Bogusławski od 1835 do 1882
ks. Feliks Stasiakowski od 1882 do 1883
ks. Paweł Puchałowicz 1883
ks. Julian Pieczyński od 1883 do 1884
ks. Kazimierz Puacz od 1884 do 1888
ks. Roman Szlosmann od 1888 do 1889
ks. Mieczysłw Sadowski od 1889 do 1891
ks. Leon Ofmański od 1891 do 1898
ks. Feliks Jaroszewski od 1898 do 1906
ks. Stanisław Pruski od 1906 do 1907
ks. Antoni Kalinowski od 1907 do 1910
ks. Edward Esman od 1910 do 1911
ks. Antoni Christoph od 1911 do 1933
ks. Adam Borek od 1933 do 3.09.1939
ks. Stanisław Zgoda od 15.09.1939 do 1.03.1940
ks. Jan Massalski od 1940 do 1945, w latach 1939/1940 więziony w obozie na Radogoszczu w Łodzi
ks. Bolesław Kobierski od 1945 do 1955
ks. Stefan Patynek 1955
ks. Stanisław Porządek od 1955 do 1963
ks. Marian Frontczyk od 1963 do 1981
ks. Tadeusz Mańka od 1981 do 1988
ks. Wojciech Władysław Dylakiewicz od 1988 do 2008
ks. Sławomir Marek Masłowski od 2008 do 2013
ks. Benedykt Stanek od 2014 do 2017
ks. Wojciech Wódka od 2017108

Nader ciekawą postacią był ks. Franciszek Zader, który początkowo zamieszkiwał we dworze 
z racji remontu plebanii. Przeprowadził on liczne remonty kościoła i jego najbliższego otoczenia. 
Urodził się w roku 1768 w Warszawie, był synem Karola i Barbary Zaderów, nauki pobierał 
również w tym mieście u Jezuitów, przez 12 lat wykładał w seminarium kieleckim. Opuścił go 
w 1791 roku, wtedy też przyjął święcenia kapłańskie, by w 1796 osiedlić się w Mierzynie. W 1814 
roku został dziekanem tuszyńskim109. Zachowały się księgi metrykalne z tego okresu, pięknie 
zdobione przez księdza. W zakończeniu jednej z nich znajduje się piękny patriotyczny wiersz:

Tu koniec Roku Księgi i niewoli
Pod którą jęczał Polak uciśniony

Pozbył się kajdan i przykrej swej niedoli
Gdy wrócił na tron Sas mu ulubiony
Przy końcu roku osiemset siódmego

Objąwszy Rządy Księstwa Warszawskiego
W tysiąc osiemset nadto ósmym roku
Daj Wielki Boże doczekać nam toku
innego rzeczy, a pod słodkim Sasa

Rządem i styrem, niech te prawdziwa
Jedz i pij dobrze, a popuściwszy pasa

Dawnych Polaków i cnych przodków naszych110

108 APM
109 Opis kościoła mierzyńskiego z roku 1815, Spis inwentarza kościoła…, sygn. KD 398, AACZ
110 Liber metrices natorum,  sygn. KM 2506, AACZ
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Kolejnym wieloletnim proboszczem parafii był ks. I. Bogusławski, syn Antoniego Onufrego 
Bogusławskiego i Salomei z domu Bobowskiej. Urodził się w 1807 w Zelisławiu, parafia 
Błaszki. Miał liczne rodzeństwo: Jana 1806 - 1806, Petronellę 1811 - 1846, Antoniego Jana 1816 
- 1861, Anzelma 1824 - 1828. Ojciec zmarł w roku 1835, a matka w roku 1855 w Mierzynie. 
Świecenia kapłańskie przyjął w roku 1831. Cztery lata był wikarym w Łasku. W roku 1835 
został proboszczem parafii Mierzyn111. Zmarł 11 sierpnia 1882 roku i zostawił po sobie wiele 
ciekawych dokumentów, dzięki którym lepiej poznajemy dzieje Mierzyna i parafii.

Każdy z proboszczów parafii Mierzyn był uroczyście witany w jej progach. Zachowała 
się relacja ks. Edwarda Esmana z przybycia do parafii w dniu 26 maja 1910 r.: „W imię 
Boże przybyłem do parafii Mierzyn 26 maja 1910 w Boże Ciało. Parafianie wyszli po 
mnie uroczyście - zebrani w całym komplecie, z chorągwiami, obrazami i światłem. Przy 
wysiadaniu moim z pojazdu, który mię przywiózł z Rozprzy - konie wystraszone strzałami, 
poniosły, stratowały troje ludzi, na szczęście jednak nie bardzo niebezpiecznie. Procesja 
tegoż dnia - jako w uroczystość Bożego Ciała przy wielkim napływie parafian, odbyła 
się bardzo uroczyście”112. Ksiądz przebywał w Mierzynie niecałe dwa lata, ale odnotował 
swoje dokonania: „Organizuję tu straż ogniową - kasę pożyczkowo-oszczędnościową - do 
której choć z nieufnością, ale zaczęli się zapisywać! (…) postawiłem organistówkę - dom 
ludowy - bramy przy kościele, obsadziłem drzewkami ogród - wyrestaurowałem i porobiłem 
mieszkanie - sprowadziłem do wielkiego Ołtarza obraz Matki Bożej Częstochowskiej - do 
bocznego figurę Św. Anny”113.

Kościół

Kościół jest budowlą późnogotycką, później przebudowaną. Jest murowany, z zewnątrz 
częściowo otynkowany (wieża, cokół, 
ościeża i obramienia okien, gzymsy, 
szczyt zachodni, części szczytu 
wschodniego i wieżyczka na sygnaturkę), 
cały z cegły palonej, jednonawowy 
z trapezowym prezbiterium zamkniętym 
wielobocznie. Przy prezbiterium, od 
północy znajduje się zakrystia, przy 
nawie od południa - kruchta, od zachodu 
- wieża. W prezbiterium sklepienie jest 
na dwa przęsła. Pierwsze jest zbliżone do 
krzyżowo-żebrowego, drugie jest o jednej 
kapie i pięciu kapturach, z dwoma 
zwornikami z herbem Jelita. W nawie 
sufit, tęcza ostrołukowa. Z zewnątrz 
kościół opięty jest szkapami. Okna 
zamknięte, półkoliste, na osi prezbiterium 
ostrołukowa wnęka. Wschodni szczyt 
nawy ożywiony wnękami114.

Kościół składa się dwóch różnych 
części: prezbiterium i nawy głównej. 
Prezbiterium (najstarsza część kościoła), 
według wzmianki w archiwum parafialnym, wybudowano na miejscu dawnego drewnianego 

111 www.boguslawscy.pl, wikipedia.org./wiki/Ignacy_Napoleon_Ścibor-Bogusławski
112 Księga protokołów wizytacji biskupich..., APM
113 Księga protokołów wizytacji..., APM
114 Zabytki sztuki w Polsce. Inwentarz topograficzny, t. IV, pow. piotrkowski,woj. łódzkie,W-wa 1950, s. 133-134

Stary ołtarz mierzyński przed 1919 r., autor 
nieznany, archiwum parafialne
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kościółka powstałego w okresie wprowadzenia chrześcijaństwa do Polski. Nawa główna 
z frontem bez wieży, podniesionym w r. 1928, powstała około r. 1600 przez ówczesnych 
dziedziców Mierzyna i okolicznych włości Mierskich wystawiona115.

Prezbiterium jako pierwotny kościół stanowiło budowlę czworokątną o nierównych liniach 
ścian, z wejściem od północy (dzisiejsza zakrystia), z trójkątna absydą po lewej stronie - 
wschodniej na ołtarz, z oknami o nierównej formie i wielkości. Prezbiterium przypomina nieco 
rotundę. Materiał użyty do budowy to cegła, tzw. palcówka. Prezbiterium prawdopodobnie 
wzniesione zostało na przełomie XV i XVI116. Prawdopodobnymi fundatorami murowanego 
prezbiterium byli Cieszanowscy herbu Jelita. Wydaje się, że fundatorem mógł być Mikołaj, 
którego postać zobaczyć można obecnie w kruchcie bocznej  -to płaskorzeźba, jeden 
z najcenniejszych zabytków kościoła.

Kościół przez wieki się zmieniał. Najstarszy zachowany opis kościoła w języku polskim 
pochodzi z roku 1797. Oto on: „Kościół murowany pod tytułem Św. Mikołaja staroświeckiej 
struktury w murach swych zupełnie dobry, nie z sklepieniem lecz z podsiebitką drewnianą, 
złą. Dach na nim z gontów przez pół a przez pół z dachówki dobrze zdezelowany. Posadzka 
kamienna całkiem stara, przełożenia potrzebująca. Groby dwa, z których jeden już się zawala 
(...). Drzwi w nim dwoje, złych, bez przyzwoitego opatrzenia. Ławki po jednej stronie nowe, 
po drugiej stare, chrzcielnica kamienna, konfesjonału nie masz żadnego, tylko dwie ławek 
małych, starych w prezbiterium, które jest sklepione. Okien w nim sześć, średnich, wszystkie 
po jednej stronie, stare i niedobre. Zgoła cały kościół tak z zewnątrz jako i też wewnątrz 
reparacji prędkiej i kosztownej potrzebuje”117.

Niemalże 100 lat później, w roku 1880 ks. Bogusławski nakreślił taki wygląd kościoła 
„Kościół parafialny mierzyński bardzo starożytny (...), z cegły murowany, cały z skarpami 
wielkimi opatrzony (...) zewnątrz nietynkowany, ale mchem porastający ze starości, w murach 
swoich dobry. Dach gontami już po dwa razy za mojej bytności na tutejszym kościele pokryty, 
raz w roku 1848 (...), a drugi raz w roku 1869, ma przegniłe już miejscami gonty nowymi, 
ale lichego gatunku na dubeltowo przybitymi, już za niedługo będzie potrzebował nowego 
(…). Znajduje się przy tym kościele wieża nowa w początku roku 1835 licho wykończona 
kosztem parafii w miejscu dawnej facjaty zawalonej wystawiona (...) w tej wieży znajduje 
się sygnaturka przeniesiona z małej wieżyczki na środku kościoła. Wielki wchod do kościoła 
od zachodu (...), drugi z boku od południa przez kruchtę z cegły przymurowaną kosztem K. 
Burgharda byłego dziedzica Mierzyna i kollatora.(…) Posadzka w prezbiterium kamienna 
z piaskowca, stara wydeptana, przy końcu której jest stopień dębowy, podłoga w nawie 
kościoła z tarcic grubych porządnie ułożona, lecz już stara i miejscami wydeptana i psująca 
się (…). Ołtarzy w tym kościele jest trzy; Wielki Ołtarz z obrazem Św. Mikołaja na zasuwie 
umieszczony, patrona parafii tutejszej. Pod zasuwą zaś znajduje się obraz Wniebowstąpienia 
Matki Boskiej. Ołtarz ten sznycerską robotą wyrzeźbiony i suto był kiedyś wyzłocony, a przez 
starość znacznie już nadwyrężony. Drugi ołtarz poboczny od wchodu z kruchty po prawej 
ręce z obrazem Pana Jezusa ukoronowanego za zasuwą Świętej Anny. I trzeci także ołtarz 
poboczny z obrazem Najświętszej Panny Marii Szkaplerznej za zasuwą Św. Antoniego”118.

W niedzielę 22 stycznia w roku 1825 fronton kościoła, gdy ludzie wyszli z sumy, runął, 
niszcząc chór, część sufitu, organy, część wyposażenia wewnętrznego kościoła119. Na miejsce 
zawalonego frontonu wybudowano nowy, z małą wieżą, a tak odremontowany kościół 
rekonsekrowano w roku 1835. W roku 1925 mała wieża została podniesiona o 7 metrów, 
a w roku 1928 dobudowano obok nową kruchtę. Boczną kruchtę od strony południowej 
wybudował około roku 1850 Karol Burghard. Sufit w kościele ufundowano w roku 1929 na 

115 Inwentarz parafii sporządzony przez ks. A. Christopha, APM
116 Gryglewski P., Vetusta Monumenta, szlacheckie mauzoleum od połowy XV do XVII wieku, s. 212, Łódź 2002
117 Opis kościoła…, sygn. KD 398, AACZ
118 Spis fundi..., sygn. KD 398, AACZ
119 Zapiski ks. F. Zadera, APM
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tzw. gipsową zaprawę, bowiem porządne sklepienie groziło rozsadzeniem ścian zewnętrznych. 
Nowy ołtarz główny ufundowano w latach 1916 - 1918. Jak pisał ówczesny proboszcz 

ks.Christoph, wielką trudnością było postawienie tegoż ołtarza, bowiem kościół jest krzywy 
i załamany w prezbiterium na prawą stronę. Żaden model ołtarza nie pasował. Po długich 
rozmowach i przymiarkach z inżynierami ksiądz sporządził szkic ołtarza, który został 
zaakceptowany120. Wspomniany obraz Wniebowstąpienia Matki Boskiej znajdujący się 
w Ołtarzu Głównym w roku 1930 darowano parafii Lubień, bowiem w roku 1930 pożar 
strawił nowy, niedawno wybudowany tam drewniany kościółek121. Pożar ten zabrał również 
stary główny ołtarz mierzyński, zabrany tam w roku utworzenia parafii, a więc w 1919. 
W roku 1928 na połowie kościoła oraz w zakrystii i nowej kruchcie położono nową posadzkę, 
a w roku 1936 uczyniono to w nawie głównej.

W 1934 Kasa Stefczyka ofiarowała bramę żelazną przy wejściu z plebanii na cmentarz 
kościelny, zaś Pielgrzymka na Jasną Górę ufundowała bramę żelazną przy wejściu do kościoła, 
a Stowarzyszenie Młodzieży Katolickiej furtkę żelazną od południa. Z kolei w roku 1936 
ufundowano do kruchty bramę żelazną z ofiary Mleczarskiej Spółdzielni w Mierzynie122. Wszystkie 
te przebudowy i remonty czyniono dzięki staraniom ks. A. Christopha i nakładom finansowym parafian.

W latach 90. XIX wieku ks. L. Offmański na miejsce gontów na dachu kościoła założył dach z blachy 
ocynkowanej. Dach jest dwuspadowy, a wiązania dachowe kołkowane: nad nawą typu storczykowego, 
dwujętkowe, składające się z kozłów więzarowych i pośrednich; nad prezbiterium dwustolcowe123.

Należy dodać, że w roku 1925 zostały rozebrane katakumby, przymurowane do kościoła od 
wschodu. Osłonięte były one klasycystycznym portykiem o 4 kolumnach toskańskich z I poł. XIX w. 
(zdjęcia poniżej).

Zabytki w kościele i jego otoczeniu

Z pierwszej połowy XVI wieku pochodzi płyta nagrobna wykonana z piaskowca o wymiarach 
100 cm x 182cm z napisem. Centralną część płyty zajmuje płasko rzeźbiona postać rycerza w zbroi 
typu płytowego, w hełmie zbliżonym do łebki, z charakterystycznymi strzępiastymi wypustkami 
w zakończeniu ramion, przy nałokciach i nakolankach. U stóp rycerza, po obu stronach klęczące 
postacie. Po prawej męska, ukazana nieco z boku, ze zgiętą prawą ręką i niezindentyfikowanym 
przedmiotem w dłoni. Po lewej kobieca, przedstawiona z profilu, zwrócona w prawą stronę. 

120 Księgi dziekańskie..., APM
121 Tamże
122 Spis inwentarza..., APM
123 Zabytki sztuki w Polsce..., s. 134

Zabytki sztuki w Polsce, t.IV, pow. 
piotrkowski , s.138

Ruiny katakumb, zdjęcie w posiadaniu Woje-
wódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków  
w Łodzi, Delegatura w Piotrkowie Tryb.
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W jednym niezniszczonym górnym lewym rogu znajduje 
się prawdopodobnie herb Nałęcz124, a po obu jego stronach 
występuje czytelny napis na długosci 112 cm. Inne strony 
są całkowicie zatarte. Napis brzmi: (DOMI)N(VS) 
NIKOLA(VS) CZIESANOSKI IN CZI(ESANOWICE), 
co oznacza „Pan Mikołaj Cieszanowski z Cieszanowic”. 
Płyta ta aż do roku 1925 była płytą wejściową do podziemi 
kościoła i znajdowała się w posadzce. Decyzją ks. Christopha 
podziemia i same katakumby zostały zasypane. Płyta 
została wmurowana w ścianę kruchty bocznej125. Obok 
niej wmurowano płyty nagrobkowe w liczbie 8.

Z tego samego okresu pochodzi kropielnica przyścienna 
złożona z czaszy i trzonu (na zdjęciu obok). Trzon na 
rzucie prostokąta, dekorowany w części górnej wklęsłym 
motywem krzyża równoramiennego o rozszerzonych 
w zakończeniu ramionach. Czasza o zarysie półkola, 
w części dolnej ujęta szerokim pierścieniem, zdobionym 
w górnej i dolnej części owalnymi, małymi nacięciami, ze 
skośnymi nacięciami biegnącymi przez całą wysokość. Wgłębienie na wodę w kształcie półkola126.

Nieco młodsza jest chrzcielnica typu kielichowego 
o wysokości 1,80 cm, średnicy 55 cm wykonana z piaskowca 
datowana na rok 1609. Na kolejnych bokach chrzcielnicy, 
tzw. trzonie 8-bocznym znajduje się napis: IOAN(NES) 
TVMI CVRZE(LOVIENSIS/) PLEBA(NVS) A(NNO)
D(OMINI) 1609, co oznacza „Jan Tumi, pleban kurzelowski”. 
Fundatorem chrzcielnicy był bliżej nieznany proboszcz 
kolegiaty kurzelowskiej i prawdopodobnie pleban mierzyński. 
W zakończeniu trzonu pierścień zdobiony ornamentem 
sznurowym. Czasza półkolista, puklowana, zakończona gładkim 
pierścieniem z półwałka. Do 
chrzcielnicy wykonano nową 
pokrywę z blachy miedzianej 
(wcześniej była drewniana).
Wokół niej biegnie napis:1000-
lecie chrztu Polski127.

Na dawnym cmentarzu 
przykościelnym, tuż przy świątyni 

znajduje się kapliczka z końca XVIII w.  z rzeźbą Chrystusa 
Boleściwego typu słupkowego i wsparta jest na wysokiej, 
trójschodkowej podstawie. Cokół jest prostopadłościenny, 
otynkowany, słup w kształcie kolumny zwężającej się nieco 
ku górze. Zwieńczenie kolumny stanowi kapliczka w kształcie 
czworobocznego baldachimu wspartego na czterech słupach, 
w 2/3 wysokości z silnie profilowanymi gzymsikami. Na 
każdej ściance półkoliście zakończona arkada. Środek 
baldachimu wypełnia rzeźba Chrystusa Boleściwego z roku 

124 Według mnie herb Nałęcz mocno wątpliwy, Cieszanowscy wywodzący się z Nagodziców nosili herb Jelita
125 Karty zabytków ruchomych kościoła w Mierzynie sporządzone w roku 1993, APM
126 Tamże
127 Tamże

Zdjęcie autorki

Chrzcielnica, zdjęcie autorki

Kapliczka, a w głębi 
pomieszczenie gospodarcze 
wybudowane w roku 1927, 
zdjecie autorki
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1931. W zwieńczeniu, pośrodku sterczyna w kształcie graniastosłupa i ściętym wierzchołku, 
na którym znajduje się metalowy krzyż128.

Dwa konfesjonały z końca XVIII wieku w stylu późnego baroku, wsparte na niskim 
cokole. Korpus ich jest na rzucie czworoboku o ściętych od frontu narożach. Przedpiersie 
zdobione wklęsłą, prostokątną płyciną, zaplecek zamkniętą 
u góry łukiem odcinkowym z wyciętymi półkoliście 
narożami. Ścianki boczne z kwadratowymi, ażurowymi 
kratkami w których na przemian rzędy czworoliści 
i okrągłych otworów. Po bokach korpusu szerokie uszaki, 
zdobione prostokątnymi, wklęsłymi płycinami, zwieńczone 
falistymi spływami wolutowymi. U dołu uszaków wysokie, 
prostokątne klęczniki129.

Tuż przy wejściu do starej plebanii znajdują się dwa 
lwy - rzeźby, pochodzące z przełomu XVII i XVIII w.  
z niezachowanego dworu. Zwierzęta znajdują się w pozycji 
siedzącej, wsparte są na wyciągniętych do przodu łapach, 
z uniesioną wyprostowaną głową. Pyski są szerokie, 
z oczami usytuowanymi blisko siebie, olbrzymie nosy, silnie 
rozszerzone na zakończeniu i otwarta nieco paszcza, w której 
widoczne duże zęby. Głowa okolona grzywą, ułożoną 
w cztery schodkowo układające się pasy, u drugiego w trzy, 
u obu zwierząt widoczny brak przednich łap, łapy tylne szerokie, muskularne. U jednego ogon 
zadarty do góry, z zakończeniem wspartym na tułowiu, u drugiego ułożony wzdłuż tylnej, 
lewej łapy130. Do połowy XX w. lwy znajdowały się w bliskim sąsiedztwie kościoła, przy 
bramie wjazdowej do dworu, od strony drogi do Rozprzy, naprzeciw zabudowań plebańskich, 
tzw. organistówki (lokalizacja rzeźb wskazywana przez najstarszych mieszkańców Mierzyna).

Otwory w cegłach kościoła

Otwory te są w formie dołków, jak po łyżeczce do lodów. Znajdują się na ścianie 
południowej i częściowo zachodniej mierzyńskiego kościoła. Jedna z teorii, głosząca powód 
ich istnienia na wielu murach starych polskich kościołów, to teoria o tzw. łuku ogniowym, 
czyli świdrze ogniowym.

Dawne zwyczaje naszych przodków, jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa, 
rozpowszechniały kult solarny. Ludzie ci czcili zarówno słońce, jak i ogień. W tamtych 
czasach okres przypadający obecnie na Wielkanoc świętowany był jako przejście z ciemności 
ku światłu, do życia, a życie dawał ogień. Najlepiej, gdy był on niecony. Czyniono to za 
pomocą świdrów ogniowych. W czasach przedchrześcijańskich niecenie odbywało się 
o ołtarz ofiarny, podstawę pomnika bóstwa, któremu oddawano hołd, potem, w okresie 
chrześcijaństwa, o cokoły świątyń oraz ścian. Od otrzymanego w ten sposób ognia zapalało 
się paschał, będący symbolem zmartwychwstałego Chrystusa. Po liturgii wierni zabierali 
ogień do domu i tam zapalali wygasłe paleniska.

Inna, bardziej barwna wersja to ta, jakoby miałyby być to ślady prastarych praktyk 
pokutnych, polegających na wierceniu palcem zagłębień w ścianie obiektu sakralnego, do 
krwi i do kości, dla odkupienia grzechu cudzołóstwa. Trudno palcem wywiercić otwór, być 
może pomagano sobie używając pieniążka lub obłej części zbroi. 

128 Karty zabytków..., APM
129 Karty zabytków…, APM
130 Tamże

Jeden z lwów stojący przed 
wejściem do starej plebanii, 
zdjęcie autorki
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Inskrypcje ze ścian zewnętrznych kościoła

Do dziś na ścianie zewnętrznej - południowej i północnej znajdują się napisy na cegłach, choć 
niektóre uległy większym i mniejszym zniszczeniom. Są to tzw. graffita, czyli napisy wyryte na 
cegłach. Kim byli ludzie, których imiona i nazwiska pozostawiono na murach? Nie ma jednoznacznej 
odpowiedzi. Byli wśród nich prawdopodobnie muratorzy, czyli murarze kościoła, z datami i miejscami 
ich pochodzenia. Kościół przechodził liczne przebudowy i rozbudowy. Osoby wymienione z imienia 
i nazwiska to osoby nieznane. Poza jedną. Jest nią Józef Myszkowski herbu Jastrzębiec, żyjący na 
początku XVII w., dziedzic Szczepanowic. Ród ten posiadał w tym czasie włości w okolicach Mierzyna. 
Nieco wcześniej, bo w połowie XVI Jakub z Mirowa Myszkowski był m.in. dziedzicem Gorzkowic 
oraz dziedzicem połowy Szczepanowic131. 

Imiona zapisane w XVI wieku są tzw. kapitałą humanistyczną i są to:
1519 BARKE A
1551 IACOB(VS)/MPRZEDBORZ
1554 MATIAS
M SYDLOSKI (Szydłowski z Szydłowa)
JOANNES A/ LOWICZ
MARTINVS
LVKAS
1573 BENAED(ICTVS)
BŁASIUS
BARTHOLOME(VS)
BA(...)VITA
IOANNES
IOANNES UDYKE132

W XVII w. kapitałą humanistyczną i minuskułą kursywną 
zapisano następujące słowa:

1602 MATIAS CVRZELOVI(VS), A(NNO) D(OMINI) - 
Maciej z Kurzelowa

IOZEF M(Y)SZKOSKI - Józef Myszkowski ze Szczepanowic
SIMON/ ZW(...) S
ALBERTVS/CVRZELOW(IVS) - Wojciech z Kurzelowa
SIMO(N) YOTH/W (..)OW
1616 MK
MATHEVS BIELICKI- Mateusz Bielicki 
ANDREAS
PETRVS
PAVLVS
ADAMVS
IOANNE(S)
A(L)BERTVS/ (...)ER (..)AS
B. POMIAN
TOMAS  TKARZY - Tomasz Tkarzy
TOMAS DRANKAS - Tomasz Drankas
R(EVERE)NDUS P (ATER) STANISLA
1622 THOMAS CORNIUS d RZYJOWICE133

W XVIII w majuskułą zapisano następujące słowa:
IOZEF WYSOCKI, P(AN) IAN KOCZERSKI, JAN KOZY134

131 www.myszkowscy.pl
132 Szymczak J., Corpus inscriptionum Poloniae, tom VI, województwo piotrkowskie, s. 150-151, Łódź 1993
133 J. Szymczak J., Corpus…, s. 152
134 Tamże, s. 152
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Plebania

„Ta od stu czterdziestu sześciu lat będąc wystawioną, a nieokazująca żadnej na sobie 
reparacji, tak jest zdezolowana zupełnie, iż w niej, ani latem od deszczu lejącego się 
wszędy, ani zimą, dla niebezpieczeństwa ognia mieszkać nie można, tak dalece iż na każde 
powstanie wiatru, grozi niezawodnym mieszkającemu nieszczęściem” - te oto słowa zapisane 
przez ks. Marszyckiego, w 1785 r. są dowodem, że około 1640 roku wystawiono plebanię, 
w której pod koniec XVIII 
wieku zamieszkał wspomniany 
pleban mierzyński135. W roku 
1794 rozpoczęto budowę nowej 
plebanii, a w roku 1797 zapisano: 
„Plebania nowa wystawiona 
gmach wielki bez żadnej wygody 
i proporcji, w tej po jednej stronie 
izb dwie, bez wywozu pieca, 
podłogi, drzwi, pułapów i okien, 
po drugiej stronie izb dwie, 
jedna bez wywozu, w drugiej 
podłogi nie masz. Sionka ciasna 
mała, komórka mała, ciasna 
bez podłogi. Kominów dwa 
wyprowadzonych. Dach nowy 
lecz mocno zacieka”136. Budowę 
plebanii rozpoczął w roku 1794 
ks. Marszycki, a dokończył ks. Zader. I tak w 1816 r. wybudował ganek, pokrył dach nowym 
gontem. Przystawił garderobę, piwnice pod nią wymurował, wstawił okna, piec, podłogi137. 
W 1888 zapisano, że dom mieszkalny dla proboszcza grozi zawaleniem, zupełnie spróchniały 
i zgniły, niezdatnym na mieszkanie, lada burza wszystko zawali138.

Z dokumentów znajdujących się w archiwum parafialnym wynika, że w 1890 roku 
budowę nowej plebanii  rozpoczął ks. Sadowski, a dokończył ks. Offmański. Utworzono 
komitet budowy plebanii, który zbierał od parafian składki. Do czasu zakończenia budowy 
proboszcz i wikariusz zamieszkiwali w domu włościańskim. W 1908 roku zapisano, że dom 
mieszkalny dla proboszcza jest murowany, papą kryty139. Ks. Jaroszewski dostawił ganek od 
frontu140. Został on w latach 50. zamieniony na murowany. Plebania ta ponad sto lat służyła 
duchownym przebywającym na parafii. Obecnie jest rozebrana, aby zachować o niej pamięć 
pozostawiono wejście, czyli okazały ganek. Obok w latach 80. ks. Dylakiewicz rozpoczął 
budowę kolejnej plebanii. Ten budynek jest domem dla obecnych gospodarzy kościoła.

Dzwonnica

Choć obecnie nie ma po niej śladu, należy o niej wspomnieć. Istniała już w XVIII wieku. 
Wykonana była z drzewa modrzewiowego. W roku 1797 ks. Zader napisał, że dzwonnica ta 
znajduje się na cmentarzu i „jest stara, całkiem zła (…) w niej dzwonów większych dwa”141. 
W roku 1808 na jej miejscu wybudowano nową, w której jest komórka na chowanie katafalku, 

135 Status beneficii Mierzynensis , Spis inwentarza, sygn. KD 398, AACZ
136 Opis kościoła i Beneficium Mierzynskiego w sposób podany i nakazany w roku 1797, który na cztery ręce przepisany, Spis 
inwentarza..., sygn. KD 398, AACZ
137 Wizyta oficjalska z roku 1821, Akta dziek. kościoła paraf. w Mierzynie dekanatu piotrk., sygn. KD 141, AACZ
138 Opis inwentarza koscielnego i funduszów kościoła z roku 1888, Akta dziekańskie..., AACZ
139 Spis fundi instructi Kościoła parafialnego w Mierzynie, Akta dziekańskie..., AACZ
140 Opis parafii sporządzony przez ks. F. Jaroszewskiego, APM
141 Opis rzeczy kościelnych z roku 1796, Inwentarz parafii..., sygn. KD 398, AACZ

Plebania w Mierzynie, lata 20., autor nieznany, 
archiwum parafialne w Mierzynie
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trumien i innych rzeczy kościelnych. „Są 
w niej cztery okna (…) zawiera w sobie dwa 
dzwony, piękny dźwięk mające, dość spore, 
jeden większy, drugi mniejszy”142. Dzwonnica, 
podobnie jak ta poprzednia, znajdowała się 
w rogu cmentarza przykościelnego, o czym 
informuje ks. Zader, opisując wizytację kościoła 
w roku 1821143. Dzwonnica ta wspomniania jest 
również w roku 1908 144 i 1911145. Rozebrano ją 
przed rokiem 1928, w czasie kiedy proboszczem 
był ks .Christoph. W roku 1928 wybudowano 
obok kościoła nowy budynek murowany (stoi do 
dziś). Służył tym samym celom co dzwonnica, 
przechowywano tam sprzęty kościelne, światła 
i katafalk146.

W Archiwum Państwowym w Piotrkowie 
Tryb znajduje się zdjęcie (obok), które podpisano 
jako kostnica. Wydaje mi się, że jest to właśnie 
nasza dzwonnica. W żadnym z dokumentów 
znajdujących się w archiwaliach, a opisujących 

kościół mierzyński nie natknęłam się na informacje o kostnicy. Sądzę, że budynek ten pełnił 
rolę dzwonnicy i kostnicy.

Należy wspomnieć o najważniejszych elementach dzwonnicy, czyli dzwonach. Jak 
już wspominałam, były to dwa dzwony. Dzwony 
w polskiej tradycji zawsze odgrywały bardzo ważną 
rolę, wyznaczając czas pracy i odpoczynku, a przede 
wszystkim czas modlitwy. Zwiastowały i zwiastują 
żałobę i triumf, uroczystości kościelne i narodowe. 
W 1922 roku ufundowano nowy dzwon, w miejsce 
starego zarekwirowanego w czasie I wojny świat., którego 
fundatorem miał być Józef Kwaśniak z Tomawy 
i parafianie147. Drugi, stary okuto na nowo i zawieszono na 
wieży. Niestety stary dzwon pękł. Został przelany i na nowo 
powieszony. Na nowym dzwonie był napis: „odlany dzwon 
w 1550 roku, przelany w 1922, imię Pius, waga 120kg”148. 
Niestety w czasie II wojny światowej, w sierpniu 1942 
władze niemieckie zabrały dzwony oraz sygnaturkę.

Już po wojnie w roku 1945 ówczesny proboszcz ks. 
Massalski sprowadził 3 nowe dzwony. Koszty wykonania 
pokryła parafia z dobrowolnych składek. 4 listopada 
1945 r. odbyła się uroczystość konsekracji i powieszenia 
ich na dzwonnicy w wieży kościelnej. Na uroczystość 
tę przybył ówczesny biskup częstochowski J. E. Czajka. 
Dzwon duży ma 145 kg. Nazwano go„Mikołaj”. Zawiera 

142 Opis kościoła mierzyńskiego z roku 1810, Inwentarz parafii..., sygn. KD398, AACZ
143 Wizyta officjalska, Inwentarz parafii....sygn. KD 398, AACZ
144 Spis fundi instructi kościoła parafialnego w Mierzynie z roku 1908, Akta dziekańskie…, sygn. KD141, AACZ
145 Akta dziekańskie…, sygn. KD 141, AACZ
146 Księga protokołów wizytacji biskupich..., APM
147 Frontczyk M., Wewnętrzne uposażenie kościoła, Myśl Społeczna nr 18, 1982, s. 18
148 Księga protokołów wizytacji biskupich..., APM

Dzwonnica-kostnica modrzewiowa 
przy kościele, SSWK, sygn. 1, APPT

Archiwum rodzinne  
W. Łągwy



37

wizerunek św. Mikołaja i napis: „Dzwon ufundowany ofiarnością parafian, za staraniem ks. 
Jana Massalskiego proboszcza mierz. R.P. 1945”. Dzwon mały waży 94 kg i nosi nazwę 
Królowa Korony Polskiej. Zawiera wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej i napis: 
„Królowa Korony polskiej módl się za nami”. Sygnaturka „Karol” waży 34 kg i ma napis: 
„Ave Maria”, a z drugiej strony „R.P. 1945”. Ks. Massalski zanotował, że „miałem z tą akcją 
b. wiele kłopotów i starań, ale się cieszę, że dzwony mam i że pierwszy w diecezji naszej po 
wojnie dokonałem dzieła ufundowania tych dzwonów”149.

