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STUDIA ŁOMŻYŃSKIE 
tom XXI  ŁOMŻA 2010 

 
 
 
JANUSZ GWARDIAK (Łomża) 

 

 

Struktura organizacyjna, rozmieszczenie 
i funkcjonowanie aresztów w powiecie łomżyńskim 
w okresie gubernialnym 
 
 
Areszty były i nadal pozostają przedsionkiem, a jednocześnie uzupełnieniem 

systemu penitencjarnego. Przeznaczone były dla zatrzymanych prewencyjnie, admi-
nistracyjnie oraz skazanych przez Sądy Gminne, Sądy Policji Poprawczej, Sądy Po-
koju na okres od jednego dnia do trzech miesięcy pozbawienia wolności. Areszty 
zgodnie z zasadami powinny się mieścić w oddzielnych obiektach, poza budynkami 
więziennymi. Były jednak liczne od tego, czasowe odstępstwa, w tym m.in. funkcjo-
nowanie aresztów w starym więzieniu łomżyńskim w początkach jego istnienia czy 
w więzieniu powiatowym w Ostrołęce w początkach XX w. 

W Królestwie Polskim do czasu wprowadzenia reformy sądowej w 1876 r. 
areszty lokowane były najczęściej w miejscowościach będących siedzibą lokalnych 
władz miejskich czy gminnych, często w obiektach tychże władz (przy ratuszu lub 
zarządzie gminnym) lecz najczęściej w prywatnych domach wynajmowanych i za-
zwyczaj prowizorycznie adaptowanych dla tych celów. Od 1876 r. zatrzymanie pre-
wencyjne miało być stosowane mocą postanowień sądowych bądź władz śledczych 
a aresztowany osadzony w areszcie zapobiegawczym, który miał znajdować się  
w każdym powiecie. Tymczasem w Królestwie Polskim, odpowiadające takim po-
trzebom areszty posiadało tylko 10 miast powiatowych (na 84 ogółem), w tym żadne 
w guberni łomżyńskiej. Rozwiązaniem miały być areszty zastępcze, w tym dotych-
czasowe areszty detencyjne (sądowe) oraz powiększone areszty policyjne w mia-
stach. To ostatnie rozwiązanie budziło sprzeciwy, uważano je nawet za niegodne. 
Postulowano pilną potrzebę budowy nowych, odpowiadających potrzebom aresz-



JANUSZ GWARDIAK 

 

8 
____________________________________________________________________________________________________________ 

tów. Powstawały różne inicjatywy władz lokalnych, organizacji społecznych, pro-
wadzono ożywioną korespondencję, głównie w sprawie zapewnienia środków przez 
władze gubernialne i ministerialne, najczęściej bez skutku. 

Na terenie guberni łomżyńskiej istniejące przed reformą sądową trzy areszty de-
tencyjne w Ostrołęce, Szczuczynie i Tykocinie, po reformie pełniły nadal swe funk-
cje bez istotniejszych zmian organizacyjnych i lokalowych aż do stycznie 1903 r., 
kiedy oddano do użytku nowy, tzw. Areszt Zespolony w Ostrołęce. Kolejną zmianą 
było przeniesienie od stycznia 1907 r. do nowego obiektu, aresztu detencyjnego  
z Tykocina do Wysokiego Mazowieckiego. Wywołana reformą sądową i złym sta-
nem obiektów, potrzeba budowy aresztów nie mogła być zaspokojona ze środków 
centralnych. Wyszedł temu naprzeciw ukaz carski z 1 (13) V 1879 r. przewidujący 
przeznaczenie na ten cel sum powstałych z kar pieniężnych (grzywien) nakładanych 
i ściąganych przez Sądy Pokoju, potem rozszerzony o kary pieniężne nakładane 
przez Sądy Gminne. Nie przyniosło to pożądanych efektów. Powodem było m.in. 
wykorzystywanie przez wójtów kwot z grzywien nie na budowę i remonty, a na 
wyżywienie i leczenie aresztantów. Te niedopuszczalne praktyki wytknął w 1890 r. 
generał – gubernator warszawski1. W 10 gminach guberni wpływy roczne były poni-
żej 100 rb. (np. Nowogród – 8,90 rb.) a w 3. powyżej 100 rb. (Zambrów – 
192,55 rb.). Także w kolejnych latach w Królestwie i całym imperium przyznawano, 
że nie uzyskano odpowiednich kwot gwarantujących pokrycie kosztów planowanych 
inwestycji. 

W 1892 r. lustrujący więzienia i areszty Królestwa Polskiego naczelnik Głów-
nego Zarządu Więziennictwa Michaił Gałkin-Wraskoj stwierdził, że tylko w War-
szawie oraz guberni piotrkowskiej sytuacja aresztów była w granicach normy, nato-
miast w pozostałych guberniach aresztowani z wyroków sądów gminnych i sądów 
pokoju, lokowani byli w aresztach policyjnych niespełniających warunków do odby-
cia kary nawet kilkudniowej. Najczęściej były to ciasne pomieszczenia dwuizbowe, 
czasami tylko jednoizbowe z przepierzeniem (wydzieleniem „osobnego” miejsca dla 
kobiet), a nawet prymitywne komórki. Pomieszczenia takie mogły w najlepszym 
przypadku zdaniem lustrującego służyć do krótkoterminowego zatrzymania pijaka 
czy włóczęgi, a nie skazanemu na kilka dni czy miesiąc aresztantowi2.  

Z tych realistycznych ocen nie wyniknęły jednak w 1892 r. żadne mogące po-
prawić sytuację działania. Władze więzienne w porozumieniu z miejscową admini-
stracją, prokuratorami, przewodniczącymi Zjazdów Sędziów Pokoju, ograniczyły się 
tylko do opracowania zasad funkcjonowania aresztów w Królestwie Polskim. Sank-
cjonowały one w zasadzie istniejącą sytuację, dopuszczając wspólne areszty zarów-
no dla skazanych przez sądy gminne i sądy pokoju, jak i aresztantów znajdujących 

__________ 
 
1 APE, ZPSz, 1630 O sudiebnych summach na ustrojstwo miest zakljuczenia 1890–1891, k. 62, 72. 
2 E. Kaczyńska, Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie Polskim 1815–1914, Warszawa 

1989, s. 262. 
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się w śledztwie, a ich rozdzielenie uzależniając od możliwości lokalowych, których 
praktycznie nigdzie nie było. 

Na terenie guberni łomżyńskiej zasady funkcjonowania aresztów oprócz wspo-
mnianych już uregulowań z 1892 r. dla Królestwa Polskiego, od 7 (19) IV 1898 r. 
regulowane były przez okólnik „Prawiła dla arestow Łomżinskoj Gubernii” podpisa-
ny przez gubernatora S. Korfa3. Praktyka funkcjonowania aresztów na terenie guber-
ni łomżyńskiej zdecydowanie odbiegała od zasad zawartych w okólniku gubernatora 
Korfa. Podobnie przedstawiała się sytuacja w kolejnych latach, pomimo nowych 
okólników gubernatora (m.in. z 11 (24) VI 1906 r., nr 4216, z 12 (25) II 1907 r.  
nr 1553 czy z 16 (29) VI 1910 r. nr 5019). 

W hierarchii aresztów pierwsze miejsce zajmowały areszty detencyjne (sądowe) 
zarówno z uwagi na przeszłość, gdy nazywane były więzieniami detencyjnymi, jak  
i na rangę przetrzymywanych w nich przestępców śledczych i skazanych z wyroka-
mi do 3 miesięcy. W guberni łomżyńskiej były do 1903 r. trzy areszty detencyjne: 
szczuczyński mieszczący – 16 osób, ostrołęcki mieszczący zaledwie – 5 osób i tyko-
ciński mieszczący 7 osób. W następnych latach funkcjonowały w guberni tylko dwa 
areszty detencyjne: w Szczuczynie i Tykocinie, z tym, że od 1907 r. areszt tykociński 
przeniesiony został do Mazowiecka. 

Areszty policyjne miejskie – w guberni łomżyńskiej do 1893 r. znajdowały się 
w ośmiu miastach. Największy na 20 miejsc znajdował się w Ostrowi. Areszt kol-
neński i szczuczyński miały po 16 miejsc, łomżyński i makowski po 12, pułtuski  
– 11, tykociński – 8 i ostrołęcki – 5. 

W następnych latach, po reorganizacji administracji i przejścia Pułtuska z całym 
powiatem do guberni warszawskiej liczba aresztów policyjnych zmniejszyła się do 7. 
W 1904 r. z powodu oddania do użytku Aresztu Zespolonego w Ostrołęce, który 
wchłonął m.in. areszt policyjny, liczba aresztów spadła do 6 (według niektórych 
źródeł do 5), co prawdopodobnie wynika z niebrania pod uwagę aresztu policyjnego  
w Tykocinie). 

Miejskie areszty policyjne umiejscowione były zazwyczaj przy ratuszach bądź 
innych siedzibach władz miejskich (magistrackich), chociaż w przypadkach trudno-
ści lokalowych umieszczano je także w wynajętych pomieszczeniach. Koszty utrzy-
mania ponosiło miasto, a nadzór i odpowiedzialność ponosił burmistrz bądź prezy-
dent – w przypadku miasta gubernialnego. 

Areszt policyjny przy ratuszu łomżyńskim swymi początkami sięgał połowy 
XVI w. gdy wzniesiono w rejonie obecnej hali targowej pierwszy ratusz drewniany  
z przylegającą doń wieżą dla przestępców, a następnie pobudowano ratusz murowa-
ny, zwrócony frontem w kierunku obecnego klasztoru kapucyńskiego, także z przy-
legającą do niego wieżą. Wieża ta wraz z całym parterem ratusza pełniła funkcję 
__________ 
 
3 APB, ŁGP 1352 Okólniki Głównego Zarządu Więziennictwa, k. 8–10; APB/OŁ, ZPM 1621, O Poriad-

kie soobszczenij swiedenii sudebnym włastiam ob aresztantach. 
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więzienia i aresztu. Stan taki trwał aż do momentu rozbiórki obiektu w latach 1823–
1826, gdy jego funkcję przejął nowy, wybudowany w 1823 r. i istniejący do dzisiaj 
ratusz. Na parterze, po prawej stronie od wejścia mieściła się główna hauptwachta 
czyli areszt. 

Jego rozmiary szybko okazały się niewystarczające, więc w 1834 r. z tyłu ratu-
sza dobudowano z cegły palonej parterową oficynę dla aresztantów wojskowych 
(tzw. hauptwacht pułku halickiego) oraz policyjnych o wymiarach: długość 2,3 m, 
szerokość 5,76 m, wysokość 3,45 m. Przy oficynie wybudowano kloaki, a nieopodal 
szopę na narzędzia z drwalnią oraz parkan z bramą tworzący brukowany dziedziniec 
wewnętrzny. Budynek pokryto blachą cynkową. Obiekt projektował architekt Teo-
dor Bogumił Seyfried, a jego koszt wyniósł 9923 zł. Prawdopodobnie na początku 
1839 r. ten koszt przeliczono na ruble i oceniono na 1488,75 rubli srebrnych (rbs.).  
W tym samym czasie koszt „urządzenia i utrzymania hauptwachu głównego” oce-
niono na 4353 zł lub 653 rbs., a urządzenie i utrzymanie aresztu policyjnego na 
343,27 zł czyli 51,59 rbs.4. 

Wśród ciekawych aresztantów w 1848 r. znalazł się burmistrz Łomży w latach 
1838–1848 Filip Taraszkiewicz, który został „za przewinienia w służbie ukarany  
2-tygodniowym aresztem na odwachu”, co nie przeniosło się na zwolnienie ze służby, 
lecz skończyło się tylko przeniesieniem do Mariampola na takie samo stanowisko5. 

Według sprawozdania magistratu łomżyńskiego za 1861 r. w ratuszu znajdowa-
ły się 3 areszty, w tym: wojskowy – zarządzany przez komendę miasta, etapowy–
zarządzany przez naczelnika komendy inwalidnej oraz policyjny – pod opieką pre-
zydenta. Wszystkie areszty były w dobrym stanie, a koszty ich remontów i utrzyma-
nia ponosiła kasa miejska. W 1861 r. planowany był remont odwachu wojskowego  
i aresztu policyjnego przy okazji restauracji ratusza. W tym roku w areszcie policyj-
nym przebywało 607 osób6. 

Po powstaniu styczniowym następował ciągły wzrost liczby aresztantów, 
szczególnie gdy Łomża awansowała na stolicę guberni. Nie towarzyszyła temu roz-
budowa aresztów miejskich, dlatego już w latach 80. i 90. XIX w. zaczęto oficjalnie 
uskarżać się na ciasnotę i przepełnienie aresztów przy łomżyńskim ratuszu. 

W rezultacie gubernator łomżyński zgłosił 28 II (13 III) 1898 r. Głównemu Za-
rządowi Więziennictwa inicjatywę budowy specjalnego obiektu mieszczącego areszt 
miejski na 60 miejsc, zlokalizowany obok niedawno oddanego do użytku nowego 
więzienia. Początkowo planowano, że będą to dwa parterowe budynki. Architekt 
gubernialny opowiedział się za budynkiem piętrowym, w którym oprócz cel mieści-

__________ 
 
4 AGAD, KRzSW nr 4896, k. 74, nr 4910; APB/OŁ, Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego 5 Domy Rzą-

dowe 1819–1865, k. 162, 182; A. Chętnik, Z przeszłości i zabytków Łomży, Nowogród-Łomża 1937,  
s. 33–34; Cz. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1794–1866, PWN, Warszawa 1987, s. 195. 

5 APB, Komisja Województwa Augustowskiego, nr 7, k. 32, 140. 
6 Łomża dawniej i dziś, s. 324–341, „Wspólna Praca” R. II, nr 33–34 z 26 sierpnia 1911. 
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łyby się na parterze pomieszczenie dla odźwiernego, strażnika, dozorcy oraz maga-
zynu-spiżarni, a na piętrze warsztaty – oddzielne dla mężczyzn i kobiet. 

Przeszkodą w realizacji zamierzenia była m.in. prywatna własność gruntów le-
żących obok więzienia, planowanych pod zabudowę a należących do kilkunastu 
osób. Gdy mieszkaniec Piątnicy Żalek Maławicki chciał w 1898 r. na posiadanym  
w tym rejonie placu o powierzchni 503,82 m2 zbudować dom, otrzymał odmowę  
z powodu planowanych potrzeb państwowych. Jego ofertę odkupienia przez władze 
placu za 800 rb. pozostawiono bez odpowiedzi. Jednocześnie w tym samym czasie 
na polecenie władz gubernialnych, w czerwcu 1898 r., rozpoczęto rozmowy z 16 
właścicielami w sprawie gruntów i na ogólnym zebraniu uzgodniono cenę 5 rb. za 
pręt kwadratowy (18,66 m2), podpisując akt zgody. Główny Zarząd Więziennictwa 
wyraził zgodę na takie warunki umowy, nadmieniając, że pieniądze powinny pocho-
dzić z kwot posiadanych w guberni zebranych z grzywien nakładanych przez sądy.  

Zgoda dotyczyła wykupu 7546,52 m2 ziemi tj. placu o rozmiarach 45,08 m na 
167,44 m. 

Okazało się ostatecznie, że właścicieli poszczególnych działek do wykupu było 
17: Adam Bielicki, Marceli Bielicki (następcy), Maria Bielicka, Brocha Brzezińska, 
Kacper Dembowski, Jan Dembowski, Anna Dylczyńska, Piotr Gawkowski, Jakub 
Kuźnicki, Franciszek Listowski, Franciszek Malinowski, Marian Popkowski, Antoni 
Prosiński, Szymański, Paweł Święczkowski, Teofil Zysk, Florian Żach. Najmniejsze 
działki w granicach 110–112 m2 wykupiono od Mariana Popkowskiego i Floriana 
Żacha w cenie 29,65–32,75 rb., dziesięć działek posiadało powierzchnię ponad  
200 m2 i wartość od 63 rb. do 77 rb., dwie powyżej 500 m2 za 135–150 rb., jedna 
około 800 m2 oraz dwie o powierzchni 1391 i 1423 m2 należące do Jakuba Kuźnic-
kiego i Kacpra Dembowskiego. 

Koszt wykupu działek wyniósł 2025,76 rb. Notarialnie uregulowano sprawę za-
kupu za 15 placów do końca 1899 r. W odniesieniu do placów należących do Brochy 
Brzezińskiej i Kacpra Dembowskiego z uwagi na potrzebę sądowych rozstrzygnięć 
rodzinnych roszczeń majątkowych sprawy przeciągnęły się w pierwszym przypadku 
do połowy 1900 r., a w drugim do grudnia 1902 r. Jeszcze dłużej trwało regulowanie 
należności. Brocha Brzezińska otrzymała zapłatę za swój plac dopiero w grudniu 
1905 r. (214,50 rb.). 

Dnia 13 (26) VI 1903 r. radni miejscy wspólnie z prezydentem miasta Łomży 
ppłk. H. Maciejewskim (do niedawna naczelnikiem więzienia) wystosowali do gu-
bernatora akt woli dotyczący wydania przez niego decyzji o rozpoczęciu budowy 
aresztu w Łomży. Uzasadniali to pilną potrzebą rozszerzenia pomieszczeń magistra-
tu zajmowanych przez areszt policyjny oraz niezbędnych dla sekwestratorów i zaję-
tych przez nich u dłużników przedmiotów przetrzymywanych dotychczas w kancela-
rii ogólnej. 

Podobnie zapełnione było archiwum magistrackie. Brakowało także mieszkania 
dla stróża magistratu, stąd wynikała pilna potrzeba budowy aresztu na placu obok 
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więzienia. W odpowiedzi przesłanej cztery miesiące później Urząd Gubernialny 
poinformował, że decyzję w tej sprawie podejmie gubernator dopiero po zakończe-
niu budowy aresztu w Ostrołęce. 

Tymczasem plac wykupiony pod budowę aresztu został 5 (18) VI 1903 r. prze-
kazany naczelnikowi więzienia, który posadził na nim ziemniaki. Takie wykorzysta-
nie placu trwało w latach następnych. 

9 (22) XII 1905 r. gubernator zlecił Wydziałowi Budowlanemu Urzędu Guber-
nialnego wykonanie planu budowy aresztu na 60 osób wraz z mieszkaniami dla 18 
strażników więziennych. Przedstawiony w maju 1906 r. kosztorys określał wartość 
robót na kwotę 100 378,48 rb.  

Jednakże w rezultacie braku konkretnych działań radni wraz z prezydentem 
Łomży w maju 1909 r. ponownie zwrócili się na piśmie do gubernatora w sprawie 
podjęcia decyzji o rozpoczęciu niezbędnej dla miasta budowy aresztu. Przypominali, 
że decyzja miała zapaść po zakończeniu budowy aresztu w Ostrołęce co nastąpiło 
już 6 lat temu. Oceniano przy tym, że obecny areszt absolutnie nie odpowiada swe-
mu przeznaczeniu zarówno pod względem sanitarnym jak, i wymogów instrukcji  
z 1866 r., w myśl której areszt winien znajdować się w pomieszczeniu suchym, 
a okna mieć zwrócone ku słońcu. Tymczasem areszt łomżyński był od dołu do góry 
zawilgocony, a słońce w oknach przysłaniał budynek magistracki. Według instrukcji  
w jednej celi nie powinno przebywać więcej niż 10 aresztantów, a na każdego z nich 
miało przypadać 18,2 m3 powietrza, gdy w Łomży w czterech celach męskich  
o objętości powietrza 86,03 m3, 73,04 m3, 56,74 m3, 155,20 m3 i celi żeńskiej o ob-
jętości 81,03 m3 przypadało po 70, 80, 90 aresztantów, często po 20 osób na jedną 
celę więcej. Przy tym stanie zagęszczenia przekraczającego 3-, 4-krotnie dopusz-
czalne normy, spali oni nie tylko na pryczach ale i na podłodze. Właściwie trudno  
w takich warunkach w ogóle mówić o możliwościach spania. W tym stanie rzeczy 
paradoksalnie brzmiało powoływanie się radnych na paragraf 8 wspomnianej in-
strukcji, nakazującej przeniesienie do innego pomieszczenia aresztantów wydzielają-
cych nieprzyjemną woń (np. pocenie się nóg). Areszt nie miał także instrukcyjnie 
wymaganych izby przyjęć i widzeń, kuchni, pomieszczenia do przechowywania 
bielizny aresztowanych i ich osobistych rzeczy. Nie było możliwości osobnego prze-
trzymywania przyprowadzanych często nocą przez policję pijanych i awanturują-
cych się, co powodowało różnego rodzaju nieporządki i niepokoje w areszcie. Nie 
było szans na rozdzielenie przesyłowych znajdujących się w śledztwie czy skaza-
nych przez sądy pokoju, co niosło niebezpieczeństwo demoralizacji pozostałych 
aresztantów, szczególnie przez znajdujących się w śledztwie, wśród których było 
bardzo wielu zdemoralizowanych z marginesu społecznego. 

Spośród innych argumentów przemawiających przeciwko utrzymywaniu aresz-
tu przy magistracie było zakłócanie pracy urzędników przez przebywających na 
spacerze na wspólnym podwórku aresztantów czy też w trakcie widzeń z rodzinami, 
odbywających się z powodu braku oddzielnego pomieszczenia, w budynku magi-
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stratu. Podtrzymano także poprzedni argument o konieczności zwolnienia pomiesz-
czeń aresztu na potrzeby 3 sekwestratorów i zajętych przez nie przedmiotów oraz 
rozszerzenie archiwum i wygospodarowanie pomieszczenia na przechowywanie 
majątku magistrackiego. 

Jednocześnie proponowano, by do czasu zbudowania nowego aresztu umieścić 
dotychczasowy areszt w zwalnianych przez 7. baterię 4. brygady artylerii koszarach 
przy ul. Wasilewskiej. Z ofertą ich kupna za kwotę 54 000 rb. i przerobienia na areszt 
wystąpił właściciel obiektu Sender Brzoza sugerujący jednocześnie możliwość spła-
ty w trzech rocznych ratach7. 

Oferty tej nie przyjęto. Corocznie w kolejnych latach Urząd Gubernialny infor-
mował prezydenta Łomży, że sprawa budowy aresztu jest nadal otwarta. Nic nie 
zmieniła w tym względzie wizyta inspektora Głównego Zarządu Więziennictwa  
w areszcie, w maju 1910 r. potwierdzająca jego zły stan. Główny Zarząd Więzien-
nictwa nigdy nie znalazł pieniędzy na jego budowę, a z poczynionych kroków pozo-
stał w aktach, oprócz kosztorysu, także plan obiektu. 

Potwierdzeniem fatalnego stanu sanitarnego obiektu policyjnego w Łomży była 
notatka zamieszczona we „Wspólnej Pracy” przez przypadkowego obserwatora. 
Otóż przebywając w grudniu 1910 r. w magistracie, zauważył stróża aresztu Wa-
cławskiego, wywijającego miotłą przy jednym z aresztowanych. Przekonany, że bije 
on aresztanta, zszedł na podwórko, gdzie przekonał się, że miotła używana była do 
oczyszczenia ubrania więźnia z robactwa. Na koniec nieznany obserwator i autor 
notatki prasowej zadał pytanie retoryczne „Skoro podobne rzeczy mogą się działać  
w biały dzień przed oknami magistratu, to co się dzieje wewnątrz aresztu”8. A we-
wnątrz działo się rzeczywiście źle, głównie z uwagi na przepełnienie aresztu i zwią-
zane z tym złe warunki sanitarnohigieniczne. Brak jednak wiarygodnych danych 
liczbowych dotyczących łomżyńskich aresztantów, a te nieliczne z zachowanych, 
dotyczące różnych kategorii aresztantów, są nieporównywalne i niewiarygodne. 
Zbliżone do rzeczywistości wydają się dane z roku 1902, z których wynika, że przez 
areszt przeszły 2192 osoby w tym 458 (20,89%) kobiet, a średnia dobowa była  
w granicach 7 osób. Ta sama wielkość średniej dobowej podawana dla 1903 r.,  
z zaznaczeniem, że przy „dostawach” aresztantów etapowych średnia dochodziła do 
20 osób. Jednak z oficjalnych danych wynikało, że przez areszt w tym roku przeszło 
„tylko” 1846 aresztantów. W latach 1904–1907 średnio w roku w areszcie przeby-
wało 2225 osób. Odnośnie 1912 r. według oficjalnych danych średnia dobowa aresz-
tantów wynosiła – 24 osoby, a w odniesieniu tylko do przesyłkowych – 10 osób. 

__________ 
 
7 APB/OŁ, ZPŁ 861 Perepiska po raznym predmietam, k. 118–119; APB, ŁGP 1354, O postrojkie  

w gorode Łomża arestnogo pomieszczenija, k. 1, 5, 8–12, 16–17, 21, 27, 42–42, 84, 100, 111–124, 
131–138; syg. 2918, Kosztorysy i projekty dotyczące remontu gmachu magistratu łomżyńskiego  
i przylegających budynków gospodarczych oraz budowy aresztu w Łomży, 1906–1908, k. 21–23. 

8 Nieporządki w areszcie miejskim, „Wspólna Praca” R. I, nr 38, 17 XII 1910, s. 9. 
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Dawałoby to roczną przepustowość aresztu ponad 8000 osób, co uwiarygodniałoby 
dane o olbrzymim przepełnieniu aresztu przy ratuszu łomżyńskim.  

W tym roku, jak wynika z zachowanych danych, areszt nadal dysponował tylko 
5 pomieszczeniami w tym 1 dla kobiet, 3 dla pozostałych aresztantów wszystkich 
kategorii oraz 1 dla stróży.  

Od 1913 r. władze miejskie próbowały ulokować przesyłkowych aresztantów  
w więzieniu gubernialnym. Popierał to rozwiązanie radca Wydziału Wojskowo-
Policyjnego przy Urzędzie Gubernialnym twierdząc, na podstawie danych za 
1912 r., że w więzieniu można by wygospodarować zarówno w celach ogólnych, jak 
i pojedynczych miejsca na umieszczenie aresztantów przesyłkowych i odciążyć 
areszt miejski. Naczelnik więzienia z kolei uzasadniał, że takie rozwiązanie jest nie-
możliwe i faktycznie do jego realizacji nie doszło.  

Sytuacja aresztantów pogorszyła się po wybuchu wojny, gdy do aresztu zaczęły 
trafiać osoby podlegające zatrzymaniom na okres działań wojennych, m.in. poddani 
państw koalicji antyrosyjskiej, uchylający się od wojska itp. w tym nie posiadający 
na miejscu rodzin ani środków do życia. Osoby te cierpiały głód, gdyż stawka ży-
wieniowa wynosząca 12 kopiejek była głodowa przy szalejącej drożyźnie, gdzie 
bochenek chleba (0,8 kg) kosztował 11 kopiejek. 

Większość aresztantów nie otrzymywała ciepłych posiłków. Całe wyżywienie 
stanowiły chleb i woda. Niewiele zmieniła podniesiona w 1915 r. do 15 kop. stawka 
żywieniowa, tym bardziej, że nastąpiło to nie wcześniej niż od maja – czerwca czyli 
tuż przed opuszczeniem Łomży przez Rosjan. U schyłku władzy rosyjskiej w Łomży 
1 (14) stycznia 1915 r. w areszcie miejskim przebywało 54 aresztantów, a w cztery 
miesiące później – 159. 

Trudną sytuację materialną coraz dotkliwiej odczuwali także stróże aresztu –
Stanisław Auguściak, Franciszek Nomlik, Aleksander Okulewicz. W czerwcu 
1915 r. zwrócili się do prezydenta Łomży o zwolnienie z pracy w związku z niską 
płacą (dniówka – 80 kopiejek). 

3 (16) lipca 1915 r. prezydent zwrócił się do Urzędu Gubernialnego o podwyż-
szenie im uposażenia do wysokości 1 rubla dziennie. Sprawa nie doczekała się roz-
wiązania, gdyż już 13 (26) lipca tego roku nastąpiła w związku z natarciem niemiec-
kim ewakuacja magistratu łomżyńskiego. W tym dniu areszt policyjny w Łomży 
__________ 
 
9 APB, ŁGP 1341, Fragment danych o liczbie więźniów w gub. łomż. i liczbie zatrzymanych oraz dane  

o stanie liczbowym miejskich aresztanckich rot, k. 5; syg. 1354 O postrojkie w gorode Łomża arestno-
go pomieszczenija, k. 112; syg. 1361, O budowie aresztu w Mazowiecku, protokół z wizytacji Inspek-
tora Głównego Zarządu Więziennictwa, wnioski o konieczności budowy nowych miejsc odosobnienia 
w gub. łomż., wykup nieruchomości pod nowe zakłady karne, k. 64–69; syg. 1417 O sostawlenii sme-
ty na 1916 g., k. 87; APB/OŁ, UŁP 593 Kniga arestantow 1910-1915; syg. 1416, Ob ustanowlenii 
normy karmowogo dowolstwija dlia arestantow policejskich arestow na 1915 g., k. 6–28; APB, KGŁ 
447, O zaarestiowanii Amandy Markus, k. 1–5;  4710, O zaarestowanii Nosyma Dybowicza i drugich, 
k. 5–23; 442, O zaarestowanii Iceka Rutkowskogo, k. 1–4; 444, O zaarestowanii Szmula Lwa, k. 1–5; 
syg. 322, k. 86, 114–115, 120, 123, 125, 130–135, 146, 156. 
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przestał funkcjonować, nie było w nim aresztantów, gdyż już wcześniej ostatni zosta-
li zwolnieni do domów, a poddany niemiecki Bogumił Welke i Żyd Ruwin-Ber 
Tufris wraz z więźniami ewakuowani w głąb imperium10. 

Wartym utrwalenia obrazem, charakteryzującym życie aresztantów policyjnych 
przy ratuszu łomżyńskim, były m.in. następujące zdarzenia: dnia 20 VII (2 VIII) 
1911 r. z polecenia prezydenta miasta, dwaj strażnicy ziemscy oraz stróż aresztu 
Roch Wiszniewski (Wiśniewski) przeprowadzali na rozprawę do Sądu Pokoju trzy 
aresztantki (Władysławę Gorzelewską, Mariannę Koronkiewicz oraz Józefę Fidelis). 
Już z rana, w celi kobiety wypiły butelkę wódki przyniesioną przez stróża aresztu za 
50 kopiejek, które otrzymał na jej zakup. Następnie w drodze do sądu za wiedzą  
i zgodą konwojentów, kobiety kupiły kolejną butelkę wódki w traktierni Dąbrow-
skiego i wypiły w bramie na ul. Rządowej. Kolejną butelkę wypiły one ze strażni-
kiem, który ją dostarczył za ich pieniądze. W sądzie jeszcze przed rozprawą nastąpiło 
spotkanie aresztantki J. Fidelis z matką i M. Koronkiewicz z kochankiem. Nie wy-
kluczano, że oni także przynieśli wódkę. Na rozprawie kobiety już pijane, nie mogły 
odpowiadać na pytania sądu i wróciły w tym stanie do aresztu. 

W rezultacie wszczętych wyjaśnień wszyscy składali pokrętne zeznania, które 
jednakże sprowadziły się do potwierdzenia głównych faktów. Władze gubernialne 
uznały zachowanie strażników ziemskich i stróża aresztu za rażące łamanie regula-
minów i zaleciły policmajstrowi ich surowe ukaranie. Wszystkich ukarano 5-dnio-
wym aresztem11. 

Dnia 15 (28) XI 1912 r., o godz. 19.00 stróż aresztu Roch Wiśniewski (lat 31), 
po wejściu do celi żeńskiej, dowiedział się od aresztantki, że ktoś puka w ścianę  
z sąsiedniej celi. Po zajrzeniu przez wziernik do sąsiedniej celi stróż zobaczył aresz-
tanta Kowalczuka, stojącego przy piecu i uderzającego pałką w ścianę. Następnie 
ponownie sprawdził celę żeńską, gdzie zobaczył otwór w ścianie, zrobiony prawdo-
podobnie przez aresztanta. Wspólnie z drugim stróżem Markiem Sitarzem (lat 31) 
weszli do celi męskiej i w ścianie za piecem zobaczyli dosyć duży otwór. Stróż M. 
Sitarz posądził Kowalczuka o próbę ucieczki przez otwór kominowy. Ten zdecydo-
wanie zaprzeczył, wyjaśniając, że byłoby to niemożliwe, a on chciał tylko dostać się 
do celi żeńskiej, bo wiedział że przebywa w niej prostytutka Zuzanna Kamińska (lat 
23). Winę za przebicie otworu w przewodzie kominowym ponoszą oni w połowie, 
gdyż oboje, każde ze swojej celi, jednocześnie go wybijali (on wyjął kilka cegieł ze 
swojej celi, ona pozostałe ze swojej). Nie wykluczano, że tak było, chociaż z zeznań 
jednego z aresztantów wynikało potwierdzenie dla wersji planowanej ucieczki  
z aresztu. Miał on słyszeć w czasie spaceru na podwórzu aresztu, jak Kowalczuk 
odgrażał się przez mur nieznanemu rozmówcy z ulicy, że kiedy tylko wyjdzie na 

__________ 
 
10 APB, ŁGP 1438 O rozchodach po soderżeniju Łomżinskogo Gorodskogo Policejskogo Aresta,  

k. 9– 68; APB, KGŁ 668 Spisy więźniów …, k. 255. 
11 APB/OŁ, UŁP, 317 S rozpiskami, 1911 g., k. 386–388. 
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dzień, to się z nim rozprawi. Wieczorem w celi mówił, że przez otwór kominowy 
można wyjść na dach i uciec. Aresztantka Z. Kamińska stwierdziła, że nieznany był 
jej powód przebicia otworu w murze przegradzającym cele, co raczej trudno uznać 
za wiarygodne. Prawdopodobnie skończyło się to ukaraniem Kowalczuka, a być 
może i Z. Kamińskiej, lecz na ten temat dokumenty milczą12. 

Areszty gminne – zlokalizowane najczęściej w siedzibach gmin, czasem  
w większych miejscowościach gminnych mieściły się często w urzędach gminnych 
bądź innych wynajmowanych pomieszczeniach. Najczęściej były to dwie cele roz-
dzielone według płci, czasami z trzecim pomieszczeniem dla stróża aresztu. Były 
jednakże i areszty z jedną celą i tylko w nielicznych przypadkach areszty z trzema 
celami z czego jedna przeznaczona była dla kobiet. Pojemność aresztów wahała się 
w granicach 4–8 osób, rzadko 12–20 osób i tylko w jednostkowych przypadkach do 
30 osób. Tylko w większych aresztach byli etatowi stróże, często pilnujący jednocze-
śnie urzędu gminnego. Areszty w okresach jesienno-zimowych opalano piecami na 
drzewo. Oświetlenie w godzinach nocnych przy pomocy świecy na każdą celę bądź 
wyjątkowo lampy naftowej. Tylko w niektórych aresztach znajdowały się ubikacje 
wewnątrz budynku, w większości na podwórku obok aresztu, co wykorzystywano 
często do ucieczek. 

Cela aresztu w zasadzie wyposażona była w nary do spania wymoszczone sło-
mą. Miała najczęściej jedno okratowane, zwykle prymitywne okno. Budynki miesz-
czące areszty były najczęściej stare, w złym stanie technicznym i sanitarnym. W zde-
cydowanej większości nie odpowiadały swemu przeznaczeniu. 

Areszty gminne przeznaczone były na krótkotrwałe zatrzymanie przez policję  
i władze administracyjne (np. wójt, sołtys) czy skazanych przez sądy gminne, które 
sądziły mieszkańców swojej gminy lub dwóch, trzech gmin, wchodzących w dany 
okręg sądowy. Rzutowało to m.in. także na sieć aresztów, która była zmienna i nigdy 
nie odpowiadała liczbie gmin. Odtworzenie pełnej sieci aresztów z uwagi na cząst-
kowe tylko zachowanie źródeł jest bardzo trudne. 

Z corocznych przeglądów guberni (obzory) wynika, że w poszczególnych la-
tach ich liczba wahała się między 39 a 41 na 72 gminy w guberni, przekraczając 40 
na początku XX w. Areszty utrzymywane były ze środków gminy i w nieznacznym 
stopniu z grzywien nakładanych przez sądy gminne. 

W powiecie łomżyńskim na 15 gmin stałe areszty znajdowały się w 5 gminach:  
1) Bożejewie – także dla gminy Drozdowo – do 1902 r. a od 1903 r. przeniesiony do 

Wizny,  
 2) Miastkowie – także dla gmin: Kupiski i Nowogród,  
3) Kossakach (Rutkach) z siedzibą w Kołakach (do 1906 r.) – także dla gmin: Chle-

biotki, Rutki,  
4) Śniadowie – także dla gmin: Lubotyń i Szumowo,  
__________ 
 
12 Tamże, 395 O proisszestwijach, 1913 g., k. 24–27. 
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5) Zambrowie – także dla gmin: Puchały i Długobórz,  
6) Piątnicy – dla gminy Drozdowo.  

Efemerycznie funkcjonowały w powiecie także areszty w Nowogrodzie, Lubo-
tyniu, Puchałach i Szczepankowie, wyłącznie dla policyjnie i administracyjnie za-
trzymanych. 

W sprawie aresztu gminnego w Bożejewie istnieje kilka sprzecznych informacji 
dotyczących jego lokalizacji. Z jednych źródeł wynika, że cały czas mieścił się on  
w Wiźnie, np. w 1891 r. w społecznym drewnianym budynku, w którym zajmował  
2 cele (męską i żeńską) mieszczące 8 osób. Było tu także mieszkanie stróża Wiktora 
Zalewskiego (lat 28) starszego podoficera rezerwy oraz urząd gminny. Wynagrodze-
nie stróża wynosiło 84 rb. rocznie. Areszt przeznaczony był dla administracyjnie 
zatrzymanych. Osoby skazane przez sąd przekazywano do aresztu gminnego  
w Drozdowie. 

Największa roczna liczba aresztantów – 51 osób w tym 13 (25,49%) kobiet.  
Z informacji wójta gm. Bożejewo z czerwca 1896 r. wynika, że dopiero wtedy prze-
niósł on areszt do Wizny. Inna data tego dotycząca odnosi się do 1903 r. 

W 1890 r. areszt oceniano jako odpowiadający potrzebom. W dwadzieścia lat 
później, w sierpniu 1910 r. dokonujący oględzin aresztu łomżyński architekt powia-
towy Tadeusz Krafft orzekł, że nie odpowiada on całkowicie swemu przeznaczeniu, 
gdyż znajduje się na poddaszu urzędu gminnego, gdzie trudno się dostać po wyso-
kich i krętych schodach. Pomieszczenia były ciasne, zbutwiałe, cela męska odgro-
dzona od żeńskiej tylko cienką deseczką i z dużymi otworami. Obiekt nie nadawał  
się do remontu. W tym budynku w latach 1898–1907 przebywało średnio w roku 
108 aresztantów – najmniej z aresztów w powiecie. 

