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EDWARD ROLSKI 



Edward Rolski urodził się 8 października 1837 r. w Warszawie, w 

rodzinie o głębokich tradycjach patriotycznych. Jego ojciec, Teodor 

Rolski, był oficerem wojsk polskich w stopniu majora. Edward, 

podobnie jak jego brat Józef  (zesłaniec), od wczesnej młodości 

włączył się w nurt polskich dążeń niepodległościowych. Aktywnie 

działał w radykalnym obozie „Czerwonych”, zwolenników walki 

zbrojnej z caratem. 



Podczas powstania styczniowego, od chwili jego wybuchu 22 stycznia 

1863 r., Edward Rolski, był komisarzem wojskowym województwa 

płockiego. Jako adiutant Zygmunta Padlewskiego, brał udział w bitwie 

pod Myszyńcem (9 marca 1863), wyróżniając się wraz z Karolem 

Fryczem i Władysławem Wilkoszewskim „walecznością i odwagą”. 



Zginął w 1863 roku w Drążdżewie. 

Większość źródeł, podaje 12 marca 1863 r., jako datę bitwy i śmierci 

Edwarda Rolskiego w drążdżewskim folwarku. Natomiast w akcie jego 

zgonu, sporządzonym 17 marca 1863 r. odnotowano, że „w dniu 

jedenastego marca roku bieżącego o godzinie jedenastej przed południem 

umarł Edward Rolski lat czterdzieści mający syn rodziców z imion oraz 

miejsca swego urodzenia nieznany, tudzież czy był kawaler albo żonaty nie 

jest wiadomem”. 

 

 



Okoliczności śmierci E. Rolskiego potwierdza Stanisław Zieliński: 

„Po kilkudniowych marszach i kontrmarszach po starciu pod Myszyńcem, pośród krążącego 

nieprzyjaciela doszedł Padlewski do Drążdżewa, gdzie postanowił spocząć. (…) Zaledwie 

Padlewski zdążył wydać rozporządzenia, gdy nagle na tyłach i na prawem skrzydle ukazała się 

trzecia kolumna Gołubiewa, z 2 kompanii piechoty złożona, która wyszła z Chorzel, manowcami 

przez szpiega prowadzona. Mimo tak groźnego otoczenia oddział, acz ze znacznemi stratami, 

zdołał się ocalić w przyległym lesie, gdzie uszykowawszy się oczekiwał napadu, który atoli już nie 

nastąpił. W odwrocie tym oddział dotkliwą poniósł klęskę przez śmierć Edwarda Rolskiego, 

komisarza wojewódzkiego oraz podof. Adama Motylowskiego, zamordowanego przez moskali, 

którzy ranionego pochwycili w karczmie”. 



Jerzy Dziewirski podaje: „Padlewski stanął z oddziałem na odpoczynek we wsi 

Drążdżewo (…). Tymczasem dwie kolumny wojsk carskich (...) zaczęły otaczać 

wieś. Zaskoczeni powstańcy nie zdołali się oprzeć przeważającym siłom 

przeciwnika. Padlewski próbował stawić opór, poderwał nawet oddział powstańczy 

do ataku na rosyjską piechotę, ale pod jej silnym i celnym ogniem natarcie załamało 

się i zostało odparte z dużymi stratami (…) Powstańcy (…) musieli wycofać się z 

pola bitwy. W bitwie tej zginęło ich 50, w tym Edward Rolski - były członek 

Komitetu Centralnego i komisarz województwa płockiego”.  



W. Łada powołując się na bezpośrednie ustne relacje naocznych 

świadków, wywodzących się spośród drążdżewskiej byłej służby 

folwarcznej z czasów powstania styczniowego, stwierdza wprost, że 

Edward Rolski poległ śmiercią bohatera w nierównej walce, gdyż 

„nie krył się w stajni pod tokiem, tchórzem nie był, podkomendnych 

nie opuszczał”. 



 

 

 

 

Edward Rolski został 

pochowany nieopodal 

miejsca swej ostatniej 

walki, w kościele bądź na 

placu przykościelnym w 

Drążdżewie. Nieznane są 

szczegóły pochówku.  

 



Od 1928 r., po ekshumacji, spoczywa wraz z towarzyszami niedoli 

obok drążdżewskiego kościoła, w zbiorowej mogile, pod kamiennym 

pomnikiem opatrzonym tablicą o treści: „POLEGŁYM 

POWSTAŃCOM / WDZIĘCZNI RODACY / 1863 -1928”.  