Otoczenie plebanii, zabudowania plebańskie

Najstarszy opis budynków otaczających plebanię zachował się tak jak i w przypadku 
plebanii z roku 1785. Ks. Marszycki tak ją opisał: „Pomieszkanie dla czeladzi lubo w nim 
nie masz wypisanego roku, w którym wystawione, atoli gdy na nim miejscami tylko deszczki 
w dachu znajdują się, szyb kilka w oknach, pułap nie wszędy, oraz gdy i ścianami psy włażą 
przeto można łatwo domyślać, iż ta czeladnica razem z plebanią wystawiona być musiała, 
a zatem dawno, z plebanią żadnej już reparacji przyjąć nie może”150. Obok domu dla czeladzi 
znajdowały się: stodoła większa, która 
właściwie zawaliła się, stodoła druga - 
mniejsza wymagająca naprawy: obora ze 
stajenką, która grozi zawaleniem. Między 
stodołą mniejszą a oborą znajdowało 
się niewielkie zabudowanie na sprzęty 
gospodarskie. Oprócz tego istniała 
wikaria znajdująca się za kościołem, która 
z powodu braku dobrego dachu, ścian, 
pieca, drzwi, nie mogła być zamieszkana. 
W 1797 roku zapisano iż wikaryjka była 
już zupełnie rozwalona i tylko ślady 
komina świadczyły, gdzie była151.

Za plebanią znajdował się ogród, 
całość ogrodzona była mizernym płotem. 
Po lewej stronie od plebanii wznosiły 
się 2 chałupki poddanych proboszcza, 
każda ze stodółkami, obórkami. Pierwsza 
chałupka była w dość dobrym stanie, 
druga wymagała naprawy. Ks. Franciszek 
Zader począwszy od roku 1798 do roku 
1816 remontował i zmieniał otoczenie 
plebanii, wybudował trzecią chałupkę dla 
poddanych, tzw. dwojaki, stajnię dużą, 
stodołę nową ze spichlerzami, oborę na 30 
sztuk bydła, chlewiki, powiększył ogród 
i poprawił ogrodzenia152. W 1810 roku 
zapisano, że przy kościele jest karczma, 
czyli browar z gorzelnią, znajduje się on 
po tej samej stronie co szpital i plebania153.

149 Księga protokołów wizytacji biskupich..., APM
150 Status beneficii Mierzynensis, Spis inwentarza..., sygn. KD 398, AACZ
151 Opis kościoła z roku 1796, Spis inwentarza..., sygn. KdD398, AACZ
152 Opis reparacji i wystawionych nowych budynków dokonany przez ks. Zadera, Spis inwentarza.., sygn. KD 398
153 Opis kościoła z roku 1810, Spis inwentarza..., sygn. KD 398, AACZ

Plan Mierzyna-Kulizowa stworzony przez 
ks.Christopha, archiwum parafialne
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W 1844 r. odnotowano, że za stodołami w ogrodzie warzywnym jest stawek na 20 prętów 
długości, a 10 szerokości, głęboki na łokci 2154, a ku upustowi blisko 3 łokcie wody, który 
znajduje się obok dwóch sadzawek w roku 1836 wybudowanych155.

W 1880 ks. Bogusławski odnotował, że stodoła pierwsza została przez rząd sprzedana, 
zapewne po uwłaszczeniu po roku 1864, została się stodoła druga z drzewa pod słomą, 
o jednym sąsieku, w drugim znajduje się spichlerz, obora z drzewa pod słomą, stajnia 
z drzewa pod słomą, chlewy z drzewa pod słomą, sklep (piwnica) na czterysta korcy kartofli 
wymurowany z kamieni polnych, sklepiony cegłą paloną  pod słomą wybudowany w roku 
1838, sklepiki dwa w sadku przy plebanii wymurowane z kamieni polnych pod słomą156.

Opisy zabudowań plebańskich, które się zachowały z początku XX wieku są bardzo 
ogólne. W roku 1906 zanotowano, że przy plebanii znajduje się budynek ekonomiczny 
murowany z kamienia, dachówką kryty, stodoła drewniana, słomą kryta, dwie wozówki 
papą kryte157. W tym samym czasie podjęto trud budowy tzw. organistówki i sali ludowej. 
Dzięki ofiarności parafian budowę zakończono w roku 1911158. Przed wojną przez kilka lat 
w budynku tym znajdowała się szkoła. Po wojnie, w latach 50. obok mieszkania organisty 
i kościelnego znajdował się tutaj urząd pocztowy i przez wiele lat salka katechetyczna dla 
dzieci i młodzieży159. Niestety budynki te rozebrano w roku 2016.

Cmentarz

W Mierzynie znajdowały się trzy cmentarze - nieistniejący już przykościelny oraz obecne, tzw. 
stary i nowy. Cmentarz grzebalny „stary” leży 250 metrów od kościoła na północ, przy szosie do 
Rozprzy. Założony został w 1816 roku, jego obszar wynosił ponad pół morgi. W czasie wizytacji 
w roku 1821 zapisano: „Cmentarz zaś nowy w polu dobry, niedawno postawiony i oparkaniony; 
krzyż w środku malowany jak najprzyzwoitszy”160. Do roku 1892 trzykrotnie powtarzano 
grzebanie zmarłych, dlatego tez parafianie postanowili powiększyć jego obszar. Zamierzali kupić 
grunty od włościan, którzy obok posiadali ziemię. Niestety chłopi chcieli się na tym wzbogacić, 
za morgę żądali 75 rubli, zamiast 50 (taka była wtedy wartość rynkowa). Wtedy to Hilary 
Bronikowski, ówczesny dziedzic Mierzyna ofiarował z gruntów dworskich wraz ze swoją żoną 
Józefą ze Strzeleckich 1 morgę 25 prętów, w bliskości starego cmentarza, po prawej stronie traktu 
prowadzącego do Piotrkowa. Nowo utworzony cmentarz został wygrodzony sztachetami w roku 
1892 kosztem parafian i poświęcony został przez dziekana piotrkowskiego ks. J. Jankowskiego 
28 08.1892 r. za probostwa Leona Ofmańskiego (spoczywa na cmentarzu w jego centralnej 
części). Od strony Łochyńska, tj. od strony wschodniej przy samym płocie wydzielono miejsce 
na pochówek prawosławnych, dzieci nieochrzczonych oraz osób niegodnych. Cmentarz ten został 
powiększony przez zakup ziemi w 1917 roku oraz 1945 po parcelacji majątku Mierzyn161.

Na nowym cmentarzu pochówku dokonywano od roku 1892. W jego centralnej części znajdują 
się groby proboszczów parafii oraz grób właścicielki Mierzyna Zenobii Strzeleckiej. W archiwum 
parafialnym jest informacja, że tutaj znajduje się wspólna mogiła szczątków osób przeniesionych 
w roku 1925 (remont kościoła) z katakumb kościoła. Niestety do dziś nie wiadomo, gdzie miejsce 
to mogło się znajdować. Być może symbolizuje je krzyż ustawiony w głównej alejce.

Na starym cmentarzu znajdują się najstarsze nagrobki, niektóre już bardzo zniszczone. Są to:
1. Grób z cegły w ziemi na wierzchu płyta z piaskowca z napisem: Konstanty Paprocki, żył lat 

154 W Polsce zależnie od rodzaju wynosił od ok. 52 cm do ok. 60 cm
155 Opis kościoła z roku 1844, Akta dziekańskie..., sygn. KD 141, AACZ
156 Spis fundi Instructi kościoła parafii Mierzyn z 1880 roku, Akta dziekańskie..., sygn. KD 141, AACZ
157 Spis fundi Instructi kościoła parafialnego w Mierzynie z roku 1906, Akta dziekańskie…, KD141
158 Inwentarz kościelny z roku 1911, Księga protokołów wizytacji biskupich i dziekańskich par. Mierzyn, dek. Rozprza, diec. 
częstochowskiej, archiwum parafialne 
159 Protokół wizytacji kanonicznej par. Mierzyn dokonanej 13 maja 1956 r. przez ks. biskupa Z. Golińskiego, Księga protokołów 
wizytacji biskupich..., APM
160 Wizytacja dziekańska kościoła w Mierzynie z roku 1821, Akta dziekańskie..., sygn. KD 141, AACZ
161 Księga protokołów wizytacji biskupich i dziekańskich par. Mierzyn, dek. Rozprza, diec. częstochowskiej, APM
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40, zmarł dn. stycznia 1863. Grób otaczają cztery słupki z piaskowca połączone żelaznymi prętami. 
Był to nadleśniczy leśnictwa Piotrków w Lubieniu zamieszkały, syn Józefa i Florentyny162.

2. Grób z cegły w ziemi na wierzchu porośnięty krzakami bzu, w grobie podstawa żelazna 
z krzyżami, napis: Tu leży ? Michalski, ur. dn. 2 grudnia 1872 , zm. dn 24. kwietnia 1872. Grób 
otacza żelazny płotek.

3. Grób rodziny Tymowskich z cegły w ziemi, płyta nawierzchnia z piaskowca z napisami: 
Śp.Celestyn  Sas-Tymowski ur. 24 kwietnia 1820, zm. 23 kwietnia 1882163. Felicja z Dzieranowskich 
Tymowska  ur. 9 czerwca 1831,  zm. 27 sierpnia 1857. Antonina z Janowskich Tymowska ur. 
w 1785, zm. 5 kwietnia 1820. Felicja Tymowska żyła lat 1, zm. 26 lipca 1885.

4. Grób córki Karola Burgharda, dziedzica Mierzyna w kształcie kolumny z napisem:
znikł aniołek w kwiecie wieku

z nim pociechy uleciały
tylko boleść i łza w oku
ojca, matki pozostały

tu leżą zwłoki Emilii Burghard,
w trzecim wieku

życia zmarłej dn. 22 września 1846
za familią zmarła o westchnienie prosi.

5. Grób Salomei Barczowskiej-Olszowskiej z cegły w ziemi, z płytą nawierzchnią z piaskowca 
i napisem: Dom śp. Salomei Barczoszewskiej-Olszowskiej. Dalsze napisy niewyraźne.

6. Grób postument córek Kajetana i Józefy Lipka z napisami:
Józefa Lipka ur. 28 maja 1841, zm. dn. 24 grudnia 1843
Teona Lipka ur. dn.4 stycznia 1840, zm. 15 sierpnia 1842
Jest to najstarszy zachowany grób164.
7. Grób ks. Ignacego Ostoi-Bogusławskiego, mierzyńskiego proboszcza, z kamienia w ziemi 

z płytą nawierzchnią z piaskowca z napisem: Tu spoczywają zwłoki Ks. Ignacego Ostoja-
Bogusławskiego jubilata proboszcza przez lat 47 tutejszego kościoła, ur. 15 lipca 1807 z Ignacego 
i Salomei Bogusławskich właścicieli majątku Bronowice w obwodzie rawskim, wyświęcony na 
kapłana w 1831 r. Zmarł dnia 11 lipca 1882 mając lat 75.

8. Grób z kamienia w ziemi z płytą piaskową na wierzchu, na której wyryto napis:
Matko tyś moim szczęściem na tym świecie była,

żyłaś dosyć dla siebie,
dla mnie krótkoś żyła,

dziś ta myśl mą pociechą lżejszą serca rana,
że cię znów kiedyś ujrzę, o matko kochana

pod tym kamieniem spoczywają zwłoki
śp Ignacego Bobowskiego lat sto żyjącego konfederata ostatniego barskiego,

zmarłego dn. 24 września1849
Salomei z Bobowskich Bogusławskiej, matki proboszcza tutejszego lat 79,

zmarłej dnia 25 grudnia 1855
Filipiny Domańskiej siostrzenicy lat 46 mającej zm, dn. 5 grudnia 1864 r.

9. Grób pomocnika leśniczego z Lubienia w ziemi obmurowany otoczony płotkiem żelaznym, 
na grobie polny kamień, dość wysoki z krzyżem żelaznym, na tablicy żelaznej napis: Śp. Zbigniew 
Ryszard Stanisław Krzymański, ur. dn. 28 marca 1865, zm. 16 listopada 1891. Pokój jego zacnej 
duszy.

Stary cmentarz otoczony jest płotem kamiennym, jego front ogrodzony został łupanym 
kamieniem w roku 1923 staraniem ówczesnego proboszcza ks. Christopha165.

162 Konstanty Paprocki był ojcem Teodora Paprockiego, znanego księgarza i wydawcy warszawskiego, www.ipsb.nina.gov .pl, akt 
urodzenia 3/1857, Księgi metrykalne parafii Mierzyn
163 Był to właściciel Żerechowy i Kuźnicy, tutaj urodzony s. Stanisława i Antoniny Janowskiej, wdowiec
164 Józef Lipka był nadleśniczym z Lubienia
165 Księga protokołów wizytacji..., APM
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Najstarsze miejsce pochówków znajdowało się jednak przy kościele, na tzw. cmentarzu 
przykościelnym. W roku 1797 r. zapisano: „Cmentarz dość obszerny, oparkowany cały z dwiema 
furtkami i bramą w której wrot nie masz, na nim kostnica nowa murowana i figura Św. Jana 
kamienna”166. Obecnie ostatnim jego śladem jest kolumna w zakończeniu kapliczkowym z w. XV 
- XVI. O wymiarach: wysokość 1,50 m, szer. 65 cm, kolumna sama liczy 3 metry, szer. 45 - 50 
cm, wykonana z piaskowca.

We wspomnianych katakumbach kościoła chowano najzacniejszych mieszkańców parafii 
Mierzyn, na czele z proboszczami i dziedzicami Mierzyna. W 1819 zapisano: „Grobów w tym 
kościele murowanych jest dwa, bez okien. Jeden bardzo mały, niesklepiony przy wielkim ołtarzu, 
w którym trzy najwięcej trumien zmieścić się może, drugi nieco większy pod amboną, sklepiony 
lecz bardzo wilgotny. Oba te groby drzwiami kamiennymi wielkiemi zamykane”167. Rozebrano je 
25 sierpnia 1925, pozostały tylko płyty nagrobkowe - epitafia nagrobne w ilości 8 sztuk. Obecnie 
znajdują się one w ścianie kruchty bocznej.

W 1797 roku ówczesny proboszcz Mierzyna Franciszek Zader szczegółowo opisał miejsca 
pochówku mieszkańców poszczególnych wsi na cmentarzu przykościelnym. I tak mieszkańcy 
Rajska Dużego, Rajska Małego oraz Bryszek chowani byli od strony północnej; mieszkańcy 
Mierzyna, Cieszanowic – od strony południowej; mieszkańcy Żerechowy, Tomawy i Lubienia od 
wschodu, zaś od zachodu-Daniszewic i Szczepanowic168.

Organiści 

Organy i organiści na wyposażeniu kościołów zjawiają się dopiero w XVII w. a na dobre 
w wieku XVIII. Wcześniej rolę te pełnili kantorzy, obecni w kościołach w XVI i XVII w.

Poniżej przedstawiam wykaz organistów mierzyńskich poznanych dzięki analizie ksiąg 
metrykalnych oraz dokumentów zachowanych w parafii:

Stanisław Laskowski od lat 70. XVIII w. do ok. 1800 r.
Paweł Szaleński od ok. 1801 do 1809 r.
Dominik Zarębski od 1809 do 1846 r., syn Franciszka i Jadwigi z Koniecpola
Walenty Plichowski od 1846 do 1849 r.
Kazimierz Salomon od 1849 do ok. 1874 r.
Jan Markiewicz od ok. 1874 do lat 20. XX w., syn Wojciecha i Marianny kolonistów z parafii 

Rawa Mazowiecka. Zmarł w 1924 r.
Bolesław Łabędowicz lata 20. i 30. XX w.
Stanisław Makarewicz od 1952 r. do lat 80. XX w. Urodzony w Rakowiskach parafia Biała 

Podlaska. Ukończył średnią szkołę muzyczną w Przemyślu u księży Salezjanów.
Szczepan Marusiński od roku 2008 do dziś
Organiści mierzyńscy mieszkali do początku XIX w. w tzw. szpitalu, gdzie zajmowali 

jedną stronę chałupy, a po pożarze tegoż szpitala, w chałupach chłopów plebańskich oraz 
w karczmie kościelnej. Na początku XX wieku mieszkali w domu Jana Olczyka naprzeciw 
kościoła. Miejsce to stało się domem dla organisty po II wojnie światowej. W placu tym mieszkał 
Stanisław Makarewicz, najpierw u swojego teścia Władysława Olczyka, a później samodzielnie. 
Wspomniany Jan Markiewicz wybudował sobie dom wraz z budynkami gospodarczymi tuż przy 
kościele, na zakręcie.

Trzeba jeszcze wspomnieć o samych organach, które były wielką pomocą w pracy 
duszpasterskiej. Po raz pierwszy wspomina się o nich w roku 1795, były one już wtedy mocno 
zniszczone i wymagały remontu. Uczyniono to w roku 1797. Przetrwały do roku 1826, kiedy to 
zakupiono nowe, aczkolwiek używane wcześniej w kościele w Milejowie169.

166 Opis Kościoła i Beneficium Mierzynskiego..., Spis inwentarza kościoła..., sygn. KD 398, AACZ
167 Opis parafii sporządzony przez ks. Zadera w 1819 r., Spis inwentarza kościoła..., sygn. KD 398, AACZ
168 Liber metricarum..., Liber mortuorum 1789 - 1796 , sygn. KM 2505, AACz, s.181
169 Frontczyk M., Wewnętrzne uposażenie..., s. 19
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Rozdział V. Rody chłopskie wsi Mierzyn

Dzięki zachowanym dokumentom źródłowym, tj. indeksu urodzin z lat 1719 - 1821 
oraz ksiąg metrykalnych parafii, począwszy od roku 1753, można scharakteryzować rody 
chłopskie Mierzyna  z XVIII i XIX wieku. Podobnie uczynić można z rodami wywodzącymi 
się z sąsiednich wsi parafii Mierzyn. Dużą wiedzę wnoszą również księgi metrykalne parafii 
Rozprza, począwszy od roku 1660 oraz dokumenty znajdujące się w archiwum parafialnym 
w Mierzynie. Niektóre nazwiska, o których będę pisać są bardzo popularne w tych okolicach 
do dziś. Dowodzi to, że przodkowie mierzynian związani byli z tą ziemią od 300 a nawet 400 
niemalże lat.

W samym Mierzynie najstarsze znane rodziny chłopskie, to te, które nieprzerwanie są 
związane z tą wsią od co najmniej 1719 roku. Ród najbardziej liczny przez XVIII wiek to 
rodzina Kwaśniaków, która do ok. 1754 roku nosiła nazwisko Skorczyk. Na początku XVIII 
w. reprezentowali ją Aleksy i Zofia Kwaśniak i Szymon i Marianna Kwaśniak oraz ich 
późniejsi potomkowie. Wystarczy wspomnieć, że w roku 1814 ze spisu sporządzonego przez 
Franciszka Zadera wynika, że na 44 chałupy we wsi Mierzyn, 4 zajęte były przez ten ród170. 
Antoni Mazurczyk i jego żona Katarzyna dali początek rodowi Mazurczyków. Aż do poł. 
XVIII wieku ludzie ci nosili nazwisko Janczura. W latach 30. XVIII w. pojawiła się rodzina 
Tarnowskich, w osobach 3 par mażeńskich - Kazimierza i jego żony Krystyny, Antoniego 
i Agnieszki, Stanisława i Marianny oraz rodzina Jakubików - małżonkowie Bartłomiej i Ewa, 
w latach 40. pojawił się Jan Sadzinski i jego żona Magdalena. W połowie XVIII wieku 
pojawiła się rodzina Podsiadłów - Jędrzej i Marianna. Około 1800 roku przybył do wsi ród 
Cubałów w osobach Jędrzeja, Antoniego z żoną Franciszką i Kazimierza z żoną Katarzyną. 
Przyszli oni z parafii Moskarzew z okolic Szczekocin. Około roku 1808 zjawiły się rodziny 
Sowów - Tomasz i jego synowie Franciszek, Michał i Wacław oraz Turskich - Wojciech 
wraz z żoną Elżbietą i dziećmi. Wcześniej, bo przynajmniej od roku 1804, mieszkali oni 
w Cieszanowicach. W tym samym czasie przybywa rodzina Dubików - Jacek i Zuzanna 
z dziećmi, którzy mieszkali w młynie Gajnym. Przybyli oni z parafii Bebelno z okolic 
Włoszczowej. Około 1818 pojawiła się rodzina Duszyńskich - Wincenty z żoną Marianną 
wraz z dziećmi oraz Kwietniów - Paweł i Marianna z dziećmi171.

Wspomniana wcześniej rodzina Jakubików przyszła do Mierzyna prawdopodobnie 
z Łochyńska. To w tej miejscowości już w poł. XVII wieku mieszkały rodziny chłopskie 
noszące to nazwisko. Pierwszym znanym mi był Piotr Jakubik, który zawarł w roku 1689 
małżeństwo z Łucją. Podobne pochodzenie ma ród Tarnowskich. Tarnowscy to liczna rodzina 
zamieszkująca od lat 30. XVIII wieku Łochyńsko, a nieco później, jak już wspominałam, 
Mierzyn oraz  Rajsko Małe i Duże. Pojawienie się chłopów z Łochyńska nie może dziwić. 
Felicjan Święcicki nabył przecież dobra Mierzyn, a wywodził się z Łochyńska.

Z wykazu domostw i mieszkańców Mierzyna sporządzonego w 1814 r. przez ks. Zadera 
wynika, że najbogatsi chłopi we wsi to tzw. półrolnicy, następnie zagrodnicy i wreszcie 
komornicy. We wsi mieszkali także Żydzi. Była to rodzina Joska i Esterki Wigdrowiczów. 
Mieszkali oni w karczmie należącej do kościoła. Po analizie rejestrów z lat 1815 - 1819 
wynika, że we wsi były dwie karczmy. Jedna należała do kościoła, druga do dworu 
(o karczmach wspominają również inne dokumenty), było ponad 40 domostw, niektóre stały 
puste, budowano pojedyncze nowe. Przy dworze znajdował się również browar. Do wsi 
zaliczano także młyn Trzciniec (niestety obecnie miejsce to nie istnieje, znajduje się tutaj 
akwen zwany zalewem Cieszanowickim). Młyn ten był w posiadaniu dworu. Znamy jego 
mieszkańców. W 1816 r zamieszkiwany był przez Walentego Terkę i jego żonę Zuzannę, 
a w 1819 roku zamieszkany był przez Felicjana Beńdońskiego i jego żonę Zuzannę. W latach 

170 Księgi metrykalne parafii Mierzyn, AACZ
171 Indeks urodzonych parafii Mierzyn, AACZ
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50. i 60. młynarzami była rodzina Kamerów Stanisław i Wojciech. Po roku 1865 mieszkały 
tutaj Apolonia i Antonina Siwocha wywodzące się z Paskrzyna172. Drugi należący do dworu 
młyn (jak wspominałam wcześniej) stał na pustkowiu zwanym Gajne. Był prawdopodobnie 
użytkowany do początku XIX wieku.

172 Akta wójta gminy Mierzyn, zespół nr 560, w sprawie opieki nad małoletnimi, sygn, nr 3, APPT

Akt metrykalny z parafii Rozprza z r.1663, zaślubiny Jana Mielczarczyka z Mierzyna z Marianną 
Pielużek z Piczkowa (Stara Wieś), akt 2 na zdjęciu, AACZ ,

Akt merykalny z parafii Rozprza z roku 1691, zaślubiny. Jako świadkowie występują:Grzegorz Żyd z 
Mierzyna, Andrzej Lech z Mierzyna oraz Stanisław Skrobek z Bryszek, AACZ
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Rozdział VI. Zabudowania włościańskie i liczba ludności wsi 
w XIX i na początku XX wieku

Dzięki zachowanym wykazom zabudowań wsi Mierzyn z roku 1847 możemy się 
dowiedzieć, jak wyglądały zabudowania włościan w połowie XIX wieku. Były to oczywiście 
zabudowania drewniane, jedynym elementem murowanym był komin, dachy pokryte były 
słomą. Najczęściej wielkość chałupy najbogatszych chłopów wynosiła odpowiednio 20 
x 10 x 4 łokci warszawskich173, aczkolwiek zdarzały się chałupy długości 18 czy 15 łokci 
warszawskich. W prawie każdym obejściu była stodoła lub tzw. półstodołek najczęściej 
długości 20 łokci, choć bywały i 30-łokciowe, jedna lub dwie obórki różnej wielkości, 
zależnie od zamożności włościanina. Takich zabudowań włościańskich było wykazanych 37. 
I prawdopodobnie tyle wtedy było zabudowań.

Sytuacja i położenie chłopów uległo zmianie po akcie uwłaszczeniowym. Chłopi 
mierzyńscy otrzymali wtedy ziemię na własność, było to ponad 466 mórg otrzymanych za 
odszkodowaniem ówczesnego właściciela wsi, które wynosiło 8205 rubli i 44 kopiejki174.

W 1815 roku w Mierzynie  mieszkało w sumie 245 osób, z tego osoby płci żeńskiej 
stanowiły 130 osób175. W 1819 roku w Mierzynie mieszkało 316 osób, w tym 147 mężczyzn 
i 9 Żydów176. W 1881r. wieś Mierzyn liczyła 56 domów, 561 mieszkańców; folwark składał 
się z 7 domów, miał 15 mieszkańców; Kulizów miał 4 domy i 33 mieszkańców177. Wioska 
pod koniec XIX wieku była największą wsią gminy Rozprza, nie licząc oczywiście Rozprzy. 
Tuż przed zakończeniem I wojny światowej, w roku 1917 liczba ludności Mierzyna wynosiła 
733 osoby, w tym mężczyzn było 201, kobiet 225, dzieci do 14. roku życia 307. Wszyscy byli 
katolikami, a wieś liczyła 88 domów. Majątek Mierzyn składał się z 7 domów i mieszkało 
tam 178 osób, w tym mężczyzn 51, kobiet 52 i 73 dzieci. Wśród nich było 11 ewangelików 
i 13 prawosławnych.

173 Łokieć warszawski-jednostka miary wynosząca 59,6 cm
174 Hipoteka powiatu..., APPT
175 Tabella wsiów do parafii należących, odległości ich liczba dusz spowiednich i niespowiednich, ewangelików i Żydów w kościele 
parafialnym we wsi Mierzyn, jego opis przez F. Zadera, plebana mierzyńskiego, dziekana tuszyńskiego w roku 1815 w dniu 21 grudnia 
podany, sygn.KD 398, AACZ
176 Tamże
177 Kukulski J., Przemiany....s, 355

Chałupa w Mierzynie, SSWK, sygn. 5, APPT
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Rozdział VII. Epidemie

Epidemie, które nawiedzały wieś i całą parafię, aż do wieku XX symbolizują trzy krzyże 
w Mierzynie, które znajdują się w samym centrum, na rozwidleniu dróg Mierzyn – Tomawa 
– Lubień - Gorzkowice. Wystawiono je w czasie epidemii cholery. Niestety w dokumentach 
archiwum parafialnego nie zapisano, kiedy miało to miejsce. Z przeprowadzonej kwerendy 
aktów metrykalnych wynika, że epidemie w wieku XIX nawiedzały parafię kilkakrotnie. Na 
pewno epidemie cholery miały miejsce w parafii Mierzyn w latach 1832, 1845, 1847, 1855, 
1866, 1873. Ta z roku 1873 doprowadziła w Mierzynie do 33 zgonów, w Szczepanowicach 
- 66, a w Tomawie - 20. W tym to roku odbyły się w całej parafii 202 pochówki. Była to 
największa liczba zanotowanych w XIX w. zgonów. Przypuszczalnie to właśnie ta epidemia 
doprowadziła do ustawienia w centrum wsi krzyży, najpierw drewnianych, a obecnie 
metalowych.

Cholera to ostra zakaźna i zaraźliwa choroba jelit przenoszona drogą pokarmową, poprzez 
kontakt z zanieczyszczoną wodą, odchodami ludzkimi lub poprzez bezpośredni kontakt 
z chorymi poprzez brudne ręce. Objawiała się gwałtowną biegunką i bólami kończyn. 
Następnie dochodziło do wymiotów i wstrzymania wydalania moczu. Twarz zmieniała się 
poprzez zapadnięcie oczu i wyostrzenie rysów twarzy, głos stawał się ochrypły, a język robił 
się suchy. Zgon następował po kilku dniach, chociaż choroba trwać mogła również zaledwie 
parę godzin. Oprócz tego nasi przodkowie chorowali na czarna ospę, dżumę oraz grypę, która 
również zbierała żniwo. Dżuma dziesiątkowała ludność Polski w XVII i na początku XVIII 
wieku. W XVIII wieku w parafii widoczny był wzrost zgonów w latach 1710, 1715, 1718, 
a przede wszystkim w roku 1736 i 1737. W tym czasie epidemię dżumy roznosiło wojsko, 
które przechodziło przez ziemie polskie, biorąc udział m.in. w wojnie północnej. Potwierdzają 
to kroniki bernardyńskie i jezuickie tychże klasztorów w Piotrkowie. Najgorszy był rok 1736, 
wtedy to w całej parafii zanotowano 51 zgonów, a w roku 1737 - 166. Był to wzrost olbrzymi, 
bowiem w roku 1738 zgonów było tylko 16, a w roku 1735 - 34. Co się wtedy wydarzyło?

Ks. Zader, tworząc regestr urodzonych na podstawie ksiąg metrykalnych do czasów mu 
współczesnych, napisał, że rok 1737 to „rok ciężki, deszcz, głód, wiatry złe”178.To samo 
potwierdzają wspominane kroniki bernardyńskie i jezuickie. B. Baranowski tak opisał ten 
czas w „Dziejach Piotrkowa Trybunalskiego”: „Lata 1736 - 1737 były okresem nieurodzaju 
i głodu. W 1736 roku ulewne deszcze, które spadły w okresie wegetacji roślin, spowodowały 
głód w okolicach Piotrkowa. Został on spotęgowany w roku następnym z powodu kolejnego 
nieurodzaju. Źle odżywiona ludność była podatna na różne choroby, co determinowało wzrost 
śmiertelności”179.

Każda epidemia przynosiła śmierć wielu osób, w szczególności dzieci i starców. Często 
wymierali członkowie całej rodziny. W roku 1845 ówczesny kowal z Mierzyna - Mateusz 
Dębski pochował prawdopodobnie wszystkich domowników. W ciągu dwóch dni sierpnia 
stracił: syna Felicjana lat 7, córki: Eleonorę lat 8, Antoninę lat 9, Salomeę lat 2 oraz żonę 
Joannę lat 41 i dwójkę współdomowników: wychowanka Ludwika lat 19 oraz Łucję 
Pawlikowską - komornicę lat 56180. Przeglądając akta zgonów, natknąć się można w każdej 
wsi na wiele takich przykładów. Należy również wspomnieć, że najczęściej ofiary epidemii, 
czyli morowego powietrza, chowano poza parafialnym cmentarzem. Tuż po II wojnie księża 
mierzyńscy w zapiskach wspominali o takich cmentarzach w Szczepanowicach przy granicy 
majątku Cieszanowice i w Tomawie w jałowcach na tzw. piaskowych górach. Obecnie stoją 
tam tylko krzyże.

178 Regestr urodzonych …, AACZ
179 Baranowski B., Dzieje Piotrkowa Tryb., Łódź 1989 s. 160
180 ASC Parafii Rzymskokatolickiej w Mierzynie.., APŁ
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Rozdział VIII. Szkoła

„Domu szkoły ani w Mierzynie ani w żadnej wsi do tej parafii należącej nie masz, na 
który żadnego nigdy nie było funduszu” - te oto słowa zapisane w roku 1810 przez ks. Zadera 
świadczą dobitnie, że jeszcze na początku XIX wieku brak było szkoły w Mierzynie i jego 
okolicach. Ukaz uwłaszczeniowy z roku 1864 w tabelach likwidacyjnych dotyczących wsi 
Mierzyn przeznaczał na utrzymanie nauczyciela 2 morgi ziemi i jest to pierwszy zapis o szkole 
w Mierzynie. Jak wynika z dokumentów wójta gminy Rozprza oraz badań J. Kukulskiego 
mierzyńska szkoła działa od roku 1874181, a w pełni dokumentowane jej istnienie pojawia 
się w 1894. Pierwszym znanym z imienia i nazwiska nauczycielem był Jakub Szymczak182. 
O tym, że szkoła istnieć mogła od 1874 roku, świadczy również fakt, że w zachowanej kronice 
szkoły w Mierzynie pod rokiem 1921 zapisano, że budynek szkolny był z drewna, stary i „nie 
wiadomo kiedy budowany. Mieszkaniec Mierzyna, Szymon Kwaśniak, w wieku 80 lat, 
pamiętał tylko, że budynek ten był przebudowany, jak on chodził do szkoły. Przebudowa 
tego budynku polegała na tym, że był skrócony i zwężony o długość spróchniałych węgłów 
i zrobieniu nowych. Ślad podmurówki dokoła budynku pozostał tak jak na niej leżały 
przycienie (...). Budynek ten przypuszczalnie postawiony mógł być w poł. XIX wieku”183. 
Wspomniany Szymon Kwaśniak urodził się w roku 1863, był synem Stanisława i Józefy 
z Siwochów, a mężem Antoniny z Dubików, zmarł w 1925184. Jak łatwo obliczyć, w chwili 
śmierci miał 62 lata, a nie 80 i w istocie mógł chodzić do szkoły w wieku około 10 lat, a więc 
po roku 1874.

