Witold Karpyza

Osadnik z Nowosiółek
Rodzinę Werbelów uważano za
szlachtę. Siedzieli w zaścianku
przycupniętym przy lasku zwanym
Niewiarówka, rozdzielającym wsie
Zieniowce, Piczyce i folwark Hermanowszczyznę, leżące w parafii
Szydłowice, byłym powiecie wołkowyskim. O lesie tym inwentarz
z 1621 roku, znajdujący się w Archiwum Akt Głównych w Warszawie, pisze następująco:
„Od tego sioła Ignatowskiego,
w odległości ćwierć mili, gaik Niewiarówka, grabem zasiemiony,
około którego gaju kopce ograniczone, z którego gaju drzewo na
młyn, obręcze i inne potrzeby do
dworu brali.”
Pierwszą wzmiankę o Niewiarówce, jako osadzie, odnalazłem
pod rokiem 1709, gdzie wspomniano, że do pilnowania lasu o tejże
nazwie, osadzony został przez Sapiehę, ówczesnego właściciela Rosi, przy tymże lesie na jednej włóce
ziemi, Walenty Werbel. Jako wynagrodzenie za pilnowanie lasu zwolniony został od pańszczyzny, ale
opłacał pewien czynsz i tak na
przykład, w 1712 roku obowiązany
był dawać do dworu w Rosi, rocznie: 20 złotych, beczkę żyta, beczkę
owsa, jednego kapłona, jedną gęś,
kur dwoje i jajec dwadzieścia.
W kilka lat później o potomku tegoż Werbela, zdenerwowany rządca
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dóbr roskich, pisał do swego pana
w Boćkach – „Za tego hultaja,
Werbela, musiałem swoich założyć
8 złotych 20 groszy”.
Widzimy więc, że Werbelowie
ze szlachty nie pochodzili, chociaż
mieszkali w zaścianku, mieli dworek kryty gontem z gankiem na 2
słupach, który w czasach międzywojennych krył się w przetrzebionym i zamierającym sadzie i mówili
w domu po polsku.
Już przed pierwszą wojną światową w zaścianku robiło się ciasno.
Paru Werbelów wyfrunęło w świat.
Jeden z nich, Michał, osiadł w majątku Roś, gdzie pracował jako felczer u hr. Stefana Potockiego. Tutaj
się ożenił z Heleną Kreczko i mieli
trójkę dzieci. Wśród nich był Witold, o którym chcę właśnie pisać.
Urodził się w tymże miasteczku
22 października 1899 roku. Tutaj
rósł, uczył się i oczywiście dostał
od nauczyciela, Litwinowicza, linijką „w łapę”, bo jakże mogło być
inaczej w carskiej szkole, za niezbyt
dobrze opanowany język rosyjski.
– Pasmatry, Wicia, kałakolili
w cerkow? (Zobacz, Wiciu, czy już
dzwonili do cerkwi?)
Dumny z tak ważnej funkcji,
uradowany Witold zameldował:
– Nie aszcze. (Jeszcze nie.)
– Ach! Tak ty uż naczał gawarić
pa sławianski? – i linijka poszła
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w ruch.
Trafiały się jednak Witoldowi
i figle. Żył jeszcze w Rosi i jej własciciel, 80-letni hr. Stefan Potocki,
człowiek mądry i gospodarny, ale
dziwak, który miał zwyczaj „do poduszki” czytać książki. Do tego brał
chłopaków, płacąc im od ilości
przeczytanych stron. Gdy zasypiał,
czytać przestawali, ale gdy się budził, byli na posterunku i udawali
czytanie, przesuwając ilość kartek
stosownie do długości snu. Hrabia
płacił.
Witold Werbel szkołę początkową ukończył w Wołkowysku.
W 1910 roku wstąpił do Odeskiej
Szkoły Morskiej, którą ukończył z
dyplomem mechanika okrętowego.
Od maja 1913 roku pracował w fabryce w Odessie przy budowie
i remoncie maszyn, jako mechanik
praktykant.
W 1914 roku powołany został
do armii rosyjskiej i odkomenderowany do wileńskiej Szkoły Wojskowej, którą ukończył w stopniu
chorążego następnie odkomenderowano go do Irkucka. Pełnił tam
funkcje dowódcze, od dowódcy
plutonu do dowódcy batalionu.
W 1916 roku awansowany na podporucznika a w 1917 na podkapitana. Należał do Związku Wojskowych Polaków. 13 listopada tegoż
roku został aresztowany przez bolszewików i osadzony w więzieniu
w Łucku, gdzie staraniem Związku
Wojskowego Polaków został z wię44