Od 1970 roku patronuje Publicznej Szkole Podstawowej w Drążdżewie. 

Starania w tym kierunku podjęto wraz z decyzją o budowie szkoły. Wielkie 

zasługi w dzieło budowy szkoły wniosła ówczesna pani poseł Kamila 

Kurowska - nauczycielka i późniejsza jej dyrektorka. Postać Edwarda 

Rolskiego, kandydata na patrona placówki, prezentował wielokrotnie 

długoletni nauczyciel i jej były kierownik Władysław Kocot. Z wnioskiem 

o patronat wystąpiła Rada Pedagogiczna do Kuratorium Oświaty w 

Warszawie, które zatwierdziło go 24 listopada 1969 r.  



Uroczyste nadanie imienia połączone z wręczeniem sztandaru nastąpiło  

7 czerwca 1970 r. w dniu oddania do użytku nowego budynku szkolnego. 

 





Obchody Dnia Patrona ustalono na 12 marca - rocznicę Jego śmierci.  

Corocznie społeczność szkolna czciła pamięć patrona. 

W następnych latach szkoła dopracowała się własnego hymnu 

szkolnego i ceremoniału ważniejszych uroczystości szkolnych. 



HYMN SZKOŁY  

Już słońce zbudziło dzień nowy 

I dzwonek do pracy nas wzywa, 

Więc w górę podnieśmy swe głowy 

Niech wiedza do nich nam znów spływa. 

 

Bo dzieci Drążdżewa szczęśliwe 

Bez dwójek wciąż idą przed siebie 

I w klasie i w polu na niwie 

Dla Ciebie Ojczyzno, dla Ciebie. 

My żyć idziemy w Polskę 

Śpiew niesiemy Jej 

Umysły pełne wiedzy 

Oddawać chcemy Jej. 

 

Dla Ciebie Ojczyzno nam droga 

Umysły i serca dla Ciebie. 

Niech tętni nauka, budowa 

Żyjemy Ojczyzno dla Ciebie. 



TROCHĘ WSPOMNIEŃ…  

Ostatnie obchody Dnia Patrona odbyły się 20 marca 2015 r. połączone z obchodami I 

Dnia Wiosny. Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w parafialnym kościele. Następnie 

wszyscy uczniowie przeszli pod pomnik patrona szkoły – Edwarda Rolskiego, gdzie 

złożyli kwiaty i zapalili znicze. Po powrocie do szkoły uczniowie klasy V przy wsparciu 

szkolnego chóru przypomnieli kim był Edward Rolski i dlaczego Powstanie Styczniowe, 

choć zakończone klęską, było tak ważnym wydarzeniem. Po apelu rozpoczęły się 

obchody przywitania wiosny. W szkole władzę na te kilka godzin przejęli uczniowie klasy 

VI. To oni zastąpili wychowawców klas młodszych i poprowadzili za nich lekcję. Pozostali 

uczniowie natomiast rozegrali mecz piłki nożnej. Wszyscy byli radośni i uśmiechnięci. 



20 MARCA 2015 



12 MARCA 2014 





12 MARCA 2013 

Szczególne obchody Dnia Patrona odbyły się w 2013 roku. Był to 

rok, w którym obchodzono 150 rocznicę wybuchu powstania 

styczniowego. W naszej szkole odbyły się gminne uroczystości. 

 







Z  t e j  o k a z j i  o d b y ł  s i ę  k o n k u r s  p l a s t y c z n y :  

„ P o w s t a n i e  s t y c z n i o w e  w  o c z a c h  d z i e c k a ”  

 

Nagrody otrzymali:  

 

Natalia Wyszyńska 

 

Wojciech Heromiński 

 

Marcin Wylot  

 





Każda rocznica, skłania do refleksji, do zadumy. A szczególnie, gdy 

dotyczy czyjejś śmierci. Ponad 150 lat temu, 11 marca 1863 r. w 

drążdżewskim folwarku zginął podpułkownik Edward Rolski, 

komisarz powstańczy na województwo płockie. Miał zaledwie 26 lat. 

Wraz z nim poległo 49 jego współtowarzyszy powstańczej niedoli. 

Byli młodzi, podobnie jak on. I całe życie przed nimi… 