Od lutego 1911 r. podjęto działania na rzecz budowy nowego murowanego 
aresztu. W następnym roku był już wykonany plan obiektu i kosztorys, które zacho-
wały się w aktach. Planowano kosztem 5181,53 rb. zbudować duży obiekt z 4 celami 
i 3 pomieszczeniami dla stróża. Uwzględniając fakt, że w 1911 r. w areszcie przeby-
wało zaledwie 71 osób w tym 11 (15,49%) kobiet, Urząd Gubernialny przychylił się 
tylko do 2–3 cel i jednego pomieszczenia dla stróża, na co gwarantował kwotę 
2717,30 rb. Poprawki techniczne do planu wniósł także Główny Zarząd Więziennic-
twa w 1913 r. Budowę rozpoczęto w 1914 r. i na przełomie 1914/1915 r. zakończono 
co było swoistym wydarzeniem13. 

Areszt gminny w Miastkowie w 1891 r, znajdował się w wynajętym drewnia-
nym domu należącym do Jana Dąbrowskiego. Miał 2 cele: męską o rozmiarach: 5 m 
x 4,27 m x 2,44 m, tj. 52 m3 objętości i powierzchni 21,35 m2 na 10 osób i celę żeń-
ską o rozmiarach 5 m x 1.98 m x 2,44 m, tj. 24,16 m3 i powierzchni 9,9 m2 na 5 osób. 

__________ 
 
13 APB/OŁ, ZPŁ 4816, Dwiżenije arestantow pri gminnych arestach 1891, k. 39, 64; 5088 O pereniesie-

nii s derewni Bożejewo w pos. Wizna gminnogo aresta, 1896, k. 1–6; APB, ŁGP 1363, O postroikie 
gminnogo aresta w pos. Wizna. k. 2–39. 
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Obok znajdowało się pomieszczenie stróża o powierzchni 12,53 m2, które zajmował 
Jan Dąbrowski (lat 42) z uposażeniem rocznym 22 rb. Koszt wynajęcia wraz  
z ogrzewaniem i oświetleniem wynosił 140 rb. rocznie. Okna były okratowane,  
a drzwi zamykane z zewnątrz na solidne żelazne zasuwy. Pomiędzy celami były 
drzwi, lecz na stałe zamknięte. Budynek znajdował się w odległości ok. 130 m od 
urzędu gminy i oceniany był jako warunkowo przydatny do spełnianych celów  
z powodu braku innych. 

Z aresztu korzystały 4 gminy (Miastkowo, Nowogród, Kupiski, Szczepanko-
wo), które dostarczały niejednokrotnie 25–28 aresztantów jednorazowo, co prawie 
dwukrotnie przewyższało pojemność. Dlatego postulowano powiększenie aresztu, 
aby jednorazowo pomieścił 30 osób. W 1892 r. planowano urządzenie aresztu po-
większonego do 4 cel o powierzchni 15 m2 każda w domu G. Kozłowskiego położo-
nym przy szosie, w którym znalazłoby się pomieszczenie aresztu etapowego. Wia-
domo, że zamierzenia tego nie zrealizowano. 

W okresie pięciolecia 1876–1882 przez areszt przeszło 126 aresztantów, w tym  
z wyroków sądowych 104 (82,54%). Do roku 1886, w kolejnych latach, tylko  
w 1885 r. liczba aresztantów przekroczyła 100 (110 w tym 17 kobiet – 15,45%). Od 
1887 do 1903 r przechodziło przez areszt przeciętnie rocznie ponad 200 osób, w tym 
30 (15%) kobiet. W utrzymaniu aresztu partycypowały poszczególne z wymienio-
nych wyżej gmin, stosownie do liczby przysyłanych aresztantów. W latach 1899–
1907 średnia roczna przepustowość aresztu wynosiła 197 osób, w tym 27 (14,43%) 
kobiet14. 

Areszt gminny w Nowogrodzie funkcjonował od lat 80. XIX w. Mieścił się  
w połowie drewnianego budynku, stojącego w podwórzu urzędu gminnego w odle-
głości trzech kroków od niego. Drugą połowę budynku wykorzystywano jako po-
mieszczenia gospodarcze. Była to więc faktycznie komórka, w której ulokowano 
jedną celę z okratowanym oknem, piecem i narami. Drzwi z zewnątrz zamykano na 
3 żelazne zasuwy. Nie osadzano w nim osób z wyroków sądowych, które odsyłano 
do aresztu miastkowskiego. 

W ciągu całego 1889 r. w areszcie przebywało tylko 44 aresztantów w tym  
4 (0,09%) kobiety. Stróżem aresztu był w latach 90. XIX w. Jerzy Plona, urodzony  
w 1836 r., a w 1903 r. Józef Święcica. Otrzymywali oni wynagrodzenie 120 rb. 
rocznie. Gdy w 1891 r. oceniono stan aresztu jako dobry i uniemożliwiający uciecz-
ki, to już na początku XX w. dokładnie odwrotnie15. 

Areszt gminy Drozdowo z siedzibą w Piątnicy, służył skazanym przez Sąd 
Gminny I Okręgu Powiatu Łomżyńskiego dla gmin Drozdowo i Bożejewo. Znajdo-
__________ 
 
14 APB/OŁ, ZPŁ 461 O deneżnych summach postupajuszczim po siudiebnym ustawam, k. 125, 128; syg. 

644 Po raznoj perepiskie, k. 163-165; syg. 4155, O dwiżenii arestantow, k. 4-134; syg. 4209, k. 2–64; 
syg. 4282, k. 4–70: syg. 4346, k. 2–67; syg. 4404, k. 4–69; syg. 4474, k. 8–192; 4535, k. 34–47; syg. 
4579, k. 12–34; syg. 4745, k. 1–5; syg. 4816, k. 52,58; syg. 4877, k. 6; syg. 4992, k.14. 

15 Tamże, 461, k.112; 4816, k. 40, 63; 5403, k. 2,6; 5415, k. 341. 
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wał się na początku lat 80. XIX w. w domu Wiktora Dąbrowskiego, a od schyłku lat 
80. XIX w. w wynajętym od Franciszka Glińskiego drewnianym, krytym słomą 
domu za odpłatnością 60 rb. rocznie. Kontrakt dzierżawny odnawiano co trzy lata. 
Areszt położony był w pobliżu urzędu gminnego i składał się z dwóch cel (męska  
o rozmiarach 5,49 m x 3,20 m x 2,13 m (wysokość) tj. 17,57 m2 powierzchni  
i 37,objętości i żeńska o wymiarach 5,00 m x 2,90 m x 2,13 m, tj. 14,50 m2 po-
wierzchni i 30,88 m3 objętości) służących każda dla pięciu osób. Do aresztu wcho-
dziło się przez sień, z której na lewo było wejście do celi żeńskiej, na wprost do mę-
skiej oraz na prawo do pomieszczeń stróża. Okna były okratowane, w tym w jednej 
celi kratę przybito do ramy okiennej. Nie było wymaganych przepisami podwójnych 
ram okiennych. Ogrzewanie zapewniał jeden piec usytuowany w ścianie między 
celami. Stróżem aresztu na przełomie lat 80. i 90. był Stanisław Steczkowski. Rocz-
na liczba aresztantów do końca lat 80. XIX w. wynosiła średnio 130 osób, a od lat 
90. XIX w. 200 osób. W okresie 1898–1907 przepustowość roczna wynosiła 149 
osób. Areszt funkcjonował do końca pobytu Rosjan16. 

Areszt gminny w Puchałach był aresztem tymczasowym, przeznaczonym wy-
łącznie dla zatrzymanych decyzjami administracyjnymi wójta, sołtysów czy strażni-
ków ziemskich. Natomiast osoby skazane przez sąd gminny odsyłane były na odby-
cie kary do aresztu zambrowskiego na rzecz którego świadczono 80 rb. rocznie  
(w 1889 r. – 31 osób w tym 6 kobiet – 19,35%). Areszt mieścił się w wynajmowa-
nym, drewnianym budynku i składał się z dwóch cel, każda mieszcząca 5 osób. Eta-
towego stróża nie miał, a obowiązki te spełniał stróż gminny (w 1910 r. Abram 
Kwiatek), któremu w przypadku przebywania w areszcie zatrzymanych wyznaczano 
do pomocy na noc stróży spośród mieszkańców wsi17. 

Areszt gminny w Szczepankowie od 1881 r. znajdował się w drewnianym bu-
dynku wynajmowanym od Jana Kowalika, oddalonym o 120 m od siedziby urzędu 
gminy. Była to zaledwie jedna cela z okratowanymi oknami. Aresztanci zdarzali się 
bardzo rzadko i byli to tylko zatrzymani w trybie administracyjnym, jak chociażby 
Józef Kamiński ze Szczepankowa osadzony decyzją sołtysa z sierpnia 1894 r. na 
dwa dni za odmowę stawienia się z podwodą czy też włóczędzy nieposiadający do-
kumentów. W 1891 r. w związku z przeniesieniem domu Jana Kowalika na inny 
plac oddał on na potrzeby tymczasowego aresztu jedną izbę w swym innym drew-
nianym, krytym strzechą domu, oddalonym o 400 m od urzędu gminnego18. 

Areszt gminny w Śniadowie znajdował się od lat 80. XIX w. do 1890 r. w bu-
dynku należącym do Franciszka Korytkowskiego, który był jednocześnie stróżem,  
a od 1891 r. w budynku Jana Popławskiego, ur. 1855 r., położonym w odległości 400 
kroków od urzędu gminnego na skraju Śniadowa przy ul. Łomżyńskiej. Areszt zaj-

__________ 
 
16 Tamże, 461, k.124; 644, k. 324–325; 4535, k. 5–6; 76–77, 189–190; 4816, k. 38, 56–57. 
17 Tamże, 461, k. 123; 5584, k. 7–8; APB, ŁGP 1515, k. 10–14. 
18 Tamże, 644, k. 180; 4816, k. 41, 49. 
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mował dwa pomieszczenia na cele: męską o rozmiarach 4,42 m x 2,44 m x 2,59 m, 
tj. o powierzchni 10,78 m2 i objętości 27,93 m3 i żeńską o rozmiarach 4,42 m  
x 2,74 m x 2,59 m, tj. o powierzchni 12,11 m2 i objętości 31,36 m3. W każdej celi 
znajdowało się jedno okratowane okno, nary. Piec był tak usytuowany, że ogrzewał 
jednocześnie obie cele i przylegające do nich pomieszczenie stróża. W areszcie za-
trudniano tylko jednego stróża z uposażeniem 70 rb. Właściciel budynku pełnił jed-
nocześnie obowiązki stróża i mieszkał w tym samym budynku. Do pomieszczeń 
mieszkalnych jak, i aresztu wchodziło się oddzielnymi drzwiami prowadzącymi  
z sieni. W 15-leciu XX w. stróżem był Aleksander Kukliński. 

Areszt śniadowski obsługiwał dodatkowo gminy Szumowo i Lubotyń, gdzie nie 
było aresztów, a które z tego tytułu łożyły na jego utrzymanie. Tymczasem z wywią-
zywaniem się z tych obowiązków bywało różnie. W sierpniu 1891 r. wójt śniadow-
ski informował naczelnika powiatu, że z powodu nie regulowania należności przez 
wymienione gminy areszt znajdował się bez środków na utrzymanie w tym na wy-
nagrodzenie stróża. 

Areszt od początku znajdował się w fatalnym stanie technicznym z powodu sta-
rości budynku, przegniłych ścian i stropów. W związku z tym dość często następo-
wały z niego ucieczki, m.in. przez wyłamanie krat. Na początku 1911 r. władze po-
wiatowe zalecały pilną budowę nowego aresztu, lecz Zebranie Gminne z kwietnia 
tego roku odrzuciło tą propozycję na okres 6 lat, gdy podjęta zostanie budowa urzędu 
gminnego, a przy tym rozwiązana zostanie także sprawa aresztu. Wojna przekreśliła 
te zamiary. 

Przez areszt śniadowski przechodziło w ciągu miesiąca od jednego do 8 aresz-
tantów w 1881 r. a przez cały ten rok – 36. W ciągu sześciolecia 1876–1882 przez 
areszt przeszło 232 osoby, tj. prawie dwukrotnie więcej niż przez areszty piątnicki 
czy miastkowski, ale trochę mniej niż areszt zambrowski. W XIX w. największa 
przepustowość aresztu była w 1885 r. gdy przekroczyła o jeden 100 aresztantów,  
w tym w poszczególnych miesiącach od 2 aresztantów (maj) do 20 aresztantów 
(sierpień), a od 1891 r. osiągała przeciętnie rocznie poziom ponad 157 aresztantów  
w tym 12 kobiet – 7,64%19. W okresie 1898–1907 przepustowość średnioroczna 
wyniosła 135 aresztantów i obok bożejewskiej była najniższa na terenie powiatu 
łomżyńskiego. 

Areszt gminy Kossaki w Rutkach i Kołakach. Gmina Kossaki miała swój 
urząd zlokalizowany we wsi Kołaki, natomiast Sąd Gminny V Okręgu Powiatu 
Łomżyńskiego oraz areszt mieściły się w Rutkach odległych o 10 km od siedziby 
urzędu. Areszt często zmieniał siedzibę. Do 1891–1892 r. znajdował się w domu 
murowanym wynajmowanym od Żyda Szafira Matysa. Na areszt składały się dwie 
cele: męska i żeńska, obie o powierzchni o wymiarach 6 x 6 kroków (ok. 36 m2). 
__________ 
 
19 Tamże, 512, k. 11–12; 4155, k. 5–136; 4209, k. 4–69; 4282, k. 2–86; 4346, k. 4–65; 4404, k. 9–66; 

4474, k. 4–178; 4579, k. 3–68; 4803, k. 49–50; 4816, k. 51, 59. 
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Cele rozdzielała dyżurka stróża, do której było wejście od frontu budynku, a stąd 
leżące naprzeciw siebie drzwi do cel. Każda z cel miała po jednym, okratowanym 
oknie. Piece przylegały do ścian od strony dyżurki i stąd były opalane. Z tyłu za 
celami i dyżurką znajdowało się pomieszczenie stróża, w 1891 r. Bogumiła Mali-
nowskiego lat 52, żołnierza rezerwy. Kontrakt najmu podpisywano na okres roczny 
za 73 rb. Tyle też wynosiło wynagrodzenie stróża.  

Pojemność aresztu w 1890 r. wynosiła oficjalnie 12 miejsc, w tym 4 dla kobiet. 
Areszt oceniano jako bardzo przydatny i dogodny dla celów, którym służył. Jednak-
że po 1891 r. przez maksimum 2 lata areszt mieścił się w budynku karczmy Żyda 
Zabłudowskiego. Stróżem w areszcie był Wiktor Chmielewski, urodzony w 1844 r. 
Po 1893 r. areszt przeniesiony został do nowo wybudowanego domu Żyda Jankiela 
Surduta, gdzie zajmował trzy pomieszczenia (2 cele i dyżurka stróża). Stróżem był 
Jakub Zawojski. W tej siedzibie przetrwał do 1899 r., do czasu, gdy został przenie-
siony dzięki staraniom ówczesnego wójta Grabowskiego do Kołak. Szybko przeko-
nano się, że nie było to rozwiązanie dobre. W czerwcu 1906 r. 28 mieszkańców  
Rutek złożyło pisemną petycję do władz w sprawie powrotu aresztu do starej siedzi-
by. Argumentowali centralnym położeniem Rutek między gminami Kossaki i Chle-
biotki, znajdującą się tu siedzibą Sądu Gminnego, odbywającymi się tu jarmarkami  
i w związku z tym odpowiednią liczbą strażników ziemskich. Przeciwko pozosta-
wieniu aresztu w Kołakach przemawiała ich zdaniem konieczność organizowania 
konwojów na dużą odległość (10 km) celem doprowadzania aresztantów do sądu  
w Rutkach i odprowadzania po wyroku do Kołak. Była to nie tylko niedogodność, 
ale i okazja do licznych ucieczek.  

Żandarmeria przeprowadziła rozmowy z wszystkimi 28 sygnatariuszami pety-
cji, potwierdzając jej wiarygodność. Czy spowodowało to zmianę w lokalizacji 
aresztu? Nie wiadomo. 

W ciągu roku, do 1891 r. średnio przez areszt przechodziło ok. 130–140 aresz-
tantów20, w tym 15% kobiet. Co najmniej od 1894 r. liczba ta przekroczyła 200 osób, 
w tym 11% kobiet. W okresie 1898–1907 przepustowość średnioroczna wynosiła 
163 aresztantów w tym 18 (11,04%) kobiet.  

Areszt gminny w Zambrowie. Oprócz zambrowskiej, obsługiwał także gminy 
Puchały i Długobórz Chłopski. Często zmieniał swą siedzibę. W latach 80. mieścił 
się w budynku murowanym Fiszka (Feliksa) Tyszkiewicza prowadzącego karczmę, 
do której przylegał. Stwarzało to niekorzystne warunki do funkcjonowania aresztu  
w postaci ciągłych kontaktów zatrzymanych z różnymi osobami z marginesu spo-
łecznego, podburzeń z ich strony do ucieczek itp. 

Prawdopodobnie te względy spowodowały przeniesienie aresztu. W 1890 r. 
areszt składał się z 2 pomieszczeń (2 cele i dyżurka stróża) w wynajmowanym do-
__________ 
 
20 Tamże, 461, k. 115, 130; 4535, k. 186–187; 4816, k. 47–48; 4873, k. 110–123; 4943, k. 81, 83; 5053,  

k. 46, 107; APB, Zarząd Żandarmerii Łomżyńskiego i innych powiatów, syg. 17, k. 179. 
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mu. Posiadał pojemność 12 miejsc. W 1891 r. był on ulokowany w murowanym 
podpiwniczeniu drewnianego domu, wynajmowanym od Władysława Funka za 
60 rb. rocznie. Od urzędu gminy dzieliło areszt 120 kroków. W budynku było 
mieszkanie stróża aresztu Antoniego Trockiego lat 58, byłego strażnika ziemskiego. 
Areszt posiadał nowe nary oraz żelazne kraty w oknach cel. Do dwóch cel (męskiej  
i żeńskiej) położonych naprzeciwko siebie prowadziły drzwi z sieni z żelaznymi 
zasuwami i zamkami najmocniejszymi z ówcześnie istniejących. 

W 1899 r. areszt znajdował się w pomieszczeniach obok karczmy Fiszka (Felik-
sa) Tyszkiewicza. W oknach tym razem zamontowano na stałe kraty. Także deski  
w narach przybito wielokrotnie gwoździami, by ich oderwanie nie było możliwe 
nawet dla kilku mężczyzn. 

Kolejna przeprowadzka spowodowała, że w 1902 r. areszt mieścił się na I pię-
trze murowanego domu. Okna były okratowane. Podłogi drewniane. Ogrzewanie 
dwóch cel zapewniał jeden piec wmurowany w ścianę między celami. 

O stanie aresztu zambrowskiego u schyłku XIX w. świadczą najdobitniej naj-
częściej skrywane przed opinią publiczną, a także w dokumentach oficjalnych, nega-
tywne oceny faktów. Wizytujący 19 (31) VII 1896 r. areszt zastępca prokuratora 
Jeremiejow zastał jego pomieszczenia puste i pootwierane, a dwaj aresztanci bez 
jakiegokolwiek nadzoru spacerowali sobie po podwórku. Co do pomieszczeń aresz-
tu, to wizytujący określił je jako obrzydliwy śmietnik, w tym celę żeńską jako przy-
pominającą wychodek, nieprzystosowaną do pobytu ludzi. Za winnego takiego stanu 
aresztu uznał wójta zambrowskiego Bielickiego. Poinformowany o wszystkim gu-
bernator polecił ukarać wójta gminy grzywną 5 rb. i spowodować doprowadzenie 
aresztu do należytego stanu w ciągu 2 tygodni. 

Wójt zalecenia wykonał – nie wykazując jednak pośpiechu, gdyż grzywnę za-
płacił dopiero 3 (15) X, a w dzień później zameldował naczelnikowi powiatu o do-
prowadzeniu aresztu do porządku. 

Jeszcze częściej niż zmiany lokalizacji następowały zmiany wśród stróży aresz-
tu zambrowskiego. Wydaje się, że główną ich przyczyną były częste ucieczki aresz-
tantów, za co winą obarczano głównie ich i w konsekwencji zwalniano, często wcze-
śniej karząc grzywną bądź kilkudniowym aresztem. 

Wśród ustalonych z nazwiska stróży zambrowskiego aresztu policyjnego (bez 
możliwości określenia precyzyjnych dat skrajnych) zatrudnieni byli: Andrzej Sut-
kowski (do 1882 r.), Apolinary Miklaszewski (1883), Andrzej Korczemny (1887), 
Antoni Trocki (1891), Ludwik Bączyk (1892–1899), Łukasz Dobrochowski (1892), 
Stefan Morawski (1892), Piotr Miasnowski (1893), Wojciech Leoniak z Laskowca 
(1899), Piotr Banasik (1901–1902), Franciszek Bielicki (1902–1903), Tomasz Śli-
wowski (1903–1904), Juliusz Leszczyński (1913). 

Areszt gminny w Zambrowie miał największą przepustowość roczną aresztan-
tów spośród wszystkich aresztów tego typu na terenie powiatu łomżyńskiego. Dla lat 
1876–1882 wynosiła ona łącznie 257 osób w tym 54 kobiety – 21%, gdy chociażby  
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w areszcie śniadowskim 232 aresztantów, a w miastkowskim 126. Chociaż poszcze-
gólne dane liczbowe nie budzą zaufania, gdyż istnieją wątpliwości, czy powstały na 
podstawie takich samych kryteriów obliczeń, za ten sam okres i dotyczą tych samych 
kategorii aresztantów, to przynajmniej proporcje wydają się zbliżone do rzeczywi-
stości. 

I tak dla 19 lat dla Zambrowa i Śniadowa oraz 20 lat dla Miastkowa zamykają-
cych się w okresie między 1876 r. a 1903 r. średnia roczna aresztantów aresztu 
gminnego w Zambrowie okazała się najwyższa – 131 osób, trochę niższa w Miast-
kowie – 120 osób i zdecydowanie niższa w Śniadowie – 88 osób. Potwierdzają te 
proporcje bardziej wiarygodne i bardziej porównywalne dane za lata 1894–1895, 
1897 i 1902–1903. I z nich wynika, że przez areszt zambrowski, przechodziło  
w ciągu roku najwięcej bo aż 217 osób w tym 26 (12%) kobiet, podczas gdy przez 
areszt miastkowski przewinęło się 203 aresztantów w tym 24 (ok. 12%) kobiet, rut-
kowsko-kołakowski – 211 w tym 23 (11%) kobiety, wizeński – 173 w tym 27 
(15,6%) kobiet i śniadowski 155 aresztantów w tym 12 (8,0%) kobiet21. W okresie 
1898–1907 roczna przepustowość aresztantów wynosiła 186 osób i była równa prze-
pustowości aresztu miastkowskiego. 

Areszty etapowe, zwane inaczej stacjami transportowymi, punktami etapowy-
mi bądź noclegowymi, a najkrócej etapami, nie były wydzielonymi pomieszczenia-
mi dla jakiejś specjalnej grupy aresztantów. Areszty te przez cały XIX w. i w mniej-
szym zakresie także na początku XX w. aż po kres caratu były niezbędnym elemen-
tem transportu więźniów i aresztantów pomiędzy miejscowościami zatrzymania  
a wyznaczonymi im do odbywania kary, do stawania na rozprawy sądowe, dopro-
wadzenia do miejsca zamieszkania w przypadku włóczęgów czy zwalnianych po 
odbyciu kary. 

Transport aresztantów odbywał się najczęściej pieszo, pod konwojem – rzadko 
profesjonalnym (wojskowym lub policyjnym), najczęściej wyznaczonym z przypad-
kowych mieszkańców danego terenu. W przypadku choroby aresztantów bądź 
członków konwoju transportowano ich przy użyciu wynajmowanych podwód kon-
nych. 

Ograniczenia liczby aresztantów etapowych następowały wraz z rozwojem linii 
kolejowych. Szczególnie dotyczyło to więźniów przesyłanych na zesłanie czy kator-
gę. Podstawowa masa aresztantów w ramach powiatu czy guberni, także przez 
pierwsze piętnastolecie XX w docierała do miejsca przeznaczenia pieszo albo pod-
wodami przez rozsiane po drodze areszty etapowe. Do 1893 r. na terenie guberni 
łomżyńskiej było 11 aresztów etapowych, w tym w powiecie łomżyńskim w Łomży, 
Miastkowie, Stawiskach i Zambrowie. 
__________ 
 
21 Tamże, 461, k. 126; 4155, k. 8-130; 4282, k. 40, 42, 4301, k. 23–26; 4404, k. 72; 4474, k. 52–53; 4535, 

k. 8–9, 23–24, 30–31, 154; 4579, k. 73–74; 4816, k. 46, 53, 61; 4822, k. 2,5; 4873, k. 14–129; 4943,  
k. 1–55; 4990, k. 37–48; 5096, k. 1–8; 5244, k. 38–96; 5328, k. 1, 16–17; 5336, k. 16, 19; 5399, k. 6–7; 
5406, k, 4–8; 5415, k. 712–715; 5685, k. 2–3. 
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Areszt etapowy – Łomżyńska Stacja Etapowa. Mieścił się przy ratuszu obok 
aresztu policyjnego i hauptwachty. W 1861 r. zarządzany był przez komendanta 
Komendy Inwalidnej. Jego stróżem w 1883 r. był Karol Carna (Czarny?) z wyna-
grodzeniem 6 rb. miesięcznie co stanowiło 8% ogólnych kosztów utrzymania  
(75 rb.). W latach 1899–1902 stróżem był Józef Grużewski z takim samym wyna-
grodzeniem22. 

Areszt (punkt etapowy) w Miastkowie przed powstaniem guberni łomżyń-
skiej mieścił się w jedynym murowanym budynku usytuowanym przy szosie, nale-
żącym do dóbr majoratu w Miastkowie. 

Po rozporządzeniu dowódcy wojsk Warszawskiego Okręgu Wojskowego z 9 
(21) VIII 1868 r. w sprawie przygotowania marszrut aresztanckich na trasach Płock 
– Modlin oraz Pułtusk – Łomża i odwrotnie, gubernator łomżyński zlecił w lipcu 
1869 r., naczelnikowi powiatu łomżyńskiego szybkie przygotowanie punktu etapo-
wo-noclegowego w Miastkowo. 

Ten zlecił z kolei zrealizowanie polecenia architektowi powiatowemu Antonie-
mu Majewskiemu. Ponieważ na terenie Miastkowa nie znaleziono innego budynku 
odpowiadającego nowym potrzebom, areszt etapowy miał pozostać w dotychczaso-
wym obiekcie po jego remoncie przez zarządzającego majątkiem administratora 
Ottona Omielińskiego. Trwały spory co do ceny za wynajęcie budynku. 

We wrześniu 1869 r. podpisano akt zdawczo-odbiorczy pomieszczeń na areszt, 
a wcześniej, w sierpniu akt najmu na trzy lata. Wynikało z nich, że areszt obejmował 
dwie cele dla aresztantów przesyłkowych (męską i żeńską), mieszczące ogółem 25 
osób oraz pomieszczenie dla konwojentów. Okna cel okratowano, w drzwiach 
umieszczono wzierniki. 

Przestawiony ceglany piec miał jednocześnie ogrzewać wszystkie pomieszcze-
nia. Wykonano nary dla 25 osób. Wymieniono na nowe wszystkie ramy okienne, 
okucia przy drzwiach i oknach, zamki. Położono podłogi, poprawiono tynki i wybie-
lono. Dach nad częścią budynku mieszczącą areszt pokryto gontem, a glinianą powa-
łę na strychu poprawiono. Podwórze od tyłu aresztu ogrodzono drewnianym płotem. 
W każdym pomieszczeniu umieszczono na ścianie po jednym lichtarzu na świece. 
Kontrakt przewidywał 2 razy rocznie bielenie pomieszczeń przez właściciela obiektu 
i dokonywanie na jego koszt wszystkich niezbędnych napraw. Uzgodniono opłatę 
roczną za najem pomieszczeń w wysokości 90 rb. płatnych w ratach półrocznych. 
Chociaż przy odbiorze aresztu po remoncie napisano w protokole, że wszystkie nie-
zbędne prace wykonane zostały dobrze i obiekt jest przygotowany do swych funkcji, 
to już w rok po jego funkcjonowaniu wójt gminy Miastkowo w raporcie z 25 VII  
(6 VIII) 1870 r. do Zarządu Powiatowego w Łomży przedstawiał tragiczny stan 
pomieszczeń aresztu. Podał, że podłogi przegniłe wymagają wymiany, to samo od-
nosiło się do dachu, ramy okienne całkowicie przegniłe, tak że wypadały szkła. Bra-
kowało haczyków do zamykania okien oraz zawiasów w oknie. Zepsuty i oberwany 
__________ 
 
22 APB/OŁ, ZPŁ 4246, k. 4–375; 4247, k. 70,80, 130, 133, 243; 5131, k. 5–156; 5185, k. 12–198; 5270,  

k. 2–107; 5207, k. 7–198. 
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zamek w głównych drzwiach, zepsuta zasuwa w drzwiach celi dla kobiet, brak drzwi 
w wychodku. 

Być może doraźnie coś poprawiano, ale w zasadzie przez cały okres funkcjo-
nowania stan aresztu był zły.  

W marcu i kwietniu 1874 r. wizytujący areszt architekt powiatowy A. Majewski 
w towarzystwie wójta i właściciela domu ponownie stwierdził, że podłogi są dziura-
we, przegniłe, duże szpary pod drzwiami, zamki w drzwiach bardzo słabe, płot  
i ubikacja całkowicie nie nadają się do użytku, ściany poobijane i czarne po pożarze 
spowodowanym 22 II (6 III) 1874 r. przez niesprawny piec. Od pieca zajęła się sło-
ma na narach przylegających do niego. Potrzaskały w następstwie wszystkie szyby  
w oknach i gdyby nie pomoc ludzi z sąsiednich budynków, cały dom by się spalił. 

Zalecono remont na koszt właściciela bądź wykonanie prac przez wójta z obcią-
żeniem kosztami właściciela. 

Przez półtora roku w areszcie nie zrobiono jednak nic. Wykorzystywano go 
nadal w stanie dyskwalifikującym użytkowanie. Dopiero na początku września 
1875 r. wójt raportował do powiatu o wykonanie zalecanych robót remontowych. 
Jednak z raportu starszego strażnika ziemskiego z marca 1876 r. wynika, że w tym 
czasie stan aresztu nie poprawił się. Były popsute zamki, bardzo poczerniałe ściany, 
co wymagało natychmiastowej naprawy. 

W grudniu 1877 r. wojskowy naczelnik powiatu łomżyńskiego na podstawie 
raportów drużyn kontnwoju informował na piśmie naczelnika powiatu, że w punkcie 
etapowym w Miastkowie było tak zimno, że nie sposób było w nim nocować aresz-
tantom i konwojentom, a wójt odmawiał pieniędzy na zakup drzewa.  

Z kolei wójt po przeprowadzeniu rozmowy ze stróżem Pawłem Jabłońskim 
orzekł, że skarga była niezasadna, a temperatura w areszcie była „umiarkowana”, 
gdyż stróż przebywa tam każdej nocy, pall w piecu nawet pod nieobecność aresztan-
tów. Żaden konwojent rzekomo nie narzekał nigdy na zimno w pomieszczeniach. 
Wyjaśnieniom wójta przeczyły chociażby powtarzające się w kolejnych latach skargi 
konwojentów. Na przykład etap przechodzący przez Miastkowo do Pułtuska 14 (26) 
I 1893 r. zastał pomieszczenia punktu etapowego niedogrzane i bez słomy. Stróż 
stwierdził, że pomieszczenia nie były ogrzewane od tygodni, czego dowodził szron 
na ścianach. Tymczasem wójt ponownie wyjaśniał wbrew faktom, że areszt był 
ogrzewany, lecz z powodu silnych mrozów na przełomie grudnia i stycznia ilość 
drzewa okazała się zbyt mała dla dobrego ogrzania. Zaprzeczył też brakowi słomy 
stwierdzeniem, że po każdym kolejnym etapie słoma była wymieniana na nową i to 
w dużej ilości. Tak więc każdy mówił swoje, a cierpieli na tym aresztanci. 

Wśród stróży punktu etapowego w Miastkowie znajdowali się m.in. marynarz 
rezerwy Franciszek Andrzejkiewicz (do śmierci w 1872 r.). Po nim doraźnie pełnił te 
obowiązki dochodzący ze wsi Łuby Kurki – Józef Kukowski (do 1876 r.), następnie 
Paweł Jabłoński – podoficer rezerwy pułku zabajkalskiego (do śmierci w 1882 r.), 
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Antoni Woźniak – szeregowy rezerwy (od 1882 r.). Od 1892 r. stróżem był Ksawery 
Szymański23. 

Areszt (punkt etapowy) w Stawiskach. Zachowane informacje dotyczą ostat-
nich lat jego funkcjonowania. Areszt mieścił się w pomieszczeniach budynku wy-
najmowanego od Icka Niedźwiadowicza przy ul. Radziłowskiej 45. Na areszt skła-
dały się 2 cele (męska i żeńska) oraz pomieszczenia dla konwojentów. W myśl kon-
traktu podpisanego zwyczajowo na trzy lata, właściciel budynku w ramach kwoty 
rocznej najmu 90 rb. płatnej w ratach półrocznych, zobowiązany był do wykonania 
nar do spania i półek na rzeczy aresztantów, wychodka, dołu na nieczystości oraz do 
wyposażenia aresztu w 2 żelazne wiadra, 4 dębowe wiadra z żelaznymi obręczami  
i kabłąkami. Obowiązkiem właściciela budynku było też bieżące utrzymywanie 
pomieszczeń w stanie używalności i wykonywanie niezbędnych remontów i napraw. 
Ewentualne spory w tych sprawach rozstrzygać miały władze administracyjne, a nie 
sądowe24. 

Areszt (punkt etapowy) w Zambrowie od 1 stycznia 1869 r. znajdował się  
w wynajętym na mocy kontraktu z listopada 1868 r. od Józefa Chęcińskiego, s. Jana, 
domu murowanego przy ul. Białostockiej nr 137. Na areszt składały się dwie cele 
(męska i żeńska) oraz pomieszczenie dla konwojentów. 

W myśl kontraktu zawartego na trzy lata i przedłużanego na kolejne okresy 
trzyletnie, właściciel zobowiązał się do przystosowania pomieszczeń na potrzeby 
aresztu, w tym zabicia grubymi deskami przejść pomiędzy pomieszczeniami prze-
znaczonymi na cele, wykonania w drzwiach wzierników do obserwacji aresztantów, 
zaopatrzenia drzwi w solidne zamki zewnętrzne i zasuwy, zrobienie nar z desek 
heblowanych, naprawienie pieców, wstawienia nowych ram razem z lufcikami  
w oknach zakratowanych, pobielenie pomieszczeń, urządzenie wychodka w szopie 
przylegającej do domu, zaopatrzenia pomieszczeń w metalowe świeczniki. Do obo-
wiązków najemcy należało też bielenie ścian dwa razy w ciągu roku i dokonywanie 
niezbędnych napraw i remontów w okresie kontraktu. 

Koszt wynajmu uzgodniono na 90 rb. rocznie, płatnych w dwóch ratach i nie 
zgadzano się w kolejnych latach na żadne podwyżki. 

Już pod koniec 1871 r. lustracja aresztu wykazała, że znajdował się on w fatal-
nym stanie, ułatwiającym ucieczki aresztantów. Pomimo zaleceń gubernialnych  
z grudnia tego roku w sprawie naprawy stanu aresztu, dopiero po kolejnych upo-
mnieniach, w grudniu 1872 r. naczelnik powiatu zameldował na piśmie, że punkt 
etapowy doprowadzono do należytego porządku. 

Jednak nie ustały ciągłe skargi ze strony komend konwojujących na złe funkcjo-
nowanie punktu etapowego, w tym szczególnie braku opału, słomy i świec. Tak było 
__________ 
 
23 Tamże; 3947, k. 4–29, 3971, k. 14; 4016, k. 3–4, 11; 4042, k. 1, 4, 10, 12, 26, 28, 81; 4050, k. 23, 25, 

30, 39, 60–62, 72; 4063, k. 8, 35; 4077, k. 8, 11,24, 28; 4096, k. 19–20, 34–38; 4142, k. 53, 55; 4203, 
k. 6,11, 24–28, 55; 4267, k. 16, 50, 65; 4348, k. 2, 6, 26–29, 45, 63, 75; 4417, k. 38, 54; 4482, k. 8, 13–
16; 4590, k. 20–23, 27; 4641, k. 3, 33, 48; 720, k. 10, 23, 30; 4803, k. 7, 22-23; 4877, k. 3, 8, 13, 45, 
50–51; 4915, k. 15–17, 24–25. 

24 APB, ŁGP, 1404, k. 1–3, 8–9, 13, 17. 
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też w dniu przedłużenia kontraktu (28 X (9 XI) 1875 r.) na kolejne lata. Tego dnia 
przybyła z Łomży w drodze do Warszawy 15-osobowa grupa aresztantów konwo-
jowanych przez 10 żołnierzy. Musieli za własne pieniądze kupować opał i oświetle-
nie. Celem wyeliminowania tych nieprawidłowości wójt zambrowski Grochowski 
(imię nieznane) podpisał z właścicielem domu wynajmowanym w części na areszt, 
umowę na dostawy do punktu etapowego słomy w cenie 30 kopiejek za pud, drzewa 
po 9,50 rb. za m3, świec po 22,5 kop. za funt. 

Posunięcie to okazało się także mało skuteczne, bo skargi konwojentów na dzia-
łalność etapu zambrowskiego trwały nadal. W październiku 1884 r. partia aresztan-
tów konwojowana z Czyżewa do Łomży, nie otrzymała opału, słomy i oświetlenia. 

Wójt zambrowski – Kołomyjski (imię nieznane) wyjaśniał, że nigdy tak się nie 
dzieje, gdy konwojenci dysponują odpowiednimi dokumentami, a w tym przypadku 
akurat nie dysponowali. 

W dniu 1 (13) VII 1884 r. podoficer Stiepan Łosiew przyprowadził do Zam-
browa z Czyżewa partię 17 aresztantów w tym 6 chorych, przywiezionych na pod-
wodzie. Lekarz miejscowy dr Szwejkowski (imię nieznane) nie chciał zbadać od 
razu chorych, odkładając to na następny dzień. Wtedy ponownie odmówił badania  
i zwymyślał podoficera. W tej sytuacji sołtys zambrowski nie mógł załatwić podwo-
dy dla podwiezienia chorych i musiał ją za własne pieniądze (1 rb.) wynająć wspo-
mniany podoficer. Przełożeni żołnierza zwrócili się o zwrot poniesionych przez nie-
go kosztów. Przy tym wójt wyjaśnił, że dr Szwejkowski nie chciał się przed nim 
tłumaczyć ze swego zachowania, a ponadto od sierpnia tego roku mieszkał już  
w Łomży. 

W ciągu czterech dni lipca (1, 11, 15, 25) 1884 r. w punkcie etapowym w Zam-
browie nocowało 58 aresztantów przesyłkowych wraz z 37 konwojującymi. W tym 
czasie zużyto 1,23 kg świec, 156 kg słomy na podściółkę dla 95 osób. Na sierpień 
planowano zużycie takiej samej ilości świec i 116 kg słomy. 