Szkolnictwo elementarne na wsi w II poł. XIX wieku cierpiało na brak wykwalifikowanej 
kadry. Każdy nauczyciel obok wynagrodzenia otrzymywał kawałek roli. W Mierzynie było 
to, jak już wspomniałam, 2 morgi ziemi oraz płody rolne. W szkole realizowano program 
obejmujący religię, czytanie książek, działania arytmetyczne i wiadomości o miarach. Do 
roku 1871 językiem wykładowym był język polski, a od tego roku język rosyjski. Wyjątek 
stanowiły język polski i religia nauczane w języku ojczystym. W roku 1898 do szkoły 
uczęszczało 39 uczniów, wszyscy byli pochodzenia włościańskiego185, a w roku 1904 szkoła 
liczyła 80 uczniów186. Na początku XX wieku, przez krótki czas, szkoła w Mierzynie była 
szkołą trzyoddziałową, co nie było takie powszechne. W roku 1911, w dniu zakończenia 
roku szkolnego, przypadającego wtedy na dzień św. Wojciecha, tj. 23 kwietnia nauczyciel 
zorganizował komisyjny sprawdzian wyników nauczania w każdej klasie, połączony 
z promocją uczniów. Udział w komisji brali dwaj gospodarze umiejący czytać i pisać oraz 
nauczyciel sąsiedniej szkoły w Cieszanowicach, w gminie Gorzkowice. Ogółem uczyło się 
wtedy 60 uczniów, w tym w klasie I - 38, w II - 14, a w III - 8. Wśród nich 45 uczniów 
otrzymało ocenę pozytywną na egzaminie, natomiast 15 musiało pozostać w tej samej 
klasie187. Powodem nieotrzymania promocji był niewątpliwie krótki okres roku szkolnego 

181 Kukulski J., Przemiany..., s. 412, Piotrków Tryb., 2005
182 Akta gminy Rozprza,zespół nr 32, APPT
183 Kronika szkoły w Mierzynie, archiwum szkoły w Mierzynie
184 ASC Parafii Rzymskokatolickiej..., zespół  nr 1586, urodzenia (1808 - 1873), akt nr 100/1863, sygn. 66, APŁ
185 Kukulski J., Przemiany..., s. 412
186 Raport  nauczyciela szkoły w Mierzynie do władz szkolnych w Piotrkowie Tryb., Archiwum szkoły w Mierzynie 1890 - 1913, zbiory 
własne J. Kukulskiego 
187 Protokół z komisyjnego sprawdzianu wiedzy uczniów w szkole w Mierzynie, Archiwum szkoły w Mierzynie. Wykaz uczniów: kl. 1 
- Broniarczyk Józef, Włóka Franciszka, Sowa Stanisław, Kwiecień Stefan, Niedźwiecka Stanisława, Olejnik Józefa, Olczyk Władysława, 
Piątkowski Antoni, Sadzińska Stefania, Terka Bronisława, Ternacki Stefan, Fila Helena, Cubała Józef, Simkowski Stanisław, Janik 
Zofia, Irys Władysław, Kwaśniak Stefan, Kwiecień Józef, Matuszczyk Franciszek, Nowakowska Stefania, Olejnik Marianna, Piątkowski 
Józef, Piwowarski Franciszek, Sowa Antoni, Turska Anna, Furczyński Antoni, Fidala Marianna, Cubała Franciszek, Szczepański Jan, 
Jakubik Marian, Dubik Ignacy, Krasoń Józef, Podsiadłowski Antoni, Siwocha Józef, Dronczyk Bolesław, Kiełbasa Władysław, Skrobek 
Józef, Cecotka Andrzej, kl. II - Gawiński Antoni, Lasoń Stefan, Makowska Helena, Pielużek Józef, Pabich Jan, Duszyński Franciszek, 
Masłowski Józef, Owczarek Anna, Pielużek Marcin, Janowski Władysław, Kwaśniak Anna, Ternacki Józef, Sadzińska Stefania, 
Szymańska Stanisława, kl. III - Knejski Aleksander, Listwoń Michał, Jakubik Władysław, Kowalski Wawrzyniec, Ryżewski Feliks, 
Oberman Fryderyk
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i nieregularne uczęszczanie do szkoły. Uczniowie pozostający w tej samej klasie zazwyczaj 
nie kontynuowali dalszej nauki.

Budynek szkolny podzielony był na dwie części. Połowa przeznaczona była na salę 
szkolną, a druga połowa na mieszkanie nauczyciela. Obok szkoły stały: stodoła, szopa i obora. 
W okresie I wojny światowej nauczyciel Sławomir Kamodzki meldował władzom gminnym, 
że podłoga w szkole nie jest wyremontowana, ławki mokną na dworze i paczą się na słońcu, 
a on z rodziną mieszka w ciasnej kuchni i jest mu niewygodnie188.

W roku 1921 nauka prowadzona była na zmiany. Klasy uczyły się co drugi dzień, 
a było tych klas 4. Wcześniej, bo od roku 1917 roku szkoła była 2-klasowa, a przed 1917 
jednoklasowa. W okresie międzywojennym do szkoły w Mierzynie uczęszczały dzieci 
z Kuźnicy Żerechowskiej, w latach 30. do klasy piątej przybywały dzieci z Cieszanowic, 
Bryszek, Rajska Małego. Po reformie Janusza Jędrzejewicza, ministra oświaty w latach 
1932 - 1933, szkoła w Mierzynie stała się szkołą drugiego stopnia z klasami I - VI. Przez 
cały okres międzywojenny nauka prowadzona była w dwóch salach. Jedna sala w budynku 
szkolnym, druga w budynku wynajętym. Niejednokrotnie były problemy z wynajmem sali, 
bowiem gmina czasami miała opóźnienia w płaceniu za wynajem. Pierwszy nauczyciel po 
odzyskaniu niepodległości Ludwik Dutkiewicz miał 3 morgi ziemi, ale wydzierżawił ją 
sąsiadowi Antoniemu Kwaśniakowi.

Należy nadmienić, że nie wszystkie dzieci, również te w Mierzynie, uczęszczały przed 
I wojną i w międzywojniu do szkoły. I tak w roku szkolnym 1913/1914 na 160 dzieci, tylko 
60 brało udział w zajęciach. Nie lepiej było w roku 1923, na 181 dzieci w wieku szkolnym, 
nie uczęszczało aż 54189. Każde dziecko po zakończeniu zajęć lekcyjnych pomagało rodzicom 
w obejściu, pracowało w polu lub najczęściej pasło krowy i gęsi na pastwisku. I prawie każde 
marzyło, by się uczyć, a nie pomagać w gospodarstwie190.

W 1928 roku kierownik szkoły Józef Matusiak stwierdził, że budynek nie nadaje się do 
użytku, gdyż przyciesie pogniły, podłogi wypadają, futryny do drzwi, okien spróchniały, 
piece i kominy popękane i grozą pożarem, dach na budynku jak rzeszoto191. W 1934 r. Rada 
Gromadzka wsi Mierzyn uchwaliła jednogłośnie oddać grunt o pow. 1/4 morgi znajdujący się 
pomiędzy ziemią Stefana Niedźwieckiego i Antoniego Skrobka oraz plac z budynkami jako 
pożyczkę Zarządowi Gminy Rozprza na zrobienie planów i kosztorysu pod budowę szkoły. 
Jednocześnie Rada Gromadzka zdecydowała się oddać plac tzw. gęsie pastwisko-glinianki 
pod budowę szkoły z zamianą na ziemię szkolną leżącą za stodołami wsi o pow. 2 mórg 
i które stałoby się ogólną własnością wsi Mierzyn. W 1937 roku Rada Gromadzka podjęła 
uchwałę o budowie szkoły o 5 salach szkolnych z korytarzem i mieszkaniami dla kierownika 
szkoły. Budowa miała ruszyć w 1940. Plany te przerwała wojna192.

W czasie wojny Albin Sowiński, kierownik szkoły uczył prawie wszystkich przedmiotów, 
a przede wszystkim matematyki, fizyki i geografii; śpiewu i gimnastyki uczył Józef Matusiak, 
rysunków - pani Zofia Kniejska, a religii - ks. Adam Borek. Nauka odbywała się w jednej izbie, 
w starym, drewnianym budynku pokrytym strzechą. Po drugiej stronie małego korytarzyka 
mieszkał pan kierownik z rodziną. Młodsze klasy uczyły się po przeciwnej stronie drogi, 
w budynku Stanisława Pielużka zwanego Pieluchą193. Tak jak i w wielu innych miejscach, 
w gminie Rozprza rozwinęło się w czasie II wojny tajne nauczanie, które na szczeblu 
szkoły powszechnej przybrało formę nauki uzupełniającej o treści zakazane w ramach 
szkoły jawnej. Nauczyciele z Mierzyna zapisali wtedy piękną kartę. Albina Sowińskiego, 
na jednej z niemieckich wizytacji w dniu 01.05.1941 zastano w klasie z rozwieszoną mapą 

188 Marchewka J., Stąd nasz…, s. 89
189 Tamże, s. 88-90
190 Wywiad przeprowadzony z mieszkanką Mierzyna p. Heleną Turniak 
191 Akta Gminy Rozprza, zespół nr 32, o szkołach, nauczycielach, dozorach i opiekach szkolnych, budowie i remoncie szkół i grzywnie 
za nieregularne posyłanie dzieci do szkoły, sygn. 326, APPT
192 Akta Gminy Rozprza..., oświata, kultura i sztuka, sygn. 327, APPT
193 Marchewka J., Stąd nasz..., s. 93
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geograficzną, do tego w otwartej szafie można było dostrzec zakazane książki, z których 
uczniowie najprawdopodobniej korzystali. Tego dnia Albin Sowiński nie wrócił już do domu, 
został aresztowany i wywieziony do Auschwitz, gdzie zamordowano go w tym samym roku194. 
Kolejnym aresztowanym nauczycielem był Ignacy Jagiełło, który po aresztowaniu w dniu 
04.06.1942, został pobity i wywieziony do Auschwitz, gdzie zginął w tym samym roku195.

W roku 1945 kierownik szkoły Józef Matusiak pisał, że: „szkoła w Mierzynie w wyniku 
działań wojennych ma zniszczone wszystkie zamki u drzwi przy szafkach szkolnych. Ramy 
w drzwiach przegniły i szyby wypadają, brak 4 szyb, płoty wiatr powyrywał i wojsko popaliło. 
Wiatr wyrywa deski szczytowe w budynku szkolnym. Ostania burza zrobiła dziurę w dachu. 
Podłogi pogniłe, trzeba nowe założyć. Brak jest 3 sali lekcyjnej. Sala w domu parafialnym nie 
nadaje się na szkołę, gdyż jest bardzo zimna”196. Po kilku latach stwierdzono, że szkoła nie 
nadaje się do prowadzenia zajęć, tym bardziej, że uczęszczały do niej również dzieci z Kuźnicy 
Żerechowskiej, Bryszek i kolonii Mierzyn. Przez rok, po zakończeniu działań wojennych szkoła 
mieściła się we dworze. Po spaleniu dworu, lekcje odbywały się w domach prywatnych.

W 1952 r. Prezydium 
Gromadzkiej Rady Narodowej 
w Rozprzy przeznaczyło plac o pow. 
10.000 m² pod budowę nowej szkoły. 
Od strony zachodniej graniczył 
z placami zabudowanymi przez St. 
Duszyńskiego, St. Dubika, Jana 
Leśniewskiego i Władysława i Jana 
Kwietniów. Budowa szkoły ruszyła 
we wrześniu 1955 r. Jej zakończenie 
nastąpiło 15 sierpnia 1957 r, wtedy to 
kierownik szkoły otrzymał klucze od 
budynku. Nowy Rok szkolny 1957/58 
dzieci witały w nowej szkole197.

Wykaz nauczycieli uczących w szkole w Mierzynie

Nauczyciele uczący od końca XIX wieku do roku 1918198

1892 - Szymczak Jakub
1898 - Dymow Jan
1900 - Andres (?) Aleksander
1907 - 1910 Wolski Teofil
1910 – 1919 - Kamoda/Kamodzki Sławomir
Kierownicy i nauczyciele uczący w latach 1918 – 1939
1919-1921 - Dutkiewicz Ludwik, przeniesiony do szkoły w Piotrkowie
1921 - Matusiak Józef, kierownik szkoły do 1933 r., przybył z Gertrudowa w gm. Gosławice
1921 - 1926 - Matusiakowa Maria, żona Józefa, odeszła ze względu na stan zdrowia
1926 - 1927 - Suchońska, po roku wyszła za mąż, nosiła nazwisko Mokrzycka, przeniesiona 

została do Piotrkowa
1927 - Szpakiewiczówna Zofia, przybyła ze szkoły w Proszeniu w gm. Bogusławice
1928 - Kochankówna Karolina
1933 - Sowiński Albin, nowy kierownik szkoły od roku 1933, przybył z 6-klasowej szkoły 

194 Wieczorek U., Tajne nauczanie w gminie Rozprza w czasie okupacji hitlerowskiej 1939 - 1945, maszynopis pracy magisterskiej, s. 41; 
Baza danych o więźniach Auschwitz, nr obozowy 15929
195 Wieczorek U., Tajne…, s. 63, Baza danych Muzeum
196 Akta Gminy Rozprza, APPT
197 Kronika szkoły w Mierzynie
198 Akta Gminy Rozprza, APPT

Zdjęcie pochodzi z kroniki szkoły w Mierzynie
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w Hucie Drewnianej w pow. radomszczańskim
? - 1934 -Trzebuchowska Helena przeniesiona do Piotrkowa
Knejska Zofia
Okres II wojny światowej
ks. Borek Adam
Jagiełło Ignacy
Knapik Stanisława
Knejska Zofia
Matusiak Józef
Sowiński Albin
Toczek Maria
Okres powojenny - kierownicy i dyrektorzy
1945 – 1956 - Matusiak Józef
1956 – 1963 - Kuc Jan
1963 – 1984 - Łukasik Marian
1985 – 2004 - Matyszewski Bernard
2004 – 2014 - Matyszewska Jolanta
2014 - nadal - Lipińska Agata

Dzieci ze szkoły w Mierzynie wraz z nauczycielem Matusiakiem 
Józefem, autor zdjęcia nieznany

Dzieci z klasy III, rok i autor zdjęcia nieznany, archiwum 
prywatne W. Wiernickiego
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Rozdział IX. Pamiętnik Proboszcza. Mierzyn i okolice w okresie 
I wojny światowej

Pamiętnik proboszcza

W archiwum parafialnym 
w Mierzynie, które zachowało 
się jedynie w formie 
szczątkowej, znajdują się 
zapiski będące pamiętnikiem 
księdza Antoniego 
Christopha. Umieszczone są 
one w Księdze Protokołów 
Wizytacji Biskupich 
i Dziekańskich paraf. 
Mierzyn, dek. Rozprza Diec. 
Częstochowskiej. Pamiętnik 
ten jest bogatym źródłem 
wiedzy o I wojnie światowej, 
a co bardziej istotne, źródłem wiedzy o wsi Mierzyn i jego okolicach w okresie poprzedzającym 
odzyskanie przez Polskę niepodległości.Pamiętnik publikuję w całości. Wcześniej, bo w roku 
2010 ukazał się w „Badaniach nad dziejami regionu piotrkowskiego” wydawanych przez 
Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb. Krótkie fragmenty pamiętnika wraz z licznymi 
komentarzami publikował ks. dr Marian Frontczyk, proboszcz parafii Mierzyn w latach 1963 
- 1981 i umieszczał je w tygodniku „Myśl Społeczna”.

Kim był ks. Christoph? Pełnił on obowiązki proboszcza parafii Mierzyn w latach 1911 
- 1933. W tym czasie wyremontował kościół, zmienił otoczenie plebanii i organistówki, 
otoczył murem kamiennym stary cmentarz, a nade wszystko dbał o rozwój duchowo-
religijny parafii. Wszystkie „remonty te zostały dokonane z wielkiemi trudnościami, które 
jednak Czcigodny Ks. Proboszcz dzięki swojej energii i gorliwości zdołał pokonać”199. To 
on zauważył, że kościół mierzyński wraz z „zamczyskiem” należy zbadać i otoczyć opieką 
konserwatorską. Świadczy o tym fakt, że w marcu 1932 roku zwracał się do Rady Głównej 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego z prośbą o przeprowadzenie badań200.

Rok 1914

W pierwszych dniach sierpnia 1914 r. wojska pruskie i austriackie zajęły ziemie polskie. 
Wobec więc toczącej się wojny na polskiej ziemi trzeba goręcej modlić się do Boga 
o odwrócenie klęsk wojny od nas. Pasterz Diecezji przebywa za granicą i nie wiadomo 
kiedy powróci. Konsystorz nie przysyła żadnych rozporządzeń; sam wiec postanawiam 
we Mszy Św. dodawać modlitwę ze Mszału: „w czasie wojny” Lud z ambony pouczam, 
żeby spokój zachował i pracował w roli. Co dzień po Mszy Św. wystawienie w puszce, 
Suplikacje, „Święty Boże” - „Przed oczy twoje Panie”, na zakończenie: „Odwróć od nas” - 
dla utrzymania porządku i bezpieczeństwa wsi i kościoła, ustawiona jest milicja wiejska pod 
przewodnictwem członków Straży Ogniowej.

12 sierpnia
Pierwszy raz przez Mierzyn przejechał podjazd wojska pruskiego, a o godz. 8 wieczorem 

przeleciał balon sterowy nad Mierzynem.

199 Biskup częstochowski Teodor Kubina, Spostrzeżenia po wizytacji biskupiej w roku 1929, APM
200 List Rady Głównej Towarzystwa Krajoznawczego do proboszcza parafii Mierzyn z dnia 5 marca 1932 r., APM

Ks.A Christoph i organista B.Łabędowicz  
w otoczeniu młodzieży
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14 sierpnia
Ogłoszony został manifest do Polaków, obiecujący swobody. Podpisany przez Wielkiego 

Księcia Mikołaja Mikołajewicza.
17 sierpnia
Ogłoszona została odezwa: „Do ludu cywilnego w Polsce” przez rząd pruski. Podpisano: 

Jenerał Woyrsch. W odezwie obiecano spokój i bezpieczeństwo, a także opiekę ludowi 
Polskiemu. Naród cały zachowuję się bardzo lojalnie.

18 sierpnia
W Piotrkowie ogłoszono stan wojenny przez Rząd Pruski. Komendantem został 

podpułkownik Graf zu Stollberg (poległ w potyczce pod Skierniewicami w tydzień po 
przybyciu do nas).

23 sierpnia
Przez pośrednictwo komendantury pruskiej i za pośrednictwem „Gazety Katowickiej” 

dowiedziałem się o śmierci Papieża Piusa X. Zmarł On dnia 20 sierpnia o godz. 2 minut 10 po 
północy. Nie mam żadnej wiadomości ani rozporządzenia od Pasterza Diecezji. Postanowiłem 
więc sam zawiadomić parafian o zgonie Papieża i odprawić Żałobne Solenne Nabożeństwo.

24 sierpnia
Słychać bardzo stłumiony daleki huk armat.
26 sierpnia
Odstępuje wojsko niemieckie. Popłoch w okolicy. W okolicy Mierzyna pod Ignacowem 

Niemcy uciekając spalili swój samochód. Osobiście go oglądałem.
28 sierpnia
Przez Mierzyn nastąpił przemarsz wojsk rosyjskich. Szedł Pułk dragonów Niżegorodzkich, 

stacjonowanych w Tyflisie i 3 sotnie kozaków. Podjazd nocował w Mierzynie. Chorych 
żołnierzy leczyłem sam.

29 sierpnia
Rano przeciągał obóz wojskowy.
30 sierpnia
W nocy o godz. 12 m. 10 słychać wyraźny huk armatni od strony Kamieńska.
31 sierpnia
Odprawiłem bardzo wystawnie nabożeństwo za duszę śp. Papieża Piusa X. Naukę żałobną 

wygłosił ks. St. Szabelski proboszcz z Rozprzy. Był obecny ks. Józef Kozankiewicz wikary 
z Rozprzy. W parafii świętowali ludzie do południa. Kościół był przepełniony. Podczas 
nabożeństwa Straż Ogniowa w żałobie asystowała.

3 września
Od 8 wieczorem do 10 godziny słychać ogromny huk armat, a około godz. 10 m. 15 

usłyszeliśmy wyraźny wybuch siły dużej. Wybuch powtórzył się 6 razy. Wysadzali mosty 
kolejowe.

4 września
Z Piotrkowa przywieziono wiadomość, że został wybrany nowy Papież, który przybrał 

imię Bonifacego 15.
25 września
Rano o godz. 10 nisko nad kościołem przelatywał wojenny aeroplan. Mnóstwo wojska 

ciągnie plantem kolejowym w stronę Warszawy. Pociągi dochodzą tylko do Gorzkowic, bo 
linia kolejowa i mosty dalej są popsute. Zaczyna odczuwać się brak różnych artykułów, nafty 
i soli brak zupełny.

27 września
Niedziela. W nocy o 1 godzinie słychać strzały karabinowe. Od 7 rano do 11 godz. 

słychać blisko wybuchy. Szyby drżą w oknach. Wojsko pruskie posuwa się ku Mierzynowi. 
W Kamińsku były podjazdy pruskie. Ogłosiłem dziś z ambony, że w razie bitwy w okolicy, 
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dla rannych urządzony będzie szpitalik w sali parafialnej. Parafianie dadzą łóżka z pościelą. 
O godzinie 7 wieczorem huki straszne słychać w bliskości - szyby drżą. Wojsko nasze 
odstępuje - 3 razy w dniu dzisiejszym ruskie wojska przebiegały przez Mierzyn.

28 września
Od 3 rano huk armat słychać blisko. Słychać także wyraźnie strzały karabinowe. Rozprza 

zajęta przez wojsko niemieckie. Dochodzą wiadomości, że bitwa jest obecnie około Bab za 
Piotrkowem, Był zdobywany pociąg pancerny rosyjski, który wymknął się do Piotrkowa. 
Mosty zburzone do st. Koluszki. Tegoż dnia o godz. 5 po południu przybył większy podjazd 
rosyjski z kapitanem na czele. Byli to kozacy, którzy 9 dni temu wyruszyli z Jarosławia 
w Galicji. Pod sekretem powiedział mi kapitan, że idzie za nim dywizja wojska rosyjskiego. 
Po krótkim postoju i zrekognoskowaniu okolicy, podjazd wyruszył do wsi Żerechowa. 
W samym Mierzynie spotkali pikietę niemiecką. Odezwały się strzały. Wzięli jednego 
prusaka do niewoli, który poddał się sam. Drugi raniony przy plebanii pojechał ku Rozprzy, 
a pod trzecim koń zapadł się w łąkach za ogrodem plebańskim. Konia zostawił, a sam przez 
ogród mój uciekł do Wilkoszewic. Konia z rzędem zabrali do miejscowego dworu. W nocy 
o 9 godz. był drugi podjazd rosyjski. We wsi z powodu tej potyczki wielki popłoch. Cała 
okolica Mierzyna otoczona wojskiem pruskim. Armia rosyjska zbliża się podobno od strony 
Galicji - tak twierdzą Prusacy, którzy stoją już drugi dzień w Wilkoszewicach.

1 października
Wojsko pruskie z okolic wyszło, wszystko stoi w Piotrkowie - dziś rano o godz. 11 już 

przyjechała lokomotywa pruska i jeden wagon - widocznie mosty zreperowane są na kolei. Gazety
z Warszawy już nie dochodzą, brak wszelkich wiadomości. Mosty kolejowe są już naprawione. 
O godz. 12 przejechało przez Mierzyn 2 niemieckich huzarów z mapą w ręku.

3 października
Był u mnie wywiadowca, żołnierz rosyjski - polak,ubrany po cywilnemu.
5 października
Przemarsz pruskich wojsk ukończony. Skrzydła wojsk rozciągały się od Torunia do wsi 

o 2 wiorsty od Mierzyna - Wilkoszewic. Wojsko ciągnie na Warszawę. Kozacy ukazują się 
w lasach okolicznych, dlatego armia pruska Mierzyn omija. Przez Rozprzę prowadzili obóz 
zabrany wojskom rosyjskim: na bryczkach były napisy rosyjskie. Oficerowie niemieccy 
dowodzą, że Cesarz Niemiecki, Wilhelm, ma proklamować Królestwo Polskie, ale należące 
do Rzeszy Niemieckiej.

6 października
Wywóz z Piotrkowa produktów wzbroniony pod karą 300 rubli. Sztab pruski stoi 

w Piotrkowie. Na gmachu dawniejszej guberni umieszczony aparat do telegrafu iskrowego, 
który komunikuje się wprost z Berlinem. Po przemarszu wojsk pruskich, okazało się, że 
w okolicznych wsiach były rabunki i gwałty kobiet przez przechodzące wojska. W okolicy 
popłoch. W Mierzynie ciągle spokojnie.

8 października
Przelatywał aeroplan, słychać było szum motoru, lecz z powodu chmur widać go nie było.
10 października
O godzinie 5 wieczorem słychać ogromny huk armat. Przyłożyłem ucho do ziemi, drży 

ziemia. Pociągami niemieckimi są przewożeni ranni - ludzie widują rannych w pociągach 
w czasie postoju w Rozprzy. Dostaliśmy gazety warszawskie. Wiadomości w gazetach są 
bardzo pomyślne, lecz Niemcy w Rozprzy twierdzą przeciwnie niż jest w gazetach.

18 października
Niedziela. O godz. 3 po południu leciał aeroplan nad Mierzynem w stronę Piotrkowa. 

Wojsko na torze kolejowym strzelało doń, widocznie był to aeroplan rosyjski. Od piątku do 
dziś ciągle słychać huk armatni od strony wschodniej aż na zachód. Widać że linia bojowa jest 
rozciągnięta bardzo szeroko. W całej okolicy Niemcy pozabierali konie, zboże, siano. Dają 
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za to wszystko kwity, rzadko płacą gotówką. Mierzyn dotychczas szczęśliwy, nic prawie nie 
zabrali.

19 października
Oddział pruskiego wojska przybył do Mierzyna; szukali broni i dowiadywali się o kozaków. 

Zostawili mi broń i wydali swoje pozwolenia. Oficer mówił że Niemcy zajmują Warszawę. 
Po zajęciu Warszawy ma być ogłoszona autonomia Polski.

20 października
Rano o 7 godz. oddział wojska pruskiego we wsi Cieszanowice złapał 4 uciekinierów 

z wojska swego. Znaleziono przy nich dużo zrabowanych zegarków, dewizek i sporo 
pieniędzy. Odprowadzono ich do Piotrkowa, gdzie mają być rozstrzelani. O 9 godz. wieczorem 
przyjechało konno 6 legionistów polskich. Werbują ochotników i zabierali w okolicy konie 
wierzchowe. Z Mierzyna wzięli 2 podwody i w nocy o 4 godzinie odjechali do Piotrkowa. 
Pociągi pruskie kursują głównie w nocy, przewożą rannych i niewolników. Bitwa wre na linii 
Sandomierz – Grójec – Augustów - Grodno i koło Dęblina. Straty są wielkie z obydwóch 
stron. Gazet warszawskich od 2 tygodni dostać nie można. Dochodzą czasami gazety łódzkie. 
Legioniści wydają w Piotrkowie swoją gazetę pt. „Wici”.

23 października
Byłem w komendanturze pruskiej w Starej Wsi. Ani oficer, ani żołnierze nic pewnego 

o wojnie nie wiedzą. Ponieważ jednak dzień trzeci wożą pociągami do granicy rannych, 
sądzą, że była gdzieś niedaleko wielka bitwa.

25 października
Niedziela. Rano przyszedł oddział żołnierzy niemieckich - poznańczyków ze Starej Wsi 

i proszą żeby mogli być na mszy św., bo już parę miesięcy nie słuchali Mszy św. Urlop 
mają tylko na 2 godziny. Wobec ich próśb i pragnienia być na Mszy św. odprawiłem o 9 
rano Mszę św., a sumę będę binował. Mszy św. wysłuchali z wielką pobożnością i gorąco 
dziękowali mi za tę przysługę. Wieczorem o 8 przyjechał oficer kawalerzysta z żołnierzami 
i kazał szykować nocleg i kwaterę dla wojska pruskiego. Na plebanię wyznaczył 6 oficerów 
na nocleg. Nie przyjechali jednak wcale tego wieczoru. Ci co powrócili  z Piotrkowa, mówią 
że armia niemiecka cofa się ku Częstochowie. Wojska niemieckie już są na Szymanowie. 
Armaty przeprawiają przez wodę. Konie padają. Pociąg za pociągiem idzie - widać z okien 
plebanii. W okolicy mnóstwo wojska pruskiego. W Piotrkowie głoszą, że według wiadomości 
nadeszłych z Warszawy, ogłoszona jest przez rząd rosyjski –autonomia Polski.

26 października
Mam na kwaterze 2 oficerów pruskich. W nocy dostali rozkaz wymarszu do Łodzi. Jest 

to pułk kawalerzystów z miasta Cassel, przyszli od Krakowa. Rotmistrz tego wojska dr 
filozofii Mallhischen opowiedział mi co następuje: parę tygodni temu był w pochodzie około 
Iwangrodu za Wisłą. Wszedł do kościoła katolickiego we wsi Policzna i znalazł rozsypany 
Najśw. Sakrament po całej posadzce. Zebrał komunikanty i schował do cymborium. Pokazał mi 
na to wszystko dowód piśmienny podpisany przez miejscowych włościan. O tem wszystkiem 
napisał raport i prośbę do Papieża z wytłumaczeniem się, że dotykał się takich świętości. Pytał 
się mnie czy dobrze zrobił, gdyż w drodze spotkał mnie jako księdza katolickiego, pierwszy 
raz. Podziękowałem mu mówiąc że jest uczciwym człowiekiem. Kto w Policznie spełnił tę 
zbrodnię, czy kozacy, czy rabusie, nie mógł się dowiedzieć.

27 października
Huk armat słychać już drugi dzień. W okolicy wszystko wojsko idzie ku Łodzi. Mosty 

na kolei są już podminowane. Na Wilkoszewicach patrzałem na tę robotę z odległości 150 
kroków przez polową lornetkę. Konie Niemcy zabierają, gdzie tylko mogą. Oficerowie, 
którzy stali u mnie, mówią, że wojsk rosyjskich w Galicji już nie ma.

28 października
Słychać niedaleki huk armat. We wsiach leżących obok lasów, brzęczą od tego huku szyby 
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w oknach. Od godziny 9 rano do 4 po południu nad Mierzynem przeleciało 7 aeroplanów. 
Leciały od strony Piotrkowa i trzymały się linii plantu kolejowego, skręcały od Mierzyna 
na prawo. Pociągów w obie strony idzie mnóstwo. Nigdy jeszcze tak często nie kursowały. 
Ciągle mówią ludzie (przechodnie z różnych stron), że Niemcy cofają się gwałtownie. Wojska 
rosyjskie podobno odrzuciły Niemców od Warszawy i pędzą przed sobą. Są już podobno 
około Skierniewic. Od strony Galicji odcinają też odwrót Niemcom. Pewnych wiadomości nie 
ma. Gazet żadnych, nawet niemieckich dostać nie można. Zauważyć się daje coraz większa 
nienawiść ludności naszej do Żydów, którzy bardzo boją się powrotu Rosjan.

29 października
Rano o godz. 8 leciały 2 aeroplany dość nisko. Około 10 godz. rano przeszło nad plantem 

10 aeroplanów. Wszystkie szły ku granicy. Tylko pierwsze 2 ku Piotrkowowi. Rano wpadł 
oddział niemiecki i zabierał konie. Ludzie z końmi pouciekali w lasy. 2 razy Niemcy zabłądzili 
i pytali się o różne drogi. Było ich 2 - wysłałem ich do Gorzkowic. Po południu przejechał 
konny oddział legionistów polskich. Z oficerem Długoszem poznałem się. Wypierają się 
jakoby armia niemiecka cofała się. Tymczasem z tego co widzę, sądzę że cała armia cofa się 
nad plantem. Z pola cały ten ruch doskonale widać. Okoliczne wsie przepełnione są wojskami 
niemieckimi. Zabierają pasze, marnują słomę, zboże, siano i wszystkie lepsze konie. Jutro ma 
przechodzić armia austriacka. Ci co wrócili z Piotrkowa mówią że wojska rosyjskie są już 3 
mile za Piotrkowem. Mnóstwo pociągów kursuje w obie strony. W rozmowie z Niemcami 
dowiedziałem się, że ich armia odwołana jest do Prus, żeby wypędzić Rosjan z Galicji i Prus. 
Po wypędzeniu ich mają Prusacy wrócić do nas. Faktem tylko jest, że zostali odparci od 
Warszawy zupełnie.

30 października
Od godz. 4 rano do 10 wojsko pruskie przechodziło z armatami i taborem od Rajska ku 

Gorzkowicom. Dnia dzisiejszego przejeżdżało kilka chłopskich furmanek, które wiozły rannych 
i zdrowych. Trafiali się i maruderzy. Cofają cała armię i sami się już do tego przyznają. Od 3 godz. 
po południu zaczęły ukazywać się ognie w okolicy Mierzyna od strony toru kolejowego. Widziałem 
sam jak niszczyli i palili stację Rozprza. Budynki stacyjne drewniane palą, a murowane wysadzają 
minami. Wszystkie mosty i mostki wysadzone, tor kolejowy i weksle - wysadzone i spalone. 
Wybuchy straszne. Przy wysadzaniu wszystkich mostków, weksli i budynków stacyjnych było 
60 wybuchów i tyleż min. Ostatni pociąg wolno się posuwał i przed mostkami stawał. O godz. 8 
i Piotrkowa. Widok przy tym strasznym zniszczeniu, straszny. Drewniane mosty na rzece Luciąży 
i na grobli łochyńskiej też zniszczone. Wieczorem dano mi znać, że sztab armii nocuje we dworze 
w Wilkoszewicach. Niemcy mówią że pokażą Rosjanom jak się niszczy kolej. Zniszczoną kolej 
przez Rosjan Niemcy naprawili w trzy godziny, ale ich zniszczenia nie naprawią w rok. Niemcy 
przyznają że są okrążeni przez armię rosyjską ze wszystkich stron, mają się przedrzeć na Herby. 
Narzekają że dużo klęsk ponieśli z winy Japończyków. Nie rozumiem co winni Japończycy? We 
wsi Szczepanowicach o 3 wiorsty od Mierzyna stoją armaty skierowane w stronę Mierzyna, mają 
osłaniać odwrót armii przed następującymi Rosjanami. W Mierzynie z tego powodu ogromny 
popłoch.

31 października
O 6 godzinie rano zaczęli Niemcy wysadzać stację Gorzkowice. Huk wstrząsnął plebanią. 