zienia zwolniony i wcielony do
formacji polskich w Równem,
a później przeniesiony do Korpusu
gen. Józefa Dowbór-Muśnickiego
w Bobrujsku, w której to kompanii
walczył do rozwiązania tego Korpusu. Tenże generał opiniował go
jako oficera bardzo dobrego, pilnego i chętnego do pracy.

Witotd Werbel,
w Odessie

jako

student

W 1919 roku przedostał się do
Warszawy, gdzie w marcu został
przyjęty do Wojska Polskiego. Tu,
po weryfikacji, otrzymał stopień
porucznika i wysłano go na kilkumiesięczny kurs wojsk kolejowych
w Krakowie. W styczniu 1920 roku
udał się na front. We wniosku na
odznaczenie Krzyżem Walecznych
czytamy: „Porucznik Witold WerKRESOWE STANICE

bel dowódca 8 kompanii wojsk kolejowych, w połowie lipca 1920 r,
kiedy nieprzyjaciel zbliżał się do
stacji kolejowej Baranowicze, pełnił
z kompanią służbę ruchu na kolejce
wąskotorowej
Leśna-OstrówKrzywoszyn, obsługując operującą
na tym terenie 14 DP. W dniu
16.7.1920 roku, na stacji Myszanka
(linia
kolejowa
BaranowiczeBrześć) został przerwany przez olbrzymią katastrofę ruch kolejowy.
Porucznik Werbel śpieszy z połową
kompanii z pomocą, usuwa zniszczone przez katastrofę wagony,
oczyszcza oba tory i dzięki jego silnej woli i energii, katastrofa w ciągu kilku godzin została usunięta, co
przyczyniło się do ewakuacji mienia państwowego ze stacji Baranowicze”.
Dnia 19.7.1920 roku porucznik
Werbel bierze udział z całą swoją
kompanią przy oczyszczaniu toru
kolejowego pod Domanowem
a w końcu lipca 1920 roku wywiązuje się chlubnie z ewakuacji Tewle
i Żabinka.
Przełożeni dostrzegli i inne dodatnie jego cechy: oficer o charakterze wyrobionym, zrównoważonym. Dba o żołnierza i wnika w jego całodzienne życie. W stosunku
do swoich przełożonych zdyscyplinowany, wobec kolegów taktowny
i szczery. Ogólnie lubiany. Na trudy
wytrzymały. Postawa żołnierska
dobra. Orientuje się dobrze w każdej sytuacji. Zdolności organizacyjKRESOWE STANICE