Lustrujący punkt etapowy w Zambrowie 8 (20) II 1885 r. dowódca 8. brygady 
stwierdził, że znajdował się on w stanie nie nadającym się do użytku. Okna były 
połamane, drzwi chwiejące się, źle umocowane, ściany poobijane. W takich warun-
kach przetrzymywano tu aresztantów na nocleg po całodniowym marszu. Na przy-
kład 16 (28) V 1885 r. w drodze z Łomży do Czyżewa zatrzymała się tu partia 14 
więźniów, w tym 1 kobieta, prowadzona przez 10 konwojentów, dnia 30 V (11 VI) 
tegoż roku nocowała tu partia 36 więźniów (w tym 3 kobiety) prowadzona przez 21 
konwojentów na Warszawę i Wilno. W maju 1885 r. przez zambrowski punkt eta-
powy przeszło 51 więźniów i 31 konwojentów dla których zużyto 0,92 kg świec  
i 129 kg słomy. 

Stan aresztu etapowego był nadal zły także w latach 90. XIX w. Potwierdził to 
osobiście Powiatowy Naczelnik Wojskowy lustrujący obiekt 31 VIII (12 IX) 1892 r. 
Zastał go w skrajnie złym stanie, z powyrywanymi ramami okiennymi w celach, 
połamanymi narami, a przy tym do pomieszczeń tych prowadziły drzwi prosto  
z kuchni. W pomieszczeniach konwojentów powybijane szyby w oknach, rozwalony 
piec. Wszędzie brud. Brak jakiegokolwiek nadzoru nad aresztem. I znów następ-
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stwem tego były tylko zalecenia i krótkotrwała poprawa po remoncie dokonanym ze 
środków własnych przez właścicieli budynku, o czym poinformował władze we 
wrześniu tego roku wójt Zambrowa. 

Konwojenci skarżyli się także w sprawach związanych z wynajmowaniem 
podwód w Zambrowie do przewozu chorych aresztantów. Według nich dostawca 
podwód starał się zawsze od dowódcy konwoju uzyskać pokwitowanie na dostar-
czanie dwóch podwód już w Zambrowie, potem tuż za miastem odczepiał drugiego 
konia jako rzekomo chorego a wynagrodzenie brał za dwie podwody. Na protesty 
konwojentów reagował odmową dalszej jazdy. W związku z tym polecono konwo-
jentom wydawać kwit dopiero po dojechaniu podwód do Łomży. 

Według starszego strażnika ziemskiego dostawca podwód z Zambrowa Żyd 
Lejba Sajeta wywiązywał się dobrze i punktualnie ze swych obowiązków, lecz gdy 
pisarz gminny Boczkowski nie dał mu 28 IX (10 X) 1893 r. pokwitowania na jazdę 
w gminie, to potem przy odprawie w punkcie etapowym doszło do sporu i bijatyki 
między nimi przerwanej przez strażnika ziemskiego Gawriłę.  

Także drugi dostawca podwód z Zambrowa Dawid Słowik skarżył się w marcu 
1894r., że nie otrzymał zapłaty za dostarczone w pierwszym półroczu 1893 r. pod-
wody. 

Przedmiotem skarg konwojentów byli także stróże punktu etapowego w Zam-
browie. Chodziło o to, że formalnie niby stróże tacy byli, a faktycznie przychodzące 
partie aresztantów nigdy ich nie zastawały i musiały same postarać się o ogrzanie  
i oświetlenie. Taka też była sytuacja 1 (13) III 1893 r., gdy przybyła partia aresztan-
tów konwojowanych przez 6 żołnierzy w tym podoficera. Potwierdzili oni, że nigdy 
w punkcie etapowym w Zambrowie nie zastali stróża, chociaż właścicielka domu  
K. Chęcińska wskazywała niejakiego Jakuba Karwowskiego jako rzekomego stróża, 
chociaż takiego człowieka w ogóle nie było w Zambrowie. 

Starszy strażnik ziemski także potwierdził, że nigdy nie spotkał na punkcie eta-
powym stróża, nawet w dniach przybycia etapów. O braku stróży zaświadczał rów-
nież najlepiej fatalny zazwyczaj stan aresztu etapowego. 

Jak się wydaje, stróże w areszcie zambrowskim byli tylko okresowo. I  tak od 
1871 r. stróżem był Leopold Rękiewicz, w 1892 r. Aleksander Liżewski, a od 1 (13) 
1893 r. Roch Cackowski, wyznaczony przez urząd gminny, lecz nie dopuszczony 
przez właścicielkę domu mieszczącego areszt do jego pomieszczeń, nawet w asyście 
strażnika ziemskiego Adolfa Kity i pisarza gminnego. Nie wydała kluczy do aresztu 
stwierdzając, że kwestia stróży należy do niej i ona załatwi sprawę gdzie indziej. 
Wydaje się, że w takim postępowaniu leżała jedna z głównych przyczyn złego stanu 
aresztu etapowego w Zambrowie25.  

__________ 
 
25 APB/OŁ, ZPŁ 3945, k. 9–12; 4016, k. 8, 17–18, 19, 21, 23; 4042, k. 5–52; 4050, k. 1, 15–16, 47, 73; 

4063, k. 18, 37–38, 89; 4077, k. 10, 31–32; 4096, k. 36–39; 4142, k. 2–3, 6–7; 4203, k. 72, 74, 85; 4267, 
k. 18, 50, 64, 79; 4346, k. 74–75; 4348, k. 40–42, 50, 70, 81, 88, 90–92, 94. 102; 4482 k. 33, 67; 4417,  
k. 16, 19–22, 34.36; 4590, k. 11–12; 4641, k. 5, 18, 43; 4720, k.15, 36–37, 46–48; 4803, k. 5, 12–13, 18, 
43, 46; 4877, k. 25, 28–30, 33, 45, 54, 57, 66; 4915, k. 7, 21, 33–34, 37, 49, 54, 57. 
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Summary 
 

The subject of the author's research was the organizational structure, distribution, and op-
eration of jails in the province of Lomza, during their existence from 1866 to 1915. The results 
were prepared for publication in a breakdown by seven counties. The first publication deals 
with the county of Szczuczyn. It appeared as the development of the Materials of scientific 
conference Grajewo – June 6, 2008, Lomza – Grajewo 2009, pages 69-86, entitled „Grajewo 
Region in the nineteenth century.” This article is a continuation of the released cycle, and 
refers to the district of Lomza. In Lomza, in addition to municipal police custody by the 
Lomza’s Town Hall functioned 9 communal detentions in Miastkowo, Nowogrod, Droz-
dowo, Puchały, Szczepankowo, Rutki-Kossaki, and Zambrów. Another form of arrests were 
stage points, called staged, accommodation, transport stations, or simply stages. In Lomza 
there was Lomza’s Stage Station. In addition, there were stages in Miastkowo, Stawiski, and 
Zambrów. The situation of all types of detention was clearly wrong, even defiance, and the 
basic standards of human needs. 
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MARTA ŁĘPICKA (Ostrołęka) 
 

 

Łomżyńska Straż Ogniowa w latach 1879–1914 
 
 
Wiek XIX przyniósł jednym czas srogiej polityki zaborcy drugim zaś, dał moż-

liwość spełnienia wielkiej społecznej misji w legalnej, działającej za zgodą władz 
polskiej organizacji. Brzmi niewiarygodnie i niedorzecznie ale jest prawdą. Służba 
w mieście i dla miasta. Pomoc pokrzywdzonym i słabszym – to tylko niektóre aspek-
ty działalności Łomżyńskiej Straży Ogniowej. 

 
1. Pożary i zabezpieczenia przeciwpożarowe Łomży do czasu utworzenia Straży 

Ogniowej 
 
Pierwszą udokumentowaną pożogą Łomży był pożar miasta 6–7 lutego 1521 

roku1. Wybuchł on podczas najazdu wojsk krzyżackich, które spaliło je z 200 innymi 
wsiami i miastami, chociaż w Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego i innych 
krajów słowiańskich znajdziemy informacje, że już na przełomie XV i XVI wieku za 
panowania Aleksandra Tatarzy napadając na Litwę posunęli się pod Łomżę paląc jej 
przedmieścia2. Kolejna klęska nadeszła już 11 V 1538 roku. Straty miasta były tak 
ogromne, że król Zygmunt I Stary uwolnił mieszczan łomżyńskich na 8 lat od podat-
ku miejskiego3. Spłonął wtedy między innymi kościół pw. Panny Maryi i znajdujący 
się w nim pomnik księcia Janusza III. Następna pożoga miała miejsce 15 VI 16084 
roku, kiedy to około godziny 11.00 wybuchł pożar, w wyniku którego poszkodowa-

__________ 
 
1 C. Brodzicki, Pali się!, „Ziemia Łomżyńska”, 1986, nr 2, s. 71. 
2 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. V, Warszawa 1980, s. 700.  
3 A. Walewander, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1450–1586. t. II. 

Zniszczenia wojenne i pożary, Lwów 1935, s. 315.  
4 J. Jastrzębski, Był taki dzień, Łomża 2008, s. 76. 
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nych zostało 7 osób oraz spłonęły 2 domy. Niedługo cieszyli się mieszkańcy spoko-
jem, gdyż już 19 VI 1618 roku za starosty Adama Kosobudzkiego czerwony kur 
znów nawiedził miasto. Jak podaje cytowany już Słownik geograficzny król Zyg-
munt III, widząc ogrom strat 27. X. 1618 roku przywilejem w Warszawie uwolnił 
mieszczan od wszelkich danin na lat 4 5. Jak podaje Stanisław Pazyra w 1641 roku: 
srogie zrujnowanie miasteczka przez różne plagi i nawiedzenia boskie nie tylko do-
my, kamienice, ratusz, ale i ulice zrównane z ziemią [...] ostatnie pozostałe pustkami 
zostały 6.  

Łomża płonęła jeszcze w 1658 w skutek najazdu wojsk szwedzkich. Kolejny 
pożar to ten, o którym napisano, że objął większą część miasta i wybuchł dnia 12 XI 
16877 roku oraz klęski z lat 1696 (zniszczeniu uległo wtedy 80 domów, spalił się 
drewniany kościołek jezuitów, kolegium, budynki gospodarcze, nawet płoty przy 
ogrodzie, dach murowanej biblioteki, ocalała jedynie szkoła)8, 1708 (zdołano ocalić 
budynki jezuickie, ale zniszczony został szczyt kościoła) i 1751. Ponadto, jak słusz-
nie zauważa C. Brodzicki, do wymienionych powyżej pożóg dodać należy wszystkie 
powstałe w czasie walk wojsk szwedzkich, pruskich, w czasie insurekcji kościusz-
kowskiej, powstania listopadowego i styczniowego9.  

Ze względu na częste pożary miasta władze już w XVI i XVII wieku organizo-
wały systemy walki z tym kataklizmem. Według rozliczeń kas miejskich w 1797 ro-
ku Łomża posiadała 154 drewniane szpryce10, 140 drabin, 2 skórzane wiadra, 153 
bosaki i 4 kadzie z wodą11. Sprzęt ten przechowywano w specjalnie zagospodarowa-
nym pomieszczeniu, tzw. szopie ogniowej, która mieściła się w centralnym punkcie 
miasta. Jednak dla miasta próbującego podźwignąć się z ruin było to o wiele za ma-
ło, ponieważ początek XIX wieku też nie wyglądał pomyślnie. Jak podaje kronika 
klasztorna Ojców Pijarów 15 X 1802 roku, spłonęły trzy domostwa oraz 8 grudnia 
tegoż roku spłonęły również trzy domy przy ulicy prowadzącej do Kolegium Pija-
rów12. Łomżę zamieszkiwało wówczas około 1200 mieszkańców. Przeważało bu-
downictwo drewniane. W roku 179913 było ogółem 289 domów, w tym 3 rządowe,  
z czego tylko 1 kryty dachówką, reszta gontem. Co istotne, domy mieszkalne często 
posiadały też zabudowania gospodarcze i tak w wymienionym roku na terenie miasta 

__________ 
 
5 Słownik geograficzny dz. cyt., s.. 701, cytat za: Księga gruntów wieczystych, No 130, fol. 424. 
6 S. Pazyra, Geneza i rozwój miast mazowieckich, Warszawa, s. 397. 
7 J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 147. 
8 W. Jemielity, Dzieje Łomży tysiącletni. Zarys historii miasta, Łomża 2005, s. 121. 
9 C. Brodzicki, dz. cyt. s. 71. 
10 Przyrząd do wstrzykiwania lub rozpryskiwania płynów – prototyp późniejszej sikawki. 
11 Tamże. 
12 AKKŁ, Kronika klasztorna 1765–1840, s. 179, cytat za: C. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 

1794-1866, Warszawa 1987, s. 29.  
13 C. Brodzicki, D. Godlewska, dz. cyt., s. 25 (Zabudowa miast powiatu łomżyńskiego w 1799 r. – tabela 

nr 10). 
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stało 76 stodół. Także o nieszczęście nie było trudno. Sytuację utrudniały również 
wysokie podatki, kontrybucje i konfiskaty, które w żaden sposób nie przyczyniały się 
do rozwoju miasta. Łomża na przełomie XVIII i XIX wieku wyglądała tragicznie,  
a po jej dawnej świetności zostały tylko gruzy, których na pozostałych ulicach było 
na dwa łokcie. Nic więc dziwnego, że o kolejną klęskę nie było trudno. Co prawda 
istniały rozporządzenia o porządku ogniowym, jak to z 15 VI 1819 roku Rady Ad-
ministracyjnej Królestwa Polskiego, które obowiązywać miały we wszystkich mia-
stach kraju, zmuszające niejako burmistrza do zapewnienia mieszkańcom bezpie-
czeństwa. I tak w artykule 3. tego postanowienia, czytamy:  

„Wszystkie miasta powinny bydź 14 zaopatrzone w następujące porządki ogniowe: 
a) Każdy dom powinien mieć drabinę na dachu, domy dachówką kryte powinny 

mieć inną ułatwioną komunikacją dostania się do wierzchu komina. 
b) Każdy dom powinien mieć węgorek drewniany do noszenia wody kosztem po-

sessora domu sprawiony i utrzymany.  
c) Każde 10 domów mieć maią sprawione kosztem ich właścicieli: 2 bosaki,1 kubeł 

skórzany lub słomiany lakierowany,4 sikawki ręczne,1 beczkę sposobną do roz-
wożenia wody,1 drabinę do przenoszenia zdolną. 

d)  Każde miasto mające domów mieszkalnych sto aż do sto pięćdziesiąt, mieć po-
winno  iedną sikawkę bądź wężową, bądź węgorkową podług uznania Kommis-
syji Woiewódzkiey zastosowaną do wysokości największych w mieście domów, 
i cztery stągwie do wody; większe miasta maiące domów więcey nad sto pięć-
dziesiąt aż do trzechset, mieć powinny dwie sikawki wężowe lub węgorkowe  
i ośm stągwi, daley zaś postępując na każde 20015 domów iedną sikawkę i cztery 
stągwie rachować się i sprawione bydź powinny”16. 

Ponadto, w miarę rozbudowy miasta, sami mieszkańcy mieli w wyposażeniu wła-
snych domostw sprzęty, pozwalające opanować pożar. W ich skład wchodziły: wiadra, 
bosaki, topory, beczki, kadzie17. Słabe wyposażenie przeciwpożarowe miasta to pierw-
sza z przyczyn częstych pożarów Łomży. Drugim był niewątpliwie zły stan sanitarny 
miasta. Na początku XIX wieku, jak już wspomniano wcześniej, nie przedstawiał się 
imponująco. Na ulicach miasta leżały nasypy śmieci. Wszechobecny był smród i roje 
much18. W roku 1820 domów drewnianych było 251, zaś tylko 9 murowanych. Na 10 
ulic w mieście tylko pięć było brukowanych19. Sytuację trochę poprawiło postanowie-
nie namiestnika Królestwa „O sprowadzaniu do kraju rzemieślników, fabrykantów  
__________ 
 
14 Pisownia oryginalna. 
15 Łomża miała powyżej 200 budynków drewnianych. 
16 Dziennik Praw Królestwa Polskiego, t. VI, s. 335–341.  
17 Pełne zestawienie sprzętu i jego wartości podano na podstawie Obzorów Łomżinskoj Guberni za lata 

(1879–1907 ) na podstawie podobnej tabeli w: T. Olejnik, Towarzystwa Straży Ogniowych w Króle-
stwie Polskim, Warszawa 1996, s. 282.  

18 W. Jemielity, dz. cyt., s. 115. 
19 Tamże, s. 90. 
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i przemysłowców obcych.” W myśl art. 6 tego postanowienia przybyły może liczyć na 
budulec z lasów państwowych i pożyczkę 600 zł polskich na wybudowanie domu 
drewnianego oraz 1200 zł polskich na dom murowany. Dzięki temu zarządzeniu w 
mieście zagospodarowano w latach 1823–1824 ulicę Rybaki oraz powstała fabryka 
sukna20. Szybszy rozwój miasta nastąpił dopiero na przełomie lat 40. i 50. XIX stule-
cia. Związane to było z powstaniem kilku zakładów przemysłowych. W 1822 w mie-
ście założono sześć latarni. W latach 60. miasto posiadało ich już 150, jednakże nie 
wystarczało to do należytego oświetlenia ulic. W tym czasie wybuchł pożar, w rafine-
rii, która zatrudniała około 80 osób. Na miejscu spalonego zakładu powstała cukrow-
nia. Rozwojowi miasta w tym czasie pomogło ustanowienie Łomży siedzibą guberni 
w 1866 roku. Dzięki temu w centrum miasta pobudowano dla administracji i wojska 
pokaźne, murowane gmachy. W 1898 roku na Starym Rynku zamontowano latarnię 
naftową typu „Gałkin” o mocy 960 świec. Eksperyment się powiódł, więc stopniowo 
zaczęto instalować je w innych częściach Łomży. I tak: w 1910 roku miasto posiadało 
63, a w 1914 już 74 lampy „Gałkina” i 4 zwykłe. Wszystkie były opalane naftą21. Po-
mimo wielu starań na polu unowocześnienia linii kolejowej, poprawy stanu na-
wierzchni ulic i chodników, nadal Łomża nie miała kanalizacji, a wodę dostarczano  
z Narwi. Ważny też staje się fakt, że budynki porządku publicznego, tj. szpital, więzie-
nie, parterowa rzeźnia były drewniane. Nawet najdrobniejszy pożar stanowił wielkie 
zagrożenie dla mieszkańców. Co prawda miasto miało na etacie stróża nocnego, które-
go uposażenie wynosiło w latach 1833–1835: 150 zł polskich, 1836–1838: 180 zł pol-
skich, 1842–1844: 27 rb., 1864: 50 rb.22. 

Stosunek domów drewnianych do murowanych w latach (1820–1905) przed-
stawiał się następująco: 

  
rok domy drewniane domy murowane ogółem 
1820 251 9 260 
1850 300 137 437 
1859 328 147 475 
1861 324 152 476 
1867 478 189 667 
1889 400 355 755 
1905 450 384 834 

 
Źródło: W. Jemielity, dz. cyt., s. 90; A. C. Dobroński, Łomża w latach 1866–1918, Łomża–Białystok 

1993, s. 23. 
__________ 
 
20 W. Świderski, Łomża cz. I, Łomża 1925, s. 48. 
21 W. Jemielity, dz. cyt., s. 96. 
22 AGAD KRzSW, nr 4792b, k.257 i nr 4922; APŁ Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego, nr 22, [w:]  

C. Brodzicki, D. Godlewska, dz. cyt., s. 174. 
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Stosunkowo mała liczba domów murowanych była spowodowana trudnościami, 
jakie stawiał magistrat w realizacji obowiązku budowania w mieście budynków 
mieszkalnych. Jednakże wraz z częstymi pożarami i tym, że odbudowywano już je 
jako drewniane, liczba ta rosła. Należy dodać, że są to już czasy wielkiej biurokratycz-
nej machiny gubernialnej. W takich sprawach najczęściej interweniowali przedstawi-
ciele działającego w Łomży Ubezpieczeniowego Towarzystwa Ogniowego. Cieszyli 
się oni dużym poważaniem, czego dowodem może być suma wpłat na ubezpieczenie 
sięgająca w 1860 roku 437 730 rb.23. Głównym zadaniem tego towarzystwa była po-
moc przy zakupie sprzętu przeciw pożarniczego przez magistrat oraz jego naprawa  
i konserwacja. Te czynności wykonywał Franciszek Kowalewski, specjalizujący się  
w naprawach sikawek wężowych. Pierwszy tego typu sprzęt odnotowano w 1834 r.24. 

 
Sprzęt przeciwpożarowy będący na stanie magistratu w latach (1876–1878)25 
 

 sikawki węże beczki wiadra drabiny bosaki topory kwota 
(w rb.) 

1876 8 – 8 1 2 2 2 31,62 
1877 8 8 8 1 2 2 2 31,62 
1878 8 8 8 1 2 2 2 31,77 

  
Codzienna zawodowa praca mieszkańców nie pozwalała w pełni wykonywać 

powinności związanych z ochroną przeciwpożarową miasta. O powinnościach tych 
przypominano sobie w momencie wybuchu tragedii. Jak donosił korespondent „Ku-
riera Warszawskiego” w 1875 roku: trzeba jeszcze [...] czystego powietrza, świeżej 
wody, oświetlenia, zabezpieczenia przeciwpożarowego, brukowania ulic, bo koniom 
brakuje sił, by wciągnąć wozy od strony nadwiślańskiej doliny26. 

Dlatego też zaczęto czynić starania o to, by w Łomży powstała straż ogniowa, 
której misją miała być ochrona łomżan przed klęskami elementarnymi jakie w owym 
czasie nawiedziły okoliczne wsie. Starania w tym kierunku rozpoczęto już w 1874 
roku27. Kroki te podjął Marian Śmiarowski28 adwokat, społecznik oraz aptekarz 
__________ 
 
23 C. Brodzicki, D. Godlewska, dz. cyt, s. 195.  
24 AGAD KRzSW, nr 4896, k. 109. [w:] Tamże, s. 195. 
25 Na podstawie Obzorów Łomžinskoj Guberni za lata (1876–1878). 
26 A.C. Dobroński, dz. cyt., s. 30. 
27 K.Szablak, Historia łomżyńskiej straży pożarnej cz. I, „Zeszyty Łomżyńskie”, 2002, nr 4, s. 46. 
28 Dzięki jego staraniom w Łomży powstało dodatkowo: teatr amatorski (ok. 1849), Towarzystwo Do-

broczynności (1882), Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich (1885), Koło Miłośników 
Muzyki Orkiestralnej (1895), Towarzystwo Kredytowe Miasta Łomży (1898). W uznaniu pracy spo-
łecznej w 1904 uhonorowany został papieskim medalem Pro Ecclesia et Pontifice najwyższego odzna-
czenia Kościoła Katolickiego jakie może otrzymać osoba świecka w dowód uznania dla postawy mo-
ralnej i zaangażowania w pracę na rzecz dobra wspólnego. Cytat za: Jerzy Romański, Marian Śmia-
rowski, Słownik biograficzny adwokatów polskich, pod red. Romana Łyczywka, t. I, zeszyt 4: S–Ż, 
Warszawa 1983, s. 434–435. 
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Ludwik Tock. Niestety, wnioski i petycje ugrzęzły w biurokratycznej machinie, gdyż 
jak pisze K. Szablak żaden urzędnik nie chciał wziąć na swoje barki brzemienia 
odpowiedzialności29. Łomżanom jednak zapału nie zabrakło, a warunki do powoła-
nia jakiejkolwiek instytucji w tym okresie były dobre, gdyż gubernatorem generałem 
został Piotr Pawłowicz Albedyński30 człowiek, który miał liberalny stosunek do 
powstania organizacji społecznych, w tym i straży pożarnych. Ponadto, jak pisze 
A. Dobroński Od lat 80. wyraźnie wzrosła […] aktywność powiększającej się liczeb-
nie inteligencji wspieranej przez okoliczne ziemiaństwo, ożywiło się życie publiczne, 
w tym kulturalne, a wraz z nią świadomość społeczna. Ponadto w czasach zaborów 
straż ogniowa dla Rosjan była pomocą w utrzymaniu porządku. Za to dla Polaków 
było to namiastką patriotycznej działalności, polegającej na kolportażu ulotek i prasy 
patriotycznej pod osłoną zbiórek. Pomimo zakazów na sztandarach pojawiały się 
polskie hasła. Ponadto sam mundur wywoływał sentymentalne i pełne nadziei ma-
rzenia o wolności.  

 
 

2. Powstanie Ochotniczej Straży Ogniowej 
 

Towarzystwo Ochotniczej Straży Ogniowej w Łomży powstało jak pisze  
w „Echach Płockich i Łomżyńskich” Tyburcjusz I. Chodźko pod wpływem uczucia 
humanitarnego, przenikającego wszystkie warstwy społeczne31 3 lipca 1877 roku32. 
Inicjatorami byli: wspomniani już Marian Śmiarowski, Ludwik Tock – aptekarz oraz 
Wiktor Szumański – notariusz. Mimo tego straż otwarto dopiero po upływie 5 lat –  
5 VII 1879 roku. Czas ten jednak nie okazał się dla strażaków zmarnowany, gdyż 
poświęcili go na gromadzenie sprzętu oraz werbowanie nowych ochotników.  
W chwili pełnoprawnego otwarcia jednostki (1879/1880) składała się ona z 175 
__________ 
 
 
29 K. Szablak, dz. cyt., s. 46. 
30 P.P. Albedyński (1826–1883), generał gubernator warszawski i dowódca wojsk Warszawskiego Okrę-

gu Wojskowego w latach 1880–1883, generał rosyjskiej kawalerii od 1878, generał-adiutant od 1866. 
cytat za: http://pl.wikipedia.org/wiki/Piotr_Albedynski z dn. 29.I. 2008. 

31 „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1900, nr  90, s. 2. 
32 W Wydawanym przez Carsko-Rosyjskie Towarzystwo Pożarnicze – Pożarnym Kaliendarze na rok 

1901 pojawia się data 3 VII 1877 r. jako moment zatwierdzenia statutu, ale już otwarcia 5 VII 1879 r. 
To samo czytamy w zestawieniach za lata 1902, 1903, 1904, 1905. Jednak ze względu na przekazy-
wana tradycję autorka uznaję datę 3 VII 1879 r. jako moment rozpoczęcia pełnej działalności. Tego 
dnia obchodzone było jednocześnie święto jednostki. Wyjątkiem był rok 1905, kiedy to święto prze-
niesiono na 17 IX, za: T. Olejnik, Materiały źródłowe do dziejów stowarzyszeń ochotniczych straży 
ogniowych w Królestwie Polskim zawarte w wydawnictwie Carsko-Rosyjskiego Towarzystwa Pożar-
niczego – Pożarnyj Kaliendar, cz. I, Mysłowice 1990, s. 122–123; por: W. Pilawski, Chronologia po-
wstania ochotniczych straży pożarnych na ziemiach polskich w latach 1845–1890. OSP ponad stulet-
nie Warszawa 1998, s. 63. 
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członków czynnych i 146 honorowych (wspierających). W rok później czynnych 
194 i 172 honorowych w tym 130 katolików, 53 starozakonnych i 2 prawosławnych. 
Na tym przykładzie doskonale uwidacznia się integrująca rola straży. W walce  
z ogniem i ratowaniem dobytku nie ma gorszych i lepszych. Łomżyńscy Żydzi nie 
lekceważyli służby, tłumacząc, że jest to zajęcie dobre dla gojów33, lecz gdy była 
potrzeba, stawiali się na wezwanie. 

Wszyscy chętni zostali podzieleni na członków czynnych, ofiarodawców i ho-
norowych. Czynni to tacy, którzy biorą udział w akcjach, ćwiczeniach oraz mają 
prawo głosu na corocznym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym. Ofiarodawcy 
wspierali strażaków finansowo, natomiast honorowym członkiem zostać można było 
wyłącznie na wniosek zgromadzenia. Bycie członkiem honorowym przypadało za-
możniejszym obywatelom, piastującym inne wysokie stanowiska, którzy w pewien 
sposób wspomagali strażaków i to nie tylko finansowo. Pomagali chociażby zała-
twiać niezbędne formalności. Poza tym, jak wskazuje nazwa, był to pewnego rodzaju 
prestiż, wyróżnienie. W sprawozdaniu za rok 1902 wymienieni jako członkowi ho-
norowi zostali: Jaśnie Wielmożny baron Siemion Korff34, Jaśnie Wielmożny Dioni-
zy Łabudziński, Kasa Pożyczkowa Przemysłowców Łomżyńskich i Jego Ekscelen-
cja ksiądz biskup sejneński A. Baranowski oraz w 1905 roku dołączył do tego za-
szczytnego grona Marian Śmiarowski. Oprócz wymienionych członków byli też 
tacy, którzy jednorazowo finansowo wsparli druhów35.  

Strażakami zostawali w początkowej fazie głównie inteligenci, którzy dostrze-
gali potrzebę istnienia takiej instytucji w mieście. Warto wspomnieć o tym, gdyż 
jeszcze długo ludność niewykształcona i z niską świadomością nie będzie chciała 
pomagać strażakom, ponieważ wierzyła w różne zabobony, które między innymi nie 
pozwalały gasić ognia, który powstał wskutek uderzenia pioruna36. Wśród pierw-
szych strażaków znalazło się zatem: 76 urzędników, 55 rzemieślników, 42 posesjo-
natów i 21 kupców i handlujących.  

Kandydatem do straży mógł zostać właściwie każdy, kto złożył pisemną prośbę 
do naczelnika lub zastępcy z prośbą o przyjęcie oraz pomyślnie przeszedł badania 
lekarskie. Następnie powoływany był na okres próbny, tzn. brał udział w ćwicze-
niach, zapoznawał się z musztrą i regulaminem. Gdy pomyślnie przeszedł te próby, 
mógł po zatwierdzeniu przez zarząd pełnić czynną służbę. 

__________ 
 
33 W oddalonej o 38 km Ostrołęce jednostka straży składała się tylko z Polaków. Dla Żydów takie zajęcie 

było według religii nieodpowiednie. Dopiero po wielkim pożarze dzielnicy żydowskiej w 1913 roku 
przekonali się do słuszności tej instytucji. 

34 Baron Siemion Mikołajewicz Korff – gubernator łomżyński, osoba przejawiająca autentyczną troskę 
o wszechstronny rozwój powierzonej sobie guberni oraz jej stolicy na przełomie XIX i XX wieku. 
Współpracował, pomagał i wspierał animatorów życia kulturalnego i gospodarczego, cytat: za: A.C. 
Dobroński, dz. cyt, s. 12. 

35 Lista ofiarodawców za rok 1905 aneks nr. 2. 
36 Wiele tego typu przykładów odnaleźć można w prasie lokalnej i ogólnej np. „Gazecie Świątecznej”.  
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Jak każda sformalizowana organizacja, tak i straż miała władze, które odpowie-
dzialne były za reprezentację oraz porządek i finanse wewnątrz towarzystwa.  

Pierwszy zarząd (rada towarzystwa) przedstawiał się następująco: prezes – ad-
wokat Marian Śmiarowski, naczelnik – aptekarz Ludwik Tock, członkowie zarządu: 
Stanisław Michałowski – lekarz, Głębocki – adwokat, L. Skłodowski – adwokat, 
Stanisław Kuracjusz – adwokat, S. Wołczyński, Kazimierz Winnicki – adwokat, 
Kazimierz Ryntfleisz – adwokat, Sylwester Cygański, Kazimierz Cybulski – dyrek-
tor banku, Wiktor Szumański – notariusz, A. Chrestowski – adwokat, Tyburcjusz 
Chodźko – fotograf, T. Niklewski - dyrektor Szkoły Handlowej, Franciszek Selenes 
– dentysta, Ruszyński – nauczyciel, Rutlender – nauczyciel, Edward Kuczewski,  
W. Jemielity – nauczyciel, Andrzej Bender – biuralista37. 

Nadzór nad nimi był odgórny. W przypadku straży był to policmajster. Osoba 
podległa prezydentowi, która kontrolowała każdą inicjatywę miejscową oraz ocenia-
ła działalność związków38. 

Początkowo umundurowanie było bardzo skromne i składało się z płóciennej 
bluzy, pasa skórzanego i czapki z napisem ŁPO (Łomżinskoje Pożarnoje Obszcze-
stwo), potem zmieniono na szare sukmanki i metalowe kaski39. Podobnie jak  
i w innych jednostkach z terenu północno-wschodniego Mazowsza, prawdopodobnie 
tak i w Łomży pierwsze mundury zakupywano na koszt własny. Dopiero potem, gdy 
potrzebne były mundury bardziej profesjonalne, a tym samym droższe, wystosowa-
no też specjalne rozporządzenie o jednolitym wyglądzie strażaków) Zaczęto wtedy 
urządzać kwesty uliczne i loterie fantowe na ten cel.  

W 1880 r. postawiono na placu miejskim pod cmentarzem dwupiętrową ścianę 
gimnastyczną40. Liczba członków wynosiła 23841. W ostatnich dniach lipca jednost-
ka odbyła wycieczkę do pobliskiego lasku Kwaśnina.  

 
Wpływy w ciągu 1880 roku były następujące: 

1. Remanent z roku zeszłego        32 rb. 57 kop. 
2. Pomoc z kasy miejskiej, jednorazowa     750 rb. 
3. Ofiary       38 rb. 10 kop. 
4. Dochód ze spektaklu amatorskiego     316 rb. 20 kop. 
5. Składki przez Członków Honorowych wniesione     387 rb. 
6. Dochód brutto z loterii fantowych z naddatkami  1722 rb. 16,5 kop.  

Razem:  3246 rb. 3,5 kop. 
 
Głównym źródłem dochodu dla strażaków była, jak wynika ze sprawozdania, 

loteria fantowa, która została urządzona w celu zbiórki pieniężnej na ciepłe uniformy 
__________ 
 
37 C. Brodzicki, dz. cyt., s. 73. 
38 A.C. Dobroński, dz. cyt., s. 13. 
39 J.R. Szaflik, Dzieje Ochotniczych Straży Pożarnych w Polsce, Warszawa 2005, s. 145. 
40 APB odział w Łomży Ochotnicza Straż Ogniowa w Łomży, sygn. 1, z. 38. 
41 Strażak za rok zwyczajny 1883, s. 102. 
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i metalowe kaski. Odbyła się ona 30 września 1880 roku. Jak dalej czytamy 
w sprawozdaniu, loteria ta była wielkim wydarzeniem. Brały w niej udział orkiestry 
wojskowe, chór, a także zorganizowano pokaz fajerwerków. Ponadto sprawozdaniu 
zauważono obniżenie dochodu ze składek członków honorowych. Przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest nieterminowe umieszczanie opłat.  

 
Wydatki zaś wynosiły: 

1. Kupno narzędzi ogniowych tj: drabiny, wiadra, latarnie, toporki, chorągiewki, 
szpadle, wóz   438 rb. 15 kop. 

2. Naprawa sikawek  204 rb. 99 kop. 
3. Utrzymanie narzędzi (olej, nafta, etc.)  16 rb. 57 kop. 
4. Służba przy narzędziach            79 rb. 
5. Drobne wydatki: druki instrukcji, sprawozdania, ogłoszeń, wsparcia udzielone 2-m 

członkom po pożarze, etc.  99 rb. 32 kop. 
6. Pobudowanie szopy i gimnastyki         500 rb. 
7. Kupno 100 kasków metalowych         475 rb. 
8. Koszta urządzenia loterii fantowej         199 rb. 56,5 kop. 

Razem:        2002 rb. 59,5 kop.  
 
W tym też roku wybudowano szopę na narzędzia. Budynek znajdował się przy 

zbiegu ulic Krótkiej i Jatkowej. Sprzętu pilnował dozorca opłacany z funduszy straży 
pożarnej. 

 
 

3. Działalność operacyjna jednostki 
 

Łomżyńskie Towarzystwo Ogniowe podzielono na oddziały. Było ich pięć. 
Każdy miał przypisane zadania, dzięki czemu w momencie uczestnictwa w akcji nie 
było niedomówień i dezorganizacji42.  

 
Topornicy 
Ich zadanie polegało na ratowaniu ludzi, inwentarza i majątku oraz lokalizacji 

źródła pożaru. Odział ten był najbardziej prestiżowy i reprezentacyjny. To to on 
znajdował się na pierwszej linii ognia. Jak twierdzi K. Szablak służba w tym oddziale 
wymagała najwyższego strażackiego wtajemniczenia. To o członkach tego oddziału  
rosły legendy i na ich piersiach błyszczało najwięcej medali. Wyposażeni byli mię-
dzy innymi w liny (po zawieszonych zwojach łatwo rozpoznać ich na fotografiach), 
kotwice i topory. Pozdrawiali się okrzykiem „Czołem, druhu po toporze”. Pierw-
szym komendantem był Zdzisław Redel. Po nim dowództwo przejął Szymon Sa-
__________ 
 
42 Na podstawie K. Szablak, dz. cyt., s. 46–47. 



MARTA ŁĘPICKA 

 

42
____________________________________________________________________________________________________________ 

dowski, którego pomocnikami byli od 1902 roku Kazimierz Horoszewicz43, zaś po 
1905 roku Adam Dardziński.44  

 
Sikawnicy 
Jak sama nazwa wskazuje, odpowiadali za obsługę sikawek. To najliczniejszy 

oddział, posiadał tyle dziesiątek, ile sikawek (każda obsługiwała swoją). Sikawnik 
zobowiązany był do zapoznania się z zasadą działania i budowy sikawek oraz dbania 
o powierzony sprzęt. W każdej dziesiątce był jeden prądownik i jego pomocnik mia-
nowani przez naczelnika straży. Pierwszym komendantem został Juliusz Maliszew-
ski, po nim Feliks Śmigielski z Leonem Wejmarem jako pomocnikiem.  

 
Wodziarze 
To oddział, który dostarczał wodę do pożaru. W razie potrzeby wodę dostar-

czali opłacani z własnych funduszy woziwody i są to kwoty około 75 kop.45 za do-
starczenie dwóch pierwszych beczek, a dwie kolejne już po 50 kop., następne po 25 
w nocy i 20 kop. w dzień)46. Pojawiały się głosy, by woziwody dostarczali wo- 
dę w ramach obywatelskiego obowiązku, ale naczelnik straży Tadeusz Chodźko na 
łamach „Ech Płockich i Łomżyńskich” uznał to za niegodne. Wodziarze ściśle 
współpracowali z sikawnikami. Pierwszym komendantem był Aleksander Ra-
kowski, a następnie obowiązki przejął Adolf Galiński i Jan Sobolewski jako po-
mocnik. 

 
Ratownicy, zwani również bosakarzami 
W tym przypadku również sama nazwa mówi najwięcej o obowiązkach zastę-

pu. Praca ich polegała, podobnie jak oporników, na ratowaniu ludzi, inwentarza  
i mienia, tyle że czynności te były wykonywane na dole. Odciągali oni bosakami 
zrzucane z góry przedmioty oraz gasili je. Ponadto, zabezpieczali budynki znajdujące 
się w pobliżu źródła pożaru, by ogień się nie rozprzestrzeniał oraz prowadzili roz-
biórkę dogaszonych budowli. Przygotowywali również teren do akcji. Wyposażeni 
byli w topory, bosaki, grace, drabiny, wory ratunkowe. Na ich wyposażeniu znajdo-
wał się wóz rekwizytowy. Oddział składał się z 3 dziesiątek. Pierwszym komendan-
tem był Bolesław Kisielewski, po nim Stanisław Hermanowski z zastępcą Filipem 
Bądzinskim. 