Zapalono magazyny. Ostatnie konne oddziały przechodzą przez Mierzyn. O godz. 11 rano 
przejechał tył armii niemieckiej. Wysadzają za sobą wszystkie mosty na drogach bocznych. 
Huk i wybuchy w całej okolicy do godz. 3 po południu. O godz. 4 w Mierzynie stanął patrol 
kozacki i zawiadomił nas, że armia rosyjska jest już w Piotrkowie. Wróciły furmanki z podwód 
spod Radomska, Niemcy się tam zgromadzają. Żal mi ogromnie legionistów Polaków, którzy 
połączeni są z armią niemiecką. Niemcy podobno wystawiają ich na pierwszy ogień. Sam 
kwiat młodzieży polskiej zginie. Wojsko rosyjskie ściga Niemców bardzo szybko. Od godz. 
6 wieczór do 11 słychać wybuchy i huk armat.
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1 listopada
Kozacy nocowali we wszystkich okolicznych wsiach i w samem Mierzynie. Po drogach 

zabrał do niewoli wielu prusaków. Polacy sami się poddawali, w Lubieniu czterej Polacy sami 
się poddali kozakom. Procesja żałobna odbyła się bez przeszkód, że wzruszeniem modlili 
się wszyscy za poległych na wojnie. Po 4 tygodniach pierwszy raz dzisiaj dostaliśmy gazety 
warszawskie i łódzkie. Dowiedzieliśmy się że cała Polska zniszczona przez wojnę. Rosja 
śle pieniądze i prowianty dla Polski. Autonomia nie jest ogłoszona, ale ją mamy dostać po 
wojnie. Paru parafian z armii czynnej wróciło do domu. Warszawa ocalona; Prusacy byli 
tylko o parę wiorst od Warszawy i zostali pobici pod Piasecznem.

2 listopada
Odjechał rano patrol kozacki z oficerem. Przyszli z Galicji. Zawiadomił nas oficer, że cała 

armia rosyjska idzie już na Prusy. Bitwa będzie teraz na linii Noworadomsk - Sieradz z biegiem 
Warty. Bitwa ta ma zatrzymać pochód wojsk rosyjskich. Generalnej bitwy spodziewają się na 
linii Kraków - Wrocław. Obecnie armia niemiecka w Polsce jest okrążona zupełnie. Dzisiaj 
po południu przez Mierzyn przeszła piechota, a rano pułk kozaków dońskich. Dochodzą 
wiadomości o bliskich potyczkach. O godz. 3 i o 6 wieczorem krążyły niemieckie 3 aeroplany 
około Mierzyna, a wojsko rozlokowane po okolicy strzelało do nich całymi salwami. 
O godz. 7 słychać huk armat. Gdy to piszę 3 łuny pożarów widać w stronie Gorzkowic 
i słychać kanonadę armatnią. Bitwa wre. Turcja wypowiedziała wojnę Rosji, ogromnie to 
oburzyło Rosjan. Kozacy, którzy 28 września mieli potyczkę w Mierzynie z Niemcami dziś 
przyjechali po Żyda Kunowskiego mieszkającego w Mierzynie, by go powiesić, jako szpiega 
niemieckiego. Żyd się schował. Broniłem go, bo szkoda człowieka, może on nic nie winien? 
Wojsku przechodzącemu rozdaliśmy wszystek chleb, jaki był we wsi. Żołnierze proszą tylko 
chleba, łzy się kręcą w oczach, gdy się to słyszy; są pomęczeni i zgłodniali, bo kuchnie 
i obóz nie mogą podążyć, tak strasznie popsute są mosty na wszystkich drogach. O godz. 
9 wieczorem przeciągnął obóz około 100 furmanek i stado krów, nocować będą w Rajsku. 
Idą wprost z boju, jaki był pod Skierniewicami i pod Nowem Miastem parę dni temu. Patrol 
kozacki tzw. lotny stoi ciągle w pogotowiu w Mierzynie.

3 listopada
Wokoło wojsko. Mają odpoczynek prze 2 dni. 4 aeroplany krążyły nad Mierzynem. 

Wojsko z okolicznych wsi ostrzeliwało ich salwami, lecz żaden nie spadł. W Mierzynie 
kwater nie naznaczono. Żołnierze z okolicznych wsi przychodzą i proszą o pożywienie. 
Wszyscy ludzie co mogą to dają. W całej okolicy rekwirują wszelaką żywność i paszę. 
Płacą gotówką za wszystko. Bieda z chlebem – brak i nam. Oficerowie i żołnierze mówią, 
że armia cała uratowana przez nasze polskie kartofle. Jakie są straszne epizody wojny, 
przytoczę jeden: Wszedł do kuchni jeden żołnierz bez broni i w milczeniu usiadł. Jak innych 
tak i tego poczęstowaliśmy zupą i kartoflami. Nie brał się do jedzenia, a gdy matka moja 
zapraszała go do jedzenia, prosił, aby mu dać chwilkę odpocząć. Wszedłem i ja do kuchni 
i także zapraszałem go do jedzenia, a on spazmatycznie zapłakał. Cóż się okazało? Był on 
„ochotnikiem”, człowiekiem zamożnym, wykształconym. W potyczce zgubił cały swój bagaż 
i karabin. 3 dni już nic ciepłego nie jadł i żalił się: na co mi przyszło, ja żebrać muszę jedzenia, 
ja który mam w domu wszystkiego dość, a dziś jako prosty szeregowiec, umierać muszę ze 
zmęczenia i głodu. Zabrałem go do mieszkania i dałem swą bieliznę. Umyty i przebrany, 
spędził u mnie półtora dnia. Napisał do żony, uspokoił się, bo był w swej sferze. „Nareszcie 
jestem pomiędzy ludźmi, drugi raz w ciągu 4 miesięcy jem na talerzu i spać będę w pościeli”. 
Wszyscy domowi i ja popłakaliśmy się nad jego losem! A ileż to takich jednostek jest w armii? 
Pochodzi z dawnej rodziny polskiej. Obecnie zamieszkuje w Sewastopolu. Nazwiska jego nie 
podaję. Cała noc widać dookoła ognie obozów.

4 listopada
Od godz. 4 rano zbudziły mnie bliskie huki armat. Po rosie bardzo oddaje echo. Niedaleko, 
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bo 3 mile biją się od Kamińska i Pytowic ku Noworadomskowi. Salwy armatnie trwają cały 
dzień do 6 wieczorem. O 7 godzinie przejeżdżający oficer dał znać, że wojsko pruskie poddało 
się; wiadomość tę odebrano przed chwilą polowymi telefonami. Ci co się poddali, byli to 
przeważnie poznańczycy i Ślązacy. Dochodzą wiadomości że podobno i pruscy żołnierze 
bić się nie chcą, oficerowie strzelają do nich z tyłu, nagląc do boju. Podwody wróciły aż 
spod Częstochowy i mówią że coś się stało, bo Prusacy obóz swój spod Częstochowy cofają, 
zamieszanie wielkie, to też z tego skorzystali i uciekli z podwodami. Oficerowie mówią, że 
już Niemcy są okrążeni, gdyż od Częstochowy są też wojska rosyjskie, pod dowództwem 
jenerała Miszczenki. Dwa aeroplany znów krążyły nad Mierzynem, nie strzelali żołnierze, 
gdyż szkoda naboi, kule karabinowe nie sięgają ich. Widać na nich oznaki, przez lunetę, są to 
wszystkie pruskie wywiadowcze aeroplany. Nad wieczorem przyciągnął obóz wojskowy do 
Mierzyna, czekają na partię chleba, gdyż w Rozprzy, Gorzkowicach i Piotrkowie wszystkie 
piekarnie pod osłoną wojskowych wart pieką chleb dzień i noc. Cywilnym chleba sprzedawać 
nie wolno. W Piotrkowie głód. Obiecują dowóz zboża z okolicy. Jutro wiozą z Mierzyna 50 
korcy żyta do Piotrkowa z nakazu magistratu piotrkowskiego i wojskowego komendanta.

5 listopada
Na całej linii bojowej spokój. Przez Wilkoszewice ku Piotrkowowi prowadzą całe 

partie pruskich jeńców. Wojsko odpoczywa, pogoda jesienna piękna. Żołnierze odpoczęli 
i przychodzą do naszej wsi z całej okolicy, kupują żywność, ale jeszcze więcej proszą o chleb 
i ciepłą strawę, narzekając bardzo na złe życie z kuchni obozowej. Trafia się dużo kradzieży 
drobiu i trzody przez żołnierzy. Ludność darowuje jednak chętnie te wykroczenia, bo litują się 
nad żołnierzami. Okopy zrobione po wsiach – zmarnowały mnóstwo zasianego żyta. Ogromne 
straty poniosła ludność tam, gdzie zboże nie było młócone; nie mając słomy żołnierze słali 
zboże pod konie i dla siebie na posłanie. O wypowiedzeniu wojny przez Turcję cała armia 
już wie, niewiele jednak robią sobie z Turcji, choć są na nią oburzeni. Są wiadomości od 
podjazdów kozackich, że Noworadomsk i Częstochowa są już opuszczone przez prusaków, 
lecz okazało się, że Częstochowa jeszcze zajęta. Wczoraj przy naszych figurach i krzyżach 
wiejskich duchowni rosyjscy odprawiali nabożeństwa. Był to dzień M. B. Kazańskiej. Gorąco 
przemawiali do żołnierzy i błogosławili ich na nowe boje.

6 listopada
Spokój na całej bojowej linii. Główny wódz W. Książę przyjechał do Piotrkowa. Włochy 

i Grecja wypowiedziały wojnę Turcji. Wilhelm II prosi Rosję o pokój, takie wiadomości są 
w armii. Żołnierze ciągle proszą o chleb, mają obecnie wszystko do jedzenia, tylko chleba 
mało. Cóż to za smutny widok, gdy taki biedak żebrze chleba, to chyba ten może zrozumieć, 
kto go parę dni nie jadł sam! Żołnierze ciągle kradną, lud zaczyna się na to bardzo oburzać.

7 listopada
Wojsko stoi. Dziś leciały 2 aeroplany rosyjskie.
8 listopada
W południe przyszedł do Mierzyna pułk władykaukaski; mam na kwaterze 2 oficerów 

piechoty.
9 listopada
Pułk wyszedł do Starej Wsi rano, a w południe przyszedł sztab 17 dywizji. Wieczorem 

przelatywał nisko aeroplan niemiecki. Mam na kwaterze generała artylerii Fiedorowa.
10 listopada
Aeroplan, który wczoraj leciał był to rosyjski zdobyty na Niemcach. Wojska na froncie 

ruszyły się. Sztab stoi w Mierzynie. Mają pewne wiadomości, że Niemcy okopali się 
a Częstochową, gdzie spodziewają się stoczyć wielką bitwę.

11 listopada
Dzisiaj już przyszedł pociąg do Rozprzy; reperują most żelazny. Linia na kolei tymczasem 

będzie zreperowana jedna. Byłem dzisiaj w okolicznych wsiach, są strasznie zniszczone 
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przejściem wojsk. Niektórzy nie będą mieli czym wyżywić inwentarza. Całej okolicy grozi 
głód. Do chorych w parafii jeżdżę swymi końmi, gdyż wszystkie konie zabrane są na podwody 
już od kilku dni i jeszcze nie wróciły do domu.

13 listopada
Wojska ruszyły naprzód. Teraz ciągną same obozy. Po wsiach zaczyna grasować tyfus 

brzuszny. Skutki wyczerpania wody w studniach; zostały się same męty, to jest dla pozostałej 
ludności straszna zaraza. Z ambony pouczam jak bronić się przeciwko zarazie.

14 listopada
Dzień i noc reperują kolej. Z okien plebanii widać światła dużych acetylenowych lamp 

na linii kolejowej; przyświecają one robotnikom. Wojska już widać mało, ciągną tylko 
obozy. Żołnierze przy obozach wprost rabują siano ludziom. Palą ogniska po całych nocach, 
używając do palenia płoty, sztachety, przydrożne drzewa. Ludność płacze i bardzo narzeka. 
Obozowi żołnierze sprzedają dużo różnych rzeczy zabranych w Galicii. Wiele rzeczy cennych 
pomarnowali, np. widziałem wspaniałe perskie dywany pocięte na kawałki; tak dzielili się 
łupem.

15 listopada
Parę razy słychać było dalekie huki armatnie. Wróciły podwody spod Częstochowy, 

opowiadają że bitwa już 2 dni wre pod Częstochową od strony Mstowa. Dostałem dziś 
wiadomość, że na naszym terenie operują 24 korpusy wojska rosyjskiego, tj około 1 200 
000 ludzi. Wojsko rosyjskie pod wodzą jenerała Miszczenki już weszło do Prus. Mówią że 
Sosnowiec, Będzin, Dąbrowa już zajęte przez wojska rosyjskie. Od wyniku tej bitwy ma 
zależeć bardzo wiele. W parafii bardzo grasuje tyfus, a dziś miałem 2 wypadki cholery. 
Zawiadomiłem o tym Gubernatora Piotrkowskiego prosząc o pomoc lekarską. Najwięcej 
chorych na Rajsku-Małem. Dzisiaj we wsi tej leży 6 zmarłych.

16 listopada
Cały dzień słychać okropny huk armat. Obozy ciągną, ale w mniejszej ilości. Bitwa była 

na Ważnych Młynach.
20 listopada
Do dnia wczorajszego był ciągły spokój. Od południa słychać huk armat. Biją się koło 

Kamińska i koło Bab za Piotrkowem. Pod Rozprzą ukazały się podjazdy austriackie i pruskie. 
W okolicy straszny popłoch. Wieczorem świecą łuny pożarów.

21 listopada
Huk armat od strony Bab trwa cały dzień. Podobno Rosjanie Niemców odparli. O godz 

10 rano nad Mierzynem szedł bardzo nisko aeroplan rosyjski i niedaleko za wsią zaczął 
spadać. Pojechałem za nim i rzeczywiście opuścił się na gruntach Rozprzy. Zabrakło 
benzyny. Przywieźli ją pociągiem z Piotrkowa i około godz. 2 poleciał do sztabu 
armii do Łasku. Tam kieruje bitwą jenerał armii Plewe. Choroba zaraźliwa w Rajsku 
okropnie grasuje. Nazywają ją doktorzy tyfusem połączonym z biegunką. Odniosłem się 
znów do władz w Piotrkowie o pomoc dla chorych i środki dla dezynfekcji. Wczoraj 
pod Kamińskiem Austriaków odparto. Wieczorem świeci z daleka okropna łuna za 
Piotrkowem. Bitwa była między Babami i Koluszkami, są to już pewne wiadomości. Linia 
kolejowa popsuta. Od Piotrkowa pociągi chodzą tylko do Radomska. Tylko z Warszawy 
komunikacja kolejowa przerwana.

23 listopada
Od rana słychać bliski huk armat. O godz. 2 po południu tak silnie strzały było słychać, że 

w plebani szyby brzęczały. Bitwa jest podobno koło Noworadomska. Pociągi dzisiaj w obie 
strony szły z rannymi. Piotrków literalnie przepełniony rannymi. Wiadomości dochodzą 
ze wszystkich stron, że Niemcy i Austriacy wszędzie są pobici. W Piotrkowie był wczoraj 
W. książę i posądził dowodzącego 5 armią jenerała Plewego o zdradę. Plewe zastrzelił się 
i pochowany został bez żadnych uroczystości.
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30 listopada
Cały tydzień mróz, pogoda, noce księżycowe jasne. Całe dnie i noce do godz. 4 rano 

słychać huk armat od strony Częstochowy i od Łodzi. Tam są bitwy ciągłe. Pociągi chodzą 
rzadko. W okolicy wojsk nie ma. Epidemia w parafii, dzięki silnym mrozom ustała. Wre 
wielka bitwa pod Łodzią.

3 grudnia
Straszny dziś dzień przeżywamy. Wokoło huk armat. Bitwa o 3 mile od Mierzyna pod 

Radomskiem jedna, a druga pod Grocholicami. Straszny huk wokoło. Pojechałem dowiedzieć 
się czegoś do Gorzkowic, tam trafiłem na moment, kiedy z aeroplanu pruskiego rzucono 
bombę na obóz szpitalny. Zabiło 1 sanitariusza, a 4 ciężko poraniło. Byłem na pogrzebie 
zabitego. Po południu przyszedł na pomoc cały korpus wojska. Artyleria zaraz pojechała 
na pozycje. Co da nam jutro? Czy bitwa zbliży się czy też oddali? Okropnie człowiek żyje 
nerwami, każdy w oczekiwaniu tej niepewności jest wprost nienormalnym. Panie Boże 
zachowaj mój kościółek i parafię od klęski wojennej.

4 grudnia
Od rana dalekie huki. W południe przeleciał aeroplan niemiecki, który w Piotrkowie rzucił 

2 bomby. Od godz. 2 po południu do godz. 6 wieczorem bitwa o 10 wiorst w Blizinie i we 
Wronikowie. Strzały armatnie straszne, wyraźne słychać strzały karabinowe i mitraliezy. Po 
godz. 4 pędem przejechał samochód wojskowy z oficerem, wracał o godz. 7 wieczorem. Do 
Mierzyna ściągają ludzie ze wsi objętych bojem. Prowadzą bydło i wiozą pościel i rzeczy, 
które zdążyli zabrać ze sobą. O godz. 9 wieczorem kilkanaście strzałów armatnich bliskich i do 
godz. 11 słychać strzały karabinowe. Od strony Gorzkowic i Rozprzy pod wieczór przyszła 
piechota na pomoc. We wsi popłoch. Ponieważ obawiam się o sprofanowanie Najświętszego 
Sakramentu, więc jeśli jutro bitwa przybliży się, to Najświętszy Sakrament zakopię do ziemi 
obok kościoła. Kościoła nie opuszczę, z parafii nie wyjadę. W razie niebezpieczeństwa, ja 
i moi domownicy: matka, siostra z synem 6-letnim ukryjemy się w piwnicy. Akta metryczne 
przeniesione będą do kościoła. Boże Najświętszy uratuj nasz kościółek i nas wszystkich z cała 
parafią!

5 grudnia
Od 12 w nocy zaczęła się straszna kanonada armatnia do rana, po chwilowym przestanku 

trwała do nocy. Armaty są około Rozprzy. Od południa strzelają już z Jeżowa. Z Rozprzy 
ludzie opuszczają mieszkania. Bitwa wre na Borowej Górze.

6 grudnia
Cały dzień strzelają. Odpust w Mierzynie Św. Mikołaja. Niedziela. Przyjechało tylko 3 

księży. Procesyjne śpiewy łączyły się z hukiem armat. Ogólne przygnębienie. Nocą świecą 
łuny pożarów.

7 grudnia
Huki są dalsze. Rosjanie odparli Niemców aż pod Bogdanów. Tam bitwa. Wszystkie 

usiłowania Niemców zmierzają do zajęcia Piotrkowa. Od południa huk wprost nie ustaje. 
Wieczorem od 7 godziny widać dalekie wielkie światła, są to zapewne wojenne reflektory. 
Około 4 po południu krążył nad kościołem aeroplan. Dali mi znać, że zaczął spadać za 
Mierzynem i spadł na polach około Trzepnicy. Dziś we Wronikowie na polu bitwy pochowali 
poległych. Do Rozprzy mieszkańcy na noc powrócili.

8 grudnia
Ciągle strzały armatnie, trochę już dalej słychać. Wieczorem świecą łuny pożarów. Okolica 

trochę uspokoiła się.
9 grudnia
Według wiadomości, zaciągniętych od wojska dzisiaj jest 10 dzień bitwy generalnej. Huki 

słychać. W nocy był spokój. Dziś 2 razy nad Mierzynem latał aeroplan. Ze wsi leżących 
za Piotrkowem przybywają wciąż ludzie. Wszystko stracili w czasie bitwy i pożaru. 
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W Gorzkowicach stoi szpital wojskowy. Linia bitwy idzie po lewej stronie plantu kolejowego 
w stronę Warszawy.

10 grudnia
Dochodzą wieści uspokajające naszą okolicę. Podobno Prusacy cofają się na całej linii. 

Przez Mierzyn rano przeszły obozy szpitalne, a po południu obozy wojskowe. Kraków 
podobno oblężony. Częstochowę zdobywają rosyjskie wojska.

13 grudnia
Przez te 3 dni armat prawie nie słychać. Co noc tylko okropne łuny świecą na zachodzie. Dziś 

niedziela, ale ludzi z okolicznych wsi pozabierano do sypania szańców w okolicy, wiec z tego 
wnioskujemy, że będzie w okolicy bitwa. Ogłoszono przez władze wojenne, żeby zbiegów 
kierować do Przedborza za Pilicę. Osób nieznanych nocować nie wolno, Żydów przechodnich 
i osoby podejrzane wydawać wprost w ręce władz. Kwatery dla wojsk znów zamówione są w całej 
okolicy Mierzyna. Wojska ciągle świeże przechodzą. Przez Mierzyn ciągną tylko obozy. Owies 
i prawie wszystko siano wybrano w całej okolicy. Konie pasą jęczmieniem.

14 grudnia
Około godz. 2 po południu odezwały się armaty od strony Borowej Góry. Po 2 godzinach 

uciszyły się. O godz. 8 wieczorem rozpoczął się atak nocny w stronie Piotrkowa i Woli 
Krzysztoporskiej. Widać światła reflektorów - sygnały świetlane. Słychać wyraźnie trzask 
karabinów maszynowych i salwy karabinowe. Rzadko odzywają się armaty. Cały dzień przez 
Mierzyn ciągnęły obozy w stronę Pilicy. Ogólne mniemanie, że wojska rosyjskie cofają się 
za Pilicę. Sztab III korpusu z jenerałem Irmanem wyjechał z Niechcic do Łęczna. Ciągle 
dochodzą pogłoski że Częstochowa jest w ręku Rosjan. W południe długo krążył aeroplan 
niemiecki nad Mierzynem, żołnierze strzelali całymi salwami. O godz. 11 w nocy atak 
posunął się dalej, gdyż strzały słychać już niewyraźnie. Słychać w nocy huk armat, ale bardzo 
daleki od strony Częstochowy i Radomska.

15 grudnia
O północy zaczęli Rosjanie psuć linię kolejową i palić mosty niedawno zreperowane. 

Odwrót więc już na pewno. Dziś rano ogromne obozy spod Piotrkowa stały w Mierzynie. 
Oficerowie przyznają się do odwrotu. Piotrków ma by oddany bez wystrzału. Okopy 
porobione o 2 wiorsty od Mierzyna. Możliwe, że dostaniemy się w ogień bojowy. Wszyscy 
szykują się do ucieczki. Może Pan Bóg ocali nasz zakątek. Dziś pod wieczór Piotrków został 
zajęty przez Austriaków.

16 grudnia
Od rana przebiegali przez Mierzyn tylko kozacy. Artyleria rosyjska ze Straszowa zasłaniała 

odwrót wojsk. Około 11 rano Austriacy, a głównie Węgrzy zajęli Gorzkowice i Rozprzę. 
Lud z okolicznych wsi ucieka do Mierzyna. Umieściłem ludzi w sali parafialnej. Resztki 
armii rosyjskiej koncentrują się na Lubieniu, a stamtąd przez 5 nowych mostów zbudowanych 
na Pilicy przeprawiają się w Radomskie i Kieleckie. Około południa Austriacy zaczęli 
z mitraljez i karabinów ostrzeliwać kozaków będących w Łocheńsku i Rajsku, a o godz. 1 
po południu zaczęli Austriacy strzelać z armat do Straszowa i Rajska, gdzie byli kozacy. 
Artyleria rosyjska ze Straszowa nie odpowiadała, ściągali baterię do Lubienia. Około 3 godz. 
po południu 15 kozaków wpadło do Mierzyna; wtedy ukazał się podjazd i pieszy patrol 
austriacki od Wilkoszewic. Kozacy rozpoczęli ogień karabinowy, który trwał około godziny. 
Zabitych zostało 2 Austriaków i 3 ranionych; na całą tę potyczkę patrzeliśmy. Kozacy byli 
ukryci za domami nie mogli więc wypatrzeć ich. Około 4 godziny zaczęli Austriacy Mierzyn 
ostrzeliwać z armat, aby kozaków wyprzeć. Co się wtedy zaczęło dziać w Mierzynie, to 
trudno jest opisać! Wszyscy chowali się do dołów i piwnic. Padło przeszło 90 szrapneli i 20 
granatów. Kozacy uciekli i koło godz. 5 bombardowanie ucichło. Powychodziliśmy z ukryć. 
Pan Bóg łaskaw - nikt z ludzi nie został ani zabity ani zraniony. Kościelny dach podziurawiony 
od kul szrapnelowych, dworska obora przebita i dom St. Pieluszka przebity, a ściany plebani 
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posiekane kulami. Okazało się że wszystkie drogi w Mierzynie obsypane były kulkami 
szrapnelowymi. Gdy ucichło bombardowanie, zjawił się pieszy patrol austriacki. Zapewniłem 
ich że nie ma już kozaków. Mnie wezwali do opatrywania 3 rannych żołnierzy. Zaznaczyć 
trzeba szlachetny czyn gospodarza St. Knejskiego. Usłyszał on jęki rannych na polu i ze 
synem swym zaprzągł konie i pod gradem kul przywiózł 3 rannych do swego domu. Nie 
zdążyłem opatrzyć rannych gdy już Węgrzy weszli do Mierzyna; dowodził niemi Freihert 
von Lutgendorf, 31 Infanterie trupex division - komendant jenerał. Sztab austriacki stanął 
we dworze i na plebanii, a wojsko udało się wprost do Tomawy i Żerechowy ścigać Rosjan. 
O ile by w Lubieniu byli Rosjanie to ma być tam bitwa. Przeżyliśmy dzień straszny! Na 
pamiątkę cudownego ocalenia Mierzyna pozawieszam w kościele odłamki kul armatnich 
i kulki z wewnątrz szrapneli. Wieczorem jenerał węgierski zaręczał mi, że Rosjanie odparci 
od Przemyśla i Krakowa i że odstąpili od Częstochowy, a siły swe zbierają pod Warszawą 
i odstępują za Pilicę. Armia niemiecka i austriacka idzie na Warszawę. Wprost wierzyć się 
temu nie chce, że Rosjanie odstępują. Przed paru tygodniami obiecywali nam wyparcie 
Niemców z Polski, a dziś już ich nie ma. Wielką bitwę pod Łodzią Rosjanie przegrali. 3 
zmarłych kozaków towarzysze ich pochowali w Lubieniu.

17 grudnia
Bitwy na Lubieniu nie było, gdyż Rosjanie opuścili go bez wystrzału. Podwody wróciły ze 

Sulejowa. Ludzie opowiadają, że Węgrzy są już za Pilicą i ścigają Rosjan. W Mierzynie został 
tylko jeden oficer przy telefonie. Stacja urządzona we dworze. Wojska przeważnie węgierskie 
idą ciągle przez Mierzyn w stronę Lubienia, Żerechowy i Tomawy. Z Węgrami pozostałymi 
w Mierzynie ciężko dogadać się. Biorą ludziom wszystko, co im się podoba. Okropna nędza 
czeka cała Polskę na wiosnę.

18 grudnia
Ciągną cały dzień wojska węgierskie, a od południa ogromne obozy od strony Wilkoszewic 

ku Lubieniowi. Około Żarnowa za Pilicą Rosjanie porobili wielkie okopy. Niemcy są już za 
Skierniewicami. Wieczorem Węgrzy przyprowadzili do Mierzyna 37 jeńców. Nakarmiliśmy 
ich i poszli do Gorzkowic. Słychać dziś strzały armatnie, ale daleko.

20 grudnia
Od strony Pilicy słychać dalekie strzały armatnie. Wojska w okolicy nie ma. Po południu 

leciał aeroplan w stronę Piotrkowa.

21 grudnia
Po południu od strony Piotrkowa leciał aeroplan nad Mierzynem i i skręcił ku Borowej Górze.
24 grudnia
Cudny, ciepły dzień - Wigilia Bożego Narodzenia. Dochodzą łódzkie gazety z niemiecką 

cenzurą. Za Pilicą walki trwają. Kilkunastu gospodarzy z podwód nie wróciło, Rosjanie zabrali ich 
za Pilicę. Dziś nad Mierzynem szły 3 aeroplany.

1915 rok

1 stycznia
Wojsko austriackie przechodzi ciągle; idą przez Tomawę i Żerechowę za Pilicę. Obozy wożą 

amunicję. W Mierzynie stoi kolumna z amunicją, którą dowożą na pozycję. Czasami słychać 
strzały od strony Przedborza i Sulejowa. Walki są za Pilicą i naokoło Warszawy. Wiadomości 
jednak dochodzą, że Niemcy Warszawy zająć nie mogą. Rosjanie podobno już Niemców odparli 
i są koło Skierniewic, Rawy i Tomaszowa. Co nam ten nowy rok przyniesie? Ogólnie brak paszy 
i słomy. jeśli jednak jeszcze raz nastąpi przemarsz wojsk, to zostaniemy ogłodzeni.

5 stycznia
Po południu nad Mierzynem leciał aeroplan. Wieczorem jechał przez Mierzyn obóz 
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z aeroplanami austriackimi. Wieziono na ogromnych wozach długości około 14 łokci 7 złożone 
aeroplany. Obóz pojechał do Piotrkowa. Trafiają się zbiegli ludzie, którzy zostawili konie i wozy 
Austriakom na linii boju. Dłużej już w polu wytrzymać nie mogli. Opowiadają, że tam gdzie jest 
bitwa, nie zostało nic, domy nawet porozbierano na opał.

11 stycznia
Obóz, który od 2 tygodni stał w Mierzynie posunął się naprzód do Sulejowa. Dowodzący 

oficer twierdzi, że Austriacy pędzą Rosjan. Kolej naprawiona już do Gorzkowic. Mamy pewne 
wiadomości, że Serbowie Austriaków bardzo zbili, Austriacy sami się do tego przyznają, oraz że 
w Serbii są wojska rosyjskie. Z Piotrkowa dochodzą wieści, że Austriacy ustępują. Nie wiadomo, 
czy uciekają, czy też na ich miejsce przyjdą wojska niemieckie.

17 stycznia
Dziś pierwsze pociągi niemieckie przyszły do Rozprzy. Prowiantów żywnościowych można 

przywieźć z Częstochowy. Brak zupełny nafty, herbaty i soli. Ludność świeci, czym może, olejem, 
łojem, łuczywem. Porządek w okolicy wzorowy, dzięki austriackiej policji wojskowej. Koni 
i krów bardzo już mało, bo wojsko wciąż wykupuje dla siebie. Warszawa wzięta. Rosjanie są 
już podobno za Skierniewicami, jedno ich skrzydło sięga aż do Nieszawy, drugie usiłuje wejść 
na Śląsk. Siedem korpusów niemieckich z Polski przerzucono na stronę Śląska, tak opowiadają 
oficerowie Austriaccy.

21stycznia
Dzisiaj cały dzień słychać wyraźne strzały armatnie od Przedborza i Sulejowa. Dziś stanął 

w Mierzynie patrol dla porządku (Etap Romando) umieściłem ich w kasie pożyczkowej. 
Mostu kolejowego na Luciąży przy st. Rozprza zreperować nie mogą, gdyż fundamenty są 
bardzo zrujnowane, wobec tego robią nowy most na słupach drewnianych. Pociągi miały już 
15 bm. dochodzić do Piotrkowa, tymczasem dochodzą tylko do Gorzkowic. Dużo produktów 
dowożą do Gorzkowic. Sól spadła w cenie: z 40 gr. funt 8 na 6 gr. Rumunia wypowiedziała 
wojnę Austrii. Wojsko austriackie ma wycofać się z Polski, a iść do siebie na obronę swych 
granic. Coraz więcej wybierają od miejscowej ludności bydła i paszę; koni we wsiach prawie 
już nie ma. Ludność miejscowa pod strażą wojskową naprawia drogi i mosty. Ogólny smutek 
i przygnębienie. Do kościoła ludzi przychodzi mało, gdyż każdy boi się dom opuszczać. 
Najwięcej we znaki dają się Węgrzy, swą brutalnością, bezwzględnością i tym, że nie można 
się z niemi rozmówić, gdyż większość z nich mówi tylko po węgiersku. Trzeba jednak 
przyznać władzy austriackiej, że stara się trzymać w karności swe wojska. Oficerowie płacą 
za wszystko, co zabierają dla wojska, lecz ponosimy duże straty na zmianie pieniędzy, gdyż 
Austriacy liczą 1 koronę 50 kop., a tymczasem za koronę dają tylko 30 do 35 kop.

25 stycznia
Od północy dziś słychać strzały armatnie od strony Sulejowa i Przedborza. Na kolei ruch 

duży, rannych wywożą pociągami ku granicy. Duże obozy i całe stada wołów węgierskich 
pędzili wczoraj w nocy i dziś dzień cały do Gorzkowic od strony Lubienia. Żołnierze 
austriaccy z wielkim rozgoryczeniem opowiadają, że trzeba się cofnąć lecz do Galicji nie 
mogą, bo zajęta przez Rosjan, a do Prus Niemcy nie chcą ich puścić. Czy to prawda, nie 
wiadomo? W ogóle jednak Austriacy o Niemcach mówią z niechęcią, a nawet ze złością. 
Z tego co widzimy, sądzić można, że się cofają.

26 stycznia
Od rana ciągną obozy austriackie. Cała noc i dzień słychać strzały armatnie. Po południu 

nadciągnęli drogami Austriacy. Cała wieś pełna wojska. Na kwatery zajęli wszelkie mieszkania, 
stodoły, stajnie i obory. U mnie kwateruje rotmistrz i szpital polowy. Oficerowie tłumaczą, że 
oni nie cofają się, tylko zmieniają pozycje. Wyszli zza Piotrkowa ze wsi Rakowa i Byków, a idą 
w stronę Przedborza, gdzie jest obecnie bitwa. Dowodzą, że obecna sytuacja wojenna jest dla 
nich znakomita, takiej od początku wojny jeszcze nie było, tymczasem z wiadomości prywatnych 
dowiadujemy się, że jest wprost przeciwnie, bo Rosjanie są już podobno pod Łodzią.
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27 stycznia
Od rana przez cały dzień ciągną obozy i rozjeżdżają się, jedni ku Lubieniowi, drudzy ku 

Gorzkowicom. Przed południem szły 2 pułki ułanów rzeszowskich i przemyskich. Śpiewali 
pieśni żołnierskie po polsku. Lud wyległ, wołając: „polskie wojsko idzie” Rzeczywiście 
pierwszy raz słyszeliśmy polskie śpiewy w wojsku. Jeden z ludzi z obozu był w Wiedniu przez 
2 tygodnie i sypał tam szańce. Wiedeń jest pospiesznie fortyfikowany, szańcami okopany i ma 
zagrody z drutu kolczastego. Oficerowie twierdzą, że idą na linę boju, a o cofaniu się mowy 
być nie może. Cała okolica zajęta jest przez wojska i obozy austriackie.