ne wykazał w dużym stopniu na
stanowisku dowódcy kompanii. Posiada spore doświadczenie po przejściu kursu. Odpowiada wszelkim
wymogom oficera wojsk kolejowych. Nadaje się na dowódcę kompanii w stopniu dobrym”.
W 1922 roku został zwolniony
do rezerwy. W następnym roku
mianowany kapitanem.
Wrócił do Rosi i zamieszkał
przy matce. Dostał działkę wojskową o obszarze 12 ha z rozparcelowanego folwarku Nowosiółki,
o dwa kilometry od Rosi. Przydzielona ziemia leżała na skłonie pagórka, z widokiem na las Barszczewo, na tym samym pagórku,
skąd w 1920 roku brawurowym
atakiem wyrwała się z okrążenia
Dywizja Litewsko-Białoruska.
Początki były trudne, gdyż
działkę przydzielono pod warunkiem, że ją się zabuduje w przeciągu trzech lat, ale obiecujące. Ożenił
się więc z Zofią z Roszczewskich,
urodzoną w Zieniowcach, wsi odległej o 2 km od Niewiarówki, ale już
stałej mieszkanki Warszawy, gdzie
pracowała jako położna, ciesząc się
wzięciem u magnatów, którzy ją
wzajemnie polecali i dobrze wynagradzali. Była więc w stanie pomagać finansowo mężowi a nawet dokupić 15 ha ziemi z parcelowanego
folwarku Anetpol, leżącego w pobliżu Nowosiółek.
W gminie Roś przeważali prawosławni, czyli Białorusini, ale
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lasach.
Witold Werbel na
stanowisku wójta pracował przez kilka kadencji.
Szczególnie
dbał o oświatę, drogi,
rolnictwo i estetykę
miasteczka. Wybudował
dwie szkoły,
w Dziąciołowiczach,
Rosi, magazyn zbożowy, w większości
wsi wybrukował ulice,
inicjator budowy mleczarni w Rosi, która
w okresie międzywojennym rozwijała się
świetnie. Na połowie
olbrzymiego rynku założył park, kandydował
na
senatora
Rzeczpospolitej, ale
Od lewej: Witold Werbel, Bronisława Karpyzoprzegrał z Kazimiewa, Zofia Werbelowa oraz Zocha Werbelówna
rzem Bispingiem, właścicielem
majątku
wójtem w 1924 r wybrali Werbela. Strubnica. Był zrównoważony i toSiedziba gminy była pięknym mia- lerancyjny. O partiach politycznych
steczkiem: kościół, cerkiew, syna- mówił z przekąsem „heta taja samagoga, fabryka cementu, kopalnia ja swita, tolko inaczej uszyta”. Sekredy, rujnujący się pałac Potoc- kretarz gminy, Wiktor Rygorowicz,
kich, stacja kolejowa, siedziba Or- charakteryzował go następująco:
dynacji Roskiej, tartak i... historia.
„Po przyjeździe moim do Rosi,
Dawna własność Chodkiewiczów, pan Werbel odniósł się do mnie
Rakowskich, Hlebowiczów, Ogiń- życzliwie i w pierwszej rozmowie
skich, Sapiehów, Branickich i Po- ustaliliśmy, że nie będziemy się
tockich a cudowna figura Pana Je- mieszać wzajemnie do należących
zusa ściągała w dni odpustowe tłu- do nas obowiązków, to jest, co namy wiernych, którzy z braku po- leżało do zadań wójta, wykona on
mieszczeń nocowali w okolicznych a co do zadań sekretarza, wykonam
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ja. Tak też i było w rzeczywistości.
Pan Werbel na stanowisku wójta
pracował już kilka kadencji z dobrym wynikiem. Okazał się dobrym
gospodarzem gminy. Pod bokiem
była cementownia, która dawała
gminie znaczne dochody z podatków i mogliśmy brać na rachunek
cement. Pan Werbel tego nie czynił
i w rozmowie z nami twierdził, że
chodników na razie w Rosi nie zbuduje, gdyż potrzebuje pilnie budować szkoły. Pełną parą brukowano
ulice we wsiach gminy i dużo w tej
dziedzinie zrobiono a w Rosi budowano szkołę. Na ogół charakter
p. Werbela był spokojny i zrównoważony. Nigdy się też nie unosił
nerwowo.”
W innym liście do mnie p. Rygorowicz pisał. Pan pamięta, że gabinet wójta mieścił się w ciasnym
pokoiku, w którym stało małe biurko i kasa ogniotrwała. Pokoik miał
jedno okno. Otóż podobno za rządów cara była tu tak zwana „sowieszczatielnaja”. Odbywały się
tam gminne sądy i w tym pokoiku
sędzia i ławnicy naradzali się z sobą, jaki wydać wyrok w sprawie.
Rozpatrywano drobne sprawy, różne kłótnie i zatargi. W tym czasie
chlali wódkę. W pokoju tym, podczas sądu było otwarte okno, przez
które po kryjomu podawano wódkę
ławnikom. Po prostu, chyłkiem na
czworakach, przy ścianie, ta czy inna strona czołgała się do tego
okienka i podawała ławnikom wódKRESOWE STANICE

kę, bez żadnych próśb i błagań
o łagodny wyrok.”