 
 

__________ 
 
43 Zarząd policmajstra łomżyńskiego 1867–1917, Sprawozdanie z czynności i funduszów Towarzystwa 

straży Ogniowej ochotniczej w Łomży za 1902 r., syg. 15, k. 11. 
44 Zarząd policmajstra łomżyńskiego 1867–1917, Sprawozdanie z czynności i funduszów Towarzystwa 

straży Ogniowej ochotniczej w Łomży za 1905 r., syg. 15, k. 11. 
45 Kopiejek. 
46 „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1900, nr  90, s. 2. 
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Pilnujący, zwani też ochroną  
Ich zadanie polegało na ochronie terenu oraz mienia odratowanego w czasie po-

żaru. Pilnowali, by nikt nieupoważniony nie przedostał się na miejsce zdarzenia oraz 
nie zginęło nic z dobytku pogorzelców. W oddziale tym służyły osoby starsze, za-
ufane, które z racji wieku nie mogły służyć w innych oddziałach. Oni jedni upoważ-
nieni byli do nienoszenia munduru, a tylko strażackiego znaczka. Pierwszym ko-
mendantem został Stefan Łuniewski, po nim Adam Jastrzębski z pomocnikiem Józe-
fem Lichomskim.  

 
Oddział 190047 1901 1902 

Topornicy 52 84 84 
Sikawkowi 43 40 40 
Wodny  40 32 32 
Ochrony  36 32 32 
Sanitarny  40 10 10 

 
Po względem ogniowo-administracyjnym, Łomża podzielona była na sześć 

cyrkułów48. Mianowany w każdym z nich nadzorca, miał obowiązek baczenia, aby 
dostarczane były narzędzia i środki ratunkowe, których kontrola jest im powierzona. 
W zakresie czynności nadzorców było także pobieranie składek od członków hono-
rowych, w ich cyrkułach mieszkających49. Domy naczelników oraz ich zastępców 
miały oznakowanie.  
Cyrkuł I  – okolice ul. Dworna, Giełczyńska, Senatorska – naczelnik Apolinary 

Edukiewicz.  
Cyrkuł II  – okolice ul. Dworna, Polowa, Cerkiewna – naczelnik Jan Nieziołomski. 
Cyrkuł III  – okolice ul. Zjazd, Nadnarwiańska, Adamowska – naczelnik Fryderyk 

Szpitz.  
Cyrkuł IV  – okolice ul. Nowy Rynek, Długa, Piękna – naczelnik Stanisław Dunin.  
Cyrkuł V  – okolice ul. Długa, Krótka, Rządowa – naczelnik Alfred Śmiarowski.  
Cyrkuł VI  – okolice ul. Rybaki, Zamiejska – naczelnik Karol Szteinmetz. 

 
Od roku 1902 z tego oddziału wydzielono dziesiątkę sanitarną. Głównym ich 

zadaniem było udzielenie pierwszej pomocy zarówno pogorzelcom, jak i rannym 
__________ 
 
47 T. Olejnik, Materiały źródłowe do dziejów stowarzyszeń ochotniczych straży ogniowych w Królestwie 

Polskim zawarte w wydawnictwie Carsko-Rosyjskiego Towarzystwa Pożarniczego – Pożarnyj Kalien-
dar, cz. I, Mysłowice 1990, s. 122–123.  

48 Cyrkuł, (z niemieckiego Kreis ‘okręg’) to nazwa jednostki podziału administracyjnego kraju (odpo-
wiednik powiatu) lub miasta (odpowiednik dzielnicy) skupiające po około 500 obywateli podziała taki 
wprowadziła w miejsce jurydyk konstytucja Sejmu Czteroletniego z 30 czerwca 1791 cytat za: 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Cyrku%C5%82. 

49 APB odział w Łomży Ochotnicza Straż Ogniowa w Łomży sygn. 1 zeszyt 38, k. 4.  
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strażakom. Posiadali oni apteczkę i nosze. Dowodził lekarz, a pod jego nieobecność 
felczer. Dowódcy wybierani byli przez zarząd i jemu też składali sprawozdania.  
W sprawozdaniu 1902 roku wymienia się trzech lekarzy: Stanisław Michałowski, 
Stanisław Kanclerz, Wacław Kanclerz oraz Józef Żochowski – felczer. 

Ponadto jak pisze Chodźko ustanowiono cyrkułowych nadzorców. Ci zaś, przy 
swoich domach (które są odpowiednio oznaczone) mają zamontowane dzwonki, 
informujące o zagrożeniu. Zatem powiadamiać może każdy mieszkaniec, który za-
uważy ogień.  

Zarząd polecił mi wyjednać u władz odpowiednich pozwolenie na urządzenie 
telefonów i dzwonków elektrycznych dla użytku straży, sprawa więc alarmowania 
strażaków zostanie w niedalekiej przyszłości pomyślnie rozwiązana50. 

I tak nadzorcami cyrkułowymi (trębaczami) z roku 1902 byli: 
I cyrkuł z przedmieściem Pociejewo 

  1. Paweł Dąbrowski z I oddziału, ul. Dworna, dom własny; 
  2. Mikołaj Malinowski z V oddziału, ul. Senatorska, dom Marczaka; 
  3. Aleksander Witkowski z I oddziału, ul. Giełczyńska, dom brata. 

II cyrkuł  
  4. Stanisław Galiński z V oddziału, ul. Dworna, dom Michałowskiego; 
  5. Adolf Kostro z II oddziału, ul. Polowa, dom Hurkiewicza; 
  6. Henryk Guzikiewicz z oddziału II, ul. Cerkiewna, dom Śledziewskiego. 

III cyrkuł 
  7. Józef Jankowski z V oddziału, ul. Zjazd, dom Rozenszejna; 
  8. Józef Brynczak z III oddziału, ul. Nadnarwiańska, dom Pogroszewskiego; 
  9. Antoni Parzych z V oddziału, ul. Adamowska, dom własny. 

IV cyrkuł 
10. Władysław Fleury z V oddziału, Nowy Rynek, dom Czerwonko; 
11. Edward Lineburg z V oddziału, ul. Długa, dom Katza; 
12. Edmund Suchcicki z V oddziału, Nowy Rynek, dom własny; 
13. Władysław Łuniewski z IV oddziału, ul. Piękna, dom Młynarzewicza. 

V cyrkuł 
14. Aleksander Bagiński z V oddziału, ul. Długa, dom Rafałowskiego; 
15. Aleksander Kraiński z V oddziału, ul Krótka, dom Iwanickich; 
16. Jankiel Muszyński z V oddziału, ul. Rządowa, dom własny; 
17. Józef Beber z V oddziału, ul. Długa, dom Jakubowskiego. 

VI cyrkuł 
18. Aleksander Rydzewski z V oddziału, ul. Rybaki, dom Perły; 
19. Edwin Szczepański z V oddziału, ul. Zamiejska, dom Zielińskich. 

 
 

__________ 
 
50 Tamże. 
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4. Pozastatutowa działalność straży 
 

W sprawozdaniach, które zachowały się za lata 1880/81, 1902 i 1905 czytamy, 
że łomżyńscy strażacy byli bardzo pracowitymi i sumiennymi druhami. Nawet gdy  
7 września 1880 roku naczelnik zwołał fałszywy alarm w celu wypróbowania czuj-
ności, mobilizacja trwała tylko 12 minut. Wszyscy gotowi stawili się na końcu mia-
sta. Nikt też nie sprzeciwiał się, kiedy trzeba było wyruszyć nocą (ok. 22.00) 2 paź-
dziernika 1880 roku do pożaru jaki wybuchł w Piątnicy leżącej 2 wiorsty od miasta. 
Członkowie uznali, że straż ma obowiązek nieść pomoc i niemal wszyscy członko-
wie czynni do ognia się zgromadzili. 

Pomimo wzorowego wykonywania działań na polu operacyjnym, 17 lutego 
1895 roku straż łomżyńska, a wraz z nią prezydent miasta, otrzymała upomnienie51 
od gubernatora łomżyńskiego czytamy w nim: zarząd i magistrat miasta Łomży nie 
zwraca żadnej uwagi na prawidłowy wygląd zewnętrzny sprawozdań, które są napi-
sane na złej jakości papierze i niezrozumiałym pismem. Zacieranie błędów, z błęd-
nymi wynikami, błędami gramatycznymi w tekście52, czasami zdarza się, że w nich są 
nazwy komendantów i brygadzistów ich pomocników i innych nieprzewidzianych 
ustawą stanowisk. [...] Proponuję Wam osobisty nadzór53. 

Natomiast dnia 7 września 1896 roku Kancelaria Gubernatora m. Łomży nadała 
pismo nr 11 845 r. kierowane do administracyjnego oddziału Zarządu Łomżyńskiej 
Guberni, w którym stwierdziła, że gubernator nie ma żadnych wiadomości ani o 
działaniach, ani o środkach wspólnoty. Nie może zatem dyskutować o prawidłowym 
sporządzeniu sprawozdania oraz informuje, że w kompetencji Kancelarii Gubernato-
ra mogą być rozpatrywane sprawy dotyczące spraw wspólnot pożarniczych, ale tylko 
tych, które są otrzymane z administracyjnego oddziału. Jednocześnie zwraca wszel-
kie przesłane sprawozdania i raporty.  

Przychód straży za rok 1898 wyniósł 2233 rb. i 3 kop. Z czego 671,62 rb. to 
składki członkowskie i 1186,16 rb. zapomogi z guberni. Ponadto towarzystwa aseku-
racyjne rosyjskie i warszawskie wypłaciły straży po 200 rb., a kasa miejska na 
utrzymanie w porządku narzędzi 31,73 rb. Dodatkowym wpływem był dochód  
z przedstawienia p. Zimajerowej – 94,85 rb. Z roku ubiegłego w kasie zostało 
48,64 rb. W sprawozdaniu wymieniony rok strażacy zgodnie stwierdzają, że gdyby 
nie zapomogi, trudno by im było funkcjonować.  

 

__________ 
 
51 APB, Kancelaria Generała Gubernatora., Rząd Gubernialny Łomżyński (1867–1918) – Wydział Ad-

ministracyjny, Referat I, Okólniki i sprawozdania.  
52 Tekst pisany był w języku rosyjskim. 
53 Nadzór ten polegał na sprawdzeniu napisanych sprawozdań w liczbie trzech egzemplarzy dopiero po 

tym oddany do Zarządu Guberni do 1 lutego każdego roku.  
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Wydatki zaś poniesiono na:  
roboty kowalskie – 464,74 rb.; 
roboty krawieckie – 393,10 rb.; 
nagrody i pensje dla stróża – 222 rb.; 
wynajęcie lokalu ze światłem, opałem i usługą – 112,50 rb. 
Reszta rozchodu, czyli 1855 rb. i 66 kop składa się z drobnych kilkudziesięcio-

rublowych sum (w tym 89,50 rb. na nagrody i zapomogi). Na rok 1899 zostało  
377,36 rb. Ogółem wybuchło w mieście 6 pożarów (3 w mieście, 2 w Piątnicy,  
1 poza miastem). Prezesem był S. Michałowski, naczelnikiem T. Chodźko z pomoc-
nikiem I. Malewiczem54. 

Strażacy bardzo szybko zyskali zaufanie społeczne. Ich zaangażowanie w życie 
miasta, a także wizytowy, odświętny ubiór był przyczyną zapraszania ich na niemal-
że wszystkie imprezy w mieście. Przytoczyć tu można przemarsz przez miasto  
w dniu koronacji Mikołaja II55, liczne festyny, majówki, święta kościelne. Wszystko 
byłoby dobrze, gdyby nie to, że służba w straży była dla wielu zajęciem dodatko-
wym i udział w tego typu uroczystościach pokrywał się z dniem pracy. Rezultatem 
tego był apel naczelnika T. Chodźki na łamach „Ech Płockich i Łomżyńskich”. Czy-
tamy w nim: [...] komuś przyjdzie na myśl uświetnić uroczystość, czy zabawę pu-
bliczną (nawet na cel dobroczynny) przybyciem strażaków w uniformie. Naczelnik 
zwykle ulega prośbie, choć strażacy w duchu są temu bardzo nieprzychylni, ale jako 
posłuszni podkomendnym maszerują gdzieś na plac czy do ogrodu publicznego, aby 
utrzymać tam porządek. Jeśli rzecz ta dzieje się w niedzielę, to jeszcze mniejsza o to, 
choć i w takie dnie strażak ma obowiązek względem żony i dzieci, które by chciał 
poprowadzić na przechadzkę. Ale jeżeli uroczystość czy zabawa odbywa się w dzień 
powszedni to zupełnie usprawiedliwieniem jest niezadowolenie strażaków, których 
odrywają od pracy dla uświetnienia zabawy czy parady. [...] Wołają straż dla utrzy-
mania porządku podczas „wianków”, przejazdu dygnitarzy. Jeżeli dołączymy do 
tego czuwanie w teatrze, cyrku podczas przedstawień i inne występy, to przyjdziemy 
do przekonania, dlaczego często zamiast rozwoju, towarzystwa ogniowe upadają56. 

Ponadto opisuje też otwarcie herbaciarni, na które zaproszono straż, aby pilno-
wała bezpieczeństwa. Uroczystość trwała 6 godzin, przeliczając to na zarobek stra-
żaków, wychodziło: 75 kop. dniówki razy 6 godzin trwania imprezy dla 205 druhów, 
to jest 153,75 rb.  

W 1899 straż łomżyńska wynajęła lokal na kancelarię straży pożarnej. Związa-
ne było to prowadzeniem licznej korespondencji i dokumentów księgowych. 
Z pomieszczenia tego korzystano do 1 stycznia 1903 roku, ponieważ Dyrekcja To-
warzystwa Kredytowego Miejskiego ofiarowała bezpłatnie pomieszczenie na kance-
__________ 
 
54 „Echa Płockie i Łomżyńskie”, 1899, nr 36, s. 2–3. 
55 18 V 1896 r. przyp. autora. 
56 „Echa Płockie i Łomżyńskie”, 1899, nr 64, s. 2. 
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larię straży. Jednocześnie wszystkie sprawy urzędowe przejął również bezpłatnie 
Antoni Rogiński.  

Strażacy pomimo przydzielonych zadań pełnili również dodatkowe dyżury noc-
ne. Odbywały się one codziennie od godziny 22.00 wieczorem do 4.00 rano od 15 
czerwca przez 5 członków czynnych straży pod przewodnictwem kolejno zmieniają-
cych nadzorców cyrkułowych lub komendantów do 3 września, gdy minęła obawa 
gwałtowniejszych pożarów. Aby wzorowo wykonywać swoje zadania, strażacy 
mieli, począwszy od 17 maja do końca września, w każdą niedzielę ćwiczenia gim-
nastyczne. Odbywały się one na placu miejskim pod cmentarzem w niedziele we 
wczesnych godzinach rannych.  

W myśl statutu normalnego z 1898 istniała możliwość zakładania przy jednost-
kach zespołów muzycznych – orkiestr. Głównym ich założeniem było uświetnianie 
imprez strażackich oraz kulturalnych miasta. Aby powołać zespół do życia, wyma-
gano zgody gubernatora. Orkiestry były prestiżem, wizytówką. Ponadto ich koncerty 
doskonale podreperowywały skromny strażacki budżet.  

 Zgoda na działanie przy jednostce orkiestry strażackiej nadeszła w 1900 roku. 
Kapelmistrzem został Aleksander Kraiński. Orkiestra liczyła 33 członków57. Od tej 
chwili orkiestra uświetniała swoimi występami majówki i różnego typu imprezy kultu-
ralne i patriotyczne. W tym samym roku straż w Łomży otrzymała na zakup pary koni 
240 rb. oraz 260 rb. na ich utrzymanie. Konie te zostały umieszczone w stajni przy 
ratuszu i były zawsze w pogotowiu na wypadek ognia58. Przy okazji tego zakupu za-
rzucono strażakom to, że zwierzęta te nie przebywały tam, gdzie składowano narzędzia 
(szopa) Podsunięto też pomysł ulokowania tam dużej sikawki, co według korespon-
denta usprawniłoby działania logistyczne w razie pożaru. Ponadto wysunięto też po-
mysł, ażeby konie te, które gdy nie ma pożaru stoją bezczynnie, mogłyby dostarczać 
wodę do przemywanie rynsztoków przy ulicach Dwornej i Długiej. 

24 maja 1900 roku (czwartek) odbyło się w sali Koła Muzycznego ogólne 
zgromadzenie członków straży ogniowej ochotniczej. W korespondencji nadesłanej 
do „Ech Płockich i Łomżyńskich” odnajdziemy skargę, która dotyczy rozesłania 
zawiadomień dotyczących zebrania. Autor zarzuca zarządowi, że powiadomienia 
dotarły do zainteresowanych na dzień lub dwa przed posiedzeniem, co według niego 
jest karygodne, gdyż podejmowane sprawy są na tyle ważne, że należy z nimi zapo-
znać się dużo wcześniej, by móc na ich temat wyrazić swoje zdanie59.  

Zebranie otworzył o godz. 5.00 prezydent miasta. A. Chrzanowski.  
Porządek zebrania: 

1. Wysłuchanie sprawozdania za rok 1899.  

__________ 
 
57 Osobowy skład orkiestry aneks nr 1. 
58 „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1900, nr  44, s. 3. 
59 „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1900, nr  9, s. 3. 
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2. Wyznaczenie 50 rb. na urządzenie apteczki przy wozie rekwizytowym dla człon-
ków straży60. 

3.  Oznaczenie minimum 500 rb. jako ofiary na korzyść Towarzystwa dla życzących 
być zapisanymi w poczet członków honorowych i 50 rb. dla członków ofiarodaw-
ców zaliczenie kasy przemysłowców do członków honorowych Towarzystwa za 
ofiarowanie 500 rb. instrukcję dla nadzorów cyrkułowych 

4. Wyasygnowanie 75–100 rb. rocznie na wydatki kancelaryjne. 
5. Organizacja własnej orkiestry. 
6. Wyznaczenie 50–75 rb. na obchód roczny założenia straży ogniowej. 
7. Sposób obchodu 20-letniej rocznicy istnienia Towarzystwa. 

W sprawozdaniu corocznym pisanym dla gubernatora za rok 1900 czytamy: 
Drużyna pożarnicza w mieście Łomżą założona 3 lipca 1877 roku. Liczba członków 
364. W tym: zaszczytnych 5, stałych 115, ochotników 98, współzawodników 136  
i 10 sanitariuszy. Suma wpływu ze wznosów członkowskich wynosi ok. 700 rubli 
rocznie. Liczba pomp, które posiada drużyna wynosi 761. 

 
Przychód straży za rok 1902  
Remanent z roku 1901  849,78 rb. 
Z kasy miejskiej na smary do sikawek 680,75 rb. 
Składki wpisowe od członków     2 rb. 
Składki od członków rzeczywistych     2 rb. 
Z kasy  miejskiej na utrzymanie koni 260 rb. 
Zwrot pożyczki wydanej stróżowi Jelonkowi   60 rb. 
Procent z Kasy Przemysłowców z rachunku straży   34,55 rb. 
Zapomoga z Kasy Przemysłowców za rok 1901   50 rb. 
Zapomoga z Kasy Przemysłowców za rok 1902 150 rb. 
Zapomoga od I Rosyjskiego Towarzystwa Ubezpieczeń   35 rb. 
Dochód z przedstawienia cyrkowego   41,32 rb. 
Dochód ze ślizgawki     9,85 rb. 
Ofiara od p. Kratza     5 rb. 
Dochód za wypożyczenie pochodni     6 rb. 
Ofiara na chorągiew straży   40 rb. 
Dochód za 1 stycznia 1903 r. wynosił       2207 rb. 98 kop. 
 
Rozchód  
Roboty stelmaskie i stolarskie          63,75 rb. 

__________ 
 
60 W rezultacie ustalono 50 rb na urządzenie apteczki jednorazowo, a nie jak żądano we wniosku rocznie, 

„Echa płockie i łomżyńskie” nr 47/ 1900, s. 2. 
61 APB, Kancelaria Generała Gubernatora, Rząd Gubernialny Łomżyński (1867–1918) – Wydział Ad-

ministracyjny, Referat I, Okólniki i sprawozdania. 
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Roboty rymarskie     31 rb. 
Roboty blacharskie i mosiężnicze     80, 60 rb. 
Roboty krawieckie     65,88 rb. 
Roboty kowalskie   162,50 rb. 
Roboty szklarskie       5,51 rb. 
Roboty powroźnicze       2,50 rb. 
Utrzymanie koni   260 rb. 
Pensja służbie przy szopie   240 rb. 
Pensja Dyrektorowi orkiestry   175 rb. 
Pensja stróżowi przy sali orkiestralnej     35 rb. 
Zapomoga strażakom   140,30 rb. 
Lekarstwa strażakom       7,23 rb. 
Wynajem lokalu na kancellaryę straży   100 rb. 
Sukno na mundury   214,46 rb. 
Wynajem koni na próby       5 rb. 
Koszt zbierania składek     99, 75 
Reperacja instrumentów muzycznych, nuty, papier do nut  
i nabyte utensylia dla orkiestry   128, 04 rb. 
Beczki     12 rb. 
Materiały piśmienne       1,33 rb. 
Druk sprawozdania, list wyborczych, biletów itp.      80,95 rb. 
Opał, światło, nafta i smary   170,73 rb. 
Drobne wydatki, jako – to: woda do beczek, asenizacja,  
kominiarz, guma, sznury i inne utensylia niezbędne  
dla reperacji instrumentów     45, 40 rb. 
Razem:  2126, 93 ½ rb. 
 
Ponadto, jak czytamy w sprawozdaniu w roku 1902, przybyło strażakom 13 

mundurów, 3 bluzy płócienne, 7 pasów rzemiennych, 7 kasków, bańka blaszana do 
nafty, 6 kijów do chorągiewek, 1 samowar blaszany, 4 bosaki, 6 futerałów do klarne-
tów, 1 baryton, 1 kornet, 22 sztuki zestawów nut. 

W latach (1892–1902) Łomżyńska Straż Ogniowa ugasiła 53 pożary62. 
Jednym ze znaków charakterystycznych strażaków był sztandar. Jego posiada-

nie było dla wielu jednostek czymś więcej niż identyfikacją z działalnością straży to 
jak pisze J. R Szaflik: [...] szerzenie ducha narodowego w społeczeństwie, rozbudza-
nie dumy z organizacji, pod której sztandarem służyli ludzie młodzi, odważni i gotowi 
w każdej chwili do poświęceń w imię interesów społecznych [...]63.  

__________ 
 
62 Na podstawie Obzorów Łomzinskoj Gubernii za lata (1879–1907). 
63 J. R. Szaflik, dz. cyt., s. 113.  
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Każda jednostka chciała więc sztandar posiadać. Niestety, przeszkodą była jego 
wysoka cena oraz protesty władz gubernialnych. Środki na ten cel czerpano ze zbió-
rek ulicznych, imprez organizowanych przez druhów m.in. zabaw tanecznych, balów 
sylwestrowych, koncertów orkiestr, przedstawień teatralnych. Taką inicjatywę podję-
to również wśród członków Łomżyńskiej Straży Ogniowej. Na zebraniu corocznym 
sprawozdawczo-wyborczym za rok 1902/1903 przedstawiono rysunki chorągwi, 
z czego zwycięskim okazał się szkic Antoniego Rogińskiego. Na sztandarze tym  
z jednej strony św. Florian unoszący się w obłokach dymu i lejący wodę na palące 
się gmachy kościoła farnego i gimnazjum męskiego, z drugiej strony herb miasta na 
złocistej tarczy z insygniami straży otoczony od dołu wieńcem laurów i liści dębo-
wych64.  

W 1905 roku przypadło 25-lecie powstania Towarzystwa Straży Ogniowej 
Ochotniczej w Łomży. Obchody święta zaplanowano na 10 lipca. Ze względu na 
niespokojny okres związany z wydarzeniami politycznymi obchody były bardzo 
skromne. Po nabożeństwie przy dźwiękach strażackiej orkiestry w odświętnych 
mundurach przemaszerowali ulicami miasta. Zasłużonym wręczono pamiątkowe 
medale. W związku z jubileuszem został publicznie pokazany nowy sztandar jed-
nostki.  

W latach 1905–1914 straż łomżyńska miała ugruntowaną opinię i pozycję 
w społeczeństwie. Zasłużyła sobie na pochwałę oraz uznanie władz miejskich i gu-
bernialnych, gdyż w 1910 r. Łomżyńska Straż Ogniowa otrzymała 1300 rubli zasiłku 
udzielonego przez Zarząd Wzajemnych Ubezpieczeń Budowli od Ognia65. Podobnie 
gubernatorzy zdawali sobie sprawę z pożytecznej roli straży ogniowych, dokładali 
wszelkich starań, ażeby towarzystwa ogniowe rozwijały się. Taka sytuacja miała 
również miejsce w guberni łomżyńskiej, gdzie po poparciu wniosku strażakom  
(w tym czasie66 działało już 14 jednostek) udzielono wsparcia na ogólną kwotę 
24 150 rb. oraz wyznaczono roczną dotację dla straży z miast powiatowych – 
300 rb., straży działających w osadach – 250 rb., zaś dla łomżyńskiej 600 rb.67. 

Z inicjatywy Związku Floriańskiego od 29 sierpnia do 7 września w Łomży 
zorganizowano kursy pożarnicze. Niestety, przystąpiło do nich mniej druhów, niż się 
spodziewano. Na rozesłane prze organizatorów zaproszenia odpowiedziało 11 straży, 
z czego przyjechali delegaci tylko z 9, m.in. z: Nowogrodu, Troszyna, Ostrowi, 
Miastkowa, Zambrowa i Rzekunia. Wykłady i ćwiczenia prowadził inspektor do 
spraw pożarnictwa Tadeusz Brzozowski przybyły z Warszawy. Na 20 słuchaczy do 
egzaminu przystąpiło 18 osób. W komisji zasiedli prócz prowadzącego, pp. inż.  
M. Koniczny taksator Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych oraz P. Selens na-

__________ 
 
64 http://www.lomza.com/straz/ Historia straży pożarnej (w skrócie).  
65 T. Olejnik, dz. cyt., s. 105. 
66 Chodzi tu o lata 1904–1910. 
67 AGAD, GGW sygn. 102 882, k.50-51 cyt za: T. Olejnik, dz. cyt., s. 104. 
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czelnik straży ogniowej. Z Łomży byli to: A. Antoniewicz, E. Andruszkiewicz,  
M. Danielewski, inż. M. Konieczny, W. Lineburg, B. Marusek68. 

Do roku 1914 życie strażackie upływało pod znakiem pracy w mieście i dla 
miasta. Straż powiększała szeregi członków oraz zasób sprzętu. W latach 1911–1914 
wybuchało 3–6 pożarów rocznie69. W roku 1914 w związku z rozbudową miasta 
miasto dodatkowo opłacało 20 nocnych stróżów. W tym samym roku magistrat 
przekazał na remont pomieszczenia ze sprzętem pożarniczym 167 rb.70. Sprzęt ten 
w sumie 108 pozycji należał do majątku miejskiego.  

Nie można pisać o historii Łomży, nie biorąc pod uwagę zasług, jakie do niej 
wniosła straż ogniowa. Dzięki niej miasto zostało ocalone przed plagą pożarów, 
doczekało się orkiestry dętej, a mieszkańcy zyskali pewność, że mogą spać spokoj-
nie. 

Mam świadomość, że powyższy artykuł nie wyczerpuje w pełni tematu. 
W archiwach istnieją jeszcze dokumenty mówiące o codziennych zmaganiach dru-
hów, jednakże ze względu na ich stan oraz fakt, że pisano je w języku rosyjskim, 
odręcznie i często ołówkiem – nie można ich odtworzyć. Pozostał zatem tylko szkic, 
który pozwoli choć przez moment powrócić w czasy, kiedy działała, grała i służyła 
Łomżyńska Straż Ogniowa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
68 „Przegląd Pożarniczy” 1912, nr 2, s. 5–8. 
69 A.C., Dobroński, dz. cyt., s. 180. 
70 Tamże, s. 31. 
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Aneksy 
 

1. Skład orkiestry  
Aleksander Kraiński – kapelmistrz 
Jan Antonowicz 
Witold Bargielski 
Izaak Biszkowicz 
Romuald Bielicki 
Stanisław Bieńkowski 
Jakub Blumowicz 
Wincenty Bonarowski 
Józef Brynczak 
Władysław Borkowski 
Jan Cieśmielewski 
Jan Czerwonko 
Michał Dąbrowski 
Teodor Filipinko 
Stefan Jarzębowski 
Michał Jemielita 
Konstanty Judycki 
Kazimierz Kowalewski 
Władysław Ksepko 
Edward Kuczewski 
Bronisław Makowski 
Aleksander Malinowski 
Michał Maśliński 
Witold Monikowski 
Nikodem Przestrzelski 
Władysław Sokołowski 
Antoni Wróblewski 
Władysław Wróblewski 
Czesław Wróblewski 
Aleksander Zagroba 
Stanisław Zakrzewski 
Władysław Zwierzyński 
Adam Jastrzębski 
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2. Wykaz członków ofiarodawców: 
 

Zygmunt Andruszkiewicz Lucjan Czajkowski 
Bassiner wdowa Abram Czajka 
Marym Berent Beniamin Czarka 
Kundel Berman Czerwonko wdowa 
Białostocka wdowa Faustyn Czochański 
Synowie Marcela Bieleckiego Teofil Czochański 
Marya Bielicka Humilianna Czyżewska 
Judka Blumowicz Judka Dancyger 
Blusiewicz po Kazimierzu Piotr Dąbrowski 
Tomasz Blusiewicz Paweł Dąbrowski 
Mortek i Rotsztejn Bocian Klotylda Demidenko 
Izrael Bogacki Mieczysław Tereszkiewicz 
Wacław Bogucki Józef Dłużniewski 
Boguska wdowa po Piotrze Sender Drewicz 
Mortek Boguszewicz Motek Dorman 
Szloma Boguszewicz synowie Duniny 
Mendel Botkowski Izrael Dunowicz 
Borkowska po Chaimie Stanisław Dziekoński 
Józef Bossowski Aleksander Dzieniszewski 
Wilhelmina Bossowska Rafał Dziubkiewicz 
Konstanty Bratz Zygmunt Ejbich 
Brukarze po Jośku Epsztejn Lejba 
Całka Brun Eliasz Finkelsztejn 
Jowet Buchbinder Tomasz Filochowski 
Gdal Buchbinder Kazimierz Fiedorowicz 
Chacek Bunim Reszla Flatau 
Mejer Bursztyn i Zacharewicz Florentyna Gajdzińska 
Józefa Butakowa Aszyk Galpern 
Brocha Brzezińska po Moszku Mejer Garbowski 
Sender Brzoza Władysław Gauze 
Adolf Bzura Aron – Moszk Gepner 
Lejzorg Bzurowski Hersz – Ber Gełczyński 
Edmund Cabert Zygmunt Głębocki 
Chaim Charyn Mendel Goldman 
Marya Chlebowa Nochim Goldsztejn 
Abram Chludniewicz Adolf Grabowski 



MARTA ŁĘPICKA 

 

54
____________________________________________________________________________________________________________ 

Chludniewiczowa po Dawidzie Wawrzyniec Grodzki 
J. Chmielewski i Puklewicz Gustawa Groh z synami 
Tyburcjusz Chodźko Michał Hurkiewicz 
Leon Cholewiński Abram – Jankiel Jabłonka 
Aleksander Chrystowski Eliasz Jakobi 
Włodzimierz Chyliński Franciszek Jakubowski 
Abram Cieśluk Stanisław Jakubowski 
Ciołkowski i Lewin Anzelm Jastrząb 
Chaim Cukerbraum Juszka Jelenia z synami 
Zelman Jeleń Jan Łącki 
Hona Jesionowski Jerzy Majewski 
Jan Jewsiejew Juljan Maliszewski 
Iwanicka po Józefie wdowa Mensie Margulis 
Mendel Kacanek Izrael Markus 
Stanisław Kanclerz Józef Maśliński 
Apolinary Karaszewski Piotr Maśliński 
Juljan Karbowski Franciszek Mazurkiewicz 
Lejba Karbowski Stanisław Michałowski 
Konstanty Karnicki Ignacy Merzejewski 
Gimpel Katz Florian Mikucki 
Icka Katza synowie Władysław Mikułowski 
Naftal Katz Mirewiczowa wdowa 
Moszka Katza synowie Abrama Młynarzewicza synowie 
Dawida Kawki synowie Abram Modzelewicz 
Bronisław Kozłowski Łurje Muszyńska i S. Krejna 
Mendel Klon Jankiel Muszyński 
Moszk Kociak Wincenty Narolewski 
Rozalja Kokoszkowa Antoni Niemyjski 
Chaim Kokoszko Pinches Nomberg 
Kamilla Konopko Zygmunt Nowakowski 
Paulina Kopczyńska Dawid Ofenberg 
Jankiel Korniks Maurycy Openheim 
Michał Korolec Jakub Pawlikowski 
Chaim – Ber Kossowicz Pągowsk po Napoleonie 
Moszk Kossowicz Oszer Pajkes 
Chaim Kotowicz Hersz – Fajba Perła 
Aleksander Kowalski Moszk Pianka 
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Jan Kraszewski Jan Piekarski 
Marya Krauzowa Lejba Podróżnik 
Abram Kremer Bolesław Potyński 
Kremer i Jankiel Radowicz Franciszek Przecławski 
Natan Kremer po Lipszycu Stanisław Przejmski 
Grzegorz Kulkin Jonasz Puchalski 
Leja Kupiecka Synowie Henryka Pulsty 
Michał Kurykow Jankiel Rabinowicz 
Kwiatek po Natansonie Sycha Rabinowicz 
Synowie Konstantego Lesiewskiego Raciborska wdowa 
Lewiusz Chaim Maryan Raczkowski 
Jankiel Lewkowski Moszk Rafałowicz 
Władysław Liniewicz Franciszek Röhr 
Stanisław Lipiński Judka Rotszyld 
Jan Lipiński Rogieniecki i Lipina Małka 
Mikołaj Liszew Rodszyld po Ern. Krauze 
Stanisław Lutosławski Moszk Rodszyld 
Ładzina wdowa Róża Eliasz 
Chaim Rozenberg Oszern Sztejn 
Moszk Rozental Mowsza Sztejnsapir 
Henryk Rozenwert Mendel Sztemberg 
Moszk Rubin Szolim Sztapler 
Izrael Rubinsztejn Teodor Tetzlaw 
Ilel Rybak Mieczysław Tittenbrun 
Szlema Rybak Helena Tock 
Mieczysław Rychter Wiktor Tomaszewski 
Adela Ryczyńska Fajba i Rubin Trestenowicz 
Stanisław Sadowski Amelja Trubińska 
Abram Sandacz Hersz Truskier 
Chaim Serafinowicz Franciszek Tuszkowski 
Hipolit Skłodowski Antoni Tyborowski 
Jankiel Skocznadek Synowie Tykocinera 
Isser Słucki Chaim Wapniarz 
Józefat Śmiarowski Rochla Warszawczykowa 
Maryan Śmiarowski Konstanty Waszkiewicz 
Antoni Sobolewski Wojciech Wądołowski 
Jefim Stachurski Adam Wejroch 
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Antonina Starzyńska Józef Weryho 
Marya Stępkowska synowie Zelmana Wiadry 
Aron Strjkowski Aleksander Wilcz 
Bazyli Stupin Moszk Winter 
Edmund Suchcicki Moszk Wiązowaty 
Czesław Świerczewski Aleksander Witkowski 
Szafranowicz i Lewita Franciszek Witkowski 
Zelman Szapiro Po Wójcickim Biuro Rolnicze 
Szmul Szapiro Synowie po Janie Wyszyńskim 
Gilel – Jankiel Szaraczkiewicz Teresa Żabina 
Kiwe Szarkański Chackiel Zdalekier 
synowie Hersza Szczuczyńskiego Józef Zieliński 
Adolf Szlejer Władysław Zieliński 
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3. Zestawienie sprzętu pożarniczego miasta i jednostki w latach (1879–1907)71 
 

Posiadany sprzęt Topory Rok 
Konie72 Sikawki Węże Beczki Wiadra Drabiny Bosaki duże małe 

1879  8 8 8 1 2 2 2  

1880  8 8 8 22 8 24 49  

1881  8 8 8 32 8 24 62  

1882  9 12 5 38 7 2 36 13 

1883  9 12 5 30 5 2 36 13 

1884  9 12 5 38 7 2 36 13 

1885  12 26 25 93 10 9 20 18 

1886  12 26 25 93 10 9 20 18 

1887  12 26 25 93 10 9 20 18 

1888  12 26 25 93 13 21 27 36 

1889  13 26 25 93 13 21 27 36 

1890  13 26 24 96 14 18 27 36 

1891  13 26 20 93 14 18 38 38 

1892  20 40 38 65 14 17 66 32 

1893  20 43 38 70 18 17 71 32 

1894  14 29 18 34 12 17 60 30 

1895  11 29 14 34 11 17 33 17 

1896  11 26 18 33 11 23 38 20 

1897  11 25 12 32 11 21 38 20 

1898  11 25 19 33 11 23 38 20 
1899 6873 13 11 32 79 24 54 38 20 

__________ 
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1900  6 10 14 44 13 25 135 
1901 274 32  14 43 13 25 60 75 

1902 2 10 22 14 27 12 15 135 2 

1903 2 10 32 14 43 13 25 60 75 

1904 2 10 32 13 43 13 25 65 70 

1905 2 10 32 13 43 13 25 65 70 

1906 2 10 32 13 43 13 25 65 70 

1907 2 10 32 14 43 13 25 65 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________ 
 
71 Zestawienie sprzętu zawiera jednocześnie ten, który posiadała jednostka, miasto oraz mieszkańcy. 

Wątpliwość budzi rok 1902, jednakże w oryginalnym sprawozdaniu widnieją faktycznie takie dane. 
Podawane były również wartości sprzętu, jednakże ze względu, że raz podawano wartość sprzętu po-
siadanego przez miasto raz straż, nie została ta rubryka uwzględniona. Ponadto w zsumowaniu ukazały 
się ogromne różnice w kwocie (nawet do 200 rb.) w odstępie jednego roku, a ilościowo sprzęt pozo-
stawał ten sam. Tabela na podstawie T. Olejnik, dz. cyt., s. 282, poszerzona o dodatkowe informacje 
przez autora z Obzorów łomżynskoj guberni za lata (1879–1907). 

72 W tej rubryce podano liczbę koni, którą mieszkańcy miasta zobowiązani są dostarczyć na wypadek 
pożaru w miejscu zbiórki. 

73 Podana jest tu liczba koni, które według ustawy mieli obowiązek dostarczyć mieszkańcy na wypadek 
zagrożenia. 
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Summary 
 

The above mentioned article can be treated as an attempt to bring closer and at the same 
time make interest in the history of Lomza’s fire department; show their input for the town.  

It is started with the analysis of the fires that took place through the decades in the town 
until the fire department and the hole equipment appeared in the town. Apart from that, it 
presents the history of the department, their struggle with many problems as well as their bitter 
fight with forces of nature and Russian ruler. The failure and success of the firemen is de-
scribed in that material.  

The article finishes the break of the First World War that have suspenced their activity. 
The subscribed article includes a list of orchestra members names, firemen contributions and 
table presenting the equipment used at that time. 