28 stycznia
Parafianie moi z gminy Ręczno byli zabrani do Przedborza, gdzie czyścili ulice, bruki 

i miasto piaskiem wysypywali. Przynieśli wiadomości, że tam ma być zjazd jakichś ministrów. 
Jest to zapewne plotka, prawdopodobnie pojadą tam attache wojskowi państw neutralnych. 
Przyjechali do Piotrkowa, a stamtąd pojadą zapewne na linię bojową. Oficerowie austriaccy 
powiedzieli nam, że następujący attache: hiszpański, portugalski, włoski, argentyński, 
chilijski, szwedzki, bułgarski i chiński. Od attache chilijskiego dowiedzieli się w Piotrkowie, 
że Prusy gonią ostatkami i za wszelkie sumy chcą przekupić sfery rządowe rosyjskie, aby 
mógł być z Rosją zawarty pokój. Strzałów dziś nie słychać.

30 stycznia
Dziś pół roku jak wojna się ciągnie. Obozy ciągną - wojsko o kilka wiorst rozłożone. 

Front wojsk austriackich został zmieniony. Zasłonięta została linia od strony Śląska. Dziś 
oficerowie mówili, że cesarz Wilhelm dał 3 dni czasu do poddania Warszawy, inaczej zacznie 
bombardować miasto.

4 lutego
Dziś przejeżdżał następca tronu niemieckiego. Linia była obstawiona wojskiem 

i żandarmerią. Pojechał koleją za Piotrków, nie wiadomo dokąd. Byłem ze skargą w sztabie 
w Trzepnicy, a na drugi dzień u komendanta w Piotrkowie na krzywdy, jakie wyrządzają 
wojska przy rekwizycji. Zabierają ostatnie krowy i świnie, nawet prośne. Dostałem 
rozporządzenia, żeby się sam lud bronił przeciwko nadużyciom. Skarżyć się zaraz do 
etapowej komisji, a ta ludzi ma bronić. Sołtys wsi otrzymał nawet na piśmie odpowiednie 
rozporządzenie. Siano i owies zabrali wszystek. Bydła zostało się po 1 sztuce na rodzinę, świń 
nie ma. Na żyto i kartofle ma być nałożony przymusowy nakaz sprzedaży dla wojska. Już 
głód do chat zagląda. Masła ani słoniny dostać nie można. W Prusach ogłoszono przymusową 
rekwizycję żyta. Wolno jeść chleb tylko razowy, pomieszany z mąką kartoflaną. Miedź od 
mieszkańców miast wykupują wszystką, marnie płacąc za nią.

7 lutego
Wczoraj przejechał koleją cesarz Wilhelm, a dziś wracał ku Częstochowie. Linia kolejowa 

była obstawiona wojskiem. O godz. 8 wieczorem wszelki ruch był zatamowany. Z pewnych 
źródeł dochodzą wieści, że armia austriacka dowozu z Austrii już nie ma, a Prusom wystarczy 
tylko do maja. Pod mostami kolejowymi kopią w zmarzniętej ziemi lochy do zakładania 
min. Stąd też dochodzą słuchy, że w tych dniach ma nastąpić generalny odwrót całej armii 
austriacko-niemieckiej. W tych dniach Niemcy ponieśli pod Rawką wielką klęskę, a Rosjanie 
znów się cofnęli ku Warszawie. Pod Warszawą stoi 3 milionowa armia rosyjska. O zdobyciu 
Warszawy nawet mowy być nie może, tak twierdzą sami Austriacy. Żałują bardzo, że się w tę 
wojnę wplątali, wszyscy oni z chęcią poszliby na Prusy.

11 lutego
Ogłoszono manifest, że jesteśmy w powiecie piotrkowskim pod berłem Jego Apost. 

Ces. i Król. Mości Franciszka Józefa. Zachować mają wszyscy wolność sumienia i języka. 
Gwarantuje nam cesarz austriacki swobodę i opiekę państwową. Żandarmi austriaccy 
i węgierscy chodzą po wsiach i pilnują porządku i na każde nadużycie wojska wolno 
skarżyć się żandarmerii lub Komendantowi Etapowemu w Gorzkowicach. Armat nie 
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słychać.
13 lutego
Od 5 dni gorączkowy ruch panuje na kolei. Niemcy budują drugą linię kolejową. 

Dzień i noc kursują pociągi puste i ładowne. Ogromne obozy ciągną ku Częstochowie. 
Jest to podobno nowa dyslokacja wojsk. Wojska rekwirują wszystko, co tylko mogą 
dostać u ludności. Miedź wszelką zabierają. W miastach wybrano: wanny, rondle, kotły, 
a w fabrykach wszelkie rury miedziane i kotły, i wagonami wywożą do siebie.

14 lutego
Z gazety „Górnoślązak” dowiedzieliśmy się o nakazie Ojca Św. do całego świata 

o nabożeństwie o pokój. W Rzymie takowe nabożeństwo odprawione było 7 lutego. 
Ogłosiłem ludowi, że i my nabożeństwo to odprawimy w przyszłą niedzielę 21 lutego. 
Na nadchodzący post ogłosiłem, że wszelakie posty z rozkazu Ojca Św. są zupełnie 
zawieszone. Niech każdy je to co ma; krasić potrawy wolno wszelakim tłuszczem, nawet 
w piątki W. Postu. Rozporządzeń od ks. Biskupa żadnych nie otrzymujemy, o wydarzeniach 
i rozporządzeniach Kościoła naszego dowiadujemy się tylko z gazet. Akta metryczne 
piszemy w języku rosyjskim. Kolendy w tym roku nie odbywamy, w wielu parafiach, 
gdyż ksiądz ciągle potrzebny jest na plebani, trzeba leczyć chorych, bo doktorów brak 
zupełny; pośredniczyć trzeba między ludnością, a wojskiem, łagodzić spory, wstawiać 
się za ludźmi do władz wojskowych, aby ludności nie krzywdziły. Do chorych jeździ się 
swymi końmi, bo ludzie koni już nie mają. Do dalszych wsi i tam, gdzie kwateruje dużo 
wojska jeżdżę wieczorami, jakby ukradkiem, żeby nie być narażonym na zaczepianie 
i opowiadanie się dokąd jadę. Najwięcej trzeba wystrzegać się Węgrów.

19 lutego
Od 2 dni słychać strzały armatnie od strony Sulejowa. Dziś przyjechały do Mierzyna 

2 szpitale, które stały nad Pilicą przez 2 miesiące. Oficerowie kwaterują u mnie. Ruch 
na kolei ogromny. Niemcy budują dzień i noc drugą linię. Austriacy twierdzą, że idą 
na Bukowinę. W okolicy są pogłoski, że to odwrót ogólny. Gazety w urzędowych 
komunikatach głoszą o zwycięstwach Austrii i Niemiec. Komunikaty rosyjskie dowodzą 
przeciwnie. Od 19 lutego Niemcy ogłosiły blokadę morską całej Anglii. Dziś otrzymałem 
rozporządzenie austriackiego rządu, że już nic nie wolno wojskom rekwirować od 
miejscowej ludności. Ogłoszę to ludziom z ambony.

21 lutego
I Niedziela postu. Odprawiłem solenne nabożeństwo o prędki pokój. Wieści dochodzą 

następujące: Rosjanie pobici są w Prusach Wschodnich. Około Mazurskich Jezior cała X armia 
zniesiona, 70 000 dostało się do niewoli. Rosjanie cofają się na Niemen, na linię fortec. Około 
Konstantynowa za Łodzią Rosjanie też zostali rozbici. Dochodzą wieści, że okolica od Opoczna 
i Rawy, aż do Grodziska pod Warszawą to jedna pustynia. Wszystkie wsie i majątki Rosjanie 
zrównali z ziemią, by Niemcy nie mieli żadnego oparcia. W Piotrkowie jest mnóstwo rosyjskich 
szpiegów, a podobno i w Gorzkowicach byli przebrani żołnierze rosyjscy. Z gazet dowiadujemy 
się że w Ameryce i Szwajcarii zebrano kilkadziesiąt milionów franków dla zrujnowanej Polski, 
ale nie ma możności przesłać tych pieniędzy. W Poznańskiem są też zbierane składki dla 
Polski. Ogłoszono jarmarki na bydło i trzodę w Piotrkowie 26 II a w Gorzkowicach 2 marca. 
Mięso potrzebne dla armii austriackiej. Kto nie dostarczy bydła zdolnego na rzeź, będzie miał 
skonfiskowane. Co to będzie na wiosnę, czym będziemy się żywili? W okolicy ospa i tyfus.

22 lutego
O walkach w Turcji dochodzą słabe wiadomości. Podobno Anglia sforsowała Dardanele 

i postawiła Turcji warunek: jeśli zaniecha wojny z Rosją, to ją zostawią w spokoju. Turcja 
podobno zgadza się i wojska rosyjskie mają opuścić Kaukaz i przyjść do Królestwa, takie 
krążą wieści, ale pewnego nic nie ma. Japonia zbroi się i chce zaanektować Chiny. Chiny 
wzywają pośrednictwa Stanów Amerykańskich.
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3 marca
Rząd austriacki ukonstytuował się na dobre. W Piotrkowie zniszczono wszystkie napisy 

rosyjskie. Obowiązuje język polski. Z gazet dowiedzieliśmy się, że Rosja poniosła wielką 
klęskę w Prusach Wschodnich. Wycofane są wojska rosyjskie nad linię fortec nad Niemen 
i Kownem i że Rosjanie są znowu w Prusach Wschodnich. Po wsiach szczepią wojskowi 
lekarze ospę, tyfus i cholerę. Wsie dostały zapytania, czego potrzebują do wiosennych siewów 
i ile potrzeba koni do roboty w polu. Jest rozporządzenie, aby wszystka ziemia była obsiana 
i obsadzona na wiosnę. Strzelcy polscy i legiony przyszli do Piotrkowa. Mają werbować 
ochotników do swych legionów. Lud wiejski i duchowieństwo jest przeciwne werbunkowi.

7 marca
Po południu leciał nad Mierzynem aeroplan rosyjski. Przeczytałem dziś z ambony list Ojca 

Św. do Biskupów Polskich o nieszczęśliwym stanie Polski. List datowany dn. 1 lutego 1915 r. 
Od dnia dzisiejszego pociągi zabierają cywilnych pasażerów. Dostaliśmy wiadomości, że rząd 
rosyjski uformował całą armię z Polaków - żołnierzy znajdujących się w wojsku rosyjskim. 
Na czele jest 4 generałów rosyjskich narodowości polskiej. Oficerowie są wszyscy Polacy. 
Od strony Sulejowa słychać wyraźnie strzały armatnie już drugi dzień. Pod Koluszkami 
Rosjanie zniszczyli linię kolejową, mówią o tym sami Austriacy.

12 marca
Cały tydzień słychać huk armat od strony Przedborza. Walki są tam gorące. Obozy ciągną 

rzadko. W gazetach są takie różnorodne artykuły, że z nich widać wyraźnie, że pomiędzy 
Austriakami i Niemcami są nieporozumienia, np. jedni drugim nie chcą użyczyć prowiantów, 
ani sprzedać. Dostałem rozporządzenie z Komendantury z Piotrkowa że akta metryczne 
muszą być pisane po polsku lub po niemiecku, pieczęci wolno też używać z napisem 
polskim lub niemieckim. Takiej pieczęci nie mam, więc używać będę kościelnej z napisem 
łacińskim, o czym adnotację zrobiłem w księgach metrycznych, gdzie wkleiłem i powyższe 
rozporządzenie (Księga urodzonych stronica 80).

15 marca
Nadciągnęły 4 obozy od strony linii bojowej. Kwatery zajęte w całym Mierzynie. Austriacy 

twierdzą, że za parę dni mają być wielkie wydarzenia. Wojsko ich odczuwa niedostatek. Konie 
żywione są źle, przeważnie burakami i kartoflami. Gazety z cenzurą wojenną piszą tylko 
o sukcesach swych armii. Podobno Włochy i Grecja są w pogotowiu wojennym. Dardanele 
są wciąż bombardowane przez flotę angielską i francuską. Legioniści w okolicy agitują za 
wstępowaniem do Legionów, posłuchu jednak nie mają.

24 marca
Leciał aeroplan rosyjski, bo wojsko austriackie strzelało doń w Gorzkowicach. Konie 

z obozów dane są ludziom na parę dni, aby nawóz był wywieziony i pola zaorane. Był człowiek 
z pod Miechowa i mówił, że w zeszłym tygodniu była bitwa pod Miechowem. Rosjanie pobili 
Niemców, połowa Miechowa spalona, a huki, któreśmy słyszeli, były stamtąd. Obozy stoją 
w Mierzynie już drugi tydzień.

25 marca
Austriacy przyznają się, że zostali pod Miechowem pobici, i że forteca Przemyśl wzięta. 

Wszystkie forty zostały wysadzone, inwentarz żywy zabity, amunicja i armaty zniszczone. 
Austriacy poddali Przemyśl z powodu głodu. Obecnie od Miechowa i Przemyśla droga na 
Kraków jest wolna. Między wojskiem z tego powodu wielkie przygnębienie. Gazety pisały, 
że żywności w Przemyślu wystarczy na 2 lata. Z tego widać, że gazetom nic wierzyć nie 
można, bo piszą to, co im cenzura dyktuje. Sztab austriacki z Tomaszowa przeniósł się aż pod 
Kamieńsk, do Żuchowic. Za sztabem szło dużo piechoty i kawalerii. Są pogłoski, że Rosjanie 
znajdują się już w Spale pod Skierniewicami. Obozy od Pilicy ciągną w stronę Kamińska.

26 marca
W gazetach już jest urzędowa wiadomość o poddaniu się Przemyśla dnia 22 bm. z powodu 
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głodu. „Nowa reforma” wydrukowała, że w tych dniach w Pietrogradzie ogłoszona jest 
autonomia Polski. Dochodzą posłuchy, że Austria dobrowolnie oddała Włochom Trydent, 
i wszystkie wojska, stojące na granicy Włoch, przewozi pod Warszawę. Prusy, jako 
rekompensatę za Tyrol, dały Austrii ziemie przyległe do Czech. Na kolei ruch wielki; wojska 
austriackie ciągle są przewożone i do granicy i do Warszawy. Żywność dla wojska i koni jest 
bardzo zmniejszona. Władze austriackie wydają ciągle różne rozporządzenia o wiosennych 
obsiewach, o oddawaniu amunicji, o kursie pieniędzy, o wypiekaniu chleba tylko żytniego, 
bezpieczeństwie sanitarnym itp. W Piotrkowie w zeszłą niedzielę dn. 21 bm. było nabożeństwo 
u Fary dla polskich legionistów. Ponieważ kazanie i modlitwy za cesarzy Austrii i Niemiec 
były w języku niemieckim, pomiędzy publicznością nastąpiło wielkie rozczarowanie z tego 
powodu i pochód na cmentarz grzebalny nie udał się. Z Warszawy dostaliśmy zapomogę 
pieniężną 200 rb. dla gm. Rozprza.

1 kwietnia
Na każdą gminę Austriacy nałożyli podatek wojenny, bardzo wysoki, np. na gminę 

Rozprza 38 tysięcy koron, na gm. Gorzkowice 28 tysięcy. Ludność odmówiła zapłacenia. Co 
z tego wyniknie, nie wiadomo, termin płacenia upływa 15 bm. Niżej podany spis wykazuje 
brak w parafii 501 osób:

nazwa wsi wezwanych do 
wojska

w zapasie 
wojskowym

wziętych na 
podwody

na robotach 
w Prusach

Lubień 1 6 6 99

Żerechowa 6 10 9 19
Tomawa 3 16 9 41
Mierzyn 3 24 20 37
Antonielów 2 5 3 18
Bryszki 2 4 2 10
Rajsko Małe 3 10 - 13
Rajsko Duże - 5 6 7
Szczepanowice 2 - - 10
Daniszewice 4 - 5 7
Cieszanowice 1 5 5 20
Kuźnica 2 3 - 11
Niwy - - 1 3
Zofijówka - 3 1 4
Teklinów - 2 1 12
Razem 29 93 68 311 osób

9 kwietnia
W nocy i rano aż do południa słychać huki armatnie od strony Łodzi, Około godz. 8 

wieczorem widać było w tej samej stronie daleką łunę pożaru. Obozy wciąż stoją. Przejazd 
przez plant kolejowy bardzo jest obostrzony; wszystkie mosty i przejazdy pilnowane są przez 
ułanów rzeszowskich. Przy zasiewach i uprawie roli stojące po wsiach obozy pomagają 
swymi końmi. Drożyzna wzrasta. Funt mięsa 40 kop., korzec żyta 12 rb., pszenicy 20 rb., 
owsa 10 rb., jęczmienia 12 rb. Cukru Austriacy dowieźli tyle, że cena spadła na 18 groszy 
funt, tj. taniej jak w czasie pokoju.
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11 kwietnia
W Gorzkowicach była dziś nadzwyczajna rewizja we wszystkich domach. Podobne 

rewizje odbywają się i w okolicy, szukają broni i materiałów wybuchowych.
13 kwietnia
Słychać daleki huk armat. Wieczorem widać puszczane rakiety i ognie od strony 

Przedborza. Rosjanie podobno już są na Węgrzech i idą na Budapeszt.
18 kwietnia
Dostałem polecenie z Komendy Obwodowej urządzenia Komitetu Ratunkowego dla swej 

parafii. W skład Komitetu weszli: miejscowy proboszcz ks. A. Christoph, właściciel majątku 
Cieszanowice p. Józef Zaremba, nauczyciel z Mierzyna p. Sławomir Kamodzki i gospodarz 
z Mierzyna Stanisław Knejski. Rząd austriacki przysłał 100 koron dla najbiedniejszych 
w parafii. Największa potrzeba w parafii – jest to robota w polu. Koni brak do roboty. Obozy 
mają dawać koni za opłatę 9 koron dziennie, a trudno doprosić się o takowe.

19 kwietnia
Są pogłoski, że Włochy zerwały stosunki dyplomatyczne z Austrią; Ameryka też grozi 

zbrojnym wystąpieniem, o ile do 1 maja pokój nie będzie zawarty. Papież wszelkimi drogami 
zabiega o prędki pokój.

20 kwietnia
Od południa do wieczora kłusem ciągnie konnica. Maja nocować w Lubieniu.
23 kwietnia
Konnica zamieniona na piechotę, poszła do okopów, konie odprowadzono do Gorzkowic. 

Całą Rozprzę zajęli legioniści. Rozchodzą się wieści, że Austria ma wkrótce coś takiego 
postanowić, że zadziwi się cała Europa. W gazetach są wieści że Rosja i Austria mają zawrzeć 
pokój.

24 kwietnia
Huki od strony Sulejowa i Przedborza słychać. Austria podobno posłała ultimatum do 

Włoch. Włochy za neutralność żądają Triestu, Tyrolu i Dalmacji, na co Austria się nie zgadza.
27 kwietnia
W Piotrkowie na ulicach przemocą zabierają mężczyzn do robienia okopów. Widziałem 

nawet młodych uczni też zabranych. Dziś w nocy były takie straszne huki armatnie, żeśmy 
się pobudzili. Ludzie w Lubieniu i Żerechowie nie spali, gotowi byli uciekać z domów, 
słychać było nawet strzały karabinowe od strony Sulejowa. Od Radomia idzie armia rosyjska 
składająca się z 12 korpusów. Całą noc pociągi przewoziły wojska w stronę granicy. Okopy 
nowe zaczynają się 2 mile za Piotrkowem od Ostrówka i idą linią prostą ku Toruniowi.

29 kwietnia
W okolicy i w parafii mej żandarmi zabrali prawie wszystkich mężczyzn. Pod strażą 

prowadzą ich do Gorzkowic, a stamtąd pociągami wiozą do robienia okopów. Płacą dziennie 
trzy korony. Płacz i okropny lament powstał we wsiach, bo obawiają się, że wzięci mężczyźni 
mogą nie wrócić.

4 maja
Krążyły 3 aeroplany nad Mierzynem bardzo nisko. Wczoraj w Piotrkowie spadł jeden 

aeroplan i potrzaskał się wraz z lotnikami.
5 maja
Pogłoski krążą, że Włochy lada dzień wojnę wypowiedzą.
7 maja
Depesze i gazety donoszą o wielkiej bitwie w Karpatach. Rosjanie są zupełnie pobici 

i ponieśli wielkie straty. Podobno w tych doniesieniach dużo jest przesady. Dzisiaj gazety 
donoszą, że w Galipoli w Turcji już są wojska na ląd wysadzone. Jednocześnie gazety 
donoszą, że Włochy wojnę już wypowiedziały i wkroczyły do Austrii. Ruch na kolei wielki. 
Pociągi kursują w obie strony. Wieczorami wokół Mierzyna widać światła reflektorów. 
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Okopy są na ukończeniu. Idą linią od Ostrówka, łamią się pod kątem w Tuszynie ku Łodzi. 
Od Bogdanowa przez Borową Górę idą ku Częstochowie. Okopy są wzmocnione zagrodami 
z drutu kolczastego. Co parę wiorst w okopach są wykopane studnie dla wojska. Cały dzień 
piechota i konnica, ciągnie z obozami do pozycji. Wszystkie wojska nocują w Lubieniu.

11maja
Dzisiaj krążył nad Mierzynem aeroplan. Obozy stojące od 6 tygodni są w pogotowiu 

do wymarszu, nie wiadomo w którą stronę. Od strony Sulejowa słychać cały dzień strzały 
armatnie. W Tomawie już po raz drugi wybucha nosacizna w obozie. Zachodzi obawa, by 
ludzie się nie pozarażali. Wojskowym szczepią tyfus i cholerę. Ja też kazałem sobie zaszczepić. 
Rozchodzi się pogłoska, że mają brać do wojska ludzi, gdyż konwencja w Hadze pozwala 
w kraju, gdzie okupacja trwa 6 miesięcy, brać rekruta. My jesteśmy już 5-ty miesiąc pod 
okupacją Austrii. Stąd lud jest wzburzony. Wyszło ogłoszenie, że wszyscy bez wyjątku ludzie 
będą mieli darmo szczepioną ospę. Niemcy zajęli Libawę i idą ku Mitawie. Szawle są zupełnie 
spalone. Legioniści z Rozprzy dostali rozkaz wymarszu do Częstochowy, lecz w Kamińsku 
zostali zwróceni z drogi depeszą głównodowodzącego niemieckiego Hindenburga i powrócili 
do Rozprzy. W legionach ogromne oburzenie na Niemców. Oficerom Legionów wypłacają 
tylko połowę pensji. W Legionach  rozgoryczenie.

13 maja
Obozy pospiesznie wyruszyły z Mierzyna. W nocy mają być nad Pilicą. Będą stały w polu, 

a nie we wsiach. Dziś nad Mierzynem krążyły 4 aeroplany.
14 maja
Wrócili ludzie z podwód. Przed 6 miesiącami byli zabrani przez Rosjan. Wielu straciło 

konie i wozy. Niektórym zapłacili po kilkanaście rubli. Ogólnie narzekali na złe obchodzenie 
się z nimi. Rosjanie cofnęli się aż za Końskie. Tam mają nowe okopy. Huki, któreśmy słyszeli, 
to Rosjanie wysadzali kolej od Opoczna do Końskich.

15 maja
Przechodzą ciągle ludzie, którzy byli pod Rosjanami. Austriacy swobodni ich 

przepuszczają. Niektórzy z nich sypali nowe okopy pod Brześciem. Oprócz fortów są tam 
porobione nowe, bardzo silne okopy. Wielu urzędników z Piotrkowa i szpitale posunęły się 
za Pilicę na Opoczno i Kielce.

18 maja
Rosjanie mają stawiać opór aż pod Iwangrodem. Okopy są koło Radomia. Dziś rozeszła 

się pogłoska, że Austriacy odebrali Przemyśl. Etapowa Komenda przeniesiona za Pilicę. 
Komendantem placu jest naczelnik stacji Gorzkowice, oficer pruski. Dla porządku pozostawiono 
austriacką żandarmerię. W gminach uchwały gminne czynią austriaccy komisarze. Nałożony 
został podatek 3 korony z morgi. W każdej wsi mają być urządzone szpitale, sprowadzone kasy 
ogniotrwałe do gmin, wydawane zapomogi dla biednych,  Wybrani są wójci, sołtysi, pisarze, 
wszyscy z pensją. Zaległe podatki mają być zaraz uiszczone i to koniecznie w rublach. Księżom 
jest przyznana dawna pensja w koronach. Z tej racji, że jesteśmy jeszcze poddanymi rosyjskimi, ks. 
biskup przyjęcia pensji odmówił, gdyż rząd rosyjski pensję obowiązany jest płacić. Z austriackich 
okopów ludzie wracają i opowiadają, że na plecach musieli nosić drzewo z lasu odległego 14 
wiorst. Na nocleg chodzili po 7 wiorst; nogi im popuchły, wielu dostało krwotoku nosem i ustami. 
Żywność wydawano bardzo nędzną. Wierzyć się nie chce o takim znęcaniu się nad biednym 
ludem. Za najmniejszy opór, za zasłabnięcie byli bici bez litości.

20 maja
Od osób inteligentnych, które przyjechały spod Opoczna, dowiadujemy się, że bitwa jest 

pomiędzy Opatowem i Radomiem. Rosjanie cofają się pod Iwangród. Widzieli w rosyjskim 
wojsku własnymi oczami Legiony Polskie. Umundurowanie mają jednakowe z wojskiem, 
wyłogi amarantowe i na epoletach cyfra L.P. po polsku. Jakaż to straszna będzie tragedia, gdy 
w bitwie spotkają się legiony rosyjskie i austriackie!
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22 maja
Nic nie możemy się zorientować. Wojska są daleko. A dziś od południa do wieczora 

ogromnie biły armaty za Piotrkowem. Słychać też było armaty ciężkie. Ludzi znów biorą do 
okopów.

24 maja
Wczoraj Włochy wypowiedziały wojnę Austrii. Ruch pociągów bardzo mały. W okolicy 

są tylko żandarmi, innych władz nie ma. Są pogłoski, że Austriacy ustępują z Piotrkowa 
i okolicy, a ich stanowiska mają zająć legiony.

26 maja
Cały dzień jadą pociągi z armatami i końmi w stronę Granicy. Puste pociągi idą w stronę 

Warszawy.
30 maja
Słychać bardzo dalekie huki armat. W okolicy są tylko Legioniści; nawet „landszturm” 

poszedł do boju.
31 maja
Wyznaczono po 800 koron pensji księżom rocznie. Możemy już ją odbierać. Czekamy co 

odpowie na to ks. biskup. Daje się odczuwać brak mięsa; za krowy płacą po 300 rb. 
3 czerwca
Boże Ciało. Procesja odbyła się z wielką paradą. Była Straż Ogniowa z orkiestrą, jak 

w roku ubiegłym. Wieczorem nadeszły wieści, że Przemyśl Rosjanom odebrano. Z tego 
powodu w okolicy wielkie uroczystości gdzie stoją legiony i w Piotrkowie, gdzie przyjechali 
wyżsi urzędnicy z Wiednia, radzić nad urządzeniem okupowanego kraju. Dziś upływa termin 
reperacji dróg. Rzeczywiście ludzie doprowadzili wszystkie drogi do wzorowego porządku. 

5 czerwca
Całe 2 dni i noce co 20 minut idzie pociąg z wojskiem, amunicją i obozami ku granicy. 

Przewożą tylko wojsko niemieckie. Podobno wszyscy jadą do Galicji. Ludzie, którzy wrócili 
zza Pilicy opowiadają, że wyraźnych huków nie słychać, ale ziemia drży, bitwa wre gdzieś 
daleko.

11 czerwca
Był u mnie kapral z tych obozów, co stały w Mierzynie. Mówił, że bitwa była wielka 

pomiędzy Kielcami i Bzinem. Trzeci dzień pociągi przewożą wojsko w stronę Piotrkowa. 
Dowiadujemy się z gazet od legionistów, że Ameryka grozi wojną Prusom, za zatopienie 
okrętu „Lusitanja”. Rozchodzą się pogłoski, że z Rosją ma być zawarty pokój. Sztab 
Legionów wysłał depeszę do cesarza Austrii i Prus, czy to prawda, i co się stanie z legionami 
wobec pogłosek o pokoju. Nowiny z gazet donoszą, że Rosjanie są pobici na całej linii. To 
samo piszą i o innych frontach.

12 czerwca
Gazety donoszą, że państwa wojujące z Austrią i Niemcami zażądały kategorycznej odpowiedzi 

od Rumunii, jakie jest jej stanowisko, i na którą stronę skłania się. Wojna, zamiast się zmniejszać, 
rozpala się coraz szerzej. Czynią się przygotowania do wielkiej bitwy koło Radomia i Iwangrodu. 
Tam kierują się masy wojsk, przeważnie pociągami.

22 czerwca
Od tygodnia towarowy ruch pociągów wstrzymany, bo jest przewożone w obie strony wojsko. 

Bardzo dalekie huki armatnie słychać w Lubieniu i Żerechowie. Dziś doniesiono, że Austriacy 
odebrali Lwów.

26 czerwca
Od ks. biskupa odebraliśmy rozporządzenie, że pensji brać nie wolno i że nie wolno wykonywać 

rozporządzeń władzy świeckiej, które nie są przysyłane przez Kancelarię biskupią. Dzisiaj szedł 
po południu aeroplan nisko nad plebanią. Pociągi sanitarne wiozą ciągle rannych; stojąc przy 
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przechodzącym pociągu słyszy się jęki rannych.
29 czerwca
O 5.30 rano obudziło mnie warczenie aeroplanu szedł w stronę Warszawy, a za godzinę szedł 

drugi. Wieczorem o 8 godz. szedł aeroplan w stronę granicy. Rząd austriacki wyznaczył ceny na 
siano 1 rb. 5 kop. za centuar; korzec żyta 2 rb. 80 kop.; pszenicy 3 rb. 50 kop. Są to ceny zbyt niskie 
i żaden gospodarz zgodzić się na to nie może.

4 lipca
W Piotrkowie było zebranie Polaków spod 3 zaborów. W tych dniach podobne, ale liczniejsze 

było w Krakowie. Stamtąd też doszły wieści, że Niemcy traktują z Rosją o pokój i Austrię chcą 
poświęcić. Wczoraj doszły wieści, że owe pokojowe narady w Petrogradzie rozbiły się. Mikołaj 
II wydał manifest, że Rosja bić się będzie do ostatniego żołnierza, a na pokój nie zgadza się. 
Huki armatnie słychać już 2 dzień od strony Tomaszowa. Za Pilicę nie wolno nikomu chodzić, 
ani jeździć i nie wydają tam żadnych pozwoleń. Miałem jednak stamtąd list od oficera, który stoi 
ciągle na tym samem miejscu pod Opocznem. Ruch prywatny na kolei zawieszony na 3 dni. Jadą 
pociągi tylko z wojskiem w obie strony. Dziś rano przed sumą przechodził 4-ty pułk strzelców 
legionów z obozami. Szli spod Radomska, stanąć mają w Rozprzy. Z Piotrkowa zabrane są 
wszystkie szpitale, urządzają nowe w Opocznie, bliżej linii bojowej.

5 lipca
Wczoraj w południe rozbił się towarowy pociąg na st. Rozprza. Ofiar w ludziach nie było. Dziś 

od godz. 3 do 7 wieczorem nie wolno przechodzić przez plant kolejowy, gdyż przejeżdża Cesarz 
Wilhelm w stronę Radomia. Linia obstawiona wojskiem. Huki dalekie armat słychać. Wojska 
sprzymierzone weszły już w Lubelskie. Kraśnik zajęty.

14 lipca
Była u mnie rewizja z powodu denuncjacji. Znaleźli moją dubeltówkę i flower. Mam na to 

pozwolenie od władzy niemieckiej. Nie wiem czym to się skończy. W parafii ciągłe rewizje; 
chłopi o byle co jeden drugiego denuncjuje. Nawet żandarmi mówią, że tak podłego ludu, jak 
w tutejszej okolicy, trudno spotkać.

15 lipca
IV pułk Legionów wymaszerował do boju. Na ich miejsce przybył pułk VI do Rozprzy, 

który dopiero się formuje. Wielu żołnierzy chodzi jeszcze po cywilnemu. Głównie rekrutują 
się ze Lwowa z tzw. batjarów (łobuzów). Od strony Przedborza i Kielc słychać huki armatnie.

21 lipca
Gazety donoszą, że Rosjanie pobici na całej linii. Wzięty Radom, Kielce, Ostrołęka, 

Przasnysz. Amunicję Rosjanie sprowadzają z Ameryki, bo swojej brak. Amunicja dojdzie 
do placu boju za 2 tygodnie. Podczas tych 2 tygodni Niemcy robią szaloną ofensywę, by 
zabrać Warszawę. Jeśli im to się nie uda, to cała akcja wojenna na terenie Królestwa będzie 
przegrana. Tak piszą gazety niemieckie. W sierpniu ma być rozstrzygający bój.

22 lipca
W miastach i po wsiach robi rząd austriacki spis ludności i zboża. Będą wydane karty na 

codzienne kupno chleba po 1 funcie na osobę, a dzieci do 10 lat wieku ½ funta.
24 lipca
Modlin i Dęblin już są osaczone. Od Warszawy są wojska niemieckie i austriackie o 2 mile. 

Lada dzień spodziewają się upadku Warszawy. VI pułk Legionów stoi w Rozprzy i okolicy, 
dziś była przysięga. Z tamtej strony bojowej linii jest Polska Organizacja Wojskowa; jest 
30 tysięcy gotowych młodzieńców, którzy chcą połączyć się z Legionami. Ogłoszono 
przymusowy kurs rubla 2 korony.