Osada Nowosiółki. Autor z Zochą
Werbelówną (obecnie Abramajtys)

W sierpniu 1939 roku Witold
Werbel
został
zmobilizowany
i skierowany do Grodna, gdzie podobno kierował budową wałów.
Żona z córką dwukrotnie go tam
odwiedziły. Później skierowano go
do Brześcia i po drodze zanocował
w Nowosiółkach. W Brześciu dostał się do niewoli sowieckiej
i słuch o nim zaginął.
Żona z dwoma pomocnikami
i służącą została na osadzie i przejęła kierowanie gospodarką a 12letnią córkę oddała cioci Skowro47

nowej, do Cementowni, gdzie zaczęła uczęszczać do 5 klasy szkoły
powszechnej. Wszyscy osadnicy,
oprócz tych, którzy byli zdolni do
noszenia broni pozostali na miejscu.
Patronował im dębowy, sękaty
krzyż ustawiony na brzegu gościńca, na wzgórku w dziesiątą rocznicę
odzyskania niepodległości i tuż
przy wjeździe do byłego folwarku
Nowosiółki kurhan z głazem i trudno czytelnym napisem, prawdopodobnie pamiątka z wojen napoleońskich. Trzeba zaznaczyć, że wszyscy osadnicy w sile wieku należeli
do formacji wojskowej „Krakus”,
podległej 3 Pułkowi Strzelców
Konnych w Wołkowysku. W każdą
niedzielę mieli ćwiczenia wojskowe
w pełnym umundurowaniu, uzbrojeniu i na koniach.
17 września 1939 roku zgasił
marzenia o szybkim zakończeniu
wojny, ale osadnicy trwali. Nie
przetrwali jednak 10 lutego 1940 r.
Nastąpił wywóz na „nieludzką ziemię”. Nie ominęło to i Werbelowej.
Córki w domu nie było i była okazja, by Zocha pozostała w cementowni, ale serce matczyne nie mogło się rozstać z jedynaczką i obie
znalazły się pod Archangielskiem,
w rejonie Plesieck, 24 kwartał, Małe Izby, oczywiście w lesie. Temat
nie pozwala tutaj opisywać ich losów. Podobne są do losu innych zesłańców, ale o paru faktach nie sposób przemilczeć.
Na mocy umowy Sikorski-Stalin
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opuściły Małe Izby i wyruszyły do
Kazachstanu. Podróż była straszna,
o czym świadczy choćby tragedia
rodziny Karpyzów z Andruszów,
jadących w tym samym kierunku
i tym samym transportem. Z ośmioosobowej rodziny Stanisława Karpyzy nie dojechało sześć osób
i ciała wyrzucano na poszczególnych stacjach. Ocalała tylko żona
Stanisława, Zofia, która później
wstąpiła do Pomocniczej Służby
Kobiet a najstarszy syn, Józef, dostał się do wojska koło Buchary.
Werbelowa z córką ocalały. Podtrzymywał je na duchu list ojca,
który dostały jeszcze przy wyjeździe z Nowosiółek, że ojciec żyje
i jest w Kozielsku i kiedyś się
o nich upomni. Ale jeszcze jeden
uderzył grom. Matka nie chciała
podpisać dokumentu, że jest Białorusinką i przyjąć obywatelstwa radzieckiego, została skazana na dwa
lata więzienia. Córka, nie mająca
jeszcze 16 lat, pozostała sama. Po
powrocie z więzienia, przeżyły
jeszcze parę lat goryczy i w 1958
roku wróciły do Polski i osiedliły
się na Ziemiach Zachodnich,
w Witnicy koło Gorzowa Wielkopolskiego.
Tutaj się dowiedziały, że kapitan
Witold Werbel zginął w Katyniu.
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