STUDIA ŁOMŻYŃSKIE 
tom XXI ŁOMŻA 2010 

 
 
 
CZESŁAW RYBICKI (Łomża) 
 

 

Powstanie i działalność Oddziału 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży 
do 1918 r. (część II) 
 
 

Sekcja odczytowa  
 

Rozluźnienie cenzury w Królestwie Polskim po 1905r. pozwoliło na rozwinięcie 
działalności prelekcyjnej. 29. IV. 1909r. powołano przy łomżyńskim oddziale sekcję 
odczytową. Jej kierownikiem został Ignacy Dąbrowski. W 1909r. sekcja odczytowa 
urządziła 3 odczyty. Prelegenci z Warszawy: w maju, na zebraniu ogólnym Karol 
Hofman „O Krzemieńcu”, w grudniu Aleksander Janowski, autor opracowania 
„Wycieczki po kraju” wygłosił pogadankę pt. „Nasze miasta”. Sekcja muzealna 
wspólnie z sekcją wycieczkową i odczytową w styczniu 1910r. rozesłała kwestiona-
riusz zredagowany przez Wacława Stalskiego i poprzedzony pismem przewodnim, 
ode-zwą „do inteligentnych mieszkańców wsi, miast i miasteczek Ziemi Łomżyń-
skiej”  
w sprawie zabytków przeszłości, osobliwości przyrody, pozostałych pamiątek i rze-
czy godnych obejrzenia, dokąd należałoby odbyć wycieczki i skąd należałoby czer-
pać materiały”. W kwestionariuszu umieszczono pytania dotyczące posiadanych 
przez respondentów zbiorów muzealnych, okazach i innych materiałach krajoznaw-
czych. Zebrane informacje miały być pomocne przy tworzeniu oddziałowych zbio-
rów muzealnych. Wysłano 325 egzemplarzy. W raz z napływem odpowiedzi mate-
riał miał być opracowywany przez poszczególne sekcje. W ciągu 3 miesięcy od daty 
wysłania otrzymano 7 odpowiedzi, w późniejszym czasie dosłano jeszcze 2. W zwią-
zku znikomym odzewem na kwestionariusz postanowiono gromadzić informacje  
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z broszur, rozmów – wywiadów z osobami posiadającymi odpowiednią wiedzę  
i z gazet. Podzielono się zadaniami i stworzono w ramach sekcji wycieczkowej dzia-
ły: opisowy, przyrodniczy, ekonomiczny, kulturalny, danych ekonomicznych, da-
nych statystycznych z dziedziny szkolnictwa i oświaty, budownictwa, archeologii, 
muzyki i śpiewu ludu. W 1910r. odczyt Dzierżyńskiego z Warszawy „W krainie 
starego lodowca” nie doszedł do skutku „gdyż latarnia do obrazów niknących w os-
tatniej chwili odmówiła posłuszeństwa z powodu zepsucia się palnika”. Ta awaria 
oraz brak miejscowych osób mogących wygłosić interesujący odczyt była przyczyną 
zrealizowania w tym roku tylko 3 odczytów. W 1910r. Nie były one w tym roku zbyt 
licznie nawiedzane przez mieszkańców Łomży. 13 III 1911r., na łamach „Ziemi” 
Aleksander Janowski poinformował, że na przełomie 1910 i 1911r. „konieczność 
oszczędnej gospodarki funduszami zmusiła sekcję odczytową w Łomży do zanie-
chania odczytów publicznych.” 3 II 1911r. odbyły się pierwsze 2 odczyty. Franci-
szek Stopa mówił „O Niemnie”. 6 III 1911r. pokazano przezrocza do „Pieśni o ziemi 
naszej” Wincentego Pola z deklamacją wybranych fragmentów jego poezji. Członek 
zarządu przedstawił charakterystykę krajobrazu polskiego. Fundusze uzyskane z 2 
odczytów w kinoteatrze „Mirage” z dnia 19 V 1911r. postanowiono przeznaczyć na 
wydanie serii pocztówek poświęconych Ziemi Łomżyńskiej. Odczyt p.t. „Dziedzic-
two epoki lodowcowej” powtórzony został dwukrotnie. Wygłosił go Wacław Jacuń-
ski z Warszawy. Był on ilustrowany przezroczami wykonanymi przez Antoniego 
Dobrowolskiego, który w latach 1897–1899 wraz z Henrykiem Arctowskim uczest-
niczył w belgijskiej wyprawie na biegun południowy. W 1911r. nastąpiła poprawa 
zainteresowania mieszkańców Łomży odczytami. „Wspólna Praca” z tego roku 
poinformowała po jednym z odczytów, że „wbrew przypuszczeniom, że naukowy 
charakter tego wieczoru nie wzbudzi należytego zainteresowania ogółu, przestronna 
sala kinematografu podczas dwukrotnie wygłoszonego odczytu była szczelnie wy-
pełniona publicznością.” Wieczorne odczyty w kinematografie „Mirage” gromadziły 
setki osób, nie wniosły jednak spodziewanych korzyści majątkowych do budżetu 
towarzystwa z powodu niekorzystnych warunków wynajęcia sali, które narzucił 
właściciel. W 1912r. tylko 1 odczyt pt. „Suwalszczyzna” wygłosił przewodniczący 
sekcji Adam Mieczkowski. Wysłuchało go 78 osób. W 1913r. sekcja odczytowa 
przygotowała 2 odczyty: „Dzieje malarstwa w Polsce” i „Popularna pogadanka  
z chemii”. W 1913r. odczytów wysłuchało 270 osób. Działalność towarzystwa 
obejmowała zagadnienia, które budziły myśli o samodzielnym bycie państwa pol-
skiego. W 1914r. „Głos Łomżyński” pozytywnie docenił działalność odczytową, 
popularyzowanie krajoznawstwa, wiedzy historycznej, geograficznej oraz inicjatywy 
w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego podczas wycieczek krajoznawczych 
oraz organizację muzeum krajoznawczego w 1913r. Jednocześnie ubolewał nad 
małym zainteresowaniem działalnością towarzystwa w społeczeństwie łomżyńskim. 
Ujął to w słowach: „To jedno towarzystwo o charakterze naukowym, jakie posiada-
my, nawet na nasze stosunki liczy zbyt małą ilość członków. Oddział ostrołęcki po-
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siada przeszło 2 razy więcej członków.” W 1908r. przy Zarządzie Głównym Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego zorganizowano wydział meteorologiczny. 
Prowadził go Kazimierz Kulwieć, on też organizował prace z tej dziedziny w oddzia-
łach terenowych. Stało się to przejawem zainteresowań członków łomżyńskiego 
towarzystwa. 6 XII 1910r. decyzję o tym podjął zarząd towarzystwa. Zainteresowa-
nia te uważano za naukowe. Urządzono stację meteorologiczną IV rzędu, czyli desz-
czową. Obserwowano i notowano wielkości opadów deszczu, śniegu, krup, szronu, 
rosy i mgły. Deszczownię zainstalowano za zgodą Antoniny Starzeńskiej, właści-
cielki posesji przy ulicy Pięknej. Prowadzenie spostrzeżeń meteorologicznych po-
wierzono Antoniemu Haraburdzie. Stacja łomżyńska przekazywała dane z pomia-
rów meteorologicznych do stacji wyższego rzędu. Działała ona w ramach sieci stacji. 
W pobliżu Łomży funkcjonowała stacja II rzędu w Drozdowie oraz stacja w Wądoł-
kach Borowych koło Zambrowa. Informacje uzyskane z stacji pozwalały próbować 
prognozować pogodę. W 1916 i 1917r. tematyka odczytów nawiązywała do nadziei 
związanych z istniejącą sytuacją polityczną w Europie i na terenie ziem polskich.  
30 XII 1916r. odczyt kpt. Marian Kukiela nosił tytuł „Odbudowa państwa polskiego, 
a wojsko narodowe”, a 6 V 1917r. odczyt Aleksandra Janowskiego tytuł „Ziemia 
rodzinna”. Sprawozdanie z działalności oddziału za 1917r. poinformowało o 2 zre-
alizowanych odczytach w tym roku. Wydarzeniami o dużym rozgłosie były wystą-
pienia prelegentów o uznanej renomie: Aleksandra Janowskiego, Karola Hofmana, 
Wacława Jacuńskiego i kpt. dra Mariana Kukiela. W 1917r. z inicjatywy Adama 
Chętnika i według jego koncepcji rozpoczęto przygotowania do opracowania mono-
grafii Ziemi Łomżyńskiej. W tym celu zbierano fotografie widoków, różnych okolic, 
scen z życia miasta od fotografów zawodowych i amatorów. Zgromadzono ich 60. 
Działalność odczytową poza Towarzystwem Krajoznawczym w Łomży prowadziły 
w Łomży szkoły, Towarzystwo Wioślarskie, Związek Katolicki, Towarzystwo Hi-
gieniczne, Towarzystwo Wstrzemięźliwości Alkoholowej „Przyszłość”, oddział 
Towarzystwa Kultury Polskiej i Wydział Kółek Rolniczych przy Łomżyńskim To-
warzystwie Rolniczym. Działalność tą prowadzili adwokaci, lekarze, księżą, nauczy-
ciele i ziemianie. Oni wchodzili też do władz wymienionych organizacji. Po zreali-
zowanych wycieczkach można było podzielić się wiedzą krajoznawczą na zebra-
niach dla członków oraz na zebraniach otwartych1. 

 
__________ 
 
1 Archiwum Państwowe Białystok, Zespół Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, sygn. 2618, (w niej:) 

„Głos Łomżyński” 1914, nr 9 z 26 II, s.5; A . Dobroński, Łomża ..., dz. cyt. 111, 112; Roczniki Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909, Warszawa 1910, s. 143 – 144, 146 - 149; 1910, Warsza-
wa 1911, s. 185 - 190; 1911, Warszawa 1912, s. 183, 188, 189; 1912, Warszawa 1913, s. 147 –149; 
1913, Warszawa 1914, s. 97 – 98; 1906-1916; Warszawa 1917; 1917, Warszawa 1918, s. 24; ”Wspól-
na Praca” 1910, nr 1 z 3 IV, s. 4,5; nr 10 XII, s. 7; 1911, nr 6 z 11 II, s. 56; nr 18 z 6 V, s. 172; nr 21  
z 29 V, s. 198; 1914, nr 5 z 15 III, s. 90; 1916, nr 1 z 24 VI, s. 9; 1917, nr 2 z 15 I, s. 23; nr 10 i 1 z 15 
VI, s.106; nr 14 z 1 VIII, s. 137; nr 8 i 9 z 1 V, s. 93; „Ziemia” 1911, nr 9 z 4 III, s. 142; nr 10 z 11 III, 
s. 151; nr 11 z 18 III, s. 119, 165. 
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Sekcja popularyzacji krajoznawstwa 
 
W „Ustawie PTK”, w § 1 p. 3 zapisano – „Szerzenie wśród ogółu, a szczególnie 

wśród młodzieży, wiadomości dotyczących krajoznawstwa polskiego”. Na podsta-
wie tego zapisu w pierwszym roku działalności powstała przy zarządzie głównym 
sekcja popularyzacji wiedzy krajoznawczej wśród młodzieży. W 1908 r. z racji na 
złe postrzeganie słowa młodzież przez władze zmieniono sekcję na komisję popula-
ryzacji krajoznawstwa. Słowo młodzież wykreślono, jednak nie zrezygnowano z pra-
cy z nią. 29.IV. 1909 r. powołano przy łomżyńskim oddziale sekcję popularyzacji 
krajoznawstwa. Jej przewodniczącym został Franciszek Stopa. W 1910 r. prowadziła 
ona bardzo ożywioną działalność. „Ziemia” z 1910 r. łomżyńską sekcję wraz z sek-
cją w Piotrkowie, Siedlcach i Zagłębiu zaliczyła do „wybitnie ruchliwych”, prowa-
dzących „owocną, intensywną działalność”. Odbyła się bowiem w nich połowa  
z 119 odczytów wygłoszonych w tym roku sprawozdawczym w oddziałach. Podzie-
liła się ona na 2 podsekcje historyczno – etnologiczną i przyrodniczą. Podsekcje 
spotykały się oddzielnie lub wspólnie raz w tygodniu na konferencjach podczas któ-
rych poznawano metodykę prac monograficznych z dziedziny etnografii i folkloru, 
odczytywano referaty i dyskutowano nad nimi. Frekwencja była liczna. Większość 
odczytywanych referatów składano później w archiwum materiałów rękopiśmien-
nych przy bibliotece oddziału. W 1913r. sekcja popularyzacji krajoznawstwa nie 
przygotowała żadnego referatu i nie wykazano jej jako istniejącej w sprawozdaniu z 
działalności za ten rok. W 1914r. „Głos Łomżyński” poinformował o zaplanowanym 
w sali Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” na 7 II odczycie J. Kliendiensta. Nie 
udało się jednak uzyskać informacji potwierdzającej realizację planu2. 

 
Tab. XIII. Odczyty popularno-naukowe zorganizowane przez oddział Polskiego Towa-

rzystwa Krajoznawczego w Łomży w latach 1909 - 1918 
 
Lp Data Temat odczytu Miejsce 

odczytu 
Prelegenci Uwagi 

1 

29
-IV

-1
90

9 „Ziemia Łomżyń-
ska po względem 
przyrodniczo – 
geograficznym” 

- Konstatnty 
Bzowski 

z okazji założenia Muzeum 
Krajoznastwa Ziemi Łomżyń-
skiej, wygłoszony na zebraniu 
ogólnym, wyłącznie dla człon-
ków Towarzystwa 

__________ 
 
2 Archiwum Państwowe Białystok, Zespół Kancelarii Gubernatora Łomżyńskiego, sygn. 2618, (w niej:) 

„Głos Łomżyński” 1914, nr 9 z 26 II, s.5; Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909, 
Warszawa 1910, s. 146; 1910, Warszawa 1911, s. 187; 1911, Warszawa 1912, s. 189; 1912, Warszawa 
1913, s. 147 – 149. 
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2 
18

-V
-1

90
9 „O Krzemieńcu” - Karol 

Hoffman 
wygłoszony na zebraniu ogól-
nym, wyłącznie dla członków 
Towarzystwa 

3 

12
-X

II-
19

09
 „Nasze miasta” sala Towa-

rzystwa 
Śpiewaczego 
Lutnia 

Aleksander 
Janowski 

odczyt publiczny w sali Towa-
rzystwa Muzycznego „Lutnia”, 
uczestniczyło 150 osób 

4 

13
 – 

II 
-1

91
0 „Polskie skarby w 

Karpatach” 
- Wacław 

Jacuński 
- 

5 

2 
–I

II 
- 1

91
0 „Ziemie polskie 

pod względem 
geologicznym” 

- Konstanty 
Bzowski 

- 

6 

16
 – 

III
 -1

91
0 „W krainie stare-

go lodowca” 
- Dzierżyński 

z Warszawy 
nie zrealizowano z powodu 
awarii palnika lampy w poży-
czonym rzutniku obrazów 

7 

19
10

 

„Wpływ przyrody 
na psychologię 
człowieka” 

- - przygotowany przez podsekcję 
historyczno – etnologiczną 
sekcji popularyzowania krajoz-
nastwa 

8 

19
10

 

„Wycieczka do 
Częstochowy” – 
na wystawę w 
1909 r. 

- - - 

9 

 

„Wycieczka 
lubelska” 

- - - 

10

 

„Kościół Święto-
krzyski na tle 
otoczenia” 

- - - 

11

 

„Wycieczka 
suwalska” 

- - - 

12

 

„Wycieczka do 
Nowogrodu” 

- - - 

13

 

„Wycieczka do 
Ostrołęki” 

- - - 

14

 

„Lublin i jego 
osobliwości” 

- - - 
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15
 

„Łomża i jej 
zabytki” 

- - - 

16

 

„Rozwój architek-
tury w Polsce” 

- - - 

17

 

„Etnografia a 
folklor” 

- - - 

18

 

„Dlaczego zajmu-
jemy się ludozna-
stwem” w/g  
Sz. Matusiaka 

- - - 

19

 

„Sobótka” w/g 
Sz. Matusiaka 

- - - 

20

 

„Wątek odkwita-
jącej gałęzi w 
folklorze pol-
skim”  
w/g A. Fischera 

- - - 

21  „Ludzie”  - - - 
22

 

„Święcickiego 
opis Mazowsza” 

- - - 

23

 

„Historia Mazow-
sza” w/g W. 
Smoleńskiego 

- - - 

24

 

„Osadnictwo szla-
checkie na Ma-
zowszu” w/g W. 
Smoleńskiego 

- - - 

25

 

„Kurpie” w/g L. 
Krzywickiego 

- - - 

26

 

„Drobna szlachta 
w Królestwie 
Polskim”  
w/g W Smoleń-
skiego 

- - - 

27

 

„Emigracja szla-
chty mazowieckiej 
na Ruś” w/g W. 
Smoleńskiego 

- - - 

28

 

„Ptaki krajowe” - - przygotowany przez podsekcję 
przyrodniczą sekcji populary-
zowania krajoznastwa 

29

 

„Roślinność 
łąkowa w różnych 
porach roku” 

- -  jak wyżej 

30

 

„Źródła nafciane 
w Polsce” 

-  jak wyżej 
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31
3-

II-
 1

91
1 

„O Niemnie” – o 
jego znaczeniu 
historycznym i 
handlowym, 
Grodnie, Puniach, 
Kownie, o krajo-
brazach nadnie-
meńskich 

kinematograf 
„Mirage” 

Franciszek 
Stopa 

wykorzystano przezrocza i 
obraz kinematografu, recytacja 
poezji związanych z starymi 
grodami z tego terenu i wspo-
mnień historycznych. Bardzo 
duża frekwencja, odczyt po-
wtórzono 2 – krotnie.  

32

6 
III

 1
91

1 

pokaz przezroczy 
do „Pieśni o ziemi 
naszej” Pola z 
deklamacją frag-
mentów, charak-
terystyka krajo-
brazu wygłoszona 
przez Juliusza 
Kliediensta 

kinematograf 
„Mirage” 

- - 

33

19
 V

 1
91

1 

odczyt „Dziedzic-
two epoki lodow-
cowej” wraz z 
prezentacją prze-
zroczy Antoniego 
Dobrowolskiego – 
uczestnika wy-
prawy na biegun 
południowy 

kinematograf
„Mirage” 

Wacław 
Jacuński z 
Warszawy 

W 1911r. mimo frekwencji na 
odczytach przekraczającej 100 
osób oddział nie uzyskał z tego 
żadnej korzyści z powodu 
złych warunków wynajęcia 
kinematografu narzuconych 
przez właściciela 

34

19
11

 „Myślistwo po-
wiatu szczuczyń-
skiego” 

- - - 

35   - - - 
36

19
11

 „Obyczaje szlach-
ty mazowieckiej” 
 

- - - 

37

19
11

 

„Historia Ziemi 
Łomżyńskiej i 
ziem przyległych 
do niej” 

- - - 

38

19
11

 „Gady i płazy 
Królestwa Pol-
skiego” 

- - - 

39

19
11

 „Żubr, jego po-
chodzenie i miej-
sce pobytu” 

- - - 

40

19
12

 „O malarstwie w 
Polsce” 
 

- A. Skiwski - 
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41
19

12
 „Pogadanka po-

pularna z zakresu 
chemii” 

- Henryk 
Rościszewski

w 1912r. odczytów wysłuchało 
270 osób 

42

19
12

 „Suwalszczyzna” 
 
 

- Adam 
Mieczkowski

frekwencja – 78 osób 

43

19
13

 „Dzieje malar-
stwa w Polsce” 
 

- - - 

44

19
13

 Popularna poga-
danka z chemii” 
 

- - - 

45

30
 X

II 
19

16
 „Odbudowa 

państwa, a wojsko 
narodowe” 

kinematograf 
„Mirage” 

kpt. dr Mari-
an Kukiel 

- 

46

6 
V

 1
91

7 

„Ziemia rodzin-
na” 

 Aleksander 
Janowski 

duża ilość przezroczy, odczyt 
powtórzono następnego dnia 
 
 
 

 
Źródło: Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909, 1910, 1911, 1912, 

1913, 1906 – 1916, 1926; „Wspólna Praca” 1910, nr 1 z 3 IV, s. 4,5; 1911, nr 6  
z 11 II, s.56; nr 18 z 6 V, s. 172; nr 21 z 29 V, s. 201; 1914, nr 5 z 15 III, s. 90; 
1916,nr 1 z 24 VI, s. 9; 1917, nr 2 z 15 I, s. 23;nr 8 i 9 z 1 V, s.93; nr 10 i 11 z 15 
VI, s.106. 

 
Sekcja muzealna, muzeum 

 
W 1898r. zapoczątkowano w Łomży działalność wystawienniczą. Organizujący 

ją przedstawiciele inteligencji widzieli w niej działalność edukacyjną w dziedzinie 
kultury. Aktywność ta miała pomóc dorównać w tym zakresie Łomży do innych 
miast. Poprzedzono ją odezwą opublikowaną w „Echach Płockich i Łomżyńskich”  
z 1898r. z zaproszeniem do udziału w wystawie, do nadsyłania eksponatów lub też 
deklaracji udziału na adres Wiktora Szumańskiego. 10 IX 1898 r. otwarto wystawę 
sztuk pięknych. Na otwarcie przybył gubernator z małżonką oraz przedstawiciel 
„Gazety Polskiej” z Warszawy J. Gadomski i redaktor „Ech Płockich i Łomżyń-
skich” A. Grabowski. W przygotowaniach do wystawy pomagała młodzież akade-
micka, która wróciła na wakacje. Patronat nad nią objęło Towarzystwo Dobroczyn-
ności. Na jego cele statutowe miał też być przeznaczony dochód z tej inicjatywy. 
Eksponaty przedstawiono w 12 sekcjach: malarstwa i rzeźby, mebli, przedmiotów 
sztuki stosowanej, przedmiotów kościelnych, sreber i kosztowności, ceramiki, milita-
riów, osobliwości i ubiorów, haftów i koronek. Drukarnia gubernialna wydrukowała 
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katalog wystawy po polsku i rosyjsku. Adam Chętnik informuje, że było 1636 oka-
zów z okolicy Łomży, a wystawców 97. Wystawiono około 3000 sztuk eksponatów. 
Spośród 548 eksponatów ujętych w katalogu wystawy na szczególną uwagę zasługu-
je buława hetmana Stefana Czarnieckiego i ryngraf srebrny z obrazem Matki Bo-
skiej, który nosił Kazimierz Pułaski, marszałek Konfederacji Łomżyńskiej, doku-
menty z podpisami królów: Augusta II, III, Władysława IV, Stanisława Augusta, 
Jana III, Stefana Batorego, list Marii Kazimiery, dokument z podpisem Napoleona I, 
nominacja podpisana przez Tadeusza Kościuszkę, dokument podpisany przez woje-
wodę Andrzeja Zamoyskiego, list napisany przez Adama Mickiewicza, starodawne 
dokumenty pisane na pergaminie i pieczęcie woskowe. Wystawiono także stare 
książki z XV, XVI, XVII i XVIII wieku, np. „I sidori episkopi etymologia” z r. 1472. 
Podczas wystawy nad jej bezpieczeństwem w dzień i w nocy czuwali na zmiany 
druhowie ze straży ogniowej. Kierownikiem wystawy był Wiktor Szumański.  
A. Chętnik i A. Dobroński wśród organizatorów wymieniają ks. Bartłomieja Smo-
leńskiego, Wiktora Szumańskiego, Michała Korolca, Stanisława Kurcyusza, Henry-
ka Tańskiego, Włodzimierza Chylińskiego, Mieczysława Tittenbruna, Franciszka 
Przecławskiego, Jerzego Majewskiego i Zdzisława Londyńskiego. Wśród użyczają-
cych eksponaty spoza Łomży wymieniani są: prof. Benedykt Dybowski, Wiktor 
Godlewski ze Smolechów, Tadeusz Woyczyński z Porytego, hrabia Ludwik de Fleu-
ry z Kępy, hrabia Aleksander Roztworowski ze Stelmachowa, rodzina Lutosław-
skich z Drozdowa, Józef Jabłoński z Pniewa, Stanisław Woyczyński ze Starej Łom-
ży, Maria Rżetkowska z Jeziorka, Julian Fiłat, Wojciech Gerson, Zygmunt Gloger  
z Jeżewa, Henryk Siemiradzki, W. Czarniecki. Wśród przedstawiających swoje 
przedmioty był gubernator łomżyński z małżonką i urzędnik gubernialny Grzegorz 
Worobiew. Na wystawę przybyli też agenci antykwariuszy angielskich w celu naby-
cia dla nich starożytności. W ciągu 3 tygodni na wystawę sprzedano 3560 biletów. 
W dniu otwarcia bilety sprzedawano po 50 kopiejek, w następnych dniach obniżono 
do 30 kopiejek. Dochód wyniósł 300 rubli, był jednak słaby, bowiem występujący 
wówczas w Łomży kiepski cyrk podobno zarobił dziesięć razy więcej. Wydano 200 
bezpłatnych biletów dla członków straży ogniowej i 100 biletów dla uczennic gim-
nazjum żeńskiego. Organizowanie wystaw czasowych było jednak tańsze od organi-
zacji muzeum. Termin jej zamknięcia przedłużano do 2 X 1898 r. i uczyniono  
z udziałem przysłanej bezinteresownie przez pułkownika Telakowskiego orkiestry 
pułkowej. Grała ona całe popołudnie przed wejściem na wystawę. Skutkowało to 
wzrostem dochodów z tego dnia do 140 rubli, mimo obniżenia cen biletów do  
30 kopiejek. Po zamknięciu wystawy członków komitetu organizacyjnego podjął 
obiadem adwokat Marian Śmiarowski. Podczas tego obiadu postanowiono założyć 
stałe muzeum. Wiktor Szumański zaplanował zorganizowanie za rok wystawy 
przemysłowo rolniczej. Pomoc w organizacji muzeum obiecały też miejscowe wła-
dze zaborcze. Idea ta nie mogła się jednak długo zmaterializować, nie została jednak 
zapomniana. W 1903 r. w „Echach Płockich i Łomżyńskich” Bolesław Zdziarski  
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w artykule pod tytułem „O muzeach prowincjonalnych” przedstawił korzyści dla 
społeczeństwa z istnienia muzeum. Autor zachęcał „... Zbiory muzealne mogą nam 
skrócić przestrzeń z setek lub tysięcy wiorst. Dając do oglądania przedmioty pracy 
lub twory natury w jednym gmachu lub pokoju, skracając czas z setek i tysięcy lat na 
dnie i godziny”. „Muzea mogą nauczyć analfabetów, zachęcić do nauki tych co mieli 
wstręt do książki, obcy język mogą zrobić zrozumiałym, mogą nauczyć kochać prze-
szłość i czerpać naukę dla przyszłości...” Ciekawa jest konkluzja artykułu „Nie 
miejmy żalu do przeszłych pokoleń lecz starajmy się aby pokolenia przyszłości, 
nasze dzieci i wnuki nie miały do nas żalu i nie czyniły nam wyrzutów za sobkostwo, 
obskurantyzm i opieszałość. Zakładajmy muzea, twórzmy zbiory prowincjonalne.” 
W 1903 r. wystawiono rzeźby urodzonego w Łomży Gałowicza, laureata jednej  
z nagród wystawy w Paryżu, ucznia prof. Kucharzewskiego. Wystawę obejrzało 800 
osób. W 1907 r. przy zarządzie głównym towarzystwa krajoznawczego w Warsza-
wie powzięto myśl o działaniach mających na celu ochronę skarbów przyrody ojczy-
stej. 7 III 1908 r. utworzono komisję ochrony osobliwości przyrody. 1 III 1910 r.  
w Warszawie na zebraniu pod przewodnictwem prezesa Zygmunta Glogera powoła-
no komisję etnograficzną. Jej celem było "zbieranie okazów etnograficznych i two-
rzenie zbiorów, prowadzenie odnośnych poszukiwań i badań, oraz kolejne opraco-
wywanie siłami zbiorowemi poszczególnych działów Etnografji Krajowej."  
W niedługim czasie po tym ochroną objęto również dziedzictwo kultury narodowej. 
„Wspólna Praca” z 1910 r. zakomunikowała „ostatnie zapoczątkowania w tym kie-
runku datują się od roku lub dwóch – są to zbiory, zainicjowane i wciąż rozszerzają-
ce się, które powstały przy prawie każdym oddziale prowincjonalnym Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczego. Zbiory takie istnieją przy oddziale suwalskim, ku-
jawskim we Włocławku, lubelskim, kieleckim, Miechowskim.” Środowisko łom-
żyńskie nie odstawało w tym względzie od pozostałych miast Królestwa Polskiego. 
29. IV. 1909 r. utworzono w łomżyńskim oddziale sekcję muzealną. „Rocznik Pol-
skiego Towarzystwa Krajoznawczego za 1909 r.” poinformował, że „w związku  
z sprawą założenia Muzeum Ziemi Łomżyńskiej” Konstanty Bzowski wygłosił  
w tym dniu tylko dla członków odczyt „Ziemia Łomżyńska pod względem przyrod-
niczo – geograficznym” oraz, że muzeum uzyskało na swoje potrzeby niewielki 
pokoik w Kasie Przemysłowców Łomżyńskich przy ulicy Dwornej (obecnie budy-
nek sądu). W 1910r. opublikował ten odczyt w „Wspólnej Pracy” z 1910r. w nr 4 i 6. 
Kierownikiem sekcji został Edmund Cabert, pracownik Kasy Przemysłowców Łom-
żyńskich, mieszkający na pierwszym piętrze w budynku Kasy Przemysłowców 
Łomzyńskich. Z początkiem 1910 r. zapoczątkowano w Łomży zbieranie ekspona-
tów do planowanego Muzeum Krajoznawstwa Ziemi Łomżyńskiej. Ta sama 
„Wspólna Praca” z 1910 r. oceniła nadzieje związane z możliwością rozwoju mu-
zeum: „Oddział łomżyński Towarzystwa Krajoznawczego liczy niewielu członków, 
a jeszcze mniej pieniędzy; o kupowaniu okazów mowy więc na razie być nie może. 
Oddział liczy w tym względzie na ofiarność ludzi dobrej woli, którzy posiadane 
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przez siebie okazy składać będą w darze dla muzeum lub może tylko jako depozyt. 
W gromadzeniu zbiorów przyrodniczych liczy wiele na udział młodzieży szkolnej; 
specjalnie zaś w zakresie zwierząt ssących i ptactwa na pomoc wszystkich osób lu-
biących polowanie...”. Konstanty Bzowski rozważając tym samym numerze tego 
pisma sens powstania muzeum stwierdził „... zarówno młodzieniec jak i człowiek 
dojrzały, zarówno prostaczek, jak i człowiek z kulturą umysłową, zarówno człowiek 
poświęcający się działalności praktycznej, jak i badacz uczony, osiągną z muzeum 
bardzo wiele korzyści, wzbogacą swój umysł i uszlachetnią serce.” Określił też, że 
„jednym ze środków kształcenia ogółu i uświadomienia go co do stanu kulturalnego 
danej części kraju może być muzeum prowincjonalne, którego zadaniem jest wska-
zywać poglądowo, czem jest dana część kraju, jakie są jej warunki naturalne obecnie 
i w przeszłości i jakie są warunki życia kulturalnego obecnie i w przeszłości – jed-
nem słowem dać obraz przyrody i kultury. Muzeum takie powinno więc zawierać 
działy następujące: 1) przyrodniczy, 2) archeologiczny, 3) etnograficzny, razem  
z pokrewymi działami sztuki ludowej i przemysłu domowego, 4) historyczny wraz  
z artystycznym i architektonicznym. Każde większe miasto prowincjonalne powinno 
posiadać muzeum zawierające wszystkie powyższe działy, ilustrujące warunki tej 
części kraju, w której to miasto się znajduje. Dzięki powstaniu takich muzeów zna-
jomość poszczególnych części kraju posunie się ogromnie naprzód.” Zakupiono na 
potrzeby muzeum komplet „Słownika Geograficznego”. Do zbiorów dołączano 
eksponaty zdobyte wspólnie podczas wycieczek. W październiku 1910 r. kierowni-
kiem sekcji muzealnej został Tomasz Niklewski. Nowy przewodniczący sekcji wy-
stąpił z prośbą do spadkobierców zmarłego w Jeżewie Zygmunta Glogiera w celu 
przekazania do łomżyńskiego muzeum nie objętych zapisem testamentowym zbio-
rów. Nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi. Pod koniec 1910 r. w zbiorach mu-
zeum znajdowały się 347 okazów: „monet różnych państw 314, kolekcje nasion, 
różne medale, okazy różnych skamieniałosci, sól z warzelni ciechocińskiej, mapa 
departamentu łomżyńskiego, 2 siekierki przedhistoryczne, kule znalezione w Łomży, 
w tym kule „dum – dum”, kafle ornamentacyjne z góry w Krzewie po zamku my-
śliwskim i bagnet od dubeltówki, różne wyroby japońskie, mapy morskie, marmur  
z guberni archangielskiej”. W 1911 r. przybyło 605 okazów, łącznie było ich 952 
okazy. J. Jastrzębski, informuje że muzeum w 1911 r. posiadało 1500 eksponatów, 
które zostały zniszczone w czasie wojny. Do zbiorów przybyły przedhistoryczne 
żarna przekazane przez centralę PTK ze zbiorów zmarłego Zygmunta Glogera, foto-
grafie gmachów z Ziemi Łomżyńskiej, próbki tkanin miejscowego wyrobu, doku-
menty historyczne z czasów porozbiorowych, kolekcja rud z Bolesławia pod Olku-
szem, przekroje drzew, zielnik. marki, itp. W 1912 r. Adam Chętnik zamieszkały w 
pobliskim Nowogrodzie Adam Chętnik przez kilka dni brał udział w likwidowaniu 
w Jeżewie części zbiorów po Zygmuncie Glogerze. Przygotowywał i wysyłał partie 
eksponatów do kilku muzeów w kraju. Czynił to na zlecenie Zarządu Głównego 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Działanie to wywarło zapewne wpływ na 
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dalszą jego aktywność w tej dziedzinie. Bogusław Kunicki informuje, że od 1909 r. 
gromadził on zbiory z zakresu przyrody, etnografii, stare dokumenty, monety itp. W 
1913 r. miał około 700 eksponatów, a w 1914 r. prawie 1000. W latach 1911 –1912 
Adam Chętnik przekazał do muzeum krajoznawczego w Łomży znaczną część swo-
ich zbiorów (kilkaset sztuk zabytkowego sprzętu), a w 1913 r. do Ostrołęki 330 eks-
ponatów dowiózł na własny koszt furą. W 1913 r. znacznie osłabła aktywność sekcji 
muzealnej. Powodem była nieobecność spowodowana wyjazdem z Łomży do War-
szawy Tomasza Niklewskiego, współzałożyciela i kierownika sekcji. Imiona i na-
zwiska ofiarodawców i datę przekazania eksponatów wpisywano do specjalnej księ-
gi. Zbiory układano kompletami według nazwiska byłych właścicieli. Informację o 
darczyńcach zamieszczano na łamach „Wspólnej Pracy” oraz składano im tam po-
dziękowanie. W 1915 r. muzeum korzystało z lokalu Czytelni Polskiej w budynku 
Niziołowskiej na placu Cerkiewnym. Posiadało już gabloty i oszklone szafy oraz 
swoją bibliotekę. Ofiarodawcy przekazywali eksponaty, które według ich wiedzy 
przedstawiały jakąś wartość przyrodniczą lub historyczną, często wartość tych 
przedmiotów oceniali na wyczucie, nie przeliczali na pieniądze. Znaczna część zbio-
rów pochodziła z po za Ziemi Łomżyńskiej, np. okazy rud z Cesarstwa Rosyjskiego, 
nasiona roślin zaatlantyckich, wyroby chińskie i japońskie. W 1915 r. wystosowano 
apel do społeczeństwa o przekazywanie eksponatów związanych z wojną. Pierwsza 
wojna światowa zniszczyła placówki muzealne w Łomży i Ostrołęce wraz z ich 
zbiorami, w tym i oryginalne zbiory przyrodnicze Sopoćki w Łomży. Jerzy Jastrzęb-
ski stwierdza, że „nie wiadomo co dokładnie działo się ze zbiorami w czasie wojny, 
a było to około 1,5 tys. eksponatów.” Eksponatów tych musiało być jednak znacznie 
więcej, bowiem Aleksander Janowski podsumowując w „Ziemi” działalność krajo-
znawczą na prowincji w 1912 r. poinformował, iż zbiory muzealne w Łomży po-
większyły się najbardziej z wszystkich oddziałów, bo aż o 3584 okazy. Sprawozda-
nie z działalności oddziału za ten rok przekazuje informację o powiększeniu muzeum 
o 3582 nabytki, „w tem numizmatów 3546.” W tym roku bardzo licznie odwiedzano 
muzeum. Tenże Jerzy Jastrzębski za Adamem Chętnikiem informuje, że eksponaty 
na czas wojny zostały spakowane i były przechowywane w prywatnym lokalu. 
Adam Chętnik wspomina, że „zbiory muzealne tegoż oddziału, spakowane na czas 
wojny, zostały zaprzepaszczone.” „Wojna w latach 1914 - 1915 zadała dotkliwy cios 
placówce. Przez jakiś czas kiedy nie było opieki stałej i dostatecznej – placówkę 
ograbiono, masę rzeczy cennych (zbiór monet, pieczęci itp.) rozkradziono, część 
pobrano na przechowanie i ostatecznie całość przepadła. Dotychczasowi kierownicy 
musieli opuścić Łomżę lub powymierali.” W 1916r. w Łomży próbowano bezsku-
tecznie odtworzyć PTK – owskie muzeum. Witold Jemielity informuje, że udało się 
wznowić działalność muzeum w 1917r., jednakże ono zaraz po wojnie ponownie 
upadło. W tym roku mieściło się ono w kilku salach biblioteki Niziołowskiego przy 
ulicy Sienkiewicza. Łomżyński oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w 
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aktywności krajoznawczej przeciwdziałał poglądowi „Cudze chwalicie swojego nie 
znacie”3. 

 
Tab. XIV. Eksponaty przekazane do Muzeum Krajoznawstwa Ziemi Łomżyńskiej i ich 
ofiarodawcy  
 
Lp. Data Imię i nazwisko 

ofiarodawcy 
Rodzaj eksponatu Uwagi 

1 1910 Edmund Cabert  mapa departamentu łomżyńskiego - 
2 1910 Moraczewski kafle ornamentacyjne z zamku na 

górze w Krzewie 
- 

 1910 P. Toński kawałek soli z tężni ciechocińskich - 
 1910  Pilniakowski (6 okazów) amonity - 
 1910 - Tyborowski, Gacki, Kojer, 

Gerwin, Ogrodzki (po 1 okazie), 
Winiarski, Epsztejn, Kajko (po 
2), Kulesza, Tittenbrun (3), 
Cudnik (4), Kierżyński (18), 
Płoński (12), Wyszyński (15), 
Konopka (21), Chełmiński (29), 
Selerowski (32), Gutowski (44), 
Kehler (55), Kulesza (3 monety), 
Wolfke (2 monety), Pilniakow-
ski (6 amonitów), Tański (kawa-
łek soli z tężni ciechocińakich), 
Moraczewski (kafle ornamenta-
cyjne z dawnego zamku myśliw-
skiego na górze w Krzewie), 

dokument od Winiarskiego  
z 1746 r. i z 1826 r. 
 