31 lipca
Od osób wiarogodnych dowiadujemy się, że od 3 tygodni są polityczne pertraktacje 

miedzy Niemcami i Austrią, by nie było nowego podziału Polski. Starają się o to, by po 
upadku Warszawy wytworzył się Rząd Narodowy, który by Polską kierował. Legiony stałyby 
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się wojskiem krajowym. Ludność musiałaby to wojsko utrzymać swym kosztem.
5 sierpnia
Dziś o godz. 6 rano Warszawa zajęta. Wkroczyło wojsko bawarskie. Książę Bawarski 

Leopold, zięć Cesarza Austrii zajął Warszawę i wydał odezwę do mieszkańców Warszawy 
i zażądał 12 zakładników.

7 sierpnia
Powróciło z Warszawy kilku ludzi do naszej parafii. Opowiadają że Rosjanie wycofali 

się bez walki na Pragę. Z Pragi zaczęli strzelać. Uszkodzony jest zamek królewski i Aleje 
Jerozolimskie. Mosty były wysadzane, ale żelazny most nie wiele ucierpiał. Wiadukt na kolei 
kaliskiej nie wysadzony. Warszawa przygnębiona, że nie weszli legioniści, tylko wojsko 
niemieckie.

8 sierpnia
Komendant Warszawy Niemiec - pomocnik jego hr. Czapski Polak; prezydentem Z. Książę 

Lubomirski, a pomocnikiem adwokat Suligowski. Legioniści rozgoryczeni, że do Warszawy 
nie weszli. Mają wysłać memoriał do rządu pruskiego ze swymi postulatami.

9 sierpnia
Upewniamy się dziś dopiero, że słyszane przez nas w Mierzynie huki armatnie, to były 

spod Warszawy i Dęblina. Huki te słychać było u nas przez 3 tygodnie. Odróżnialiśmy huki 
z dział ciężkich.

15 sierpnia
Niedziela. Wniebowzięcie M. Boskiej. Legioniści rekonwalescenci stojący 

w Szczepanowicach, byli na sumie, śpiewali na chórze i służyli do Mszy Św. Połowa z nich 
to są ci strzelcy, co pierwsi poszli z Piłsudskim do walki.

16 sierpnia
Dzisiaj cesarz Wilhelm przejeżdżał do Warszawy, towarzyszył Mu następca tronu 

austriackiego.
20 sierpnia
Kowno i Modlin wzięte przez Niemców. Obecnie całe Królestwo jest pod władzą 

Niemców i Austrii. Ogłoszono prawo o rekwizycji paszy i zboża. Korzec żyta wyznaczono 
rocznie na osobę. Inwentarza paść zbożem nie wolno. Zbywające ziarno i paszę zakupuje 
wojsko austriackie.

27 sierpnia
Brześć wzięty. Ogłoszona rekwizycja mosiądzu, gumy i wełny. Ogłoszono, że potęga 

rosyjska już złamana ostatecznie. Pogłoski o bliskim pokoju wciąż kursują.
30 sierpnia
Ciągle kursują pociągi z wojskiem niemieckim w stronę Warszawy. Ruch towarowy 

zatrzymany na kolei do 10 września.
1 września
Część legionistów z okolicy wyszła dziś do boju. W gazetach dużo piszą o pracy i wysiłkach 

Papieża, by prędzej został zawarty pokój.
2 września
Łuck wzięty. Położenie wojsk jest podobno rozpaczliwe.
3 września
Szły nad Mierzynem rano o 7 godz. 2 aeroplany niemieckie.
6 września
Grodno zdobyte. Wojska wciąż jadą koleją, ale w stronę granicy. Przejeżdżają też całe 

pociągi jeńców rosyjskich. Petersburg i Moskwa są zagrożone. Walki toczą się o Wilno.
8 września
Pociągi wciąż idą z wojskiem niemieckim w stronę granicy. Wszelki ruch towarowy 

i osobowy zawieszony. Na stacji Rozprza stoi 4 dzień pociąg niemiecki z wojskiem, które 
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reperuje linię. Pociąg ten urządzony wspaniale. Własny motor elektryczny, tabor, konie, 
wojsko obsługują rosyjscy jeńcy jako lokaje.

10 września
Znów się rozchodzą pogłoski, że Rumunia wypowiedziała Austrii wojnę. Kurs koron 

podniósł się do 43 kop. a marek do 56 kop. Stan sił rosyjskich ma być bardzo zły. Cesarz sam 
ma być na froncie i objął dowództwo.

11 września
W gazetach ogłoszono, że cesarz rosyjski objął główne dowództwo, a Wielki Książę 

przeniesiony jest na Kaukaz, gdzie został wicekrólem. Wojska niemieckie z obozami wciąż 
jadą koleją ku granicy. Papież ogłosił „Konstytucję Apostolską” datowaną dnia 10 sierpnia, 
że na podób przywileju w Królestwie Aragońskim – od bieżącego roku wszyscy kapłani 
w dzień zaduszny mają odprawiać 3 msze Św. Na jedną można przyjąć stypendium, druga 
za wszystkie dusze zmarłych, trzecia w intencji Ojca św. W tym roku za poległych na wojnie 
europejskiej. W myśl Ojca św. dodam w wypominkach wspomnienie za poległych na wojnie 
oraz 9 razy w duży dzwon wieczorem dzwonić się będzie, za poległych na obecnej wojnie.

16 września
Już od tygodnia rozchodzą się pogłoski o pobiciu Niemców we Francji. Wojska, które 

wciąż jadą pociągami, idą podobno do Francji. Pod Rygą Niemcy też pobici, lecz gazety temu 
zaprzeczają. W Galicji pod Tarnopolem trwa od paru dni ogromna bitwa. Rosjanie wdzierają się 
do Galicji. W legionach są różne zaburzenia. Do Niemców ogromna nienawiść. VI pułk wyjechał 
wczoraj na pole boju. Mają iść do Kowla. W Łodzi i okolicy socjaliści chcą wywołać rewolucję 
przeciwko Niemcom. W zeszłym tygodniu wykryto spisek rewolucyjny. Z tego powodu rząd 
niemiecki ogłosił w gazetach, iż ruch rewolucyjny będzie z całą bezwzględnością stłumiony.

21 września
Do końca miesiąca ma trwać przewóz wojska. O ile wierzyć można wojskowym, to twierdzą, 

że wojska  te są przewożone na granicę Rumunii, gdyż lada dzień spodziewają się wypowiedzenia 
wojny przez Rumunię. Okropna jest drożyzna, gdyż wszelki dowóz towarów ustał, nawet 
pasażerskich pociągów nie ma. Dziś Niemcy zajęli Wilno. Bitwa pod Tarnopolem trwa.

24 września
Wojsko niemieckie przewożone teraz jest do Serbii, gdzie wojna na nowo jest podjęta. 

Celem Austrii i Niemiec jest przejść przez Serbię i Bułgarię i dostać się do Turcji, by obronić 
Dardanele. W Warszawie Niemcy rozwiązali Komitet Obywatelski i sądy. W Warszawie 
uformowała się Rada Narodowa ze wszystkich stronnictw, lecz jakie będzie jej znaczenie, 
jeszcze nie wiadomo. Są pogłoski, że Warszawę mają objąć Austriacy. Klamki mosiężne od 
drzwi mamy oddać do końca października, a kupić musimy żelazne.

3 października
Gazety ogłosiły odezwę wszystkich biskupów z pod 3 zaborów. 21 listopada naznaczona 

Niedziela o modły za Polskę, a składka zbierana będzie na poszkodowanych przez wojnę 
Polaków. Wojska niemieckie, które jeszcze są przewożone, jadą do Turcji, a nie do Serbii. 
Z gazet dowiadujemy się, że Francuzi i Anglicy idą naprzód. Niemcy mają opierać się nad 
Renem. Ogłoszona rekwizycja niklu, brązu i gotowych wyprawionych skór. Od 1-go bm. 
zaprowadzono po miastach kartki chlebowe, a po wsiach do 15-go bm. ma być ukończony 
spis zboża i mąki, jakie kto posiada. Młyny mają kontrolerów i księgi sznurowe i wolno im 
mleć tylko oznaczoną ilość zboża.

5 października
Zerwane zostały stosunki dyplomatyczne miedzy Bułgarią i Rosją. Wojska angielskie 

lądują w Grecji w Salonikach w celu pomocy Serbii.
8 października
W gazetach ukazały się artykuły, że Hiszpania zaprosiła Papieża, by osiadł tam na czas 

wojny; Papież podziękował, ale postanowił zostać w Rzymie.
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12 października
Bułgaria wypowiedziała wojnę Serbii. Serbowie weszli na terytorium bułgarskie. 
15 października
Zaczyna się przewóz wojsk niemieckich w stronę Warszawy. Ruch towarowy wstrzymany.
19 października
Anglia i Francja wypowiedziały wojnę Bułgarii, już jest to 24 wypowiedzenie wojny.
2 listopada
Odprawiłem 3 msze św. jak zarządził Papież. Rozporządzenia biskupiego nie odebrałem, 

bo z biskupem nie ma komunikacji. Rozporządzenie to podały tylko gazety.
10 listopada
Leciał nad Mierzynem aeroplan w południe w stronę Warszawy; wojsko stojące na kolei 

strzelało do niego.
14 listopada
Niedziela. W Piotrkowie było zebranie rozmaitych stronnictw z różnych miast. Obecnym 

był poseł Jaworski z Galicji, prezes N. K. N. (Naczelnego Komitetu Ratunkowego). 
Debatowano nad utworzeniem Rady Narodowej. Zebranie nic stanowczego nie uchwaliło. 
Postanowiono jak najliczniej werbować ochotników do Legionów Polskich. Podobne zebrania 
były w Warszawie, ale też Rady Narodowej nie ustanowili.

21 listopada
Z powodu rozkazu Ojca św. Benedykta XV biskupi całej ziemi polskiej wydali 

rozporządzenie do swych diecezjan, a prośbę do całego świata, by w Niedzielę dzisiejszą 
odprawione były modły na uproszenie sobie pokoju, a ofiara zbierana w kościele przeznaczoną 
była na polski lud zniszczony przez wojnę. Zebrałem dziś z całej parafii 228 rubli 36 kop. 
Dwór Mierzyn - p. Bronikowska z dziećmi dali 133 rb, dwór Cieszanowice – p. Zaremba 51 
rb., a włościanie złożyli bardzo mało, bo tylko 44 rb. 36 kop.

28 listopada
Żandarmi wyznaczyli zimowe kwatery dla wojska i koni.
30 listopada
Ogłoszono rekwizycje, ale z własnej woli niepotrzebnych futer i wszelkich kawałków 

wełnianych.
2 grudnia
Serbia cała już zawojowana. Podobno Niemcy teren wojny przenoszą do Małej Azji i do 

Egiptu. Anglia przygotowuje się do obrony Egiptu i Kanału Sueskiego.
6 grudnia
Żandarmeria spisuje kościelne dzwony, ile ważą, ile są warte i czy nie ma dzwonów 

zbytecznych dla wojska.
9 grudnia
W parlamencie niemieckim po raz pierwszy odezwano się za zawarciem pokoju. 

Z Warszawy i innych miast dochodzą wieści, że w okupowanych krajach Niemcy i Austriacy 
chcą ogłosić aneksje Polski i zrobić pobór do wojska. W tym celu by omówić tę kwestię, był 
cesarz Wilhelm we Wiedniu u cesarza austriackiego.

14 grudnia
Z gub. Kowieńskiej przytransportowano kilkaset Białorusinów z rodzinami i rozmieszczono 

ich po wsiach. 160 ludzi umieszczono w Rozprzy. Ludzie ci są prawosławni, paru jest 
katolików. Pamiętają oni, że ojcowie ich byli katolikami - unitami. Wszystko im poniszczono 
i zabrano przez wojska węgierskie. Gmina ma ich utrzymywać.

24 grudnia
Na Polesiu stoją legioniści, tam na obchód wigilijny pojechał biskup Władysław Bandurski, 

spożywał tam w obozie wigilię i parę dni przebywał na polu walki, wśród legionistów.
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Rok 1916

5 stycznia
Biskup Wł. Bandurski wracając z pola walki od Legionistów, wstąpił do Piotrkowa i bawił 

cały dzień i upoważniony od cesarza Austrii, powiedział, że Warszawa ma przejść pod rząd 
austriacki 

15 stycznia
Stolica Czarnogórza, Cetynia dziś upadła. Zajęli ją Austriacy, jak również całą Czarnogórę. 

Bitwa koło Czerniowiec w Besarabii zaczęta 24 grudnia, jeszcze trwa bez rozstrzygnięcia. 
Kurs koron i marek znacznie spadł. Korona stała 45 kop., obecnie 37, marka stała 65 kop., 
obecnie 50 kop. Ogłoszono plakatami, żeby się ludność nie trwożyła, bo do wojska mężczyzn 
brać nie będą, tylko do robót w okopach.

23 stycznia
Spisują wszelkie zapasy żywnościowe, jakie ludność posiada. Za ukrycie czegokolwiek 

grozi kara ½ roku wiezienia. Dawniej było po 1 funcie zboża na osobę, a dziś tylko ½ ft. Reszta 
zapasów ma być sprzedana rządowi austriackiemu. Rocznica powstania (63) obchodzona 
była w Piotrkowie bardzo uroczyście. Duchowieństwo w pochodach udziału nie brało. 
W Warszawie zaś na pochód najechało wojsko niemieckie, posiekali sztandary i kilka osób 
i pochód rozpędzili.

30 stycznia
Chodzą pogłoski, że w Warszawie obrano Rząd Narodowy, nazwiska chowane są 

w tajemnicy. Poglądy tego rządu są zupełnie odmienne od poglądów N.K.N. (Naczelnego 
Komitetu Narodowego). Warszawa z Galicją nie mogą się zgodzić, prędzej z Ks. Poznańskiem.

15 lutego
Chodzą pogłoski o różnych pertraktacjach pokojowych. Nawet gazety o tym już piszą 

zupełnie otwarcie. Jednocześnie wszystkie państwa szykują się do wielkiej wiosennej 
ofensywy.

19 lutego
W okolicy pojawia się tyfus plamisty i głodowy tzw. kartoflany. W Piotrkowie 5 starych 

drewnianych domów spalono, by przerwać epidemię w tych domach.
6 marca
Walki we Francji trwają pod Verdun. Wojska są przewożone w stronę granicy. Ruch 

pasażerski nie jest wstrzymany.
10 marca
Utworzono Komitety, które spisywać będą szkody uczynione przez wojnę. Każda gmina 

ma swego przedstawiciela.
11 marca
2 dni temu 9 marca Prusy wypowiedziały wojnę Portugalii. Żandarmeria robi rewizje 

po domach –szczegółowo. Zostawiają ½ korca żyta do nowych zbiorów na głowę, a resztę 
konfiskują 

20 marca
W Wiedniu jest Kongres, który chce utworzyć Królestwo Polskie z Królem Polskim. 

Niemcy, obawiając się polskiego wojska, zgodzić się na to nie chcą.
3 kwietnia
Była mobilizacja koni. Spisane zostały wszystkie żywe inwentarze, a nawet i kury. 

Komenda austriacka zakupuje też i psy, które mają być użyte do górskiej artylerii
5 kwietnia
Już 20 miesiąc wojny. Coraz więcej mówią o pokoju. Następujące zestawienie pokazuje, 

ile się toczy wojen: 28 lipca 1914 r. Austria wypowiada wojnę Serbii; 1 sierpnia Niemcy 
Rosji; 3 sierpnia Niemcy Francji; 4 sierpnia Anglia Niemcom; 5 sierpnia Niemcy Belgii; 6 
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sierpnia Austria Rosji; 6 sierpnia Serbia Niemcom; 8 sierpnia Czarnogóra Austrii; 13 sierpnia 
Francja Austrii; 13 sierpnia Anglia Austrii; 15 sierpnia Egipt Niemcom; 23 sierpnia Japonia 
Niemcom; 26 sierpnia Austria Japonii; 26 sierpnia Austria Belgii; 2 listopada Rosja Turcji; 4 
listopada Serbia Turcji; 4 listopada Czarnogóra Turcji; 18 listopada Anglia Turcji; 19 listopada 
Francja Turcji; 20 listopada Belgia Turcji; 21 listopada Japonia Turcji; 23 maja 1915 Włochy 
Austrii; 23, 24, 25, 26 wojny wypowiedziane 5 października przez Bułgarię Rosji, Francji, 
Włochom, Serbii, i Belgii; 9 marca 1916 Niemcy Portugalii; 20 marca Austria Portugalii; 
27 sierpnia Włochy Niemcom; 28 sierpnia Rumunia Austro-Węgrom; 29 sierpnia Niemcy 
Rumunii; 31 sierpnia Turcja Rumunii, a Rumunia Bułgarii; 5 września Bułgaria Rumunii;

15 kwietnia
Ogłoszono rekwizycje kartofli. Do miasta nic przywozić nie wolno. W gazetach ciągle 

piszą o pokoju. W Sztokholmie odbył się zjazd państw neutralnych, które omawiały warunki 
przyszłego pokoju.

1 maja
O godz. 11 wieczorem posunęliśmy o godzinę naprzód wszystkie zegary. Taki czas 

obowiązywać będzie do końca października. Nazywa się to czas letni.
3 maja
Rząd austriacki zabronił pochodów i wszelkich manifestacji dnia dzisiejszego. Wszystko 

było gotowe do pochodów. Stąd wielkie na austriacki Rząd rozgoryczenie.
4 maja
Warszawa przepięknie wczoraj obchodziła rocznicę 3 maja. Gazety przepełnione są 

entuzjastycznymi opisami.
7 maja
Dzisiaj odprawione zostało nabożeństwo na intencję Ojca Św. Z wielką uroczystością dziś 

w całym Królestwie były naznaczone przez nasz Episkopat podobne nabożeństwa.
29 maja
Słychać było warczenie Zeppelina, ale widać go nie było. Dziś w stronę granicy 

przewożono pociągami wojsko niemieckie. Żołnierze, pilnując toru kolejowego mówili, że to 
są zbuntowani bawarscy żołnierze.

30 maja
Rano szły na wschód 2 aeroplany.
1 czerwca
Dziś urządzona jest w naszej parafii kwesta na biedne dzieci w Polsce. Zbierają składki 2 

matki i 2 małych dzieci.
10 czerwca
Rosyjska ofensywa postępuje. Austriacy odnieśli wielkie klęski. Przewóz wojska 

niemieckiego na pomoc trwa ciągle. Ruch towarowy na kolei wstrzymany.
17 czerwca
Leciał aeroplan w stronę granicy.
27 czerwca
Prawdziwie, że polityka to jest sztuka kłamania. Tyle było pisane o pokoju, a tymczasem 

wszędzie bitwy. Podobno cała IV armia austriacka zniesiona. Wojsko niemieckie i armaty 
przewożone są w stronę granicy. Od paru dni ciągle w pociągach wożą rannych.

28 czerwca
Kazano ponownie spisać wszystkich poborowych. Z tego powodu między ludźmi wielki 

popłoch.
10 lipca
Mierzyn został nawiedzony huraganem. Jak się okazuje z gazet, to tegoż samego dnia 

huragan był w całej zachodniej Europie. Szkód wielkich nie było.
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16 lipca
Rząd austriacki ogłosił, że potrzeba dla wojska krów i świń i będą brać po kilka sztuk 

z każdej gminy co miesiąc.
28 lipca
Krążą uporczywe pogłoski, że w początku sierpnia ma być ogłoszony w Warszawie Król 

Polski, a następstwa tego branka do wojska.
30 lipca
Z rozporządzenia Ojca Św. dzisiaj dzieci na całym świecie mają przystąpić do Komunii 

Świętej w celu uproszenia prędkiego pokoju. W parafii naszej był dziś odpust św. Anny 
i dzieci do Komunii Świętej przystąpiły uroczyście.

31 lipca
Zamieszkują w naszej wsi ewakuowani Rusini ze wsi Nabruska, pow. kowelski; gub. 

wołyńska. Pobierają pensję po 60 halerzy dziennie na osobę. Naród biedny, leniwy i bardzo 
niedowierzający. Nasz Komitet Ratunkowy weźmie ich pod opiekę.

2 sierpnia
Rozpoczął się 3 rok wojny. W narodzie polskim wre, gotuje się. Niemcy dają Polskę 

niezależną, ale z królem Joachimem, synem cesarza Wilhelma. Polska na to nie zgadza się. 
W Warszawie jest uformowany z 16 partii Rząd Narodowy, który żąda ogłoszenia niezależnej 
Polski. Wtedy nastąpiłby pobór do wojska, a na to tylko czekają Niemcy i Austria. Są partie, 
które temu przeciwdziałają i chcą do końca zachować bierną politykę.

3 sierpnia
Mają przyjść z pola walki legiony i będą stały w okolicy. Są pogłoski, że siłą bagnetów 

zrobią niezawisłą Polskę i uczynią pobór do wojska z lat 1914-15-16-17. Mają być brani 
tylko kawalerowie, a żonaci pozostaną się. Legionistów jest około 20 000, tajnej wojskowej 
organizacji jest około 50 000, byłby to początek polskiego wojska.

22 sierpnia
Dziś żandarmi z wojskiem przybyli do Mierzyna by zabrać dzwony z kościoła. Zawezwano 

mnie bym na rozkaz jego Ces. Mości wydał dzwony. Odpowiedziałem, że wydać nie mogę, 
bo nie jestem poddany Jego Ces. Mości. Klucza od dzwonnicy też nie dałem. Wytrychami 
więc otworzyli drzwi; zabrali 2 dzwony. Lud burzył się i płakał lecz wobec przemocy trzeba 
było ustąpić. Wieczorem poszło 4 gospodarzy z Mierzyna i jeden dzwon wyprosili. Smutny to 
bardzo był widok, gdy tak przemocą psuto i rozbijano dzwonnice i zabierano dzwony.

23 sierpnia
Od 20 sierpnia przestały istnieć Komitety Ratunkowe, parafialne. Rozkazem Komendy 

Austriackiej utworzono komitety gminne.
28 sierpnia
Włochy wypowiedziały wojnę Niemcom. Rumunia Austrii, a Niemcy Rumunii. Kurs 

koron spadł ogromnie nawet 30 kop. Nafta kosztowała 2 rb. 50 kop. przed wypowiedzeniem 
wojny, przez Rumunię, a obecnie 9 rubli pud.

22 września
Ze źródeł wiarogodnych dowiadujemy się, że w Szwajcarii toczą się rokowania pokojowe, 

z udziałem wszystkich wojujących stron.
23 września
Rząd austriacki proklamował Polski Korpus utworzony z dawniejszych Legionistów. 

Jednakże Piłsudski internowany jest w Zakopanem.
30 września
W Legionach wielkie zaburzenia. Piłsudski dostał dymisję. Jego następcy Januszajtisa 

Legiony ani przyjąć, ani uznać nie chciały. Jak chodzą posłuchy, wszyscy legioniści zostali 
internowani, lecz nie wiadomo jeszcze gdzie.
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2 października
Ogłoszono rozkaz, by się stawili wszyscy zapasowi żołnierze do posterunków żandarmerii, 

lecz prawie nikt się nie stawił.
4 października
Gospodarze zboża odstawiać nie chcą, wiec za karę rząd austriacki nie pozwala młynarzom 

mleć zboża dla gospodarzy. Mielą w żarnach i na ręcznych młynkach.
8 października
Dowiadujemy się, że w Galicji szerzy się ruch niepodległościowy. Jak Królestwo dąży do 

niepodległości i wyzwolenia się z pod Rosji, tak Galicja spod Austrii. Z tego powodu N.K.N. 
stracił cały swój wpływ i znaczenie.

20 października
Kwestia polska w Austrii zupełnie zbankrutowała. N.K.N.i jego przywódcy Biliński 

i Jaworski są uważani za zdrajców Polski. Legiony chcą się rozwiązać, a kwestią Polski chcą 
zająć się Niemcy. Ma się to zacząć od tego, że Austriaków usuną z całej Polski do Galicji. 
3 października był zjazd Koła Polskiego. Niemcy mają utworzyć w Warszawie Bank Polski 
i kursa społeczne przy Uniwersytecie dla wyszkolenia polskich urzędników. Maja też ogłosić 
niepodległość Polski, ale za to chcą 1 milion wojska. 

23 października
Kartofle są zarekwirowane. Urodzaj tego roku na kartofle i żyto był zły i na wiosnę może 

być głód.
30 października
Niemcom potrzeba sił roboczych, wydali więc rozkaz, że wszyscy, którzy nie mają zajęcia, 

będą odsyłani do Prus do robót przymusowych. Lud burzy się, były wypadki oporu. Wojsko 
strzelało do ludzi, jak np. w Pabianicach. Socjaliści występują przeciwko Niemcom i nawołują 
do rewolucji zbrojnej. Niemcy obiecują utworzyć Polskę, ale bez Galicji i bez Poznańskiego. 
Z tego powodu w Galicji wielkie wrzenie i podniósł się tam duch narodowy, gdyż pod Austrią 
Galicja być nie chce.

3 listopada
Jest to publiczną tajemnicą, że Niemcy i Austria zgadzają się na ogłoszenie Królestwa Polskiego.
4 listopada
W Piotrkowie w Komendzie leży pakiet opieczętowany i po otrzymaniu depeszy wolno 

go będzie otworzyć. Utrzymują że to proklamowanie Królestwa. Niemcy odwołali ogłoszenie 
o robotnikach pod przymusem.

5 listopada
Niedziela. Dziś w nocy i nad ranem żandarmeria rozlepiała proklamacje o utworzeniu przez 

Niemcy i Austrię Królestwa Polskiego. Lud po przeczytaniu, zdania swego wypowiedzieć nie 
chce. Stało się jednak, że Królestwo Polskie jest wskrzeszone.

7 listopada
Był zjazd polityczny w Lublinie na którym byłem obecnym. Ogłoszenie niepodległości 

Polski przyjęto jako fakt, ale czekamy na realizację tego ogłoszenia. Na zjeździe wszyscy byli 
tego przekonania, że Niemcy i Austria nas potrzebują, a raczej naszego wojska i pieniędzy. 
W tym też duchu ogłoszona została następująca rezolucja: „Zebranie stwierdza, iż realizacja 
i proklamowanie zasady niepodległego Państwa Polskiego odbyć się może tylko przy udziale 
samego społeczeństwa polskiego, a to przez prawnie wybranych jego przedstawicieli, do 
których należy tez decyzja o kierunku polityki polskiej i zachowaniu się narodu”

9 listopada
Zostały rozlepione ogłoszenia podpisane przez Jenerał Gubernatorów niemieckiego 

i austriackiego, że musi być utworzona armia polska, i w tym celu mężczyźni mogą wstępować 
na ochotnika do wojska.



76

12 listopada
W całej okolicy żandarmeria zabiera z cała brutalnością zboże z dworów i od gospodarzy. 

Grozi widmo głodu. Lud okropnie narzeka.
14 listopada
 W Warszawie ogłoszono wybory do Rady Stanu  i do przyszłego Sejmu.
16 listopada
Rosja ogłosiła protest przeciw ogłoszeniu niepodległego Królestwa Polskiego. Wczoraj 

tj. 15 listopada w Warszawie utworzyła się Rada Narodowa z przedstawicieli różnych partii 
politycznych. Z pośród siebie wybrali Wydział Wykonawczy.

30 listopada
Po domach ciągłe rewizje i ciągłe obostrzenia; żandarmeria jest coraz więcej bezwzględną 

i nie widać wcale, że to jest Polska niepodległa.
1 grudnia
Do Warszawy weszły Legiony, lecz werbunek idzie bardzo słabo. Chłopi ani słuchać nie 

chcą o wstępowaniu do wojska.
5 grudnia
Bardzo głośno mówią i piszą o pokoju, pomimo że Niemcy forsują Rumunię.
12 grudnia
Cesarz Niemiec pierwszy zażądał od swych przeciwników pokoju. Ogłoszony jest rozkaz 

jego do wojsk.
31 grudnia
Kończy się rok, ale końca wojny nie widać. Zaprojektowanego pokoju Europa przyjąć 

od Niemiec nie chce. W Polsce silna przeciw niemiecka orientacja. Rada Stanu jest nie 
z wyborów lecz z nominacji. W ogłoszenie niepodległości Polski nikt nie wierzy. Wydało 
się, że jesteśmy Niemcom potrzebni, wiec dlatego nas tak wzięli w opiekę. Rekwizycje trwają 
dalej i odbywają się w coraz bezwzględniejszy sposób. Widmo głodu grozi coraz więcej, gdyż 
i rok był nieurodzajny.

Rok 1917

2 stycznia
Niemieckich propozycji pokojowych państwa koalicyjne nie przyjęły. Odpowiedź 

wręczono Niemcom w sam dzień Nowego Roku.
5 stycznia
W rozkazie do armii cesarz Wilhelm zapowiada wojnę dalszą, gdyż jego propozycje 

o pokój zostały odrzucone.
11 stycznia
Tymczasowa Rada Stanu została dzisiaj zatwierdzona. Pierwszym jej zadaniem ma być 

formowanie wojska polskiego; tak piszą o tym gazety.
15 stycznia
Dziś odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Stanu. Marszałkiem Koronnym wybrany 

został Wacław Niemojewski, a wicemarszałkiem Józef Mikułowski-Pomorski, sekretarzem 
Artur Śliwiński, Rada Stanu wydała odezwę do narodu.

22 stycznia
Prezydent Wilson wydał do Senatu amerykańskiego odezwę za pokojem. Wszyscy 

twierdzą, że pokój musi być za parę miesięcy zawarty.
2 lutego
Dowiadujemy się od członków Rady, że między Cesarzem Austrii i Niemiec toczą się 

dobrowolne układy. Cesarz Karol I oddaje Prusom Niemców austriackich, a sam pozostawia 
sobie ludy słowiańskie, Węgry i zjednoczoną Polskę i ma być Królem Polskim i Węgierskim.
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9 lutego
Już 3 tydzień trwają straszne mrozy i dochodzą do 18. Ruch towarowy i osobowy na 

kolejach bardzo słaby. Całe pociągi sanitarne przewożą odmrożonych rannych. Rewizje 
odbywają się ciągle, zabierają co chcą i głód do biedniejszych rodzin zagląda na dobre.

15 lutego
Niemcy toczą bezwzględną walkę za pomocą podwodnych łodzi. Ameryka zerwała 

stosunki dyplomatyczne z Niemcami i grozi wojną, jeśli taka walka ma być prowadzona nadal.
1 marca
Rekwirują tak bezwzględnie wszelkie ziarno, że nawet zabierają zboże do siewu. Wszelkie 

skargi nic nie pomagają.
15 marca
W Rosji rewolucja. Rząd Tymczasowy z członków Dumy. Wojsko przeszło na stronę 

rewolucji.
17 marca
Cesarz Mikołaj abdykował. Tron oddał bratu swemu Michałowi. Członkowie Dumy 

zostali ministrami. Cały ten przewrót był dla wszystkich wielką niespodzianką.
20 marca
Rewizje trwają ciągle. Zabierają wszystko co wpadnie im w rękę. Wobec takiego 

postępowania na wtorek ma być zwołany wiec z każdej ziemi i postanowiono zagrozić 
strajkiem i jeśli rewizje nie ustaną, to wieś zupełnie nie będzie na wiosnę ani siać ani sadzić 
ziemniaków. Legiony mają być wysłane na front do Galicji. Rada Stanu grozi dymisją, jeśli 
Niemcy będą zmuszali do ogłoszenia rekrutacji i jeśli zabiorą Legiony z Królestwa Polskiego. 
Mówią że dość polskiej krwi już się przelało.

28 marca
W Łodzi i Warszawie porozlepiano rewolucyjne odezwy z hasłem: „Precz z Niemcami”. 

Lada dzień spodziewają się czynnego wystąpienia ludu na ulicach. Dochodzą wieści że 
Niemcy z Rosją zawarły pokój i podzieliły się Galicją i Polską. Z tego powodu Anglia postarała 
się o rewolucję w Rosji i rewolucja udała się. Z piotrkowskiej komendy są wiadomości że 
żywności na froncie zupełnie brakuje. Brać będą wszystko, co tylko im się uda. Lud już 
głośno się burzy i będzie się bronił czym można: widłami, siekierami etc. Choć marzec się 
kończy, ale w polu nic robić nie można, bo spadły ogromne śniegi, i grozi znów nowa klęska 
z powodu późnych robót w polu.

5 kwietnia
Ameryka wypowiedziała wojnę Niemcom. Rosyjski Rząd Tymczasowy ogłosił 

niepodległość Polski. Możemy więc być  pewni, że Polska będzie wskrzeszona.
15 kwietnia
Na tle głodowym po miastach były zaburzenia. Wojsko do ludzi strzelać nie chce. Po 

wsiach odbywają się wojskowe rewizje i rabunki; tak wszystko wybrali, że jeść będzie tylko 
na parę tygodni.

16 kwietnia
Przy drogach i urzędach były tablice z napisami; c.i k. Obwód okupacja” wszystko to już 

zerwano, a mają być napisy: „Królestwo Polskie” z Białym Orłem. Rozpoczęła się ofensywa 
na zachodzie. Ogromny przewóz wojsk do Prus. Dziennie kursują tylko 2 osobowe pociągi 

20 kwietnia
Pogoda straszna. Padają ogromne śniegi; roboty w polu opóźnione. Ludzie dużo ziarna 

wysiali w mokre pole bez bronowania. Żołnierzy pogrzebanych w polach, wyjmują 
z mogił i chowają na nowo na cmentarzach. W miastach taka bieda i głód że całe kompanie 
głodnych chodzą po żebraninie i strasznie złorzeczą sprawcom wojny. Legiony przeszły pod 
bezpośrednią komendę prusaków.
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25 kwietnia
Legiony bez zgody Rady Stanu zostały przyłączone do wojsk niemieckich. W społeczeństwie 

wielkie rozgoryczenie, gdyż Rada Stanu jest niczym i nic uczynić nie może, a nawet nie umie 
ostro postawić się Niemcom.