- 

__________ 
 
3 Archiwum Państwowe Białystok, Zespół Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, sygn. 1632 (w niej:) 

„Głos Łomżyński” 1915, nr 1 z 7 V, s. 4; sygn. 3070 (w niej) „Wspólna Praca” 1910, nr 1 z 3 V, s. 4,5; 
1912, nr 9 z 3 III, s. 94; A. Chętnik,, dz. cyt. s. 5 – 8; A. Chętnik, Wystwa zabytków sztuki i kultury w 
Łomży w 1898r. ,w: „Ziemia Łomżyńska” t. IV, Łomża 1990, s. 95 – 115; „Echa Płockie i Łomżyń-
skie” 1898, nr 54 z 5 X, s. 3; 1903, nr 9 z 18 I, s. 10; A. Dobroński, Łomża ...., dz. cyt s. 107, 108, 112; 
J. Jastrzębski, 60 lat muzeum w Łomży, Łomża 2008, s. 7, 11, 13; J. Jastrzębski, Muzealnictwo ..., dz. 
cyt., s. 5 – 21; J. Jastrzębski, Muzealnictwo w Łomży do 1939r., w: Studia Łomżyńskie” 1998, nr IX, 
s. 49 – 57; W. Jemielity, Dzieje Łomży tysiącletnie, Łomża 12005, s. 204; B. Kunicki, Adam Chętnik, 
Kurp ..., dz.cyt., s. 29; B. Kunicki, Adam Chętnik w muzealnictwie polskim, w: red. M. Drozd – Pia-
secka, Adam Chętnik a współczesne ..., dz.cyt., Waeszawa 1998, s. 209 –212; J. Witrylak, Wkład 
Adama Chętnika w ochronę i konserwację zabytków regionu, w: Adam Chętnik, Kurp ..., dz.cyt., 
Łomża 1987, s. 99; J. Kijowski, Wspomnienia o Adamie Chętniku, w: Adam Chętnik, Kurp ..., dz.cyt., 
Łomża 1987, s. 150; Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909, Warszawa 1910, s. 146; 
1910, Warszawa 1911, s. 188; 1911, Warszawa 1912, s.188; 1912, Warszawa 1913, s. 147; 1913, 
Warszawa 1914, s. 97; 1906-1916; „Wspólna Praca” 1910, nr 4 z 24 IV, s. 3; nr 6 z 8 V, s. 4, 5; nr 7 z 
15V, s. 5,6,7; nr 33 z 12 XI, s. 5; nr 38 z 27 XII, s. 8; 1911, nr 3 z 21 I, s. 29; nr 6 z 11 II, s. 56; nr 7 z 
18 II, s. 66; nr 8 z 25 II, s. 74, 75; nr 19 i 20 z 17 V, s. 188; 1914, nr 5 z15 III, s. 90; W. Skowron, Miej-
sce nauki w procesie budowania zorganizowanego ruchu krajoznawczego w kongresówce, w: 
http://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_nwptk_5; L. Taborski, Muzealnictwo w Łomży w latach 1946 – 
1998, w: „Studia Łomżyńskie” 1999, nr X, s. 62, 63; „Ziemia” 1913, nr 13 z 29 III, s. 195. 
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Cabert (mapa departamentu 
łomżyńskiego). 

3 1910/ 
1911 

Kierzyński, Skiwski (81), Cud-
nik (3 monety), S. Grabowski (1 
moneta, kawałki żuzli torfo-
wych), J. Prosiński (2 monety), 
T. Dmochowski, J. Waszkiewicz 
(3 monety wykopane pod Stawi-
skami), H. Suchorzewski (3 
monety), L. Suchorzewski (3 
monety), M. Suchorzewski (róg 
jelenia i 3 monety), J. Gryczew-
ski, Z. Mech (1 moneta), S. 
Uściński (2 monety), ks. W. 
Supiński (62 monety polskie i 
różnych państw, w tym kilka 
cennych bardzo rzadkich), Wła-
dysław Szwejcer (10) 

monety - 

4 1911 B. Tomaszkiewicz i W. Jarosze-
ski za pośrednictwem d-ra R. 
Gutowskiego z Carskiego Sioła 

6 kalendarzy z lat 1837 – 1848, 
portrety Batorego, Staszica, Mic-
kiewicza, Słowackiego, plakat 
Słowackiego wykonany w Towa-
rzystwie Zachęty Sztuk Pięknych, 
reprodukcje kilku obrazów, kilka 
pisanek, egzemplarz tykwy dużych 
wymiarów 

- 

5 1911 dr Gutowski różne rudy, kule z żołądków cielę-
cych, młody krokodyl z Nilu w spi-
rytusie, kawałki kabli morskich, ka-
wałki marmurów, przekroje i wycin-
ki drzew (palisandr brazylijski, czy-
mar, heban, „drzewo swięte” i inne 

- 

6 1911 W. Bielicki  otoczaki, kryształy górskie, muszelki - 
7 1911 E. Cabert  kule, 2 rysunki kościoła pijarskiego 

w Łomży z 1853 r., 2 bilety skar-
bowe z maja 1794 r. 

- 

8 1911 Jan Milachowski narzędzi sto-
łowych” 

„moneta chińska papierowa, war-
tości 1 dolara i serwis chiński 
podróżny w puszce obitej skórą ze 
żmii zawierający 14 sztuk różnych 

 

9 1911 M. Oszubska „książka – rękopis z roku 
1863”Zwierciadło wiary chrześci-
jańskiej” 

 

10 1911 Franciszek Hryniewicz „medal elekcyjny Augusta II, 5 
złotych polskich rewolucyjnych  
z roku 1831 i medal pamiątkowy z 
roku 1905” 
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11 1911 Stanisław Kisielnicki ze Stawisk „medal na cześć Mokronowskiego, 

żeton koronacyjny Stanisława 
Augusta, medal na pamiątkę inii w 
Horodle, medal pamiątkowy z 
roku 1830, medal pamiątkowy 
utworzenia Królestwa Kongreso-
wego (1815) i medal na zaślubiny 
króla Władysława z arcyksiężnicz-
ką austriacką (r. 1637)” 

 

12 1911 wdowa po G. Wobjowie spolo-
nizowanym Rosjaninie, za po-
średnictwem adwokata Z. Ska-
rzyńskiego111 

fotografii: kościołów miejscowych, 
widoków z guberni suwalskiej, gro-
bowców sławnych ludzi, świątyń i 
różnych gmachów z Gniezna, Po-
znania, Marienburga, Pragi, Lwowa, 
z poznańskiego i słupa granicznego 
polsko – nienieckiego z 1545 r. 

- 

13 1911 Juliusz Kleidienst guzik województwa płockiego i 3 
monety 

 

14 1911 Tomasz Nklewski Kolekcja różnych kamieni - 146 z 
morza bałtyckiego z Palangi 

 

15 1911 Franciszek Stopa Ruda żelaza ze Zbójnej, materiały 
rękopiśmienne dotyczące Puszczy 
Zielonej, sznur korali z bursztynu 
(depozyt) 

 

16 1911 Teofila Poreda ze Zbójnej za 
pośrednictwem Franciszka Stopy

Próbki tkanin domowych, płocie-
nek, sukienek 43 wzory 

 

17 1911 Stanisława Szymczyk z Kuzi za 
pośrednictwem Franciszka Stopy

Wycinanki papierowe wykonane 
na terenie Puszczy Kurpiowskiej 

 

18 1912 K. Sleżyński rysunki miejscowych świątyń - 
19 1912 L. Górska zielnik klasyfikacyjny - 
20 1912 B. Bronowicz monety (7), medal - 
21 1912 M. Kozłowska kawałki rudy żelaznej z okolic 

Częstochowy, dawniej używane 
bańki metaliczne 

- 

22 1912 pastor Mikucki  kartacz znaleziony pod Węgrowem - 
23 1912 S. Dembiński  dokumenty (3) z lat 1831 i 1864 - 
24 1912 Andruszyc  dawny scyzoryk do ostrzenia gę-

sich piór 
- 

25 1912 Józef Weber - ogrodnik  monety polskie i niemieckie z lat 
1787 – 1840 wykopane pod Łomżą 

- 

26 1912 brak danych darczyńcy  niemieckie mapy morza bałtyc-
kiego, zachodnich prowincji Rosji i 
Turcji Azjatyckiej 

- 

 
Źródło: Archiwum Państwowe Białystok, Zespół Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, sygn. 

3070 (w niej) „Wspólna Praca” 1911, nr 36 z 10 IX, s. 354; 1912, nr 9 z 3 III, s. 94; 



CZESŁAW RYBICKI 

 

42
____________________________________________________________________________________________________________ 

Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1908, 1909, 1910, 1911, 1912, 
1913, 1926, 1906-1916; „Wspólna Praca” 1910, , nr 7 z 15V, s. 5,6,7; nr 10 z 4 VI, s. 
9; nr 33, z 12 XI, s.5; nr 38 z 27 XII, s. 8; 1911, nr 3 z 21 I, s.29; nr 6 z 11 II, s. 56; nr 7 
z 18 II, s. 66; nr 8 z 25 II, s. 74, 75; nr 19 i 20 z 17 V, s. 188 

 
 

Sekcja fotograficzna 
 

Komisja Fotograficzna przy Zarządzie Głównym PTK powstała w 1908 r.,  
w drugim roku istnienia Towarzystwa. 19 II 1910 r. zarząd łomżyńskiego oddziału 
podjął decyzję o utworzeniu sekcji piątej, fotograficznej. Kierownikiem sekcji został 
Wacław Stalski, znany łomżyński fotograf amator. W Łomży nie było fotografów 
amatorów, którzy mogliby dokumentować działalność towarzystwa. W celu powięk-
szenia grona osób potrafiących fotografować zorganizował on kurs tej umiejętności. 
Obejmowała ona zajęcia teoretyczne i praktyczne. Nauka trwała od 27 II do 18 XI 
1910 r. Uczestniczyło w nim 20 osób, głównie młodzieży męskiej. W ramach ćwi-
czeń praktycznych z fotografii zorganizowano 3 wycieczki do: Motyki, Jednaczewa, 
Miastkowa. W każdej z nich wzięło udział ponad 30 osób. 22 IX 1910 r. zarząd to-
warzystwa podjął decyzję o zakupie aparatu fotograficznego. W październiku tegoż 
roku za pośrednictwem zarządu głównego PTK zakupiono większy aparat fotogra-
ficzny o wymiarach 18 cm X 24 cm którym dokumentowano każdą wycieczkę, lu-
dzi, osobliwości przyrodnicze i historyczne. W tym celu zarząd oddziału zaciągnął 
pożyczkę w wysokości 140 rubli. Aleksander Janowski w 1911 r. w „Ziemi” ocenił, 
że w 1910 r. „ważniejszy i bardzo pożyteczny wydatek uczyniła Łomża, nabywając 
za 130 rubli doskonały aparat fotograficzny.” Odbitki zdjęć z wycieczek można było 
kupić za zmówieniem po umiarkowanych cenach u Bodalskiego, przewodniczącego 
sekcji wycieczkowej. Kilka osób po przebytym kursie fotografowania nabrało 
znacznej biegłości w tej umiejętności i skutecznie pożytkowało je podczas wycie-
czek. Pod koniec 1910 r. Wacław Bodalski opracował album fotograficzny wido-
ków, zabytków i osobliwości Ziemi Łomżyńskiej poczynionych podczas wycieczek 
do najbliższych okolic Łomży. Zwrócono się do zarządu głównego i wszystkich 
oddziałów z pytaniem dotyczącym szans sprzedaży pocztówek, przeanalizowano 
możliwość osiągnięcia zysku przez towarzystwo i wiosną 1911 r. wydano pierwszą 
serię, pocztówek przedstawiającą Ziemię Łomżyńską. Z wielu zdjęć po kilkakrotnej 
selekcji wybrano na pocztówki 6 najlepszych przedstawiających najciekawsze miej-
sca. Autorem zdjęć był Wacław Stalski. Uczyniono to we współpracy drukarnią 
Wierzbickiego z Warszawy. Koszt wydawnictwa wyniósł 300 rubli. W tym celu 
zarząd musiał zaciągnąć pożyczkę w wysokości 100 rubli. W następnych miesiącach 
1911r. działalność sekcji ograniczyła się tylko do wykonywania zdjęć na wyciecz-
kach. Sprawozdanie z tego roku informuje, iż nastąpiło to na wskutek braku odpo-
wiedniego kierownika. Sprawozdanie z 1912 r. ogranicza informacje do podania 
nazwiska kierownika sekcji, Maksymiliana Makarewicza i informacji, że działalno-
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ści sekcja nie wykazała. W 1913 r. zanikła działalność sekcji, w sprawozdaniu z 
działalności za 1913 r. nie wymieniono jej istnienia4. 

 
Biblioteka 

 
§ 2. Pkt. 4 Ustawy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zezwalał dla osią-

gnięcia celów statutowych na zakładanie i utrzymywanie biblioteki poświęconej 
„krajoznawstwu i gałęziom wiedzy związanej z krajoznawstwem”. Stowarzyszenia 
zobowiązane były do składania corocznych sprawozdań z działalności bibliotek. 
Kontroli władz podlegał zasób książkowy i czytelnicy. Decyzję o powołaniu biblio-
teki przy zarządzie głównym podjęto już na pierwszym zebraniu. Zrealizowano ją w 
styczniu 1906 r. W 1910r. w Łomży zapoczątkowano tworzenie biblioteki oddziało-
wej. Tradycje biblioteczne w Łomży sięgają 1609 r. Wówczas łomżyński proboszcz 
Jan Chociszewski przekazał swój księgozbiór dla tworzących tu swoje kolegium 
jezuitów. Na początku XX wieku funkcjonowały w Łomży biblioteki: od 1861 r. 
przy Resursie Miejskiej, od 1862r. przy Szkole Miejskiej i Gimnazjum Męskim, od 
1869r. przy Gimnazjum Żeńskim, od 1879r. przy Izbie Kontroli, od 1897 r. Przy 
Zarządzie Akcyzy, od 1899 r. przy Izbie Skarbowej, od 1902 r. czytelnia, a od 1904 
r. i wypożyczalnia przy Towarzystwie Wioślarskim, o d 1906 r. przy Szkole Han-
dlowej, od 1907 r. przy Polskiej Macierzy Szkolnej, Towarzystwie Kultury Polskiej, 
i parafii katolickiej i od 1911 r. przy Katolickim Stowarzyszeniu Robotnic i Sług 
p.w. św. Franciszka oraz Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich. Zakupiono 
„Słownik Geograficzny”, rocznik pisma organizacyjnego „Ziemia” oraz wydawnic-
twa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Kompletowała się ona przeważnie z 
darów od członków. W 1910 r. członkowie i sympatycy oddziału przekazali też 50 
książek jako darowiznę. Dary złożyli: F. Boczkiewicz, Aleksander Bereza, Edmund 
Cabert, Zygmunt Gloger, W. Kajko, Franciszek Hryniewicz, L. Konopka, J. Kulesza, 
F. Nurczyk, J. Płoński, Franciszek Stopa, Edmund Suchcicki i ks. Witold Supnicki. 
W 1910 r. najwięcej książek przekazali Edmund Cabert i A. Bereza. W 1910 r. na 
zakup książek i na bibliotekę najwięcej pieniędzy wydał oddział łódzki, bo aż 120 
rubli, natomiast oddział w Zagłębiu i Łomży po 50 rubli, a oddziały w Siedlcach, 
Kaliszu i Chełmie po 40 rubli. W 1911 r. dary książkowe przekazali: H. Wilhelmi, L. 
Konopka, Szumański i Skiwski. W 1911 r. biblioteka posiadała 75 książek, rękopisy, 
kilka tablic poglądowych i map do historii Polski. Otrzymywała też cenne depozyty. 

__________ 
 
4 Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1910, Warszawa 1911, s. 186, 187; 1911, Warsza-

wa 1912, s. 189, 192; 1912, Warszawa 1913, s. 147; Warszawa 1913, s. 147; 1913, Warszawa 1914, s. 
97; 1906-1916; „Wspólna Praca” 1910, nr 27 z 1 X, s. 8; 1914, nr 5 z 15 III, s. 90; W. Skowron, Foto-
grafia krajoznawcza jako jedna z podstawowych form pracy programowej i działań organizatorskich 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1908 - 1950), (w:) http://khit.pttk.pl/index.php?co=tx_ fo-
to_1; „Ziemia” 1911, nr 10 z 11 III, s. 152; nr 14 z 8 IV, s. 223. 
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Należał do nich Statut Wielkiego Księstwa Litewskiego Lwa Sapiehy wydany w 
1588r. przekazany w depozyt przez Struniawskiego z Łomży. Oprócz książek i cza-
sopism w zasobach biblioteki gromadzono tablice poglądowe, rękopisy i mapy Pol-
ski. Przy bibliotece funkcjonowało archiwum w którym magazynowano wszelkie 
wytwory piśmienne o tematyce krajoznawczej, w tym głównie referaty przekazywa-
ne przez sekcję popularyzowania krajoznastwa. W 1913 r. księgozbiór biblioteki 
oddziałowej znacznie powiększył się dzięki darowiźnie Dłużniewskiego. Zbiory 
biblioteczne były odrębnie zinwentaryzowane w specjalnym katalogu5. 

 
 

Zakończenie 
 

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze należało do stowarzyszeń, które stworzyły 
nurt działań na rzecz utrzymania świadomości, tożsamości narodowej, a także 
utrzymania integracji narodowej Polaków zamieszkałych w trzech zaborach. Wypeł-
niło lukę związaną z likwidacją polskich uczelni. W znacznym stopniu zastępowało 
szkoły różnego szczebla, które nie mogły w tej dziedzinie działać. Prowadziło edu-
kację społeczeństwa metodami krajoznawczymi w zakresie historii, geografii i kultu-
ry Polski, czyniło to nielegalnie pod pozorem działalności krajoznawczej. Jego 
przedstawiciele prowadzili prace badawcze w terenie dotyczące przyrody, geografii, 
historii. Efekty tych aktywności stały się przyczynkiem do rozwoju tych dziedzin 
nauki. Zwróciło uwagę społeczeństwa na skarby narodowej kultury materialnej  
i duchowej, wiele z nich ocaliło od zniszczenia i przyczyniło się do ich zachowania. 
Założone przez towarzystwo muzea krajoznawcze stały się przyczyną powstania  
w wielu miejscowościach profesjonalnych muzeów. Dotyczyło to również oddziału 
w Łomży. Podejmowane inicjatywy przez łomżyński oddział Polskiego Towarzy-
stwa krajoznawczego stymulowały rozwój wiedzy historycznej, geograficznej, stwo-
rzyły przestrzeń do kontaktów intelektualnych w języku polskim, wymiany myśli  
i myślenia po polsku. Głównymi animatorami działalności łomżyńskiego oddziału 
byli nauczyciele łomżyńskich szkół, głównie ze Szkoły Handlowej i inni przedstawi-
ciele inteligencji miejskiej. Czynniki emocjonalne związane z dramaturgią przebiegu 
wędrówek: gwałtowne zmiany pogody, ulewne deszcze, burze, zmęczenie i wypadki 
komunikacyjne czyniły działalność wycieczkową bardziej atrakcyjną, integrowały, 
budziły dumę z pokonania trudów, wyróżniały członków towarzystwa spośród zwy-
kłych zjadaczy chleba. Działania związane z przygotowywaniem wycieczek, zbiera-
__________ 
 
5 Cz. Dobroński, Łomża ..., dz. cyt. s. 110; A. Malanowska i inni, 380 lat ..., dz.cyt., s. 16, 34, 35; Roczni-

ki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909, Warszawa 1910, s. 147; 1910, Warszawa 19911,  
s. 190; 1911, Warszawa 1912, s. 188, 189, 190; 1912, Warszawa 1913, s. 147; 1913, Warszawa 1914, 
s. 97; „Wspólna Praca” 1910, nr 33 z 27 XI, s. 5; 1914, nr 5 z15 III, s. 90; „Ziemia” 1911, nr 10 z 11 
III, s. 152.  
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niem informacji do nich, omawianie wycieczek na odczytach, gromadzenie zbiorów 
muzealnych, fotograficznych, opracowywanie ich i udostępnianie pozwalają stwier-
dzić, że realizowano funkcję edukacyjną. Eksploracja turystyczna odwiedzanych 
ziem polskich nie była zbyt intensywna i nie była zbyt uciążliwa dla społeczności 
lokalnych. Użyczano więc wędrowcom nieodpłatnie wyżywienia i zakwaterowania. 
Było to dodatkowym czynnikiem wpływającym na rozwój turystyki. Jedynie  
w miejscach nawiedzanych masowo przez wycieczki, w Częstochowie i w Warsza-
wie pobyt turystów zaczęto łączyć z biznesem turystycznym i pobierano czasem 
opłaty za noclegi. Popularyzacja idei towarzystwa, a tym samym i działań narodo-
wych była skuteczna, bowiem jego inicjatywy cieszyły się powodzeniem, frekwen-
cją. Krąg oddziaływania był rozszerzony poprzez możliwość uczestnictwa w impre-
zach towarzystwa ludzi nie zrzeszonych w nim. Oddziaływanie edukacyjne, popula-
ryzacja ideałów narodowych przez towarzystwo dotyczyło czynnych członków, a 
także nie zrzeszonych biorących udział w przedsięwzięciach oraz postronnych ob-
serwatorów na trasach wędrówek. 

 
 

Summary 
 

This work is an in-depth reflection on the tourist activity on people on the example of the 
history of the Polish Society of Tourism in Lomza. The author describes this society and the 
people associated with it from the perspective of values. He shows the close connection of 
practically implemented actions and the current needs of the Polish nation- at risk of losing 
identity, and prospection of this activity for future generations of Poles. He confirms it with 
examples from people’s lives and utterances of individuals and groups which were involved in 
the work of Polish Touring Society. The Society had been skillfully shaping the health culture 
and prioritized social values concerning leisure time. Tourist activities also served an educa-
tional function, provided knowledge from various fields. In a partitioning of dos and don'ts of 
national life has created an intellectual space for thinking and speaking Polish. The author 
shows the dominant thinking manner during described period of the Polish city elites involved 
in national associations in terms of ideas and thinking on the national values over thinking 
about material benefits and profits. The action of elites had reached people placed lower in the 
hierarchy of urban social strata. 

Author's work is the reflection on tourism in Lomza up to 1918 in the axiological context 
seen mainly historically, but also in terms of education, psychology, and sociology. 
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MAŁGORZATA LUBECKA (Ostrołęka) 
 

 

Opór Kościoła wobec polityki wyznaniowej  
władz komunistycznych w powiecie ostrołęckim 
w 1958 roku 
 
 
Ponowne objęcie władzy przez Władysława Gomułkę w 1956 roku spowodo-

wało, że polityka wyznaniowa państwa znalazła się w centrum jego uwagi. Świad-
czyło o tym zwolnienie z internowania kardynała Wyszyńskiego czy powrót religii 
do szkół. Oczywiście wszystkie podejmowane wówczas decyzje były skrupulatnie 
przemyślane. Gomułka zdawał sobie bowiem sprawę z przywiązania społeczeństwa 
katolickiego do religii. Zapewne również miał świadomość, że administracyjne me-
tody walki z Kościołem, stosowane w poprzednich latach przyniosą więcej zła niż 
pożytku, szczególnie dla partii i państwa. Taki był punkt widzenia do 1958 roku. Po 
nim nastąpił zasadniczy zwrot w podejściu Gomułki do polityki wyznaniowej. Po-
wodem była, jak twierdzili komuniści, złowroga postawa kardynała, który po po-
wrocie z Watykanu zaczął wygłaszać ostrzejsze kazania. Oczywiście taki motyw był 
elementem komunistycznej propagandy, przyczyna zaś tkwiła głębiej. Niemniej 
jednak zapowiadane na III Zjeździe PZPR groźby pod adresem Kościoła zaczęto 
wcielać w życie.  

Z chwilą narastania napięcia we wzajemnych stosunków, szukano różnych dróg 
porozumienia i mediacji. Kościół miał nadzieję zażegnać lub chociażby złagodzić 
narastający konflikt. Spotkanie Prymasa Wyszyńskiego z Gomułką i Cyrankiewi-
czem odbyło się 9 stycznia 1958 roku1. Rezultaty rozmowy były mizerne i co naj-
ważniejsze nie wygasiły sporów. W trakcie spotkania Prymas „wysunął cały szereg 
__________ 
 
1 P. Raina, Kościół w PRL. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945–59, t. 1: lata 1945– 

–59, Poznań 1994, s. 613–614; Z. Zieliński, Kościół w Polsce 1944–2002, Radom 2003. s. 145. 
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zastrzeżeń i zarzutów dotyczących zarówno stanowiska władz państwowych jak  
i przebiegu porozumienia między Państwem a Kościołem”2. Gomułka natomiast 
oczekiwał od strony kościelnej wyjaśnień w sprawie fiaska rozmów z papieżem  
o konkordacie3. Nie omieszkał również skrytykować planu obchodów milenijnych4. 
Wiodącym jednak tematem były sprawy związane z nauką religii w szkołach i two-
rzeniem szkół świeckich. Władysława Gomułkę szczególnie drażniło zawieszanie 
krzyży w salach lekcyjnych, bo jak twierdził, narusza to prawa osób niewierzących. 
W podobnym tonie utrzymany był również list Cyrankiewicza do Prymasa z marca 
1958 roku. Po raz kolejny premier obłudnie zapewnił, że „na odcinku życia religij-
nego” pragnie nadal realizować linię wytyczoną w październiku 1956 r.: „Założe-
niem naszym jest, że nie ma sprzeczności między religijnymi potrzebami wierzących 
a celami jakie stawia przed sobą nasze socjalistyczne państwo”5. Ponadto podkreślił, 
że zarzuty Episkopatu w sprawie zwalczania przez państwo Kościoła są bezpod-
stawne. Hierarchom zarzucił niechęć do normalizacji wzajemnych stosunków. Pod-
kreślił, że są liczne wrogie wystąpienia w słowie i piśmie niektórych biskupów, naru-
szające przyjęte zasady porozumienia. Winił księży, że pod pozorem troski o swobo-
dę praktyk religijnych nawołują ludność, a szczególnie młodzież, do zawieszania 
krzyży w szkołach i urzędach publicznych. Zdaniem rządu jest to „nawoływanie do 
jątrzenia atmosfery wśród społeczeństwa, świadome i sztuczne zaognianie stosun-
ków między wierzącymi i niewierzącymi”6. Szczególnie niedopuszczalne, podkre-
ślił, jest zachęcanie młodzieży do odmawiania modlitwy w szkole.  

Zapewnienia rządu o potrzebie dialogu i porozumienia nie szły jednak w parze  
z wydawanymi zarządzeniami. Jeszcze w lutym Sejm przyjął uchwałę o obchodach 
Tysiąclecia Państwa Polskiego, które stanowić miały przeciwwagę dla obchodów 
kościelnych Tysiąclecia Chrztu Polski. Zabiegi państwa miały w konsekwencji 
umniejszyć obchody religijne i nie dopuścić do masowego udziału w nich wiernych. 
Laicyzacja państwa miała bowiem objąć wszystkich obywateli. Stąd problem wie-
szania krzyży i pozostałych emblematów religijnych był dla władz sprawą oczywi-
stą, niewymagającą wyjaśnień. Trzeba jednak nadmienić, że w tym okresie nie było 
opracowanych przepisów prawnych regulujących tę kwestię. Niemniej jednak, opie-
rając się o zapisy konstytucji PRL, Urząd do Spraw Wyznań odpowiedział na list 
tygodnika Rada Narodowa w następujący sposób: przepisów prawnych normujących 
sprawy wieszania różnego rodzaju emblematów religijnych w pomieszczeniach biu-
rowych nie ma w naszym ustawodawstwie państwowym- gdyż świecki charakter 
__________ 
 
2 Archiwum Akt Nowych (dalej: AAN), Urząd do Spraw Wyznań (UdSW), sygn. 149/1, Odpis listu 

Prezesa Rady Ministrów do Prymasa Wyszyńskiego z dnia 11 III 1958 r., s. 33. 
3 B. Fijałkowska, Partia wobec religii i kościoła w PRL, t. II: 1956–1963, cz. I, Olsztyn 2000, s. 65. 
4 Z. Zieliński, de cyt. s. 145.  
5 AAN, UdSW, sygn. 56/841, List Prezesa Rady Ministrów do Prymasa Polski, ks. Stefana Wyszyńskie-

go z dnia 11 III 1958 r., s. 110. 
6 Tamże, sygn. 149/1, Odpis listu Prezesa Rady Ministrów do Prymasa Wyszyńskiego z dnia 11 III 

1958 r., s. 47–48. 
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Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, którego wyrazem prawnym jest przepis art. 70 
Konstytucji PRL z dnia 22 VII 52 r. ustalający rozdział Kościoła od Państwa nie 
wymaga unormowania tej sprawy odrębnymi przepisami państwowymi. W związku  
z tym należy uznać, że dekorowanie emblematami religijnymi publicznych budynków 
państwowych i ich pomieszczeń jako sprzeczne z zasadą rozdziału Kościoła od Pań-
stwa, wprowadzonego do Konstytucji z 22 lipca 1952 r. w art. 70 pkcie 2 jest niedo-
puszczalne. Praktyka wieszania krzyży i obrazów religijnych w pomieszczeniach 
biurowych jest również sprzeczna z zasadą równości wszystkich związków wyzna-
niowych, zagwarantowaną w art. 70, pkcie 1 Konstytucji. Dowolne stosowanie prak-
tyki umieszczania emblematów religijnych na publicznych budynkach państwowych  
i w ich pomieszczeniach przez jakieś jedno tylko wyznanie religijne stwarzałoby mu 
miejsce uprzywilejowane wśród innych pozostałych związków wyznaniowych7.  
W kontekście tak jasno sprecyzowanego stanowiska władz, kłopotliwe okazały się 
informacje napływające z powiatu ostrołęckiego, a przeczące tym tezom. Tutaj  
w GS-ach podobnie jak w GRN są pozawieszane krzyże, w rozmowach z Prezesami 
przyrzekli, że pozdejmują. Były próby zawieszania w PZGS i do tej pory jeden wisi, 
mimo, że był już raz zdjęty8. Z natury rzeczy miejscowi duszpasterze wspierali du-
chowo te działania. Zresztą nie tylko oni, bowiem, w czerwcu Episkopat wydał list 
do rodziców katolickich, w którym apelował, by należycie wypełniali obowiązek 
katechizacji swoich dzieci. W liście czytamy: nie ulegajcie małoduszności i obawom, 
nie dajcie się zastraszyć ludziom niepowołanym do decydowania jaka ma być szkoła 
(…) kierujcie się sumieniem katolickim. A wolność sumienia gwarantuje Wam kon-
stytucja, dekret o wolności sumienia i wyznania oraz Porozumienie9. W konkluzji 
biskupi dodali: Towarzystwo Szkół Świeckich, aczkolwiek nie ma uprawnień usta-
wowych jak Wy, wykazuje ruchliwość, wpływając na rodziców i na władze szkolne  
w celu usunięcia ze szkół nauki religii10. Podkreślili także: czuwajcie więc, Drodzy 
Rodzice Katoliccy i pamiętajcie, że o religię w szkole dla Waszych dzieci decydujecie 
jedynie Wy sami, a nie żadne towarzystwo czy organizacje świeckie, wrogie religii  
i Kościołowi11. Należy także dodać, że niektórzy biskupi z obawy o umocnienie się 
ideologii komunistycznej zaczęli „porządkować” swoje szeregi. Sufragan diecezji 

__________ 
 
7 AAN, UdSW, sygn. 56/619, List dyrektora UdSW do Redakcji Tygodnika „Rada Narodowa” w War-

szawie z dnia 22 III 1958 r., s. 6. 
8 Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy (dalej: APW), Oddział w Otwocku (dalej: Oddz. 

w Otwocku), Komitet Powiatowy PZPR w Ostrołęce (dalej: KP PZPR w Ostrołęce), sygn. 50, Proto-
kół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r., s. 81. 

9 AAN, UdSW, sygn. 56/294, Orędzie Episkopatu Polskiego do Rodziców Katolickich z dnia 23 IV 
1958 r., s. 2; Tamże, sygn. 56/295, Orędzie Episkopatu Polskiego do Rodziców Katolickich z dnia  
23 IV 1958 r., s. 2; Tamże, sygn. 56/296, Orędzie Episkopatu Polskiego do Rodziców Katolickich  
z dnia 23 IV 1958 r., s. 2. 

10 Tamże, sygn. 64/60, Odpis Episkopatu Polski do rodziców katolickich z czerwca 1958 r., s. 168. 
11 Tamże, sygn. 64/90, Odpis z odpisu Orędzia Episkopatu dobiega do Rodziców Katolickich z czerwca 

1958 r., s. 41. 
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łomżyńskiej, bp Mościcki rygorystycznie odnosił się do księży „postępowych”, 
wzywał ich do kurii na rozmowy indywidualne, sugerował zmianę parafii, bez po-
dawania konkretnych propozycji. To w dużym stopniu niepokoiło wzywanych12. 
Takie praktyki studziły zapał ich pracy na rzecz państwa, chociaż całkowicie nie 
eliminowały zjawiska.  

Kolejne pogorszenie się stosunków między państwem a Kościołem nastąpiło  
z chwilą wydania przez KC PZPR listu. Kościołowi zarzucano rozpalanie fanatyzmu 
wokół zagadnień wprowadzenia nauczania religii do szkół, szykanowanie postępo-
wych katolików i postępowych księży za to tylko, że współdziałali, współpracowali  
z władzą ludową w poprzednim okresie13. Poza tym wytykano, iż Kościół katolicki 
stoi na nieprzejednanym stanowisku antykomunistycznym. Uważa socjalizm za nie-
normalne i przejściowe zjawisko w życiu społeczeństwa14. Poza tym księża rzekomo 
uważali, że ich głównych zadaniem jest rozwijać działalność, która by przeprowadzi-
ła przez ten cały okres istnienia socjalizmu, społeczeństwo nietknięte przez ideologię 
socjalistyczną15. Dlatego także, zdaniem komunistów, Kościół dąży do odegrania 
roli centralnego ośrodka ideologicznego walczącego o swoiście pojętą jedność na-
rodu wokół Kościoła i przeciwko socjalizmowi16. W związku z powyższym, jak nig-
dy dotąd jest w tej chwili głównym ośrodkiem reakcji społecznej17. Poza tym zarzu-
cali duchownym, że nie ograniczają się do działalności duszpasterskiej, religijnej, ale 
rozwijają „wściekłą nagonkę” przeciwko szkołom bezwyznaniowym, a tam gdzie 
mają okazję „wprowadza zakonników do szkół”18. Wreszcie, różnicują społeczeń-
stwo według wyznania, dzieląc Polaków na wierzących i niewierzących i przeciw-
stawiają ich sobie. Metoda ta ma „hartować postawę wierzących w stałej walce  
i starciami z niewierzącymi”19. Zastrzeżenia funkcjonariuszy państwowych nie były 
do końca bezpodstawne, bowiem duchowni diecezji często krytykowali politykę 
państwa. Ks. Ołdakowski w jednej z rozmów pokreślił, że formalnie daje się wol-
ność prasie katolickiej, ale faktycznie możliwości tej prasy są minimalne (…) na 
propagandę i na cele walki z religią wydaje się o wiele więcej. To samo jest z walką 
o wyeliminowanie nauki religii ze szkół i zakładanie w związku z tym szkół świeckich, 
gdzie prawo jest brutalnie łamane20.W podsumowaniu zaś stwierdził, że na świecie 
istniało szereg systemów filozoficznych, istniało wiele form władzy państwowej, ce-

__________ 
 
12 Tamże, sygn. 76/14, Notatka nt bpa Mościckiego z dnia 28 IV 1958 r., s. 1. 
13 Tamże, sygn. 56/877, Przemówienie tow. Sztachelskiego na naradzie w sprawie działalności kleru  

w dniu 24 VII 1958 r., s. 2. 
14 Tamże, s. 3. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 Tamże. 
18 Tamże, s. 3–4; H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990, Warszawa 1997, s. 211. 
19 Tamże, sygn. 61/1214, Warunki w jakich układają się stosunki państwa z kościołem w PRL, s. 31. 
20 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), sygn. 01283/638, Charaktery-

styka sprawy obserwacji Nr 560/62, s. 481. 
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sarzy, królów, dyktatorów i wszystko to przeminęło, kościół króluje od 2000 lat  
i żadna siła nie jest w stanie go zwalczyć. Swoboda dla misyjnej działalności kościoła 
jest potrzebna jak powietrze człowiekowi. Jeśli państwo chce ograniczać to tylko 
wystawi się na gniew narodu i może to spowodować nieobliczalne skutki dla pań-
stwa21. Natomiast lokalni aktywiści partyjni obserwowali w terenie, że „kler stara się 
opanować 100% naszego społeczeństwa”22 i „wciska się wszędzie tam, gdzie się 
dało, aż doszło do tego, że obecnie nie przestrzega warunków porozumienia”23. Pa-
radoksalnie to samo zarzucał stronie rządowej Kościół. Wspomniany wcześniej du-
chowny, w rozmowie z kapłanami diecezji, przytoczył słowa Prymasa: kardynał 
Wyszyński już kilka miesięcy temu zwracał uwagę władz na to, że odstąpiły one od 
zasad przyjętych w 1956 r. Ktoś z Polskiego Radia zwracał się do kardynała, aby 
wygłosił on na Boże Narodzenie przemówienie przez radio, lecz kardynał odmówił 
twierdząc, że nie jest żadną łaską, by on raz od wielkiego święta przemawiał do na-
rodu, podczas gdy w innych krajach o znacznej mniejszości katolików msza św.  
i kazania są nadawane raz w tygodniu. Dlaczego zatem w Polsce, gdzie mówi się  
o wolności sumienia nie można jednej godziny w tygodniu na ten cel poświęcić24. 
Komuniści mieli świadomość roli, jaką odgrywa Kościół w życiu obywateli: wiemy, 
że większość społeczeństwa przyjmuje to, co ksiądz mówi, chociaż my wiemy, że jest 
to fanatyzm religijny. Kler wie, że tym szkodzi społeczeństwu, ale robi to nadal, po to 
aby przyciągnąć do siebie25. Nawet, co podkreślili funkcjonariusze kler stawia sobie 
za cel w związku z 1000-leciem (na tzw. Chrzest Polski), ażeby w Polsce nie było ani 
jednego niewierzącego26. To zapewne było przyczyną opracowania przez Episkopat 
wytycznych do realizacji w latach 1957/58, według których należało wyszukiwać  
w kraju dzieci nieochrzczone27. Realizację tych wskazówek obserwowano także  
w powiecie ostrołęckim do poczynań kleru należy zaliczyć (…) napór ze strony ludzi 
wierzących na niewierzących, na pracowników aparatu partyjnego i czołowego 
aktywu, że mają nieochrzczone dzieci28.W takiej sytuacji funkcjonariusze otrzymali 
zalecenia, by na wszystkie sprawy zwracać uwagę i reagować, ale bez żadnych wy-
bryków z naszej strony, żeby nie dawać argumentów do szkalowania członków Par-
tii29. W związku z zaobserwowaną „ofensywą kleru” KC PZPR sformułował założe-

__________ 
 
21 Tamże, s. 481. 
22 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego  

z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 326. 
23 AIPN, sygn. 01283/638, Charakterystyka sprawy obserwacji nr 560/62, s. 481. 
24 Tamże. 
25 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego  

z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 326. 
26 Tamże, s. 324. 
27 AIPN, sygn. 0648/29, t. 1, Informacja dotycząca działalności kleru z dnia 20 VIII 1957 r., s. 6. 
28 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP 

PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r., s. 19. 
29 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 326. 
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nia polityki wyznaniowej. Po pierwsze – zapewnić obywatelom pełną swobodę życia 
religijnego. Po drugie – uznać, że tolerancja jest główną zasadą współżycia wierzą-
cych i niewierzących. Po trzecie – należy ograniczyć działalność Kościoła do swo-
body kultu w wewnętrznej działalności Kościoła i wreszcie po czwarte – rozwijać 
szeroko ofensywę materialistycznego światopoglądu i szerokiej laicyzacji życia spo-
łecznego30.  