27 kwietnia
Dziś upłynęło 1000 dni wojny, licząc początek od dnia 1 sierpnia 1914 r. Nic nie wiadomo 

jaki będzie rezultat dla całego świata.
6 maja
Dziś było uroczyste nabożeństwo za ojczyznę i poświecenie sztandaru narodowego, 

a także odpowiednie patriotyczne kazanie. Lud ciągle jeszcze z nieufnością odnosi się do 
ruchu wolnościowego. Wielu nie wierzy w przewrót w Rosji. Rekwizycje trwają ciągle. Lud 
jednak zaczyna już reagować. Żołnierze i żandarmi bywają pobici, a nawet i zabici przez lud, 
który broni swej żywności

1 czerwca
Po wsiach głodu nie ma, ale masy biedaków z miast chodzą i proszą o chleb. Nienawiść do 

władz okupacyjnych coraz większa.
1 lipca
Ludność z biedy kradnie w polu ziemniaki i obcina kłosy.
1 sierpnia
Urodzaj średni, zboże sypie dobrze. Młyny są otwarte, kto może, to miele na zapas. 

Utworzono „Polską Centralę Zbożową”. Instytucja ta ma obowiązek odbioru od ludności 
zboża i zaprowiantowania miast. Społeczeństwo nie bardzo jej ufa, bo jest obawa, że zboże 
nagromadzone w magazynach może być zabrane przez władze okupacyjne.

18 sierpnia
Ojciec Św. wydał do wszystkich rządów zaproszenie, by przestali wojować i pomyśleli 

o pokoju i zawieszeniu broni.
23 sierpnia
Leciał do Warszawy aeroplan. Spadł w Niechcicach. Przy lądowaniu było małe 

uszkodzenie. Oficer niemiecki podał depeszę o przysłanie zapasowej części. W parę godzin 
z Warszawy na aeroplanie przysłany został monter. Z Warszawy do Niechcic leciał 1 godz. 
30 minut. Z Piotrkowa do Niechcic 6 minut.

28 sierpnia
Zarekwirowane są kartofle, siano i słoma. Tego jeszcze nie było od początku wojny, 

aby o tej porze zabierali słomę i siano. Musi być wielki głód i nędza, kiedy biorą się do 
rekwirowania paszy.

29 sierpnia
Rada Stanu podała się 25 sierpnia do dymisji. Mandaty swe złożyli nie na ręce Jenerał 

Gubernatora, lecz na ręce Ks. Arcybiskupa. Powodem było, że Niemcy wysyłają Legiony na 
front bez pozwolenia Rady. 28 sierpnia odbył się w Warszawie bankiet. Niemiecki Jenerał 
gubernator w mowie bardzo utyskiwał na naród polski i jego niewdzięczność.

2 września
W gazetach jest treść odpowiedzi Ameryki na notę pokojową papieża. Ameryka twierdzi, 

że dopóki niemiecka wojenna potęga nie będzie pogrzebana, to o pokoju myśleć nie można. 
Świat cały ma dosyć wszelkiej podłości niemieckiej.

3 września
Od 1 września zaczęły funkcjonować polskie sądy w całej pruskiej i austriackiej okupacji. 

Pensje wszystkim sądownikom wypłacane są w markach polskich.
10 września
Powód, dlaczego Legiony zostały wysłane z Warszawy jest następujący: Legioniści 

żołnierze, na wzór rosyjskiej armii urządzili sobie rady żołnierskie. Znieważyli 14 oficerów, 
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a pułkownikowi Rylskiemu podłożyli bombę. Wobec tego wysłani zostali na front. Wszystkie 
pułki zostały zebrane w Przemyślu. Tam 4 pułk odmówił wymarszu w pole. Zostały 
zaprowadzone sądy doraźne, czeskie i węgierskie pułki odmówiły i nie chciały strzelać 
do zbuntowanych legionistów, ale uczynił to 3 pułk Legionów. IV pułk został rozbrojony 
i rozmieszczony w wojsku austriackim.

12 września
Po wzięciu Rygi okazały się w Rosji straszne szpiegostwa i przepłacania przez Niemców. 

Wobec rozproszenia wojsk i rządu rosyjskiego Japończycy wtrącili się do wewnętrznego 
ustroju rosyjskiego. Nakazali ogólną mobilizację i mają objąć dowództwo w wojsku 
i administracji. Za pomoc swą dostali Mandżurię i od koalicji wolną politykę w Chinach 
i Indochinach.

13 września
Wczoraj zostały ogłoszone tzw. „patenty” cesarskie, podpisane przez Cesarza 

Austrii i Niemiec, ustanawiające regencyjną władzę w Polsce. I tę proklamację przyjęto 
z niedowierzaniem.

22 września
Wyjaśnia się położenie Rady Regencyjnej. Rada miała składać się z 3 osób: z Arcybiskupa 

Krakowskiego, Księcia Lubomirskiego i hr. Ostrowskiego z Maluszyna. Warunki postawiły 
Niemcy takie: Rada Regencyjna 1) wypowie wojnę Rosji, 2) wyrzecze się Poznańskiego, 3) 
potępi wyjaśnienie Koła Polskiego w Galicii, które domaga się połączenia z Królestwem, 4) 
wyrzeknie się uczestnictwa na kongresie pokojowym. Wobec takich warunków członkowie 
rady nie zgodzili się przyjąć obowiązków.

30 września
Choć w gazetach pełno jest wieści o pokoju, to jednak ogół w to nie wierzy. Anglia 

i koalicja nawet traktować o pokoju nie chce, dopóki w Niemczech panuje obecna dynastia 
i dopóki jest obecny rząd niemiecki.

15 października
W całym kraju wczoraj i dziś obchody w 100 rocznicę śmierci Kościuszki. I w naszej 

parafii odbyło się bardzo solenne nabożeństwo. Miejscowi mieszkańcy Mierzyna smutno 
zapisali w pamięci potomnych, gdyż ludzi z sąsiednich wsi wprost odpędzali, by nie szli na 
„Polskie Nabożeństwo”. Dziś też w Warszawie ogłoszono zatwierdzenie Rady Regencyjnej. 
Do Rady weszli: ks. Arcybiskup Kakowski, Książę Lubomirski - prezydent Warszawy i Józef 
hr. Ostrowski z Maluszyna.

27 października
Dzisiaj Rada Regencyjna solennie złożyła przysięgę w Katedrze św. Jana w Warszawie 

i objęła  urzędowanie w Zamku Królewskim. Rada wydała odezwę do Narodu.
28 października
Nad Mierzynem rano w stronę Granicy szedł aeroplan, wieczorem szedł drugi w stronę 

Warszawy.
9 listopada
W Rosji nowa rewolucja, żądają bezwarunkowo zaraz pokoju. Są to podobno przekupieni 

przez Niemców prowokatorzy.
12 listopada
Toczą się pertraktacje w Berlinie pomiędzy Austrią i Niemcami. Cesarz Austrii chce być 

Królem Polskim. Litwę i Kurlandię chcą wziąć Niemcy. Piszą o tym już jawnie wszystkie gazety.
15 listopada
Rada Regencyjna ma jechać w tych dniach do Wiednia i Berlina w kwestii wypowiedzenia się 

czy chcą Cesarza Karola mieć Królem Polskim.
22 listopada
Nowy rząd rosyjski zarządził zawieszenie broni i zawiadomił o tym strony nieprzyjacielskie 
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oraz państwa neutralne. W Rosji jest taki zamęt, o jakim my pojęcia nie mamy. Takie wiadomości 
przywożą ci co z Rosji powrócili.

28 listopada
Niemcy i Austria oficjalnie ogłosili, że dostali zawiadomienie od Rządu rosyjskiego 

o zawieszeniu broni i rozpoczęciu pokojowych pertraktacji. Niemcy i Austria odpowiedziały 
przychylnie i proszą o wyznaczenie rosyjskich przedstawicieli w celu rozpoczęcia rokowań 
pokojowych; 25 listopada parlamentarze wojska rosyjskiego pierwszy raz spotkali się z Niemcami 
i traktowali o zawieszenie broni.

5 grudnia
Uchwalili Rosjanie między Austrią, Bułgarią i Turcją przerwać wszelkie działania wojenne; od 

7 do 17 grudnia zawarto rozejm. Układy toczą się w Brześciu Litewskim.
7 grudnia
Zatwierdzony został przez Radę Regencyjną pierwszy gabinet ministrów polskich. Prezes 

ministrów Jan Kucharzewski; minister spraw wewnętrznych Jan Stecki; minister sprawiedliwości 
Stanisław Bukowiecki; m. skarbu Jan Kanty Steczkowski; wyznań i oświaty Antoni Ponikowski; 
m. aprowizacji Stefan Przanowski; m. przemysłu i handlu Jan Zaglewiczny; m. opieki społecznej 
i robotników Stan. Staniszewski; m. rolnictwa Józef Mikułowski-Poworski.

9 grudnia
W Warszawie były zaburzenia, manifestacje socjalistów domagające się wyswobodzenia 

Piłsudskiego i Legionistów ze Szczypiorna; wojsko niemieckie strzelało i szarżowało; są zabici 
i ranni. Socjaliści pracują nad tym, by wywołać w kraju rozruchy i urządzić coś podobnego jak 
dzieje się w Rosji.

11 grudnia
Odbywają się u nas w okupacji austriackiej wybory do sejmików powiatowych. Ludność 

wiejska odnosi się z wielką nieufnością do tych wyborów, głównie boją się tego, że przez to 
może być przyspieszona rekrutacja do wojska. Koalicja zerwała wszelkie stosunki dyplomatyczne 
z Rosją dopóki rządzić będą wywrotowcy.

12 grudnia
Zawarto rozejm z Rosją do 14 stycznia 1918 r. 

Rok 1918

4 stycznia
Miały być wznowione rokowania w Brześciu Litewskim, tymczasem Rosjanie postawili 

warunki by Polska, Litwa i Kurlandia były oswobodzone z wojsk niemieckich i austriackich, 
lecz Niemcy nie zgodzili się na to i rokowania pokojowe mają być zerwane.

6 stycznia
Rokowania pokojowe trwają dalej; do Brześcia przyjechali przedstawiciele Ukrainy, 

nowej rzeczypospolitej. Królestwo Polskie ma być reprezentowane w Brześciu przez premiera 
Kucharzewskiego, ale tylko z głosem doradczym.

7 stycznia
Ciągle daje się słyszeć opinie że najprędzej Królestwo Polskie będzie przyłączone do 

Galicji, a królem Polski ma być cesarz Austrii Karol I.
8 stycznia
W Rosji muszą dziać się straszne rzeczy, pogromy i rabunki, gdyż Arcybiskup Ropp pod 

datą 11 grudnia 1917 r. rzucił interdykt na te miejscowości, gdzie panują rozboje i pożogi. 
Wczoraj Rada Regencyjna była przyjęta w Berlinie przez cesarza Wilhelma. Przemawiał 
książę Lubomirski.

11 stycznia
Rada Regencyjna przyjęta była we Wiedniu przez cesarza Karola I. Przemawiał regent 
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Ostrowski. Układy pokojowe w Brześciu Litewskim trwają. Ukraina formuje osobne 
państwo. Finlandia została uznana przez pewne mocarstwo za osobne państwo. W Rosji 
w gub. Mińskiej stoi cały 150-tysięczny Korpus Polski pod dowództwem jenerała Dowbór-
Muśnickiego. Żołd całemu korpusowi płaci Anglia i Francja. Jest to cała siła polska w Rosji.

19 stycznia
W Warszawie są strajki w różnych dekasteriach. Niemcy głoszą, że strajki te stłumią za 

wszelką cenę.
20 stycznia
Gazety donoszą, że strajki rozpoczęły się w całej Austrii. Powodem głód, ale i chęć 

zakończenia wojny. Pokojowe pertraktacje w Brześciu trwają, ale szczegółów o czym tam 
mówią, trudno się dowiedzieć.

23 stycznia
W Mierzynie w okolicznych wsiach są wojskowe rewizje po domach i konfiskowanie 

zboża. Odbywa się to z wielką brutalnością, biciem ludzi. Po ukończeniu rekwizycji żołnierze 
opowiadali, iż to wszystko dzieje się z rozkazu panów i księży. W ten sposób sieją nienawiść 
między ludźmi. Strajki w Austrii całej trwają, rozszerzyły się nawet na fabryki wojskowe. 
Gazety austriackie piszą wyraźnie, że strajki są wymierzone przeciwko imperializmowi 
niemieckiemu.

28 stycznia
Strajki wybuchły i w Niemczech. W Rosji dzieją się nadzwyczajne przewroty. Z Rumunią 

Rosja zerwała wszelkie stosunki. Różne osoby, które powróciły z Rosji opowiadają, że tam 
panuje zupełny bezład, rządy sprawują Żydzi. Wojsko tylko rabuje i posłuchu żadnego dla 
swego rządu nie ma.

30 stycznia
Rozeszła się pogłoska, że pertraktacje pokojowe w Brześciu są zerwane. Niemcy, bowiem 

traktują Rosjan, jak swych podwładnych. Zażądali bezzwłocznego uwolnienia byłego cesarza 
Mikołaja i odesłania go do Niemiec. Opuścić Polskę Niemcy nie myślą i dość wyraźnie piszą, 
że Polskę podzielą na nowo, zabierając dla siebie Zagłębie Dąbrowskie, aż po Częstochowę 
i całą Litwę.

31 stycznia
Wobec niemieckiej buty nikt prawie nie ufa Radzie Regencyjnej, a nawet w gazetach są 

artykuły przeciwko Radzie.
2 luty
W Berlinie były starcia zbrojne strajkujących robotników z wojskiem; na ulicach polała 

się i krew.
4 lutego
W Rosji walki domowe. Przewrotowcy wojują z Finlandią, Rumunią i wojskami polskimi.
6 lutego
W Rosji formalnie wojna między Polakami i przewrotowcami. Polskie wojska zdobyły 

Mińsk i wzięły do niewoli głównodowodzącego rosyjskiego Krylenkę wraz z całym 
sztabem. W Warszawie wszystkie stowarzyszenia i partie wypowiedziały się jednogłośnie 
za utrzymaniem Rady Regencyjnej, zwołaniem Sejmu i połączeniem Polski spod 3 zaborów.

7 lutego
4 lutego wojska polskie pod dowództwem jenerała Dowbór-Muśnickiego pobiły 

rosyjskich wywrotowców (bolszewików), zdobyły Mińsk, Smoleńsk, Witebsk i podobno idą 
na Moskwę. Wczoraj wyszedł pierwszy numer urzędowego dziennika Rady Regencyjnej pod 
tytułem: „Monitor”. Pomieszczona jest odezwa w sprawie zwołania Rady Stanu.

9 lutego
Dziś w nocy o godz. 2 podpisany został pokój pomiędzy Ukraińcami, a Austrią i Niemcami. 

Wycięto kawał Polski i oddano Ukraińcom, granica ma iść przez Biłgoraj, Krasnystaw, 
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Międzrzec, Wysokie Litewskie. Kawał ziemi Chełmskiej i Podlasia Niemcy z Austriakami 
podarowali Ukraińcom, a za to mają dostać 100 tysięcy wagonów zboża.

10 luty
Wzburzone zostały wszystkie miasta na wiadomość o podziale Polski.
12 lutego
Ministrowie polscy podali się do dymisji. Całe Królestwo i Galicja protestują gorąco 

przeciw temu bezprawiu i oszukaństwu. W Krakowie rewolucja, spalono portret Wilhelma, 
spalono stację kolejową, gdzie byli ukryci Niemcy. W całym Królestwie zanosi się na wielkie 
zaburzenia.

14 lutego
Rada Regencyjna wydała protest przeciwko zawarciu tego pokoju i oświadcza, iż tego 

pokoju i podziału ziem polskich nie uznaje.
15 lutego
Wybuchł wszędzie 3–dniowy strajk. Ogłoszony jest stan wojenny, w miastach 

zgromadzone jest wojsko. Do dymisji podał się jen. gubernator Szeptycki i jego pomocnik 
Madejski. Oficerowie Polacy w wojsku austriackim odsyłają swe ordery i krzyże cesarzowi 
na znak protestu.

16 lutego
W Rosji wybuchła dżuma i cholera. Rosja ogłosiła, że wojsko rozpuszcza - ogłasza 

powszechną demobilizację, a pokoju z Niemcami wcale zawierać nie potrzebuje. Niemcy 
rozbroili polski garnizon w Warszawie. Polskie werbunkowe posterunki na Chełmszczyźnie 
zwinęli. Dowiadujemy się, że 12 lutego przyjechało poselstwo do Warszawy z Mińska od 
Jenerała Muśnickiego do Rady Regencyjnej. Oficerowie Polscy porozumiewali się z Radą 
Regencyjną w obecności oficerów niemieckich.

18 lutego
Wojsko niemieckie ruszyło naprzód, zajęło Mińsk i Sławutę i nie spotykając żadnego 

oporu.
24 lutego
Rokowania pokojowe z Rosją znów zostały rozpoczęte. Mają się odbywać w Brześciu 

Litewskim.
25 lutego
Nawiązane są układy pokojowe z Rumunią. Toczą się w Bukareszcie.
1 marca
Wojska austriackie zajęły Chocim i Kamieniec Podolski na Ukrainie w celu uspokojenia 

zaburzeń.
3 marca
Niemcy i Austria zawarły pokój z Rosją. Japonia z Chinami zajmują Syberię.
5 marca
Austria i Niemcy zawarły pokój z Rumunią. 
6 marca
Ogłoszono, że dn. 25 i 26 lutego zawarły Niemcy z Polskim Korpusem Jenerała Muśnickego 

porozumienie, mocą którego Korpus jest neutralnym i ziemie, które zajmuje pomiędzy 
Dnieprem aż do ujścia Berezyny są neutralne. Wojska Polskie, gdzie indziej walczące, mogą 
się oddać pod komendę tego korpusu.

7 marca
Zawarty traktat między Finlandią i Niemcami. Finlandia uznana jako osobne państwo.
10 marca
Ukraina ani nie myśli dać zboża. Wojska niemieckie i austriackie weszły dla uspokojenia 

ludu i „pokojowej rekwizycji” zboża.
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14 marca
Rozeszła się pogłoska, że Metz wzięty, spadły w kursie korony i marki. Gazety nic o tym 

nie piszą. Po wsiach odbywają się rekwizycje. Pomimo odstawionego kontyngentu zabierają 
co mogą. Z Rosji powracają po trochu żołnierze i ci co byli wzięci na podwody.

15 marca
Niemcy zajęli Odessę, Kurlandia ofiarowała koronę książęcą ces. Wilhelmowi. Legiony 

przestały istnieć rozbrojono ich i internowano na Węgrzech za to że chcieli przejść do wojska 
polskiego w Rosji, a część nie zdążyła tego zrobić.

21 marca
Zaczęła się ofensywa we Francji. Niemcy zwyciężają.
29 marca
Słuchy dochodzą, że ofensywa udała się, bo potrzebna była do uzyskania nowej pożyczki. 

Padło podobno 900 tysięcy Niemców, co równa się klęsce, a nie zwycięstwu.
2 kwietnia
Ofensywa niemiecka podobno przerwana. Sensacją jest w tej ofensywie, że z odległości 

120 wiorst Niemcy ostrzeliwują Paryż. Co to są za działa, jest to sekretem. Po wsiach rekwirują 
resztki zboża i kartofle. W Galicji i Prusach straszny głód. Nasza aprowizacja chleba już 
nie ma. Gazety donoszą, że Niemcy weszli do Finlandii, a w Rosji są już pod Charkowem. 
Wszystko to w celu zarekwirowania żywności. Rosjanie prowadzą już wojnę domową, gdzie 
rekwirują, tam leje się krew.

4 kwietnia
Ogłoszony nowy gabinet ministrów: prezydent ministrów i skarbu Jan Kanty Steczkowski; 

m. zdrowia publicznego i opieki społecznej Witold Chodźko; m. rolnictwa i dóbr koronnych 
Stanisław Dzierzbicki; m. sprawiedliwości Józef Higersberger; m. wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego Antoni Ponikowski; m. spraw wewnętrznych Jan Stecki; dyrektor 
departamentu spraw politycznych Janusz książę Radziwiłł; ministerium handlu i przemysłu 
jeszcze jest wolne.

20 kwietnia
Krążą ciekawe pogłoski. Niemcy gotowe są zawrzeć pokój byleby w Rosji miały „wolną 

rękę”. Chcą w Rosji utworzyć sobie kolonię.
25 kwietnia
W Galicji wybuchła rewolucja. W Krakowie strzelają z karabinów maszynowych. Wszystko 

to na tle głodowym.
30 kwietnia
Z Rosji powraca dużo Polaków. O strasznym bezładzie, mordach i rabunkach wiele opowiadają.
2 maja
Gazety donoszą o zajęciu Petersburga przez wojska regularne rosyjskie. Niemcy zaś idą na 

Krym i Kaukaz.
4 maja
Pokój z Ukrainą ukończył się aresztowaniem przez Niemców całego ministerymu ukraińskiego. 

Jest na Ukrainie zwykła okupacja, a nie pokój. Na Krymie zajęto Sewastopol.
8 maja
Wojsko rekwiruje bydło, świnie i resztę żywności, co spotkają pod ręką, to zabierają. Tłumaczą 

się głodem w wojsku i Galicji.
9 maja
7 maja w zamku Cotroceni został podpisany pokój z Rumunią. Na Ukrainie jest ogłoszony 

hetmanem Skoropodzki - magnat ukraiński, jenerał rosyjski, a jenerał gubernatorem niemieckim 
Eichhorn. Obaj jenerałowie są szwagrami.

13 maja
Tragedia polskiego żołnierza. II Korpus wojska polskiego na Ukrainie około Kaniowa bije się 
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od dnia 10 maja z Niemcami. Byli napadnięci prze Niemców. Rozbroić nie dali się. Bitwa trwała 
3 dni, była ona krwawa dla obydwóch stron. Niemcy sami zaproponowali rozejm. Polacy poddali 
się na warunkach honorowych. Brygadier Haller przedarł się na Ukrainę z częścią wojsk; dąży do 
połączenia się z wojskiem rosyjskim.

20 maja
W Austrii taki głód, że nie tylko rekwirują wszystko, ale kuszą ludność wiejską. Ogłoszono, że 

kto przywiezie zboże do magazynu, to dostanie spirytusu i cukru po zniżonej cenie. Ludność nie 
odwozi, bo ma bardzo mało.

29 maja
Dochodzą z Rosji wieści, że jest nowy rząd, który zwalcza socjałów i zaprowadza swoje 

porządki. W Austrii zaczyna się to, co było w Rosji. W Czechach ludność powstaje, ogłoszono 
tam stan wojenny.

31 maja
Rekwizycje robią Austriacy w nocy, bo w dzień ludność ucieka z bydłem i trzodą do lasów 

okolicznych. Dziś w nocy była rekwizycja w Mierzynie.
6 czerwca
Generał Gubernator warszawski piśmiennie odebrał Radzie Regencyjnej prawo rządzenia 

wojskiem polskim zostającym pod dowództwem generała Muśnickiego. Drugim rozkazem 
kazał to wojsko rozbroić. Niemiecka gazeta wychodząca w Warszawie starała się jeszcze swymi 
artykułami splugawić to polskie wojsko, że nie ma ono co jeść, i że robi rekwizycje z gwałtami. 
Wszystko to fałsz!

8 czerwca
Gazety donoszą, że cały korpus gen. Muśnickiego okrążony wojskami niemieckimi, musiał 

być rozbrojony, gdyż inaczej byliby wszyscy wymordowani. Okazuje się teraz, że bolszewicy 
namówieni przez Niemców dnia 10 maja, gdy pod Kaniowem Niemcy napadli Polaków, oni z tyłu 
napadli na Muśnickiego, lecz zostali ze stratami odparci.

9 czerwca
Na Węgrzech w Marmarosz Sziget, sąd wojenny sądzić ma resztę oficerów z polskich 

Legionów, że chcieli połączyć się z Muśnickim i odmówili posłuszeństwa Austriakom. Oto tak 
tragicznie kończy swój los Wojsko Polskie.

10 czerwca
Gazety podają komunikaty, że korpus Muśnickiego już nie egzystuje. O samym Muśnickim 

są opowieści, że kawalerią przedarł się do Rosji.
12 czerwca
Powracający z Rosji opowiadają o strasznym obchodzeniu się Niemców z Polakami. 

W Orszy jest przeszło 400 wagonów towarowych napełnionych powracającymi Polakami. 
Niemcy trzymają ich po kilka dni bez jedzenia i bez wszelkiej opieki. Ludzie tam mrą i nie ma 
ich kto pochować. Żołnierzy powracających z Rosji zabierają do Prus na roboty przymusowe. 
Naszych robotników dawniej zabranych traktują jak niewolników. Nawet w parlamencie 
Niemieckim poseł Trąpczyński ostro interpelował co się dzieje w Prusach z polskimi 
robotnikami. W kraju całym rozgoryczenie na Radę Regencyjną, że jest bezczynna, że na te 
wszystkie nadużycia Niemców i Austriaków nawet piśmiennie nie protestuje.

16 czerwca
Słyszano po wsiach jakieś huki. Okazało się, że to wyleciała w powietrze cała fabryka 

amunicji na Górnym Śląsku w Tarnowcu. W Sosnowcu szyby popękały. Mówią, że takie 
wysadzanie fabryk bywa od czasu do czasu i w Niemczech.

18 czerwca
Ogłoszono przez Radę Regencyjną zwołanie Rady Stanu do Warszawy na dzień 22 

czerwca.
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19 czerwca
W Mierzynie odbywają się wojskowe rekwizycje po domach, biorą co znajdą. Wojsko stoi 

od wczoraj.
20 czerwca
W gazetach pełno wiadomości, że pokój bliski. W polityce głoszą że oręż pokoju nie 

sprowadzi, tylko dyplomacja. W Austrii głód, nieporządek. W Wiedniu rządzą Rady 
Robotnicze; na Węgrzech Rady Robotnicze przepędziły żandarmerię.

26 czerwca
W gazetach są wiadomości, że w Rosji ogłoszono cesarzem Mikołaja Mikołajewicza, że 

bolszewicy upadają. Są pogłoski że Mikołaja II zamordowali rewolucjoniści w Jekaterynburgu.
28 czerwca
W Warszawie był przygotowany zamach stanu na Regentów przez partię przychylne 

Niemcom. W Warszawie straszne wzburzenie. Zamach wykryto i udaremniono. W Warszawie 
odbywa się zjazd biskupów pod przewodnictwem Apostolskiego Wizytatora - ks. Ratti.

1 lipca
Austriacy ponieśli wielką klęskę we Włoszech. 100 tysięcy wojska zmarnowało się nad 

rzeką Piawą. Niemcy też ofensywy swej nie przeprowadzili.
4 lipca
Rada Stanu prace swe prowadzi. Ma 40 milionów marek zaoszczędzonych; wszystko to 

przeznaczają na szkolnictwo polskie. Z Rosji ma przyjechać 14 tysięcy inwalidów i 5 tysięcy 
sierot zupełnych. Agituje się po wsiach, by te dzieci pomiędzy siebie ludzie rozebrali.

15 lipca
Po domach zabierają krosna i warsztaty tkackie żeby ludność nie wyrabiała dla siebie 

samodziałów. Z niewoli uciekają nasi i opowiadają straszne rzeczy. Głód taki, że dla 
niewolników gotują zupy z żab i wodnej rzęsy.

20 lipca
Anglia, Ameryka i Japonia lądują na brzegu Oceanu Lodowatego w Murmencie. Mają 

stworzyć wojskowy front jak było dawniej. „Bolszewicy” w Rosji czują swój koniec. Ci 
co powracają z Rosji opowiadają rzeczy straszne o rządach „bolszewików”. Są to zwykli 
rabusie i złodzieje, którzy dorwali się do władzy. Przewodniczą wszędzie Żydzi. Żydom 
przepowiadają straszne pogromy nie tylko w Rosji, ale i w Galicji.

26 lipca
Ukazały się wiadomości już pewne, że cesarz Mikołaj II zamordowany w Jekaterynosławiu.
27 lipca
Pierwszy komunikat wojskowy japoński został oficjalnie ogłoszony.
28 lipca
W Moskwie bombą został zabity Mirbach, ambasador niemiecki. W rzeczywistości on 

rządził całą Rosją i bolszewikami.
1 sierpnia
W Kijowie zabili jenerał gubernatora niemieckiego Eichhorna też bombą. Niemcy teraz 

przekonują się, jak są niecierpiani na Ukrainie.
7 sierpnia
Nad Marną we Francji Niemcy są pobici, ponieśli wielkie straty.
10 sierpnia
Niemcy pobici przez wojska Francji, Anglii i Ameryki; odstępują z pod Amiens. Ponieśli 

wielkie straty.
12 sierpnia
Anglicy w Rosji na Murmanie wydali manifest do ludności, że przychodzą im z pomocą 

przeciwko Niemcom.
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13 sierpnia
W Rosji zupełna anarchia. Strach przed zbliżającymi się wojskami czesko-słowackimi 

i Anglii z Japonią. Dużo żołnierzy naszych powraca z Rosji. Wszyscy oni opowiadają rzeczy 
okropne o tym co się dzieje w Rosji.

15 sierpnia
Ukazują się w gazetach austriackich artykuły przeciwko Niemcom, gdyż Niemcy dopiero 

teraz przyznają się do wielkiej klęski poniesionej od Anglików. W głównej niemieckiej 
kwaterze wojennej odbywa się zjazd polityczny: są tam cesarz Austrii-Niemiec, ministrowie, 
ks. Radziwiłł i hr. Ronikier. Ma być omawiana i postanowiona kwestia Królestwa Polskiego. 
W tym roku wojny ceny produktów i artykułów codziennej potrzeby są następujące:

1 ft. chleba - 1 rb. 50 kop.
1 funt mydła – 6 rb.
1 kw. masła - 15 rb.
1 krowa - 900 rb.
1 jajko - 20 kop.
1 koń średni - 3000 rb.
buty męskie - 500 rb.
1 owca - 100 rb.
ubranie marynarkowe - 900 rb.
1 świnia - 500 rb.
sutanna księża - 1500 rb.
1 prosię - 120 rb.                                                           
16 sierpnia
Są pogłoski, że Holandia i Dania mają wystąpić przeciwko Niemcom. Anglicy zajęli Baku, 

są na Morzu Kaspijskim. W Rosji już podobno nie ma żadnych rządów, bandy rozbójnicze 
grasują wszędzie. Wobec regularnego zajmowania Wschodu w Rosji możliwy jest front 
nowy, utworzony z czeskich i angielskich wojsk.

18 sierpnia
Po zjeździe w głównej Kwaterze niemieckiej są pogłoski, że Królem polskim ma zostać 

Arcyksiążę Karol Stefan z Żywca. Korony i marki spadły w cenie. Szczególniej marki: były 
po 90 kop. a obecnie po 65 kop. a korony z 50 kop. na 38 kop.

20 sierpnia
Pogoda fatalna, ciągłe deszcze i burze. W Galicji podobno nieurodzaj, bo plony pogniły na 

polu, a to samo może być i u nas, jeśli deszcz tak dalej będzie padał.
3 września
Naród nie wierzy w trwałe i prawdziwe rządy Rady Regencyjnej i nie chce żadnego 

przymierza ani z Austrią, ani z Niemcami. Chcemy być sami, bez opiekunów. Rząd obecny 
to klika, pewny odłam społeczeństwa. Dowodem tego, że gabinet ministerialny już trzeci raz 
zmienia się. W dniu dzisiejszym prezes ministrów Steczkowski i cały gabinet ministrów podał 
się do dymisji; sami bowiem widzą i czują, że nic nie mogą zrobić i nic nie znaczą, ani przed 
narodem, ani przed okupantami.

5 września
Na całej linii na Zachodzie Niemcy ustępują, odwrót zupełny.
16 września
Ukazał się urzędowy komunikat Austrii nazwany: „notą pokojową” do wszystkich państw 

wojujących i neutralnych, by dały swoje zdanie, tyczące się warunków pokojowych. W Austrii 
głód daje się już odczuwać. Od nas zabierają ziarno i bydło i całymi wagonami wywożą do 
Galicji. Niemcy ciągle cofają się pod naporem wojsk koalicji.
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21 września
Pokojową notę Austrii odrzuciły wszystkie wojujące państwa. Głośno o tym mówią, że ta 

nota Austrii to była nota Niemiec.
22 września
Minister oświaty Ponikowski był w Piotrkowie i przyjął gimnazjum męskie na własność 

państwa polskiego, nadając mu nazwę „Gimnazjum Bolesława Chrobrego”
23 września
Metz jest ostrzeliwany, a są pogłoski, że jest oblegany. Niemcy w swych komunikatach 

tłumaczą, że ostrzeliwanie Metzu to jest rzecz zupełnie przewidziana.
24 września
Od kilku dni obstawione są miasta wojskiem, by ze wsi nic nie można było dowozić.
25 września
O godz. 5 wieczorem rząd bułgarski po przegranej bitwie zaproponował rozejm 

i traktowanie o pokój. W Austrii i Niemczech straszne z tego powodu wzburzenie. W Turcji 
2 armie zniszczone. Słowem koalicja Niemców i Austriaków wszędzie bije. Niemcy 
zaproponowali Belgii oddzielny pokój, ale Belgia propozycję odrzuciła.

29 września
Ponieważ ludność nie usłuchała austriackich władz i nie chce oddawać po 1 funcie masła 

od krowy co miesiąc, więc są wysłane karne ekspedycje do różnych wsi do wyegzekwowania 
tego masła. Zaraza zwana „hiszpanką” bardzo szerzy się po wsiach. Przebieg choroby łagodny.

30 września
Bułgaria zdała się na łaskę i niełaskę koalicji. W Niemczech zamieszanie, kanclerz 

Hertling podał się do dymisji. W gazetach ukazują się artykuły, że Turcja i Austria będą też 
musiały poddać się zupełnie.

4 października
Już 3 dzień trwa przewóz wojsk koleją w stronę granicy. Niemcy opuszczają podobno 

Ukrainę. Dochodzą słuchy, że wojsko w Niemczech buntuje się, ludność w Niemczech 
podobno psuje koleje i rabuje z wagonów żywność, taki w nich głód. Mówią, że Wilhelm 
abdykował.