Pierwszym poważnym sygnałem przystąpienia władz do realizacji zapowiedzi 
zawartych w liście była rewizja w Instytucie Prymasowskim Ślubów Narodu na 
Jasnej Górze31. Atak na tę instytucję pośrednio wymierzono w kampanię Wielkiej 
Nowenny. Oczywiście nie bez znaczenia był fakt nasilenia pielgrzymek do Często-
chowy. Instytut dzięki wydawnictwom religijnym, odbijanym na powielaczach był 
niezależnym od władz ośrodkiem informacji, co niewątpliwie drażniło władzę. Ofi-
cjalnym powodem rewizji był zarzut, iż powielane przez Instytut teksty mają charak-
ter antypaństwowy32. Podczas przeszukania pracownicy przekonywali rewidujących 
o bezprawnym charakterze tej akcji. Niestety, wszelkie argumenty trafiały w próżnię, 
a jeden z funkcjonariuszy zapytany o przyczyny najścia, określił Instytut „gniazdem 
szerszeni”, które należy zniszczyć33. O incydencie częstochowskim było głośno  
w ca-łym kraju, krążyło też wiele plotek. Na stacji w Ostrołęce kolejarze, a nawet 
członkowie Partii sami rozsiewają fałszywe wersje na ten temat, ponadto niektórzy 
kolejarze mają kontakt z zakonnicami, które rozwożą i rozdają pewne listy z głup-
stwami. Dlatego niedobrze jest, że członkowie Partii komentują takie sprawy34. Zaj-
ścia na Jasnej Górze jaskrawo dowodziły, że „odwilż” już nie obowiązuje, a więc 
miała jedynie charakter fikcyjny. Dnia 24 lipca 1958 roku, kilka dni po rewizji, Pry-
mas Wyszyński złożył w Prokuraturze Generalnej protest. Stwierdził wówczas, że 
Instytut miał prawo powielania tekstów kościelnych bez zgody cenzury, ponieważ 
Instytut nie został oficjalnie zarejestrowany, a co za tym idzie, niemożliwe było roz-
patrywanie przez odpowiednie instytucje państwowe jakichkolwiek podań czy próśb  
o zatwierdzenie tekstów do druku35.  
__________ 
 
30 AAN, UdSW, sygn. 56/877, Przemówienie tow. Sztachelskiego na naradzie w sprawie działalności 

kleru w dniu 24 VIII 1958 r., s. 8; Por. B. Fijałkowska, op. cit., s. 70-72; Stosunki Państwo – Kościół  
w latach 1944–1987 (wybór materiałów źródłowych), oprac. Z. Stachowski, Warszawa 1988, s. 97– 
–125; Por. Metody pracy operacyjnej aparatu bezpieczeństwa wobec kościołów i związków wyznanio-
wych 1945–1989, pod red. A. Dziuroka, Warszawa 2004, s. 45. 

31 Tamże, sygn. 61/1214, Warunki, w jakich układają się stosunki państwa z kościołem w PRL, s. 33;  
J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 2004, s. 62. 

32 B. Fijałkowska, dz. cyt., s. 74; A. i A. Anusz, Samotni wśród wiernych. Kościół wobec przemian poli-
tycznych w Polsce (1944–1994), Warszawa 1994, s. 35; A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945– 
–1970, Kraków 1995, s. 70. 

33 A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2003, s. 139. 
34 APW, Oddz. w Otwocku, KC PZPR w Ostrołęce, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego  

z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s.324. 
35 A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 140. Warto także dodać, że 4 lipca1958 roku została utworzona Komisja 

KC PZPR do Spraw Kleru, której podstawowym zadaniem było opracowywanie kierunków działania 
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Wydarzenia z lipca 1958 roku uświadomiły niezbicie wyraźną zmianę polityki 
Gomułki wobec Kościoła. Prowokacja na Jasnej Górze była sygnałem do rozpoczę-
cia nowej ofensywy wobec całej instytucji Kościoła. Nadmienić warto także, że 
praktycznie od połowy roku stale narastał konflikt między I sekretarzem KC PZPR  
a Prymasem, czego skutkiem była chociażby odmowa wydania duchownemu pasz-
portu36. Dziesięć dni po wydarzeniach w Częstochowie, tj. 31 lipca 1958 roku zebra-
ła się Komisja Wspólna. Przedstawiciele władz, prezentując dyktatorski ton, poin-
formowali stronę kościelną o nowych decyzjach względem nauki religii37. Według 
tych założeń od przyszłego roku szkolnego lekcje religii miały odbywać się po za-
kończeniu wszystkich innych zajęć i maksymalnie w wymiarze jednej godziny tygo-
dniowo. Zapowiedziano także, że osoby zakonne nie mogą jej nauczać, a w szkołach 
nie będzie tolerancji dla emblematów religijnych, tj. krzyży, bo szkoła jest instytucją 
świecką38. Formalną realizacją tej zapowiedzi było zarządzenie ministra oświaty, 
wydane już 4 sierpnia, w sprawie nauczania religii, w którym czytamy: nauczycielem 
religii w szkołach państwowych nie mogą być osoby przynależne do zgromadzeń 
zakonnych. Zarządzenie niniejsze obowiązuje z dniem 1 września 1958 r. Z dniem 
wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc wszelkie sprzeczne z nim przepi-
sy39. Ta ustawa w dużym stopniu paraliżowała katechizację, bowiem do tej pory 
wielu zakonników pracowało w szkołach. Ponadto zarządzenie dyskryminowało 
osoby zakonne, zatem było także sprzeczne z konstytucyjnym zapisem, gwarantują-
cym równość praw wszystkich obywateli w każdej dziedzinie życia40. Trzeba przy-
                                                                                                                       

partii i aparatu państwowego w polityce wyznaniowej oraz koordynacja i kontrola realizacji tych dzia-
łań. Kościół i Prymas Stefan Wyszyński 1956–1966, pod red. A. Dziuroka i W. J. Wysockiego, Kato-
wice–Kraków 2008, s. 17. 

36 Por. B. Fijałkowska, dz. cyt., s. 76. 
37 P. Raina, dz. cyt., s. 634–635. 
38 A. Dudek, dz. cyt., s. 74; K. S. Gruczyński, Komisja Mieszana i Wspólna w stosunkach PRL – Kościół 

(1946–1968), „Przegląd Powszechny” 1993, nr 10, s. 41. 
39 AAN, UdSW, sygn. 125/659, Odpis zarządzenia Ministra Oświaty z dnia 4 VIII 1958 r. w sprawie 

nauczania religii, s. 28; AIPN, sygn. 01283/342, Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 4 VIII 1958 r. nr 
GM.1-1346/58 w sprawie nauczania religii, s. 76; J. Doppke, Katechizacja w Polsce 1945–1990, Pel-
plin 1998, s. 93–94. Zarządzenie Ministra Oświaty miało brzemienne skutki, ponieważ oznaczało  
w praktyce albo likwidację etatów religii w wielu placówkach albo ograniczenie godzin religii lub 
wręcz konieczność zatrudnienia świeckich katechetów. 

40 Art. 81 Konstytucji PRL gwarantował: obywatele Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej niezależnie od 
narodowości, rasy i wyznania mają równe prawa we wszystkich dziedzinach życia państwowego, poli-
tycznego, gospodarczego, społecznego i kulturalnego. Naruszenie tej zasady przez jakiekolwiek bezpo-
średnie lub pośrednie uprzywilejowanie albo ograniczenie w prawach ze względu na narodowość, ra-
sę czy wyznanie podlega karze. M. R. Bombicki, Konstytucje Polski, Poznań 1998, s. 99; Ta ustawa 
była także sprzeczna z zarządzeniem Ministra Oświaty z 8 XII 1956 roku, które postanawiało: „obo-
wiązki nauczycieli religii mogą pełnić osoby duchowne lub świeckie mające uprawnienia do nauczania 
religii uznane przez władze kościelne”. AIPN, sygn. 01283/342, Zarządzenie Ministra Oświaty  
z 8 XII 1956 r. w sprawie nauczania religii, s. 63. Co prawda to zarządzenie traciło moc prawną  
z chwilą wejścia w życie zarządzenia Ministra Oświaty z 4 VIII 1958 r. Niemniej jednak,  
w przyszłości, władze nadal, jakby o tym nie pamiętając, a kiedy będzie wygodnie, często się będą do 
niego odwoływać. 
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znać, że bardzo rygorystycznie przestrzegano zarządzenia; zresztą innych także. Dnia 
4 sierpnia tego roku ukazał się również okólnik w sprawie przestrzegania zasad 
świeckości szkoły. Stwierdzono w nim, że niedopuszczalny jest udział nauczycieli  
i wychowawców w organizowaniu praktyk religijnych dla młodzieży. Zakazano 
umieszczania emblematów religijnych w pomieszczeniach szkolnych oraz odma-
wiania modlitwy przed rozpoczęciem i po zakończeniu nauki przedmiotów obo-
wiązkowych. Przypomniano także, że religia może być wykładana po zakończonych 
zajęciach obowiązkowych41. Propaganda komunistyczna podawała, że oto Kościół 
jest rozczarowany bierną postawą społeczeństwa, które w ogóle nie zareagowało na 
zarządzenia w sprawie religii i szkolnictwa. Z przekonaniem głosili: władze kościel-
ne z dużym rozczarowaniem stwierdziły, że w sprawach, które ich zdaniem powinny 
były doprowadzić do wielkich trudności i nawet zamieszek, społeczeństwo w swej 
masie (…) wykazało małe zainteresowanie42. Oczywiście było to kłamstwem, po-
nieważ w wielu rejonach kraju doszło do protestów ludzi, którzy krytykowali władzę 
za prześladowanie Kościoła i religii. Na uwagę zasługuje anonimowy list, wysłany 
do Biura Listów Polskiego Radia, którego nadawcą byli pracownicy jednej z instytu-
cji państwowych. Czytamy w nim: Po niedzielnym bredzeniu Fali 56 stwierdzamy: 
jest prowadzona podjazdowa walka przeciwko religii katolickiej. Proszę zajrzeć do 
wielu pism i książek gdzie formalnie ośmiesza się kler i religię, proszę zainteresować 
się wypadkami na Jasnej Górze, gdzie po wyłączeniu światła i telefonów, w nocy 
wdarto się do klasztoru, proszę zainteresować się ograniczeniami w praktykach reli-
gijnych przy obchodzeniu Oktawy Bożego Ciała, chodzeniu procesji. Proszę się zain-
teresować wielką walką jaką staczają kierownicy niektórych szkół podstawowych  
o niedopuszczenie religii. Wy sami przez radio tę walkę prowadzicie w Waszych 
plugawych audycjach. Bzdury Falo 56 zaczynasz pleść. My wiemy najlepiej co nas 
dotyka i do czego zmierzacie. Przyrzekamy, że potroimy wysiłek w wychowaniu  
i dopilnowaniu naszych dzieci w duchu katolickim, a wam możemy powiedzieć tylko 
jedno precz z heretyckimi łapami od Częstochowy i naszego kleru, precz z podjazdo-

__________ 
 
41 Warto dodać, że minister oświaty wydając okólnik sam sobie przeczył, a w najlepszym razie był nie-

konsekwentny, ponieważ zarządzenie z 4 VII 1958 roku w sprawie nauczycieli religii wyraźnie infor-
mowało, że z chwilą wejścia w życie niniejszego zarządzenia tracą moc wszelkie sprzeczne z nim 
przepisy. Zatem jak mógł później, w okólniku, powoływać się na sprzeczne zarządzenie z 8 XII 1956 
roku. W okólniku bowiem znalazł się zapis: należy zgodnie z zasadą ustaloną w zarządzeniu Ministra 
Oświaty z dnia 8 XII 1956 r. (…) ściśle przestrzegać wytycznych, że lekcje religii mogą się odbywać 
tylko po godzinach zajęć obowiązkowych a tam, gdzie wymagają tego warunki- również przed rozpo-
częciem zajęć obowiązkowych, jednak nie wcześniej niż o godzinie 8. W związku z tym lekcje religii nie 
mogą się odbywać w godzinach przeznaczonych na zajęcia obowiązkowe. AIPN, sygn. 01283/342, 
Okólnik nr 26 z dnia 4 sierpnia 1958 r. w sprawie przestrzegania zasad świeckości szkoły,  
s. 75a.Trzeba także dodać, że Ministerstwo Oświaty uznało również, iż religia nie będzie umieszczana 
na świadectwach ukończenia szkoły. 

42 AAN, UDSW, sygn. 61/1214, Warunki w jakich układają się stosunki państwa z kościołem w PRL,  
s. 33. 
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wą judaszowską walką przeciwko naszej świętej wierze, precz!!! Od Prymasa43. 
Także w Ostrołęce odnotowano pewne „niepokojące” zdarzenie. W jednej ze szkół 
katechetka przebywała w szkole cały dzień, a jeszcze po godzinach urządzała  
z dziećmi różne przedstawienia, próby itd.44. W związku z powyższym Egzekutywa 
KP PZPR w Ostrołęce wydała zalecenie, by katecheci mniej zajmowali się dziećmi 
po lekcjach – tj. po południu, trzeba zwrócić uwagę, aby nauczyciele świeccy zajmo-
wali się częściowo dziećmi wg programów. Katecheci wprowadzają różne formy 
nauczania religii, szczególnie dzieci młodszych45. Ponadto nie wolno dopuścić do 
tego, ażeby księża brali udział w posiedzeniach rad pedagogicznych, jak to było w la-
tach ubiegłych, bo wiemy, że mają pewne oddziaływanie na niektórych nauczycieli46. 
Natomiast zgodnie z zarządzeniem na posiedzeniu Egzekutywy ustalono, że religia 
w naszym powiecie będzie tylko na ostatnich godzinach. Obecnie religii mogą tylko 
nauczać księża lub nauczyciele upoważnieni do tego47. Zamierzano w tej sprawie 
wzywać dyrektorów szkół i przeprowadzać z nimi rozmowy, odwołując się do ich 
przynależności partyjnej, a w skrajnych przypadkach żądać od nich właściwego 
stosunku do tych zaleceń48. Lokalny aparat partyjny niepokoiły także przypadki 
kiedy nauczyciel świecki wchodził do klasy na lekcję, to dzieci chórem domagały się 
mówić pacierze przed lekcją49. Ponadto duchowni zachęcali swoich parafian do 
przynależności do różnych organizacji kościelnych: kler wchodzi bardzo szeroko ze 
swoim programem. Jest zalecane przez kler ażeby każdego obywatela wciągnąć do 
kółek różańcowych, taką robotę prowadzą na każdej wsi, a nawet dojeżdżają osobi-
ście co pewien okres. Np. w Kadzidle kler robi taką robotę, że ustawia do pomocy 
dewotki, które za wszelką cenę starają się wpływać na ludzi niewierzących i przycią-
gać do religii, przychodzą nachalnie do domów, mimo, że nie są mile widziani50.  
W związku z powyższym władze partyjne nakazały nie dopuścić w szkołach, by  
w komitetach rodzicielskich znalazły się dewotki51. Zgodnie z zaleceniem należało 
też wytworzyć taką atmosferę, żeby młodzież nie widziała w księdzu czegoś wyższego 
od profesora, a dlatego tak było i jeszcze jest, że nawet sami profesorowie za dużo 

__________ 
 
43 Tamże sygn. 56/713, Odpis anonimowego listu do Biura Listów Polskiego Radia w Warszawie z dnia 

12 VIII 1958 r., s. 2. 
44 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP 

PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r., s. 81. 
45 Tamże. 
46 Tamże, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 30 VIII 1958 r., s. 88; Por. 

H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944– 
–1961), Białystok 1997, s. 216. 

47 Tamże. sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 331. 
48 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r.,  

s. 80. 
49 Tamże, s. 81. 
50 Tamże, s. 77. 
51 Tamże, s. 82. 
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hołdują księdzu, młodzież to widzi52. Ponadto należy nawiązać większą łączność  
z młodzieżą poprzez organizację partyjne, ażeby ją pozyskać. Młodzież musi widzieć 
cel należenia do organizacji i dlatego, że nasze organizacje są za mało atrakcyjne, 
mają mało chętnych, a kler prowadzi działalność bardziej atrakcyjną, przyciąga do 
siebie młodzież (…) Księdza stać na więcej (…) My nie umiemy zachęcać do pracy 
naszej młodzieży (ksiądz ma telewizor, przeźrocza)53. Faktycznie duchowni potrafili 
„przyciągnąć” młodzież. W Czarni np. kler zorganizował 3-dniowe odpusty to stało 
się przyczyną słabej frekwencji w szkole w Czarni i Surowem w dniu 2 IX54. Spra-
wozdania partyjne zawierały także triumfalne zapisy o zmniejszającej się aktywności 
i udziale miejscowej ludności w uroczystościach kościelnych55, czy o ścisłym prze-
strzeganiu zarządzeń w sprawie zatrudniania nauczycieli religii56. Oczywiście partia 
dostrzegała „błędy” swojego postępowania. Na jednym z posiedzeń aktywu partyj-
nego przewodniczący GRN w Opęchowie stwierdził: popełniliśmy wielki błąd po 
październiku, że rozwiązaliśmy ręce i otwarli szeroko drzwi dla fanatyzmu religijne-
go. A owoce tego mamy po powrocie z Rzymu Wyszyńskiego, który pokazał, że może 
dużo zrobić żeby nam popsuć krew”57. Poza tym wciąż wielu działaczy partii uczest-
niczyło w uroczystościach religijnych. W czasie jednego ze spotkań aktywu partyj-
nego w Ostrołęce postanowiono: towarzysze, którzy uważają się za aktywistów par-
tyjnych i tak są oceniani przez Partię, są na stanowiskach – a po cichu są wielkimi 
aktywistami kościelnymi – są dwulicowi, powinni oni się określić i znaleźć wreszcie 
dla siebie właściwe miejsce58. Z drugiej zaś strony władze centralne obserwowały, że 
niektórzy członkowie partii nie widzą nic złego w praktykach religijnych swoich 
najbliższych. Docierały do partii informacje, że mamy sporo wypadków, gdy towa-
rzysze na kierowniczych stanowiskach partyjnych wykazują tolerancyjny stosunek 
wobec praktyk religijnych. Uprawianych przez członków najbliższej rodziny (żona, 
dzieci) w sposób zwracający uwagę i wywołujący niekorzystne dla partii komentarze. 
Stan ten osłabia, a nieraz i paraliżuje zdolności naszych instytucji partyjnych do 
przeciwdziałania narastającej ofensywie klerykalnej. W związku z tym zaleca się, aby  
w najbliższym czasie egzekutywy KW rozważyły te sprawy i podjęły kroki zmierzają-
ce do wyeliminowania z instancji aparatu partyjnego ludzi obciążonych klerykali-
zmem, zastępując ich towarzyszami wolnymi od tych obciążeń59. Stosując się do 
powyższych zaleceń w KP PZPR w Ostrołęce skreślono członka Partii za to, że był 
__________ 
 
52 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 324. 
53 Tamże, sygn. 21, Protokół z Plenum KP PZPR w Ostrołęce z dnia 20 IX 1958 r., s. 175–176. 
54 Tamże, sygn. 50, Informacja z IX 1958 r. o rozpoczęciu roku szkolnego 1958/59 na terenie powiatu 

ostrołęckiego, s. 95. 
55 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r.,  

s. 77. 
56 Tamże, s. 79. 
57 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 330. 
58 Tamże, s. 329.  
59 AIPN, sygn. 01283/342, List KC PZPR do KW PZPR z dnia 9 VII 1958 r., s. 1. 
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praktykującym60. Usunięcia z partii były w myśl założenia, by nie było wśród czoło-
wego aktywu- aktywistów kościelnych (…) trzeba z czystym sumieniem zdecydować 
się na jedno, albo drugie i nie okłamywać Partii61. Wielce szkodliwym dla komuni-
stów był też fakt, że niektórzy działacze pod wpływem wystąpień swoich kolegów 
oświadczali, że nie wyrzekną się poglądów religijnych i nadal będą uczęszczać do 
kościoła. Natomiast w czasie sierpniowej narady KP PZPR w Ostrołęce, jeden z jego 
członków otwarcie przyznał, że do tej pory okłamywał siebie i Partię, ale obecnie był 
u spowiedzi i będzie nadal chodził do kościoła62. Dowodziło to słabości „kręgosłupa 
ideologicznego” partii. Pokazywało bowiem, że nie mogła do końca liczyć na swój 
aktyw terenowy. 

Pewnym problemem był także brak tolerancji wierzących członków partii wo-
bec ateistów. Taką sytuację dostrzeżono na terenie PKP w Ostrołęce63. Również  
w Kadzidle miał miejsce podobny przypadek: ludzie wierzący, przez kogoś nasta-
wieni dokuczają Instr. KP tow. Golanowi i jego żonie, posuwając się do tego stopnia, 
że żonę tow. Golana Wydz. Zdrowia odsunął od pracy, którą wykonywała jako fel-
czer, stawiając lekarza na to miejsce, bez żadnego uzasadnienia, zbywając ją ni-
czym64. Zresztą w Kadzidle w ogóle władze lokalne skarżyły się centrali, że na tere-
nie powiatu jest utrzymywany kontakt ze wszystkimi parafiami i za wyjątkiem tego 
księdza z Kadzidła65. W związku z tym poczyniono starania, by przenieść go na inny 
teren66. Także tutaj kler stara się w podstępny i obłudny sposób działać, np. zbierano 
podpisy do Rady Państwa o wydawanie nadal „Rycerza Niepokalanej” ludzie nawet 
nie wiedzieli co podpisywali (…) Również bezprawnie odbywają się zbiórki na K.U. 
Lubelski, księża robią to bezprawnie i nie mają żadnego odporu ze strony społeczeń-
stwa67. Z tej notatki wynikało, że duchowieństwo cieszyło się wsparciem miejscowej 
ludności. Zatem władza postanowiła temu przeciwdziałać, zabroniła zbierania podpi-
sów popierających działalność uczelni katolickiej: słyszy się o powstaniu organizacji 
popierania katolickiego uniwersytetu lubelskiego – tego można zabronić68. Wydaje 
się, iż partia zdawała sobie sprawę z trudności w dotarciu do chłopów. Dla nich bo-
wiem ksiądz miał najwyższy autorytet: kler ma wpływ na chłopów, którzy ślepo się 

__________ 
 
60 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego  

z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 324. 
61 Tamże, s. 328. 
62 Tamże, s. 324. 
63 Tamże, s. 328. 
64 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r.,  

s. 78. 
65 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 325. 
66 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r.,  

s. 80. 
67 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 323. 
68 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r.,  

s. 80. 
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podporządkowują”69. Poza tym dla nich „religia w szkole (…) to najważniejszy 
przedmiot i trzeba dużego nakładu pracy, żeby społeczeństwo przebudować, a jesz-
cze na kurpiowszczyźnie zacofanie jest duże i kler łatwo te środowiska opanowuje70. 
Jak podał jeden z członków PZPR północna strona powiatu jest bardzo zacofana  
i trudno jest w takiej sytuacji pracować. Obecnie wszystkich wciąga się do kółek 
różańcowych, a Ci którzy się nie zapisują – są szykanowani, czy to przez rodziny, czy 
innych”71. Także on pod naciskiem rodziny i opinii sąsiadów został zmuszony pójść 
do kościoła, chociaż nie wierzy i nie praktykuje w zasadzie72. Komuniści odnotowali 
też, że po stronie duchowieństwa jest sporo „wybryków po cichu”73. Księża naciska-
ją na funkcjonariuszy milicji, by „brali śluby kościelne, dzieci chrzcili”74, a w szko-
łach „próbowali pozyskać nauczycieli”, bo jeśli pozyska nauczyciela, to wówczas ten 
nauczyciel nie da się wydrzeć tej religii ze szkoły75. W związku z powyższym partia 
winna prowadzić pracę z nauczycielstwem, szczególnie z członkami Partii i poprzez 
nich pozyskiwać w ogóle nauczycieli76. Nade wszystko jednak, relacjonowano na 
jednej z narad, należy dużo uwagi poświęcić młodzieży szkolnej i organizacjom 
młodzieżowym, w tym harcerstwu, by kler nie opanował całkowicie naszej młodzie-
ży77. Zauważono także, że dzieci niewierzące powinny być wcześniej przez rodziców 
uświadamiane, dlaczego nie warto chodzić do kościoła. Oczywiście ta „praca wy-
chowawcza” miała przeciwdziałać ewentualnemu uczestniczeniu w nabożeństwie,  
o którym wcześniej młody człowiek nie słyszał, a co nieznane mogłoby go przycią-
gnąć78. Pewnym wskaźnikiem wzrostu aktywności księży powiatu ostrołęckiego,  
a zarazem spadkiem poparcia dla lokalnej władzy był fakt, że ludzie, szczególnie  
w miastach, którzy chociaż nigdy nie byli wierzącymi ani praktykującymi, obecnie 
jednak ażeby okazać niezadowolenie w stosunku do władzy ludowej, chodzą do ko-
ścioła i udają wielkich katolików79. Ponadto duchowni przeciwstawiali się poglądom 
świeckim na temat planowania rodziny, krytykowali świadome macierzyństwo.  
W związku z powyższym partia postanowiła: „dogadywać się z lekarzami i Ośrod-
kami Zdrowia, żeby dawać specjalne wyjaśnienia i pracować ze środowiskiem”80. 
Tak więc i na tym polu rywalizowano o „rząd dusz”. Sprzeczne poglądy na temat 

__________ 
 
69 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 325. 
70 Tamże, s. 327. 
71 Tamże, s. 330. 
72 Tamże. 
73 Tamże, s. 325. 
74 Tamże, s. 323. 
75 Tamże, s. 328. 
76 Tamże. 
77 Tamże, s. 327. 
78 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VII 1958 r., s. 82. 
79 Tamże. 
80 Tamże, s. 83. 
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macierzyństwa były jednym z wielu przykładów wzajemnie wykluczających się 
dwóch bytów – Kościoła i państwa.  

Szczególnie bolesną konsekwencją zarządzenia z 4 sierpnia było usunięcie 
krzyży, obrazów i innych symboli religijnych ze szkół i urzędów publicznych. Naru-
szało to wielowiekowe tradycje. W wielu miejscach doszło do silnych protestów81, 
inspirowanych zdaniem władz przez księży, którzy nawoływali do „obrony krzy-
ża”82. Takie incydenty były codziennością w powiecie ostrołęckim. W Kadzidle 
zebrało się 80 osób, które domagały się zawieszenia krzyży w szkole. Kierownik 
sprzeciwił się temu, wówczas grupa kobiet wpadła do kancelarii szkoły i rozpoczęła 
poszukiwanie krzyży. Ponieważ krzyży nie znalazły, przyniosły je z domówi w obec-
ności dzieci zawiesiły je w klasach. Jednocześnie jedna z kobiet ze wspomnianej 
grupy napisała petycję, doręczoną kierownikowi szkoły, pod którą złożyło podpisy 80 
osób83. Oczywiście „sprawczynie” zajść zostały ukarane. Wobec czterech „najbar-
dziej agresywnych” kobiet wszczęto śledztwo i osiem wniosków skierowano do 
kolegium orzekającego przy PRN w Ostrołęce84. W innym sprawozdaniu partyjnym 
zapisano informację, że do jednej ze szkół wtargnęło (…) z kamiennymi odważnikami 
kilkadziesiąt kobiet, żądając zawieszenia krzyży. Kierownik szkoły odmówił wydania 
krzyży. Wówczas kobiety zawiesiły w klasach krzyże, które przyniosły z kościoła85. 
Analogiczną sytuację odnotowano także w Piskach, gdzie w godzinach popołudnio-
wych przyszło do kierownika szkoły 10 mężczyzn – mieszkańców tej gromady i za-
żądało wydania zdjętych krzyży. Po odmowie kierownika wspomniani splądrowali 
szkołę, a po znalezieniu krzyży, zawiesili je w klasach86. Funkcjonariuszy partyjnych 
zdumiewający fakt, że: inicjatorem tych zajść był jeden z członków Prezydium 
GRN87. Po raz kolejny zatem ujawniła się słabość polityczna członków partii, dla 
których światopogląd materialistyczny, lansowany przez państwo wciąż był obcy. 
Naturalnie władza szukała „winnych” tych zdarzeń i oczywiście znalazła. Uznała 
wówczas, że bezpośredni wpływ na protesty rodziców miało kazanie wygłoszone  
w dniu 2 września, w Kadzidle przez przedstawiciela kurii biskupiej z Łomży. Przy-
puszczenia komunistów potwierdzał fakt, że ludność wsi Dylewo po wysłuchaniu  
w Kadzidle kazania przeszła do szkoły w Dylewie i zabroniła zdejmowania krzyży ze 
__________ 
 
81 J. Doppke, dz. cyt., s. 93; J. R. Nowak, Walka z Kościołem wczoraj i dziś, Szczecinek 1999, s. 207;  

J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 188; A. Kopiczko, Kościół warmiński a polityka wyzna-
niowa po II wojnie światowej, Olsztyn 1996, s. 101. 

82 AIPN, sygn. 01476/55, Walka reakcyjnego kleru przeciwko Polsce Ludowej w latach 1944–1962,  
s. 180. 

83 Tamże, sygn. 01283/342, Informacja Nr 6 z 3 IX 1958 r. dotycząca działalności kleru w związku  
z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, s. 252. 

84 Tamże. 
85 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 50, Informacja z IX 1958 r. o rozpoczęciu roku 

szkolnego 1958/59 na terenie powiatu ostrołęckiego, s. 95. 
86 AIPN, sygn. 01283/342, Informacja Nr 6 z 3 IX 1958 r. dotycząca działalności kleru w związku  

z rozpoczęciem nowego roku szkolnego s. 252.  
87 Tamże. 
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szkoły, a Komitet Rodzicielski podjął w tej sprawie uchwały88. Jednak te wystąpienia 
nie należały do jedynych. Równie spektakularne zajścia miały miejsce w innej miej-
scowości powiatu, gdzie pod budynkiem GRN zebrało się około 50 kobiet. Prze-
wodniczący Rady próbował wytłumaczyć wzburzonym kobietom zasadność pań-
stwowego zarządzenia, ale kobiety nie słuchając wyjaśnień i skandując okrzyki „My 
chcemy Boga”, zawiesiły krzyże w pobliskiej szkole89. Akcja dekrucyfikacyjna nie 
przyniosła komunistom umocnienia pozycji, a wręcz przeciwnie, przysporzyła im 
wrogów. Nie znajdując zrozumienia w samorządzie terytorialnym rodzice często 
apelowali do władz centralnych. Niestety, ani jedni, ani drudzy nie zmienili swoich 
decyzji. Warto przytoczyć jeden z listów, wypełniony bólem i troską, pisany przez 
jedną z matek powiatu: Ja matka katoliczka czworga dzieci – pisze kobieta – chcę 
ich wychować dla ojczyzny i dla siebie mieć głowę spokojną na starość. Piszę z gory-
czą ten list i pytam komu przeszkadza ten wizerunek Jezusa ukrzyżowanego i dlacze-
go odciąga się naszych katolickich dzieci od modlitwy. My nie chcemy by nasze dzie-
ci chodziły tam, gdzie nie ma krzyża. My chcemy wychować swoje dzieci po bożemu, 
tak jak my jesteśmy wychowani. Do czego dążą ci co znieważają i zabraniają by 
wisiały krzyże w naszych szkołach i żeby nie było modlitwy (…) Nasze dzieci w ogóle 
zniechęcone są do szkoły i mówią nam, że nie pójdą, bo gdzie nie ma Boga to i nie 
ma pracy. My chcemy Boga w książce, w szkole, w pracy (…) Nie chcemy innej wia-
ry tylko tą katolicką co ją mocno kochamy (…) Gdy zaczął się rok szkolny tak 
wszystkie matki z dziećmi poprzychodziły do szkół i zobaczyły, że nie ma krzyża na 
ścianie tak wzięły i powiesiły, w tym przyjechała milicja i kazała zdjąć więc nikt nie 
chciał, tak zostaliśmy wezwani na powiatowe kolegium, w tym zostaliśmy ukarani po 
2 tyś. zł. i 2 mies. kary kto nie zapłaci. Gdy jedna pyta skąd jest takie zarządzenie to 
ci, obyw. mówią, że wyszedł taki dekret, a dlaczego nam nie ogłoszono to oni na to, 
że my matki głupie więc nami można miotać jak miotłą w kącie, więc nie mamy nic 
do opowiedzenia. Czyż nie zależy wszystko od nas, czy nie mamy głosu. Więc pozwa-
lamy się zamykać wszystkie jak nas jest tyle milionów (…) My katolicy pragniemy, by 
w naszej szkole był Jezus Chrystus i była modlitwa90. Władza, która odbierała takie 
listy zalecała na wszystkich szczeblach aparatu partyjnego konsekwencję w działa-
niu: w sprawie zawieszania krzyży w szkole i modlitw nie możemy dopuścić, ażeby iść 
na jakikolwiek kompromis, trzeba tylko być wyczulonym na te sprawy, bo jak uda się 
to w jednej szkole, to będą zawieszać krzyże i w innych szkołach, dlatego musimy 
przecinać te sprawy z miejsca91. Ponadto dobrze byłoby, żeby w mieście Ostrołęce 
__________ 
 
88 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 50, Informacja z IX 1958 r. o rozpoczęciu roku 

szkolnego 1958/59 na terenie powiatu ostrołęckiego, s. 95. 
89 AIPN, sygn. 01283/342, Informacja z 2 IX 1958 r. dotycząca działalności kleru w związku z rozpoczę-

ciem nowego roku szkolnego, s. 224. 
90 AAN, UdSW, sygn. 56/845, Odpis listu Owczarek Kazimiery z powiatu Ostrołęka, nr IV/103717  

z dnia 12 IX 1958 r., (brak paginacji). 
91 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 50, Protokół Nr 23/58 z posiedzenia Egzeku-

tywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 30 VIII 1958 r., s. 88.  
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zrobić przynajmniej jedną szkołę świecką, to nie byłyby dzieci niewierzące szykano-
wane, jak to się zdarza dotychczas92. Usuwanie emblematów religijnych dotyczyło 
także urzędów i innych miejsc publicznych, w których „krzyże nie powinny wi-
sieć”93. Jako pozytywny objaw respektowania zarządzeń państwowych odebrano 
sytuację w Liceum Pedagogicznym w Ostrołęce, gdzie: krzyży nie było dotychczas  
i nie ma, jest to jedno Liceum w województwie pod tym względem, profesorowie – to 
sami ateiści, a jeśli chodzi o stronę towarzyską między księdzem, a profesorem, to 
uważa się, że nie przeszkadza jedno drugiemu94. Akcja dekrucyfikacyjna zniechęcała 
do organów państwowych katolicką część społeczeństwa, dla której antyreligijna 
ideologia komunistyczna była nie do zaakceptowania. 

W zasadzie cały rok 1958 obfitował w różne niepokojące władzę zdarzenia.  
W wielu sprawozdaniach nadal pojawiały się zapisy mówiące, że z ambon padają 
różne epitety i wyzwiska, takie jak: bezbożnicy, prześladowcy religii, wyklęci przez 
Boga. Ponadto księża jakoby mieli grozić karami kościelnymi rodzicom nieposyłają-
cym dzieci na lekcje religii, a także organizowali zbieranie podpisów pod petycjami, 
włączając do tej akcji osoby bezdzietne. Wreszcie duchowni – wzywali  
z ambon do ponownego wieszania krzyży w szkołach95. Z dezaprobatą władza od-
czytała też kazanie ks. Ołdakowskiego, które wygłosił 19 września 1959 roku, zwra-
cając się do młodych. Stwierdził wówczas, m.in.: Wy dziatwa szkolna pomimo, że 
brak Wam krzyży w klasach szkolnych, bo zabrano je Wam spod Waszych oczu, tym 
Wam chciano wyrwać spod Waszego widoku tego co za Wasze, nasze i przodków 
grzechy zawisł na krzyżu. Tym Wam chciano pokazać, że oni są silniejsi jak Chry-
stus. Lecz jestem pewien i cieszę się, że Chrystusa nie zdradzicie96. Oczywiście ko-
muniści ocenili tę wypowiedź bardzo krytycznie, uznając, że nazbyt mocno wpłynęła 
na postawę młodzieży, która „sama zawiesza krzyże w szkołach”97, a mali chłopcy 
przejmują na siebie odpowiedzialność za to, by wszyscy ich koledzy i koleżanki 
uczęszczały na naukę religii i nawet wtedy gdy nie są przez rodziców zapisani98. 
Niewątpliwie tak odważnych księży, co bez wahania krytykują politykę państwa 
należało „przywołać do porządku”. Zatem prowadzono z nimi rozmowy ostrzegaw-
cze, a jeśli te nie pomogły – przenoszono na inny teren99. Nie chcieli komuniści do-
__________ 
 
92 Tamże, s. 86. 
93 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 330. 
94 Tamże, s. 327. 
95 AAN, UdSW, sygn. 61/1214, Warunki w jakich układają się stosunki państwa z kościołem w PRL,  

s. 35. 
96 AIPN, sygn. 01283/638, Charakterystyka sprawy operacyjnej obserwacji nr 560/62, s. 481.  
97 AAN, UdSW, sygn. 125/659, List Ministra Oświaty do bp Choromańskiego, sekretarza Episkopatu  

z dnia18 VIII 1958 r., s. 37. 
98 Tamże. 
99 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 50, Protokół nr 23/58 z posiedzenia Egzeku-

tywy KC PZPR w Ostrołęce z dnia 30 VIII 1958 r., s. 88. W roku 1958 roku według danych staty-
stycznych bezpieki w diecezji łomżyńskiej 11 księży „nadużywało ambony” do wrogich wystąpień,  
a 16 razy wygłoszono kazania krytykujące ówczesne władze. W związku z czym dwóch księży ukara-



MAŁGORZATA LUBECKA 

 

98
____________________________________________________________________________________________________________ 

puścić, by w szkołach rozpalać fanatyzm religijny i nietolerancję wobec młodzieży 
nie uczestniczącej w katechizacji100. Jednak mimo wysiłków władz, rodzice i człon-
kowie wielu rad szkolnych nie popierali okólnika o przestrzeganiu zasad świeckości 
szkoły. W wielu miejscowościach powiatu ostrołęckiego komitety rodzicielskie  
z nielicznymi wyjątkami nie poparły zasad świeckości szkoły, a nawet były wystąpie-
nia przeciwstawne101. Nawet na terenie jednej ze szkół komitet rodzicielski podjął 
uchwałę, że nie wolno zdejmować krzyży102.  