5 października
Dziś rano była depesza, że Niemcy, Austria i Turcja proszą prezydenta Wilsona o pokój 

tj. zawieszenie broni i natychmiastowe przystąpienie do rokowań pokojowych podług 14 
punktów propozycji prezydenta. Z tego poddania się wnioskować można, że w Niemczech 
jest rewolucja, lub na nią zanosi się. W Bułgarii cesarz Ferdynand abdykował na korzyść 
syna Borysa. W Palestynie Anglicy zajęli Damaszek. W zeszłym tygodniu 1 października 
w Warszawie zabili socjaliści naczelnika tajnej policji niemieckiej Szolca, wielkiego 
łajdaka. Charakterystyka prądów panujących w wojsku pokazuje się z tej anegdotki: Cesarz 
Wilhelm i Karol wychwalali karność swych żołnierzy. Jako dowód karności, cesarz Wilhelm 
zawołał szeregowca i kazał uderzyć w twarz ces. Karola, lecz szeregowiec odrzekł że głów 
koronowanych nie bije. Wtedy cesarz Karol kazał swemu żołnierzowi uderzyć w twarz ces. 
Wilhelma, żołnierz posłuszny zawinął rękaw i powiedział: „oj dobrze, bo już 4 lata czekam 
na tę sposobność.

6 października
W Wiedniu na posiedzeniu izby posłów Daszyński z partii socjalno-demokratycznej 

w mowie publicznie nazwał rząd Austrii łajdackim. Historia rządów Austrii jest szeregiem 
wiarołomstw; pokój w Brześciu jest szachrajstwem, a Berlin ciągnie Austrię do zguby, mówi 
o smutnym losie Polski i żąda odbudowania Polski i złączenia Jej z dostępem do morza.

7 października
Kanclerz Niemiec ks. Maksymilian nadesłał depesze do Rady Regencyjnej w której 

obiecuje poprawę stosunków w okupacji niemieckiej. Rada Regencyjna wydała manifest do 
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Narodu Polskiego gdzie zapowiadają już niedługo ziszczenie marzeń polskich, połączenie 
3 zaborów, naznaczenie rządu z przedstawicieli najszerszych warstw narodu i niedługie 
zwołanie sejmu w celu wyboru najwyższej władzy.

9 października
Rozeszła się wieść, że w generał gubernatora w Warszawie rzucono bombę.
10 października
Posłowie z Poznańskiego i Galicji przyjechali do Warszawy, by razem z Królestwem 

uformować ministerium, gdyż premier Kucharzewski zrzekł się swego stanowiska.
12 października
Rada Regencyjna objęła władzę nad wojskami i wydała rozkaz stawienia się do Wojska 

Polskiego wszystkim oficerom i żołnierzom. Jest to stawienie się do wojska na ochotnika. Po 
uformowaniu się rządu będzie  pobór do wojska. Rota przysięgi jest nowa.

15 października
Austria wydała ogłoszenie, że gotowa zaraz wojska swe wycofać z okupacji i oddać 

administrację kraju rządowi polskiemu. Rada Regencyjna wydała dnia 10 października 
reskrypt do prezydenta ministrów, by ministeria przejęły administrację kraju.

16 października
Odpowiedź Wilsona do Niemców nadeszła taka: dynastia Hohenzollernów precz; wojsko 

zdać się musi na łaskę koalicji. Bitwy trwają dalej, Niemcy ciągle się cofają. W Warszawie 
koło międzypartyjne walczy z Radą Regencyjną. Koło chce uformowania rządu Narodowego. 
Warszawa podzielona jest na okręgi bolszewickie. Bolszewicy chcą zrobić u nas w kraju 
podobną rewolucję jak w Rosji.

17 października
Po wsiach mają być utworzone milicje. Pomimo nawoływań i straszeń przez Austriaków, 

lud nie chce oddawać kontyngentów. Agitacja w tym kierunku prowadzi się by nic Austriakom 
nie dawać. Austria się rozpada. Węgry i Czechy mają być państwami niezależnymi, południowi 
Słowianie chcą też utworzyć osobne państwo. Galicja przyłączona do Królestwa. Wczoraj 
cesarz Karol wydał manifest, którym urządza 4 państwa federacyjne pod jego panowaniem.

20 października
Rada Regencyjna skłania się do ustąpienia i ma być utworzony rząd narodowy z pod 3 

zaborów. Dziś odbył się pochód w Mierzynie dla zamanifestowania radości naszej z powodu 
wskrzeszenia Polski.

22 października
Wilson odpowiedział Austrii 18 października że wszystkie narody z pod jej berła, mają 

sami stanowić o sobie i być sędziami. Niemcy ustępują z Belgii, ciągle wypierani. W okolicy 
wysłańcy bolszewików agitują za przewrotem. W Zagłębiu strajk górników. Pociągów chodzi 
bardzo mało. Osobowe są tylko dwa.

23 października
Wczoraj uformował się nowy gabinet ministrów:
Prezydent Józef Świerzyński
Minister pracy i ochrony społecznej Józef Walczyński
Min. spraw zewn. Stanisław Głąbiński
Min. oświaty Antoni Ponikowski
Min. spraw wewn. Zygmunt Chrzanowski
Min. sprawiedl. Stan. Higersberger
Min. rolnictwa Władysław Grabski
Min. wojny Józef Piłsudski
Min. komunikacji Wacław Paszkowski
Min. aprowizacji Antoni Minkiewicz
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26 października
Gazety piszą że wojska polskie z Ameryki mają być przywiezione przez Odessę do Polski. 

Ochotników do wojska polskiego zapisuje się dużo. Rekwizycje wstrzymane, ale naród 
wiejski postępuje strasznie, bo sam wywozi wszystko do Niemców na kolej. W tym celu ma 
być po wsiach stworzona milicja, która będzie śledzić i konfiskować wszelkie niedozwolone 
wywozy.

27 października
Rząd Polski wydał rozkaz formowania armii, czyli pierwszy pobór do wojska.
31 października
W Wiedniu rewolucja. Węgry ogłosiły swój rząd republikański. Czechy i południowi 

Słowianie uczyniły toż samo. Rząd Polski posłał swych komisarzy do Galicji i do Lublina, by 
objęli od Austriaków zarząd krajem.

1 listopada
Naczelne dowództwo w Galicji nad wojskami obejmuje Rząd Polski w Warszawie przez 

jenerała Rozwadowskiego, który już wydał zarządzenia wojskowe dla całej Galicji.
2 listopada
Nad wojskami polskimi od Krakowa, aż po Przemyśl objął dowództwo jenerał Roja 

i rozkazał od dnia objęcia zamiast oznak austriackich nosić im orła polskiego. Koniec 
austriackiej okupacji i koniec Austrii. Lwów i Przemyśl stawiają polskiej władzy opór, gdyż 
brużdżą tam Rusini podburzani przez Niemców.

3 listopada
W okolicy ludność rozbroiła posterunki żandarmerów. Milicja utworzona ze Straży 

Ogniowej w Mierzynie i całej okolicy, sprawnie funkcjonuje.
4 listopada
Rada Regencyjna ogłasza znów odezwę do narodu, w której zapowiada, że swą władzę 

może oddać tylko konstytuancie, naznacza sejm na grudzień i jednocześnie mianuje nowy 
gabinet ministrów: Prezes ministrów i spraw zewnętrznych Władysław Wróblewski, 
Minister spraw wewnętrznych Stanisław Ustjanowicz; Minister skarbu Antoni Wieniawski; 
minister wyznań i oświaty Bronisław Dembiński; min. wojny pułkownik Jan Wroczyński; 
min. rolnictwa Stanisław Janicki; min. zdrowia i opieki społecznej dr. Władysław Szenajch; 
min. komunikacji Julian Eberhardt; min. sprawiedliwości Józef Zawadzki ;min. przemysłu 
i handlu Henryk Strasburger; min. ochrony pracy Franciszek Sokal; min. aprowizacji Janusz 
Machnicki.

5 listopada
Włosi postawili Austrii bardzo ciężkie warunki, ale zwyciężona Austria zgodziła się na 

wszystko, wojska wycofała i faktycznie wojna na włoskim froncie skończona. Pod datą 30 
października Rada Regencyjna ogłosiła zapisy na Polską pożyczkę wewnętrzną. Ministrem 
skarbu jest p. J. Englich z Poznańskiego.

6 listopada
W południe w Lublinie utworzył się drugi rząd, proklamując polską Rzeczpospolitą 

ludową. Ignacy Daszyński prezydentem ministrów i spraw zagranicznych. Tugutt spraw 
wewnętrznych; Moraczewski komunikacji; Dubiel oświaty; Malinowski praca publiczna; 
Arciszewski ochrona pracy; Ziemecki przemysł i handel; Witos aprowizacja; Sieroszewski 
propaganda; pułkownik Rydz-Śmigły wojsko; Medard Downarowicz kooperatywy; Nocznicki 
i Stolarski bez teki. Wszystko to są ludzie należący do socjałów, partii lewicowych. Zamęt 
w kraju straszny. Czekamy co powie Warszawa na proklamację Rządu Lubelskiego.

7 listopada
Kopalnie w Zagłębiu przeszły w Zarząd Polski. Około Szczakowej Niemcy sypią okopy, 

bojąc się wojsk polskich. Anglicy są już w Stanisławowie. W Wiedniu już od 3 dni są podobno 
oficerowie angielscy. 
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8 listopada
Niemcy proszą o zawieszenie broni jenerała Focha. Foch zgodził się na osobiste 

pertraktacje i wskazał, gdzie mogą go spotkać. Młodzież uniwersytecka z Warszawy 
i Krakowa wstąpiła wszystka do wojska. Uniwersytety są zamknięte zupełnie, żeby żydzi 
nie uczęszczali na wykłady. Żydzi wszystkich sfer są znienawidzeni przez ludność miejską 
i wiejską, a tak występnie postępowali przez cały czas wojny, że może dojść do pogromu 
żydów. Wobec 2 rządów, jakie się ogłosiły, sytuacja przedstawia się tak: Rady Regencyjnej, 
jako ustanowionej przez Niemców i Austriaków, żaden rząd uznać nie chce. W Krakowie 
„Komisja likwidacyjna” siebie ma za rząd i nie uznaje regentów; Gabinet Świerzyńskiego 
choć dostał dymisję, też nie usłuchał Regentów. Muszą więc regenci ustąpić i utworzyć się 
musi Rząd Narodowy.

10 listopada
W Berlinie rewolucja; Wilhelm z rodziną abdykował, król bawarski toż samo. Proklamowali 

Rząd Narodowy.
11 listopada
Niemcy są tylko na stacjach, a jeśli się który pokaże na wsi, jest zaraz rozbrojony 

i zrewidowany.
12 listopada
W niedzielę w Piotrkowie był wiec PPS, lecz wojsko nie chciało się do nich przyłączyć. 

Żydzi chcieli strzałami lud sprowokować, lecz im się to nie udało. Dziś Piłsudski przyjechał 
do Piotrkowa, gdzie przyszło więcej wojska, by w razie awantur socjalistycznych poskromić 
Żydów, których całe masy zamieszkały w Piotrkowie podczas wojny. Dziś w okolicy 
Gorzkowic i Rozprzy na stacji rozbroili Niemców i kolej objęli urzędnicy Polacy i dziś 
przyszedł pierwszy polski pociąg. Cały rząd lubelski już nazywają „operetkowym” i nikt go 
nie słucha. Wczoraj Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu całą władzę wojskową 
i naczelne dowództwo polskich wojsk. To uspokoiło „lewicę”. Piłsudski wydał odezwę 
zapowiadającą utworzenie Rządu Narodowego. Dziś o godz. 12 w południe w Niemczech, 
a o 11 godz. we Francji zaprzestano działań wojennych. Rozejm zawarto na 30 dni. Warunki 
dla Niemiec są tak ciężkie, że telegraficznie Niemcy proszą Wilsona o złagodzenie warunków. 
Wczoraj w Dąbrowie i Pułtusku Rady robotnicze polskie objęły rządy. Rady żołnierskie 
niemieckie same oddawały żywność i amunicję.

13 listopada
W Warszawie PPS urządziła wiec i pochód. Na zamku zatknęli czerwony sztandar. Piłsudski 

naradza się z partiami. Czeka na przyjazd Poznańczyków. Rada Regencyjna abdykowała 
i całą władzę oddała w ręce Piłsudskiego. Dochodzą wieści o pogromach żydowskich nie 
tylko u nas ale i w Galicji i w Niemczech. Pociągi ciągle wywożą Niemców. W kraju spokój.

14 listopada
Piłsudski polecił Daszyńskiemu utworzyć gabinet Ministrów. Daszyński zrzekł się tej 

godności.
18 listopada
Utworzony jest nowy gabinet: prezydent i minister komunikacji Andrzej Moraczewski; 

minister wojny Józef Piłsudski; min. spraw wewnętrznych Stanisław Thugutt; min. spraw 
zewnętrznych Leon Wasilewski; min. oświaty Ksawery Prauss; min. sprawiedliwości Leon 
Supiński; min. skarbu dr Władysław Byrko; min. rolnictwa Franciszek Wajda; min. aprowizacji 
Antoni Minkiewicz; min. pracy Bronisław Ziemecki; min. kultury Medard Downarowicz; 
min. poczt. Tomasz Arciszewski; min. handlu Jerzy Iwanowski; trzech ministrów bez teki: 
Wincenty Witos, Tomasz Nocznicki i Marian Malinowski. Ministerium to składa się z lewicy, 
głównie z Pol. Partii Socjalistycznej. Ogół narodu przeciwny jest temu ministerium.

20 listopada
Lwów jest zajęty przez Rusinów; obecnie jest już rzeczą pewną, że walka o Lwów to 
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sztuka austriacka i niemiecka. Są tam oficerowie niemieccy i austriaccy. Dochodzą wieści, 
że wojska niemieckie, wracające z Ukrainy niszczą i palą Podlasie, Biała i Międzyrzecz są 
zrujnowane przez te wojska.

22 listopada
Komitet Polski Narodowy w Paryżu, założony w 1917 r. składa się z 12 członków: 

Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, dr Marian Seida z Poznania, dr Jan Rozwadowski 
ze Lwowa, Erazm Pilz, generał Józef Haller, major dr Fronczak z Ameryki, Władysław 
Sobański, dr Stanisław Kozicki, Konstanty Skirmunt z Grodzieńskiego, Józef Wielowiejski 
i Maurycy Zamojski. Komitet ma swoich przedstawicieli przy rządach koalicji: w Paryżu Pilz, 
w Waszyngtonie Paderewski, w Londynie Sobański, w Rzymie Skirmunt.

26 listopada
W Niemczech dzieje się też źle; nie wszystko wojsko i nie całe społeczeństwo chce 

uznać władze socjalistyczne. Są w wielu miejscach zaburzenia. U nas w kraju większa część 
społeczeństwa wypowiedziała się przeciwko obecnemu rządowi. W kraju z tego powodu są 
różne zaburzenia. W Kieleckim są napady i wprost walki z wojskami bandytów. Rząd jest 
słaby, niezdecydowany, popiera socjałów.

27 listopada
Dekret zarządzający wybory na 26 stycznia 1919 r. do Sejmu został wydany i podpisany 

przez Naczelnika Państwa Piłsudskiego.
28 listopad
Cesarz Wilhelm wydał formalny akt abdykacji na piśmie, datowany 28 listopada 

w Amerang. Pomimo tej abdykacji, koalicja żąda wydania Ces. Wilhelma i postawienia go 
pod sąd. Koalicja postanowiła wjazd do Berlina. 

1 grudnia
Czarnogórze zdetronizowało swego Króla Mikołaj i postanowiło połączyć się z Serbią.
4 grudnia
Odbył się Sejm w Ks. Poznańskiem w Poznaniu. Okazało się że jedynie Wielkopolska 

jest zorganizowana i dorosła politycznie. Sejm rozesłał telegramy do koalicji i wszystkich 
zaprzyjaźnionych państw, a do Warszawy i Berlina depesz nie wysłał. Prezydent Wilson płynie 
do Europy na kongres pokojowy. W kraju u nas zamieszanie straszne, bo prócz socjałów, 
nikt więcej nie chce uznać rządu. Dochodzą wieści, iż Foch zawiadomił Piłsudskiego, że 
rozkazy swe przyśle przez kuriera, czyli że nie uznaje go za naczelnika państwa. Ambasadora, 
wysłanego do Francji, nie przyjęto.

8 grudnia
Ogłoszone jest postanowienie konferencji  Londynie:
1) Przedłużenie zawieszenia broni, 2)Wydanie cesarza Wilhelma, 3) odszkodowanie, 

które zapłacą Niemcy, 4) Zaspokojenie interesów Francji i Włoch, 5) Utworzenie nowych 
państw: polskiego, południowo-słowiańskiego, serbskiego, greckiego, rumuńskiego i czesko-
słowackiego, 6) Utworzenie stałej organizacji dla spraw żeglugi, 7) Odbycie powszechnej 
konferencji pokojowej.

9 grudnia
Dowiadujemy się z gazet, że naczelnym Wodzem polskiej siły zbrojnej jest generał Haller 

w Paryżu, gdzie jest i Komitet Narodowy, który koalicja uznała jako przedstawiciela Narodu 
Polskiego. Rządu w Warszawie nie uznaje.

10 grudnia
Lwów jest znów zagrożony przez Rusinów. Wojska, jakie zaczęto formować i ćwiczyć już 

zostały wysłane na pomoc do Lwowa.
17 grudnia
Leciał nad Mierzynem aeroplan polski w stronę granicy.
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23 grudnia
Smutne czasy są w Polsce. Rządy socjalistów prowadzą do absurdów. Naczelnik Państwa 

Piłsudski mógłby być wielkim człowiekiem, a pewniej zasłuży na przekleństwo narodu. Sam 
zamieszkał w Belwederze, ale z nałożnicą Żydówką, tam też ochrzcił dziecko swe zrodzone 
z Żydówki. Żona jego, dawna pokojówka, nie mieszka z mężem. Sam Piłsudski jest socjalistą, 
ale żyje i mieszka jak burżuj!

25 grudnia
Paderewski przybył na okręcie do Gdańska. 26 grudnia wyjechał do Poznania. W Poznaniu 

były zaburzenia, które skończyły się walką uliczną Polaków z Niemcami. Niemcy pobici; 
Polacy zajęli arsenał i fortecę. Ruch ten przybiera formę powstania.

27 grudnia
Poznań i Gdańsk w rękach polskich.
29 grudnia
W Warszawie bolszewicy i Żydzi sprowokowali wojsko polskie przy hotelu Bruhlowskim. 

Wojsko broniło się salwami, i tłum Żydów rozpędziło. Nastąpiła rekonstrukcja gabinetu, ale 
nie na lepsze: Minister kolei Stanisław Steczek; Min. robót publicznych Jan Próchnik; Min. 
rolnictwa Błażej Stolarski - chłop z pod Piotrkowa; Min. bez teki Franciszek Wójcik.

1919 rok

1 stycznia
Sytuacja jest bardzo poważna i niepomyślna dla Ojczyzny. Wojska nie ma, to zaś które 

bije się pod Lwowem, pozbawione jest wszelkiej opieki, ubrania ciepłego i żywności. Na 
Litwie bolszewicy idą w ślad za ustępującymi Niemcami. Rząd jest niedołężny, partyjny, nie 
mający pojęcia o rządzeniu.

4 stycznia
Wykonany był zamach stanu na rząd. Aresztowani byli ministrowie Moraczewski, 

Wasilewski, Thugutt. Zamach wykonał jenerał Januszajtis, ale niedołężnie, gdyż na drugi 
dzień ministrowie byli wypuszczeni. Dziś okazuje się, że szkoda wielka, że nie zgładzili 
tych panów; może ten przewrót otworzyłby oczy całemu społeczeństwu. Wszyscy mówią, 
że trzeba unikać walki bratobójczej, a tymczasem socjali prowadzą cały kraj do bolszewizmu 
i rozlewu krwi.

6 stycznia
Po zamachu jenerał Szeptycki dogonił Paderewskiego w Krakowie. Obaj wrócili do 

Warszawy, gdzie odbył Piłsudski z Paderewskim naradę co do zmiany rządu. Paderewski 
witany na stacji w Piotrkowie powiedział do ks. Jasińskiego, miejscowego proboszcza: „Módl 
się kapłanie, bo źle jest z naszą ukochaną ojczyzną”

7 stycznia
Pan Bóg jest sprawiedliwy! Niemcy stworzyli bolszewizm w Rosji, a dziś mają go już 

u siebie. W Berlinie na ulicach straszne walki.
9 stycznia
Społeczeństwo oczekuje zmian w rządzie, ale jakoś nic nowego nie słychać. Socjaliści 

wyraźnie piszą, że władzy ze swych rąk nie popuszczą. Mają nadzieję, że Sejm będzie po ich 
myśli. W okolicach wiece co niedziela i święta; lud cały wzburzony przeciwko obywatelom 
i księżom; jest to robota socjalistów i Żydów. Dziś już wszyscy wiedzą, że Żydzi razem idą 
z socjałami i że Żydzi dają socjałom ogromne sumy pieniędzy, a jednak lud wiejski idzie za niemi. 
W okolicy trafiają się rozboje i napady. Chłopi po wsiach wyrabiają sami domowym sposobem 
wódkę, co bardzo źle wpływa na moralność ludu. Wczoraj zaczęły się w okolicy strajki rolne. 
W okolicznych dworach służba nic nie robi i nikomu nic robić nie pozwala. Żądają polepszenia 
bytu, ale żądania ich są zbyt wygórowane. Właściciele godzą się na niektóre warunki.
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10 stycznia
Wilno zajęli bolszewicy, koncentrują się też w Mińsku skąd chcą wystąpić aż po całej 

Polsce. Jeśli stosunki się zmienią to będzie dobrze, w przeciwnym razie, o ile rząd się nie 
zmieni, to możemy mieć w Polsce bolszewizm. Wielkopolska ogłosiła wezwanie, by wybrać 
Radę Narodową. Zebrać się mają przedstawiciele Poznańskiego 25 osób, Galicja 25 osób 
i Królestwo 50 osób. Wszystkie partie godzą się na to z wyjątkiem socjalistów. Wybory do 
Rady wyznaczono do Warszawy na 16 stycznia.

16 stycznia
Wybory do Rady Narodowej nie odbyły się, gdyż gabinet socjalistyczny Moraczewskiego 

ustąpił dzisiejszego dnia. Prezesem ministrów naznaczony jest Paderewski. Wszystkie 
stronnictwa z wyjątkiem socjalistów, tak ufają Paderewskiemu, że Rady Narodowej nie 
wybierali. Wszystkie stronnictwa wydały odezwę do Polaków, wzywające do popierania 
rządu obecnego. Socjaliści bardzo upadli na duchu, gdyż nie czują oparcia w rządzie. Obecny 
gabinet tak się przedstawia:

Prezes ministrów i spraw zewnętrznych - Ignacy Paderewski
Stanisław Wojciechowski - minister spraw wewnętrznych
Leon Lopiński - minister sprawiedliwości
Kazimierz Hącia - minister handlu i przemysłu
Stanisław Janicki - minister rolnictwa
Jerzy Iwanowski - minister pracy i opieki społecznej
Hubert Linde - minister poczt
Zenon Przesmycki - minister kultury i sztuki
Józef Próchnik - minister robot publicznych 
Julian Eberhardt - minister komunikacji
Józef Englich - minister skarbu
Antoni Minkiewicz - minister aprowizacji
Dr. Tomasz Janiszewski - minister zdrowia
Pułkownik Wroczyński - minister spraw wojskowych
W Niemczech rewolucja straszna. Jednak wojska rządowe rozruchy te tłumią. Tłum zabił 

przywódców socjalistycznych.
19 stycznia
W Mierzynie był wiec przedwyborczy. Prawie cała parafia przychylna jest socjałom 

i oświadczyła, że będzie głosować za ludowcami i socjałami. W Mierzynie zawsze był zły 
naród i takim pozostał. Wrogo usposobiony jest do Kościoła i dla każdego inteligentnego 
człowieka.

20 stycznia
Rozpoczął się wczoraj kongres pokojowy w Paryżu. Przewodniczy Clemnso – francuski 

prezydent ministrów. Kongres składa się z 62 delegatów 28 państw, a mianowicie: 5 mocarstw, 
Ameryka, Anglia, Francja, Włochy, Japonia mają po 5 delegatów, a 12 państw mniejszych 
Polska, Belgia, Grecja, Czechy, Portugalia, Rumunia, Serbia, Chiny, Kanada, Australia, Indie 
i Afryka po 2 delegatów; 10 państw małych; Czarnogórze i państwa Azji, Afryki, Ameryki 
i Australii po 1 delegacie. W kongresie nie biorą udziału państwa, które nie wojowały: 6 
z Europy, 4 państwa pobite i państwa, których koalicja nie uznaje, tj. Ukraina, Finlandia, 
i Rosja.

26 stycznia
Dziś były wybory na posłów do sejmu. Mierzyn i okoliczne wsie stanowią 58 okręg 

wyborczy. Ludność głosy swe oddawała przeważnie na ludowców i socjalistów. W całej pełni 
okazała się złość ludności miejscowej do księdza i wszelkiego inteligenta. Nie darmo ludność 
Mierzyna i okolicy słynie, jako bardzo zła, nieufna, i niewdzięczna.
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9 luty
Otwarcie pierwszego polskiego Sejmu.
10 luty
Pierwsze posiedzenie sejmu. Przewodniczącym wybrany jest poseł, najstarszy wiekiem, 

ks. Ferdynand Radziwiłł z Poznańskiego.
27 lutego
Państwo Polskie jest uznane jako takie przez Francję, Anglię i Włochy.
28 lutego
Sejm ustanowił jednostkę monetarną w Polsce - „Złoty polski” będzie miał 100 groszy. 
2 marca
Mianowany został pierwszy minister wojny jenerał Leśniewski.
28 czerwca
O godz. 3 po południu został w Wersalu pod Paryżem podpisany pokój światowy. Przez 

dłuższy czas nic nie spisywałem, bo nie chciałem w tej księdze pisać rzeczy, krzywdzących 
nasz pierwszy Rząd Polski. Pisząc prawdę o tym, co się dzieje u nas w Polsce i jak się dzieje, 
trzeba by było pisać dużo złych faktów. Niech lepiej nic nie będzie pisane, co się działo u nas 
przez te parę miesięcy. Zakończę ten pamiętnik prośbą do stwórcy: „Boże ratuj Polskę”!

Mierzyn i okolice w okresie I wojny światowej

I wojna światowa dla ziem polskich przyniosła przesuwanie się frontów; walki, ogromne 
kontrybucje, zniszczenia i epidemie. Jednak przede wszystkim w listopadzie 1918 r. dała 
Nam - Polakom upragnioną wolność. Nie inaczej potoczyły się losy mieszkańców Mierzyna 
w tym okresie.

Walki wojsk niemieckich i austro-węgierskich z udziałem Legionów Polskich przeciwko 
wojskom carskim trwały przez cały rok 1914 i praktycznie 1915. Doprowadziły one od 
ogromnych zniszczeń. Potwierdza to ks. Christoph, który 30 X 1914 r. pisze: „o godz. 8 
wieczorem Mierzyn  otoczony jest łunami od Gorzkowic do Rozprzy i Piotrkowa (…), 
drewniane mosty na rzecze Luciąży i na grobli Łochyńskiej też zniszczone (…). Żołnierze 
przy oborach wprost rabują siano ludziom (...), używają do palenia płoty, sztachety, 
przydrożne drzewa (…)”, a na początku 1915 r. notuje: „koni we wszystkich wsiach prawie 
już nie ma. Bydła zostało się po 1 sztuce na rodzinę, a świń nie ma”201, a Austriacy na 
gminę Rozprza nałożyli 38 tysięcy koron podatku. Szerzące się choroby dotykają również 
ludność z parafii Mierzyn. Ks Christoph stwierdza: „...w parafii bardzo grasuje tyfus, a dziś 
miałem dwa przypadki cholery. Najwięcej chorób w Rajsku Małym. Dzisiaj w tej wsi leży 
6 zmarłych202(…), po wsiach zaczyna grasować tyfus brzuszny, brak wody w studniach, (...)  
z ambony pouczam jak bronić się przeciwko tej zarazie”203.

Aby ratować ludzi przed głodem i biedą organizowano komitety obywatelskie i placówki 
samopomocy. W Mierzynie wiosną 1915 r. stworzono Komitet Ratunkowy dla całej parafii. 
W jej skład weszli: proboszcz ks. A. Christoph, właściciel majątku Cieszanowice Józef 
Zaremba, nauczyciel z Mierzyna Sławomir Kamodzki i gospodarz z Mierzyna Stanisław 
Knejski.

Skutki wojny odczuła też mierzyńska świątynia. 16 grudnia ks. Christoph zapisał: „Około 
3 godz. po południu 15 kozaków wpadło do Mierzyna; wtedy ukazał się podjazd i pieszy 
patrol austriacki od Wilkoszewic. Kozacy rozpoczęli ogień karabinowy, który trwał około 
godziny. Zabitych zostało 2 Austriaków i 3 ranionych; na całą tę potyczkę patrzeliśmy. Kozacy 
byli ukryci za domami nie mogli więc wypatrzeć ich. Około 4 godziny zaczęli Austriacy 
Mierzyn ostrzeliwać z armat, aby kozaków wyprzeć. Co się wtedy zaczęło dziać w Mierzynie, 

201 Pamiętnik proboszcza, 04.02.1915, APM
202 Tamże,15.11.1914, APM
203 Tamże, 13.11.1914, APM
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to trudno jest opisać! Wszyscy chowali się do dołów i piwnic. Padło przeszło 90 szrapneli 
i 20 granatów. Kozacy uciekli i koło godz. 5 bombardowanie ucichło. Powychodziliśmy 
z ukryć. Pan Bóg łaskaw - nikt z ludzi nie został ani zabity ani zraniony. Kościelny dach 
podziurawiony od kul szrapnelowych, dworska obora przebita i dom St. Pieluszka przebity, 
a ściany plebani posiekane kulami. Okazało się że wszystkie drogi w Mierzynie obsypane były 
kulkami szrapnelowymi (…). Zaznaczyć trzeba szlachetny czyn gospodarza St. Knejskiego. 
Usłyszał on jęki rannych na polu i ze synem swym zaprzągł konie i pod gradem kul przywiózł 
3 rannych do swego domu. (…) Sztab austriacki stanął we dworze i na plebanii, a wojsko 
udało się wprost do Tomawy i Żerechowy ścigać Rosjan. (…) Przeżyliśmy dzień straszny! 
Na pamiątkę cudownego ocalenia Mierzyna pozawieszam w kościele odłamki kul armatnich 
i kulki z wewnątrz szrapneli”. W sierpniu 1916 roku zjawili się w wiosce żandarmi, by zabrać 
dwa mierzyńskie dzwony: „...smutny to bardzo był widok, gdy tak przemocą psuto i rozbijano 
dzwonnicę i dzwony”204, tak to wydarzenie przedstawił ks. Christoph. Dzięki staraniom 
ludności, jeden z dzwonów wrócił do wioski.

W listopadzie 1918 r. władza przeszłą w ręce Polaków. 26.01.1918 r. odbyły się wybory 
parlamentarne, Mierzyn i okolice stanowiły 58 okręg wyborczy a najwięcej głosów w wiosce 
uzyskali socjaliści i ludowcy.

204 Tamże, 22.08.1916, APM
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Zakończenie

Niniejsza praca jest próbą częściowego przedstawienia dziejów wsi Mierzyn. Datą 
końcową jest rok 1918 i moment odzyskania przez Polskę niepodległości. Wolność 
przyniosła nowe wyzwania, a cały następny wiek XX był bogaty w różne, często dla narodu 
polskiego tragiczne wydarzenia. Moim marzeniem jest opisanie dziejów Mierzyna w XX w. 
ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej.

Ogromnie szybkie przeobrażenia, pęd ku nowoczesności wymagają od nas zachowania 
pamięci o tym, co minęło. Dzieje Ojczyzny to nie tylko wielkie postacie, zjawiska i fakty 
ważne dla całego narodu, to także małe Ojczyzny. Praktycznie każda wieś, osada ma ludzi 
i wydarzenia, które budują tożsamość nie tylko lokalną, ale tożsamość całego społeczeństwa. 
Zachowanie tej pamięci wśród młodych Polaków i kolejnych pokoleń winno być naszym 
zadaniem, bo - jak powiedział Józef Piłsudski - „Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości, 
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości”.

Jako rodowita mierzynianka, historyk i entuzjastka genealogii (moi przodkowie ze strony 
ojca związani są z wioską od ponad 300 lat) wiem, że „bez Nich nie byłoby Nas”. Pamiętajmy 
o minionych pokoleniach, a były ich dziesiątki, którzy to miejsce budowali. Nie wstydźmy się 
naszego pochodzenia, a wręcz przeciwnie, bądźmy dumni z dokonań naszej małej Ojczyzny.

Jakże aktualne są słowa ks. Zadera, wieloletniego proboszcza parafii Mierzyn z przełomu 
XVIII/XIX w:

Niech niedoznajem wszelkiej biedy i nędzy
niech nie brakuje przy tym i pieniędzy

a w ten czas każdy zwać zapewne będzie
wiek taki złotym i zawsze i wszędzie205,

które dedykuję wszystkim mieszkańcom naszej wsi.

205 Liber metricarum..., Liber mortuorum 1789-1796 , sygn. KM 2505, AACZ
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Pawińskiego. Wielkopolska, tom II, Warszawa 1883.

Zbiory prywatne

Archiwum szkoły w Mierzynie w latach 1890 - 1913, Raport nauczyciela szkoły w Mierzynie do 
władz szkolnych w Piotrkowie Tryb, protokół z komisyjnego sprawdzianu wiedzy uczniów  w szkole 
w Mierzynie, zbiory Jerzego Kukulskiego

Prasa

Kronika diecezji kujawsko-kaliskiej, 1921, ks. Szabelski St., Rozprza, budowa nowego kościoła podczas 
wojny
Kurier Warszawski z dnia 25 września 1902, nr 265
Na sieradzkich szlakach, Nr 3/4 2006, Bogusławski R., Mierzyn - z historii wioski i jej mieszkańców,
Tydzień R.15, Nr 8, Piotrków, 1887
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Relacje ustne

Wywiad z mieszkanką Mierzyna p. Heleną Turniak

Wykaz skrótów

AACZ - Archiwum Archidiecezjalne w Częstochowie
APŁ - Archiwum Państwowe w Łodzi
APPT - Archiwum Państwowe w Piotrkowie Tryb.
APM - Archiwum Parafialne w Mierzynie
R. - rocznik
t. - tom
Nr - numer