Widocznym przejawem nowej ofensywy antyreligijnej i jednocześnie odej-
ściem od października 1956 roku było ograniczenie budownictwa kościelnego. 
Zgodnie z okólnikiem z 27 marca 1957 roku kurie diecezjalne zobowiązano do 
przedkładania corocznie planów budowlanych na następny rok. Nowa taktyka władz 
polegała na opóźnianiu odpowiedzi na postulaty Kościoła, a najczęściej, na wyda-
waniu decyzji negatywnej. Odmowę uzasadniano albo brakiem materiałów budow-
lanych, albo wystarczającym zaspokojeniem potrzeb religijnych ludności na danym 
terenie103. Ostatni powód był również przyczyną wydania decyzji negatywnej na 
pisma kurii łomżyńskiej w sprawie utworzenia nowej parafii w Wojciechowicach. 
Warto zaznaczyć, że rok wcześniej został przekazany na rzecz parafii rzymskokato-
lickiej tamtejszy pogarnizonowy kościółek. We wniosku do Prezydium Wojewódz-
kiej Rady Narodowej w Warszawie z 4 listopada 1958 roku kuria łomżyńska infor-
mowała: w skład nowotworzącej się parafii weszłyby następujące miejscowości: 
Wojciechowice z parafii Ostrołęka, Teodorowo z parafii Rzekuń i Laskowiec z para-
fii Rzekuń. Jednocześnie Kuria pragnie zaznaczyć, że w Wojciechowicach już jest 
kościół, do którego wierni okolicznych wsi uczęszczają na nabożeństwa104. W uzu-
pełnieniu do powyższego wniosku kuria łomżyńska złożyła dodatkowe wyjaśnienie: 

                                                                                                                       
no administracyjnie, przenosząc ich na inny teren i z dwójką duchownych przeprowadzono rozmowy 
ostrzegawcze. AIPN, sygn. 01283/638, Dane statystyczne dotyczące karalności za wrogą działalność 
kleru kościoła rzymskokatolickiego w Polsce w latach 1945–1963 [diecezja łomżyńska], s. 37; Por. 
Tamże, Dane statystyczne dotyczące niektórych form działalności kleru kościoła rzymskokatolickiego 
w Polsce w latach 1945–1963 [diecezja łomżyńska], s. 39. Najczęstszą restrykcją za wrogie wystąpie-
nia duchownych była groźba usunięcia ze stanowiska i rozmowy ostrzegawcze. Władze partyjno- 
-państwowe nie chciały przy tym zbytnio zaogniać sytuacji, obawiały się bowiem reakcji społeczeń-
stwa w przypadku, gdyby wzięło ono stronę represjonowanego duchownego. Kościół i Prymas Stefan 
Wyszyński, dz. cyt., s. 17. 

100 AAN, UdSW, sygn. 125/659, List Ministra Oświaty do bp. Choromańskiego, sekretarza Episkopatu  
z dnia18 VIII 1958 r., s. 37. 

101 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 50, Informacja z IX 1958 r. o rozpoczęciu 
roku szkolnego 1958/59 na terenie powiatu ostrołęckiego, s. 94. 

102 Tamże. 
103 Stosunki między władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce powojennej (1944–1989), pod 

red. W. Ważniewskiego, Siedlce 1997, s. 51; S. Kisielewski, Stosunki Państwo – Kościół w PRL, Paryż 
1979, s. 13; A. Dudek, Problem budownictwa sakralnego w stosunkach państwa z Kościołem rzym-
skokatolickim w Polsce w latach 1957–1970, „Dzieje Najnowsze” 1995, nr 1, s. 31–32. 

104 AAN, UdSW, sygn. 57/5, Odpis wniosku kurii łomżyńskiej do PWRN w Warszawie z dnia 4 XI 
1958 r., s. 1. 
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Wieś Laskowiec odległa jest od swojej parafii Rzekuń o 17 kilometrów, a od Wojcie-
chowic o 4 km. Wieś Teodorowo ma do Rzekunia 14 km a do Wojciechowic 1 km. 
Jednocześnie Kuria zaznacza, że do Rzekunia mieszkańcy wsi Laskowiec i Teodoro-
wo muszą chodzić przez Wojciechowice105. Niestety, Prezydium Wojewódzkiej Rady 
Narodowej w Warszawie wydało wniosek negatywny. W uzasadnieniu z 24 listopa-
da 1958 roku napisano: W odpowiedzi na pismo Kurii z dnia 4 listopada 1958 r. (…) 
Prezydium W.R.N. w Warszawie uprzejmie powiadamia, że działając na zasadzie art. 
1 i 2 Dekretu z dnia 31 grudnia 1956 r. o organizowaniu i obsadzaniu stanowisk 
kościelnych nie może wyrazić zgody na utworzenie nowej parafii w Wojciechowicach 
k/Ostrołęki. Wojciechowice stanowią przedmieście Ostrołęki i mogą być obsługiwa-
ne przez księży parafii Ostrołęki106. Na wieść o wydaniu tej decyzji mieszkańcy oko-
licznych wiosek złożyli w kurii biskupiej w Łomży odpisy podań, prosząc o poparcie 
ich starań107. Z drugiej zaś strony swoje podania skierowali także do PWRN w War-
szawie. Mieszkańcy Teodorowa napisali: Na nasz prosty rozum sprawa przedstawia 
się wyraźnie, a mianowicie dotąd należeliśmy do parafii Rzekuniu – odległość 14 km, 
a gdy będzie parafia w Wojciechowicach, to będziemy mieli tylko jeden kilometr.  
Z każdym chrztem, ślubem, pogrzebem musimy jechać czy iść – proszę sobie wyobra-
zić aż 14 km do Rzekunia przez Wojciechowice i dlatego też kilkakrotnie prosiliśmy 
Kurię Biskupią w Łomży, aby nam utworzyła nową parafię w Wojciechowicach. 
Kuria zgodziła się na nasz projekt i obiecała wystąpić do Prezydium W. R. N. w tej 
sprawie. Obecnie dowiedzieliśmy się od naszych delegatów, że Prezydium W.R.N. 
nie wyrazi zgody na parafię w Wojciechowicach – widocznie chce, aby chłopi z Teo-
dorowa nadal mieli niewygody w załatwianiu swoich spraw religijnych i jeździć do 
Rzekunia, aż 14 km. Zwracamy się do Prezydium W.R.N. w Warszawie z uniżoną 
prośbą, aby raczyła wziąć pod uwagę powyższe nasze trudności i bolączki- jak przy-
stało Władzy Ludowej – i mamy nadzieję, że wyrazi zgodę na utworzenie parafii  
w Wojciechowicach108. Podobnej treści dokument złożyli mieszkańcy dwóch pozo-
stałych wiosek109.  
__________ 
 
105 Tamże, Uzupełnienie do wniosku Kurii Łomżyńskiej z dnia 20 XI 1958 r., s. 1a; Por. Tamże. List ks. 

Józefa Kaczyńskiego do Prześwietnej Kurii Biskupiej w Łomży z dnia 28 XI 1958 r., s. 7. 
106 Tamże, List Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie do Kurii Diecezjalnej w Łom-
ży z dnia 24 XI 1958 r., s. 2. 

107 Tamże, List mieszkańców nowo tworzącej się parafii w Wojciechowicach do Kurii Biskupiej  
w Łomży z dnia 30 XI 1958 r., s. 3. 

108 Tamże, Odpis prośby mieszkańców wsi Teodorowo, pow. Ostrołęka, par. Rzekuń, do PWRN  
w Warszawie z dnia 29 XI 1958 r., s. 5. 

109 W podaniu z 30 listopada osiemdziesięciu trzech mieszkańców Laskowca napisało: My mieszkańcy 
wsi Laskowiec (…) dowiedzieliśmy się od naszych przedstawicieli (…), że Prezydium WRN nie wyraża 
zgody na zatwierdzenie parafii dla nas w Wojciechowicach. Powyższa wiadomość mocno nas zasmuci-
ła i zdenerwowała. Zadajemy sobie pytanie, co to szkodzi władzom, że my chłopi chcemy mieć parafię 
bliżej jak dotąd mieliśmy. Mamy szkołę na miejscu. Mamy do Gromadzkiej R.N. cztery km, tylko do 
Kościoła parafialnego w Rzekuniu mamy aż 17 km. Dotychczas ze ślubami, chrztami, do księdza do 
chorego i z pogrzebami musimy jeździć aż 17 km do Rzekunia. A gdyby była parafia w Wojciechowi-
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Biskup łomżyński po otrzymaniu negatywnej decyzji w sprawie utworzenia 
nowej parafii jeszcze w grudniu 1958 roku próbował wpłynąć na zmianę tych posta-
nowień. W liście do ministra Sztachelskiego podkreślił: Utworzenie nowej parafii nie 
pociągnie za sobą specjalnie nowych obciążeń dla miejscowej ludności, ponieważ 
ofiary składane dotychczas przez nią na rzecz parafii w Rzekuniu i Ostrołęce będą 
przekazywane do Wojciechowic. Z chwilą utworzenia parafii w Wojciechowicach 
pobliskie wioski, przypuszczam, że też się przyłączą do nich, gdy uzyskają możność 
bliżej załatwiania swych spraw religijnych w nowoutworzonym ośrodku duszpaster-
skim (…) Przedstawiając powyższe, mam niepłonną nadzieję, że Pan Minister przy-
chylnie potraktuje moją i mieszkańców w/w wsi prośby oraz wyrazi zgodę na erekcję 
parafii w Wojciechowicach i tym położy kres pewnemu niezadowoleniu, które po-
wstało wśród ludności z powodu negatywnego ustosunkowania się do powyższej 
sprawy przez Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie110. Niestety, 
jego starania okazały się daremne. Być może pewien wpływ na taką decyzję miał 
                                                                                                                       

cach, to cztery tylko km. My chłopi ciężko pracujemy, ciężko pracują też nasze konie przez sześć dni  
w tygodniu, żeby zapracować na podatki i świadczenia w naturze- jak zboże, mięso, które dajemy na 
potrzeby naszej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej – a w niedzielę mamy chodzić lub jeździć do parafii 
w Rzekuniu 17 km przez Wojciechowice, by załatwić nasze sprawy religijne. Czy nie lepiej mieć parafię 
o 4 km w Wojciechowicach? Czy Chłop w Polsce Ludowej ma dalej cierpieć niewygodę? W tej spra-
wie od kilku lat kilkakrotnie zwracaliśmy się do Kurii Biskupiej w Łomży, a kiedy Kuria zgodziła się na 
utworzenie parafii w Wojciechowicach – to teraz dowiadujemy się, że Prezydium WRN nie zgadza się 
zadość uczynić naszym prośbom. Nowa parafia nie przyniesie szkody, a raczej przywiąże nas obywateli 
do Ojczyzny Ludowej, bo będziemy wiedzieli, że władze o nas zadbają. Tamże, Odpis podania miesz-
kańców wsi Laskowiec, pow. Ostrołęka do PWRN w Warszawie z dnia 30 XI 1958 r., s. 4. Natomiast 
mieszkańcy Wojciechowic w swoim podaniu zaznaczyli: Dzięki uwzględnieniu naszych próśb przez 
Władze Polski Ludowej ziściły się nasze pragnienia, bo mamy kościół i kapłana w Wojciechowicach. 
Wojciechowice liczą 1515 mieszkańców. Do kościoła parafialnego w Ostrołęce mamy: od najbliższego 
domu 2 km., od najdalszego 5300 m. a od kościoła w Wojciechowicach do kościoła w Ostrołęce mamy 
4200 m. Wojciechowice mają na miejscu szkołę i własnego sołtysa. Od kilku lat robiliśmy zabiegi  
u Księdza Biskupa w Łomży, aby nam okolicznym wsiom utworzył nową parafię. Rozumowaliśmy bo-
wiem, że łatwiej jest księdzu zamieszkać w Wojciechowicach celem obsługiwania wiernych, niż nam 
1515 osobom i naszym starcom, dzieciom, chorym i matkom brzemiennym chodzić przeszło 4 km.  
a szczególnie jesienią i zimą do Ostrołęki na nabożeństwa i ze ślubami, chrztami, pogrzebami lub też 
przywozić kapłana do chorych i umierających. Ksiądz Biskup poszedł nam na rękę i obiecał utworze-
nie parafii w Wojciechowicach. Cieszyliśmy się bardzo z tego wszyscy i byliśmy wdzięczni Jego eksce-
lencji za Jego zrozumienie naszych potrzeb. Wiedzieliśmy, że na utworzenie parafii trzeba zgody Pre-
zydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, ale nikomu nie przyszło do głowy, że w Polsce Ludowej – gdy 
robotnicy i chłopi proszą- może ktoś w takich sprawach jak udogodnienie życia ludziom, które nic nie 
kosztuje, ich prośbie odmówić i przeszkadzać. Niestety nasi delegaci (…) przywieźli nam bardzo, ale to 
bardzo przykrą wiadomość, że Prezydium W.R.N. nie wyrazi zgody na utworzenie parafii w Wojcie-
chowicach. Jak dotąd byliśmy pełni optymizmu tak teraz nastąpiło wśród mieszkańców Wojciechowic 
wzburzenie, niezadowolenie, narzekanie itd. Celem przywrócenia spokoju opinii publicznej, normalne-
go wykonywania prac w Zakładach Przemysłowych, zadokumentowania, że Władze Polski Ludowej 
dbają o robotnika i chłopa- niniejszym zwracamy się do Prezydium W.R.N. z uprzejmą prośbą o wyra-
żenie zgody na utworzenie u nas w Wojciechowicach nowej parafii. Tamże, Odpis listu mieszkańców 
Wojciechowic, powiat Ostrołęka do PWRN w Warszawie z dnia 30 XI 1958 r., s. 6. 

110 Tamże, List bpa łomżyńskiego do Ministra Sztachelskiego, pełnomocnika do spraw stosunków  
z Kościołem z dnia 22 XII 1958 r., s. 2. 
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fakt, że zdaniem lokalnych władz kuria nie przestrzega kilku porozumień, jakie za-
warto w czerwcu 1957 r. (…) jak: w sprawie budowy obiektów sakralnych, gdzie 
uzgodniono w jakich latach można będzie przystąpić do tych budów. Terminy te 
przez kurię nie zostały dotrzymane i w 2-ch przypadkach przystąpiono do budowy 
nielegalnej111. Zapewne chodziło o budowę kapliczki w Kadzidle, gdzie „nie było 
żadnej władzy terenowej żeby tego zabronić”112 oraz plebanii w Wojciechowi-
cach113. Należy nadmienić także, że miejscowym księżom, przy pomocy członków 
partii udało się pobudować garaż w Wojciechowicach bez niczyjego zezwolenia  
i nie wiadomo z czyjego materiału114. Komuniści ubolewali, że „działo się to za ci-
chym przyzwoleniem miejscowych władz”115. Zresztą często władze terenowe (…) 
nie chcą wiedzieć o takich sprawach jak planowanie budowy kaplic, czy kościołów, 
gromadzenie materiałów budowlanych z przydziałów dla chłopów. Wiedzą na pewno 
o tych sprawach, tylko nie chcą się mieszać116. W związku z powyższym władze 
centralne uczulały podległe sobie organy terenowe, by po wydaniu materiałów bu-
dowlanych dokładnie sprawdzać na jaki cel zostaną one później przeznaczone. Zda-
rzało się bowiem i tak, że przy wydawaniu pozwoleń na budowę rzekomo stodoły, 
czy innych zabudowań (…) okazało się, że w tym miejscu zaczyna się budowa kapli-
cy117. Wielokrotnie chłopi pobierali materiały budowlane, a potem przeznaczali je na 
budowę świątyni. Takich zajść zanotowano wiele w powiecie ostrołęckim. Jako 
przykład może posłużyć sytuacja w Nowej Wsi Wschodniej, gdzie chłopi pobrali 
przydziały na materiały budowlane przekazując je na cel budowy kościoła w Przytu-
łach118. Partia zauważyła także, że o przydziały materiałów budowlanych starają się 
przeważnie biedni chłopi, którzy następnie odstępują ja na cele budowy kościołów  
i kaplic119. Oczywiście winę za oszukiwanie państwa przerzucono na księży. Oni 
mieli jakoby namawiać wiernych do tego „niecnego” procederu. Taki punkt widze-
nia przedstawiony został na jednej z narad aktywu partyjnego w Ostrołęce. Stwier-
dzono wówczas, że celem księży jest staranie się o budowy różnych kaplic, kościo-
łów, ponieważ naciski odczuwają ze strony kurii biskupiej120. W związku z tym po-
__________ 
 
111 Tamże, sygn. 125/233 Charakterystyka ks. bpa Aleksandra Mościckiego, sufragana diecezji łomżyń-

skiej, s. 7. 
112 APW, Oddz. w Otwocku, KP PZPR w Ostrołęce, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego  

z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., s. 325. 
113 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r.,  

s. 79. 
114 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r., 

s.331. 
115 Tamże. 
116 Tamże, s. 325. 
117 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r.,  

s. 79. 
118 Tamże. 
119 Tamże, s. 78. 
120 Tamże, s. 77. 
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stanowiono zwracać uwagę na wydawania zezwoleń na budowy przez Powiatowego 
Architekta121. Zresztą jego pracę oceniano negatywnie, a nawet planowano go prze-
nieść do innego powiatu i wówczas uzdrowiona zostanie sytuacja na odcinku planów 
i budownictwa122. Zresztą już wcześniej komuniści uznali, że tych, którzy są na kie-
rowniczych funkcjach, a będą wypadki popierania materialnie kleru – trzeba pozby-
wać się z kierowniczych funkcji123. Przy rozdzielaniu materiałów budowlanych do-
chodziło także do pewnych nadużyć np. dla Suska zabrali chłopi cegłę z Rzekunia,  
a indywidualnie nie ma z czego budować124. Ponadto obserwowano, że duchowień-
stwo wykorzystuje swój autorytet, a chłopi „ślepo podporządkowani” składają wnio-
ski o przydzielenie np. księdzu domu na plebanię. Należy zaznaczyć także, że podpi-
sy pod nimi składało wielu członków partii125. Partia zanotowała także „ciekawe” 
praktyki duchownych powiatu. W jednym ze sprawozdań zapisano, że księża do 
budowy kościołów – to biorą pijaków, a do procesji – to byłych bandziorów126. 
Oczywiście te „rewelacje” były mocno przejaskrawione. Miały raczej podważyć 
autorytet Kościoła i pokazać na kogo mogą jedynie liczyć duchowni. Niemniej jed-
nak był to też stały element komunistycznej obłudy, mający zniechęcić wiernych do 
Kościoła, wciąż bowiem trwała „walka o rząd dusz”. Nadal także szukano skutecz-
nych sposobów odciągania ludzi od kościoła. Jednym z nich było angażowanie para-
fian do prac społecznych takich jak budowa dróg i mostów. Taki wniosek pojawił się 
na jednej z narad aktywu partyjnego w Ostrołęce: należy organizować potrzebne 
budowy, częściowo za fundusze społeczne, czy nawet drogi, mosty itd., żeby społe-
czeństwo było w tym zainteresowane, wówczas nie będzie chętnie dawać na ko-
ściół127.  

Zahamowanie budownictwa sakralnego spotkało się z protestem Episkopatu. 
Wobec stosowanych przez władze szykan i represji Kościół starał się zachować jed-
nak spokój, a niekiedy, jak w powyższym przypadku, musiał pogodzić się z porażką. 
Z bólem także pożegnał zmarłego 9 października 1958 roku nielubianego przez ko-
munistów papieża Piusa XII128. Jego śmierć nie była jednak ostatnią smutną wiado-
mością dla Kościoła w tym roku. Oto jeszcze 2 grudnia władze znowelizowały prze-
pisy prawa o aktach stanu cywilnego. Nowe prawo nie pozwalało na udzielanie ślu-
bu kościelnego przed zawarciem związku w Urzędzie Stanu Cywilnego. Ponadto  

__________ 
 
121 Tamże, s. 78. 
122 Tamże, s. 79. 
123 Tamże, s. 78. 
124 Tamże, sygn. 86, Protokół z narady aktywu partyjnego z miasta i powiatu z dnia 14 VIII 1958 r.,  

s. 325. 
125 Tamże. 
126 Tamże, s. 325. 
127 Tamże, sygn. 50, Protokół z posiedzenia Egzekutywy KP PZPR w Ostrołęce z dnia 9 VIII 1958 r.,  

s. 83. 
128 Kilka tygodni później nowym papieżem zostanie wybrany Angelo Giuseppe Roncalli, który przybie-

rze imię Jana XXIII. B. Fijałkowska, dz. cyt., s. 83. 



Opór Kościoła wobec polityki wyznaniowej władz komunistycznych…                   103 
____________________________________________________________________________________________________________ 

w dekrecie umieszczono złowieszczy dla księży zapis informujący, że duchowny, 
który dokonuje religijnego obrzędu zawarcia małżeństwa, zanim mu udowodniono, 
że małżeństwo zostało już zawarte przed urzędnikiem stanu cywilnego podlega karze 
aresztu do sześciu miesięcy lub karze grzywny do dziesięciu tysięcy złotych129.  

Niestety, rok 1958 okazał się dla duchownych powrotem do twardej polityki  
i starych metod postępowania. Pomimo trudnego położenia, Kościół odważnie bronił 
swojego stanu posiadania, nie dał się zastraszyć, a próba zlaicyzowania społeczeń-
stwa nie powiodła się. Naród przywiązany do wartości chrześcijańskich pozostał 
wierny Kościołowi.  

 
 

Summary 
 

Extorted by nation liberalization of faith policy in 1956 did not last long. The terms of the 
agreement had not come into effect for good, when the old conflicts returned. Along with 
reinforcement of Gomułka’s power, he came back to tried-and-tested methods. Therefore the 
authority of clergymen was undermined, freedom of religion was restricted, and they inter-
fered in internal affairs of the Church, postponed sacral building and prohibited placing reli-
gious emblems in public buildings. Secularization of the state was supposed to embrace all the 
citizens and every sphere of their lives. Severe policy against the Church unleashed deter-
mined resistance of the Catholics and the inhabitants of Ostrołęka county felt its effects on 
numerous occasions. The parents, against the state’s regulations, hung previously removed 
crosses. They bravely defended their views, despite harassment and repression. Although the 
Church was in such difficult situation, it effectively guarded its possessions and the nation has 
passed the exam of loyalty to the Christian tradition. 

 

__________ 
 
129 AAN, UdSW, sygn. 56/724, Projekt ustawy z 1958 r. o zmianie przepisów prawa o aktach stanu 

cywilnego, s. 10. W uzasadnieniu projektu napisano: jedyną z konsekwencji oddzielenia spraw Kościo-
ła od Państwa było wprowadzenie obowiązku zawierania małżeństwa przed urzędem stanu cywilnego, 
nie wyłączając możliwości późniejszego zawarcia ślubu religijnego. Zasady te zdawałyby się bezspor-
ne, wynikające z ogólnych założeń ustawodawstwa PRL (…) nie zostały unormowane w drodze wy-
raźnych aktów prawnych zezwalających na zawarcie religijnego związku małżeńskiego po uprzednim 
zawarciu go w urzędzie stanu cywilnego. Praktyka dotychczasowa wskazuje na potrzebę uregulowania 
prawnego tego zagadnienia z uwagi na powstanie poważnych konfliktów w zakresie stosunków ro-
dzinnych w wyniku zawarcia małżeństwa tylko przed władzami kościelnymi. Tamże, Uzasadnienie 
ustawy z 1958 r. o zmianie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego, s. 12. 
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Stan społeczny mieszkańców  
parafii Wysokie Mazowieckie w 1805 r. 
 
 
Parafia Wysokie Mazowieckie powstała w 1496 r. Tworzyły ją miasto i oko-

liczne wioski. Autor zamierza przedstawić nazwy wiosek, imiona i nazwiska miesz-
kańców, liczbę domów i rodzin w poszczególnych miejscowościach, przynależność 
do szlachty, włościan i mieszczan. W Archiwum Diecezjalnym w Łomży znajdują 
się dwie Księgi Ludności Parafii Wysokie Mazowieckie. Dla lat 1799–1838 są  
w nich spisy osób przystępujących do spowiedzi wielkanocnej. Rejestracji dorosłych 
parafian dokonywał miejscowy ksiądz podczas kolędy. Najwięcej danych zawiera 
spis z 1805 r.; w innych latach ksiądz wpisywał raczej tylko imię i nazwisko.  
W 1805 r. są wymienione wioski i miasto, stan społeczny właściciela: szlachcic, 
pracowity (chłop), sławetny (mieszczanin), imiona członków rodziny (żona, syn, 
córka, matka, brat, siostra). W regionie łomżyńskim było więcej miasteczek, otoczo-
nych wsiami szlacheckimi i chłopskimi. To opracowanie ma odniesienie do sąsied-
nich terenów.  

BRYKI. Domów 20. Wielmożny Pan Michał Idźkowski gospodarz, żona, cór-
ka, brat gospodarza, synowiec Franciszek Idźkowski; Pracowity (skrót – Pr) Woj-
ciech Michalewicz, Anna ż, dzieci Marcin, Felicjan, Jakub, Jan, Józef, Ewa, Józefata, 
ojciec Wojciech; Pr. Krzysztof Bartczuk gosp, Zofia ż, dzieci Jan, Agata, Marianna. 
Zięć Jakub Sadowski, Ulianna ż, Franciszek syn (skrót – s); Pr. Idzi Godleski gosp, 
Józefata ż, dzieci Jan, Sylwester, Ignacy, Katarzyna, Magdalena, Marianna; Pr. Teo-
dor Wilikoski gosp, Joanna ż, dzieci Katarzyna, Łucja; Pr. Marcin Kaczyński gosp, 
Anna ż, Józef s. Zięć Adam Wądołkowski, Agata ż.; Pr. Benedykt Baczyński gosp, 
Anna ż, dzieci Tomasz, Józefata, Wiktoria; Pr. Grzegorz Markiewicz gosp, Anasta-
zja ż, dzieci Andrzej, Jan, Marianna, Petronela; Pr. Mateusz Tomczuk gosp, Urszula 
ż, dzieci Kajetan, Wawrzyniec, Marianna, Petronela; Pr. Józef Jakubiak, Anna ż, 
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dzieci: Wawrzyniec, Franciszka, Łucja, Katarzyna, Marianna; Pr. Wincenty Bieloń-
ski gosp, Teodora ż, dzieci: Benedykt, Michał; Pr. Jan Kwiatkowski gosp, Marcjanna 
ż, dzieci: Ignacy, Jakub, Marianna; Pr. Antoni Jakubiak, Joanna ż, dzieci Jakub, 
Agnieszka, Marianna, Franciszka, Helena; Pr. Józef Fedorczuk gosp, Marianna ż, 
dzieci Kazimierz, Jan, Katarzyna; Pr. Antoni Grzesiuk gosp, syn Michał gosp, 
Agnieszka ż, dzieci Antoni, Wojciech, Wawrzyniec; Pr. Franciszek Wilanowski 
gosp, dzieci Stanisław, Mikołaj, Marianna, Rozalia, Petronela; Pr. Protazy Chalecki 
gosp, dzieci Kunegunda, Krzysztof, Marianna, Katarzyna, Ewa; Pr. Gaspar Roskoski 
gosp, Marianna ż, dzieci Wojciech, Piotr; Pr. Michał Owczarz, żona; Pr. Jan Darczuk 
gosp, Magdalena ż, dzieci Grzegorz, Benedykt, bracia Piotr, Józef, siostra Józefata, 
matka Marianna.  

BRZÓSKI BRZEZIŃSKIE. Domów 20. Szlachetny (skrót – Sz.) Pan Barnaba 
Wojno gosp, Marianna ż, dzieci Maciej, Barnaba, matka żony Apolonia Bajkowska, 
służący: Michał Tworkowski, Bazylczuk Józef, Marceli Choiński, Aniela Detkowna; 
Sz. Pan Adam Konarzewski, Marianna ż, dzieci Urszula, Scholastyka. Sz. Ignacy 
Niemyski, Rozalia ż.; Pr. Wojciech Pszonka gosp, Marianna ż, dzieci Marianna, 
Katarzyna; Pr. Szymon Oleksiewicz gosp, Barbara ż, dzieci Marceli, Franciszka, 
Antonina Choińska komornica jej córka Marianna; Pr. Piotr Oleksiewicz gosp, Tere-
sa ż; Pr. Piotr Bazylczuk gosp, Petronela ż, dzieci Jan Walenty, Józef; Pr. Antoni 
Oleksiewicz gosp, Kunegunda ż, dzieci Tekla, Jan; Pr. Łukasz Pszonka gosp, Ma-
rianna ż, dzieci Wojciech, Katarzyna; Sz. Pan Bartłomiej Konarzewski gosp, Łucja ż, 
Tomasz Konarzewski brat gosp, Małgorzata ż.; Sz. Agnieszka Konarzewska wdowa, 
dzieci Ludwika, Magdalena; Sz. Maciej Konarzewski gosp, Józefata ż, Małgorzata 
córka, Mateusz Konarzewski brat gosp, Marianna ż, dzieci Jan, Katarzyna, Petrone-
la; Sz. Antoni Konarzewski gosp, brat jego w Sokołach; Sz. Michał Dąbrowski gosp, 
Marianna ż, dzieci Antoni, Krzysztof, Franciszek; Sz. Ludwik Brzoska gosp, Józefa-
ta ż, Katarzyna córka; Sz. Łukasz Radziszewski gosp, Marianna ż, Franciszka córka; 
Szl. Stanisław Grodzki gosp, Anastazja ż, dzieci Anna, Rozalia, Franciszka; Pr. Jan 
Pszonka gosp, Katarzyna ż, Joanna córka, Paweł zięć szewc, Marianna jego ż.; Sz. 
Wojciech Konarzeski gosp, Franciszka ż, dzieci Barnaba, Kazimierz, Aniela, Anto-
nina; Sz. Antoni Konarzewski gosp, Katarzyna ż, dzieci Karol, Marianna; Sz. Józef 
Brzoska gosp, Helena ż, dzieci Jan, Franciszka.  

BRZÓSKI FALKI. Domów 10. Sławetny Jakub Tarachulski gosp, Marianna ż, 
dzieci Józef, Paweł, Grzegorz, Antonina, Zofia; Sz. Antoni Dąbrowski gosp, Barbara 
ż., dzieci Maciej, Wojciech, Łucja, Katarzyna; Sz. Barbara Prusińska gosp, dzieci 
Teresa, Marianna; Sz. Antoni Brzoska gosp, Marianna ż, dzieci Paweł, Joanna, Łu-
cja; Sz. Antoni Kierznoski gosp, Eufrozyna ż, dzieci Michał, Jan; Sz. Wojciech Kra-
jewski gosp, Katarzyna ż, dzieci Piotr, Józef, Karol, Stanisław; Sz. Marcin Brzoska 
gosp, Marianna ż, dzieci Zuzanna, Klara, matka Ewa Brzoska; Sławetny Stefan Cze-
powicz wyrobnik, Jadwiga ż, dzieci Stanisław, Karol, Elena; Sz. Karol Krajewski 
gosp, Marianna ż, dzieci Tomasz, Maciej, Stanisław, Joanna; Sz. Rozalia Krassow-
ska wdowa, dzieci Wojciech, Franciszek, Ignacy, Urszula, Magdalena.  



Stan społeczny mieszkańców parafii Wysokie Mazowieckie w 1805 r.                     109 
____________________________________________________________________________________________________________ 

BRZÓSKI GROMKI. Domów 10. Sz. Pan Józef Wojno gosp, Agnieszka ż, 
dzieci Stanisław, Wojciech, Franciszek, Joanna, Scholastyka; Sz. Pan Michał Wojno 
gosp, Agnieszka ż, dzieci Stanisław, Marianna; Sz. Pan Paweł Wnorowski gosp, 
Marianna ż, dzieci Ludwik, Joanna; Sz. Jakub Perkowski gosp, Aniela ż, Grzegorz 
s.; Sz. Paweł Perkowski gosp, Aniela ż, dzieci Jan, Franciszek, Józef, Ludwika; Sz. 
Bartłomiej Perkowski gosp, Marianna ż, dzieci Wojciech, Jan, Józefata, Anna; Sz. 
Jan Wnorowski gosp, Elżbieta ż, dzieci Franciszka, Agata. W tymże domu Tomasz 
Jabłoński gosp, Marcjanna ż; Sz. Andrzej Prusiński gosp, Zofia ż, dzieci Józef, Aloj-
zy, Teresa; Sz. Augustyn Wnorowski gosp, Marianna ż, brat Apolinary Wnorowski, 
Anna jego ż, brat Piotr Wnorowski, matka Anastazja Wnorowska; Sz. Michał Per-
kowski gosp, Katarzyna ż, dzieci Wojciech, Apolonia, Józefata, Marianna, Aniela.  

BRZÓSKI STARE. Domów 31. Sz. Paweł Średnicki gosp, Józefata ż, dzieci 
Michał, Marianna; Sz. Jan Średnicki gosp, Marianna ż, w tym domu Józefat; Sz. Pan 
Antoni Konarzeski gosp, Tekla ż, dzieci Piotr, Joanna, Marcjanna; Sz. Grzegorz 
Biały gosp, Barbara ż, Paweł s.; Sz. Tomasz Tworkowski gosp, Marianna ż, dzieci 
Jan, Grzegorz. W tymże domu komornik Stanisław Bagiński, Ewa ż, dzieci Felicjan, 
Marianna, Józefata, Magdalena; Sz. Michał Tworkowski gosp, Petronela ż, dzieci 
Mikołaj, Tomasz, Maciej, Franciszka, Marianna; Sz. Stefan Tworkowski gosp, Pe-
tronela ż, Boguszewski Szymon komornik, Józefata ż, Gierałtowska Rozalia matka; 
Sz. Felicjan Gierałtowski gosp, Katarzyna ż, Rozalia Gierałtowska matka; Sz. Pan 
Józef Tworkowski gosp, Marianna ż, Jan s.; Sz. Piotr Tworkowski gosp. Brat starszy 
Józef Tworkowski, żona z dziećmi nie przy nim; Sz. Ambroży Gierałtoski gosp, 
Eleonora ż.; Sz. Mateusz Gierałtowski gosp, Elżbieta ż, dzieci Idzi, Adam; Sz. Józef 
Tworkowski gosp, Urszula ż, Zuzanna matka; Sz. Stanisław Włostowski gosp, Fran-
ciszka ż, syn Jan Włostowski gosp, Marianna ż; Pr. Kazimierz Kozłowski gosp, 
Małgorzata ż, Jan s.; Sz. Rafał Brzoska gosp, Tekla ż, bracia Józef Brzoska  
i Jan Brzoska, Zofia siostra; Sz. Franciszek Skłodowski gosp, Zofia ż, dzieci Feli-
cjan, Krystyna; Antoni Olszewski gosp, Ewa, ż, Stanisław s.; Pr. Antoni Pszonka 
gosp, Teresa ż, dzieci Kunegunda, Franciszka, Marianna, Dominik. W pokomornem 
prac. Andrzej Dec, Anna ż, dzieci Jan, Anna; Pr. Mikołaj Kawał gosp, w tym domu 
Agnieszka wdowa, syn Łukasz Jurczak gosp, Barbara c, Jakub Jurczak ojciec; Pr. 
Szymon Gojdoski gosp, Marianna ż, dzieci Antoni, Kazimierz, Jadwiga; Sz. Jan 
Tworkowski gosp, dzieci Józef, Maciej, Piotr, Łucja; Sz. Łukasz Włostowski gosp, 
Petronela ż, dzieci Karol, Aniela, Marianna, Barnaba; Sz. Józef Brzoska gosp, Wik-
toria ż, dzieci Ludwik, Tomasz, Kazimierz, Rozalia, Konstancja; Sz. Andrzej Brzo-
ska gosp, Marianna ż, dzieci Marcin, Stanisław, Dorota; Sz. Mikołaj Brzoska gosp, 
Regina ż, Józef s, dzieci Piotr, Marcjanna, Zofia; Sz. Damazy Choiński gosp, Ma-
rianna ż, dzieci Ignacy, Anna; Sz. Benedykt Niemyński gosp, Agnieszka ż, dzieci 
Ignacy, Józef, Władysław, Petronela, Małgorzata; Sz. Pan Baltazy Brzoska gosp, 
Kunegunda ż, dzieci Wawrzyniec, Ewa. Zięć przy ich Łukasz Zarzecki gosp, Kon-
stancja ż.; Sz. Jakub Brzoska gosp, Marianna ż, dzieci Apolonia, Marianna, Magda-
lena; Pr. Łukasz Jastrzębski gosp, Marianna ż, dzieci Agnieszka, Barbara.  
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BRZÓSKI TATARY. Domów 12. Sz. Pan Jan Zarzecki gosp, Elżbieta ż, dzieci 
Piotr, Feliks, Domicela, Marianna, Zofia, Konstancja, Barbara; Sz. Antoni Brzoska 
gosp, Ludwika ż, matka Barbara; Sz. Pan Szymon Brzoska gosp, Konstancja ż, Józef 
s; Sz. Adam Brzoska gosp, Marianna ż, dzieci Szymon, Adam, Jan, Konstancja; Sz. 
Józef Średnicki gosp, Jadwiga ż, dzieci Roch, Tomasz, Petronela, Magdalena; Sz. 
Józef Brzoska gosp, matka Marianna, Marianna c; Sz. Mateusz Brzoska gosp, Petro-
nela ż, dzieci Franciszek, Jakub; Sz. Aleksander Brzoska gosp, Józefata ż, dzieci Jan, 
Ludwik, Sylwester, Marceli, Magdalena, siostry Barbara i Marianna; Sz. Pan Jan 
Średnicki gosp, Franciszka ż, dzieci Antoni, Piotr, Marceli, Marianna, Anna; Sz. 
Franciszek Brzoska gosp, Teresa ż, Józefata c. Brat Karol Brzoska gosp, Konstancja 
ż, brat Walenty kaleka; Sz. Mateusz Brzoska gosp, Marianna ż, dzieci Stanisław, 
Jakub, Roch, Konstancja, Teresa; Sz. Walenty Brzoska gosp, Teresa ż, dzieci Jan, 
Wojciech.  

ŚREDNICA JAKUBOWIĘTA. Domów 17. Wyrobnik Stefan Kordowski, Fe-
licjana ż, Małgorzata c.; Sz. Paweł Mystkowski gosp, Józefata ż, Joanna c; Sz. Igna-
cy Średnicki gosp, Petronela ż, dzieci Maciej, Stanisław, Franciszka, Joanna, Ma-
rianna, Ludwika, Józefata; Sz. Tomasz Średnicki gosp, Wiktoria ż, dzieci Ludwik, 
Józefata; Sz. Wawrzynie Średnicki gosp, Józefata ż, dzieci Piotr, Franciszek; Sz. 
Stanisław Średnicki gosp, Justyna ż, dzieci Klemens, Jan, Urszula, matka Marianna; 
Pr. Łukasz Symaniuk gosp, Marianna ż, dzieci Jan, Aniela; Sz. Piotr Średnicki gosp, 
Konstancja ż, dzieci Józef, Michał; Sz. Aleksander Średnicki gosp, Konstancja ż, 
dzieci Jan, Marianna, siostra Anastazja; Sz. Pan Piotr Średnicki gosp, Klara ż, Karol 
s, w pokomornem Magdalena Gołaszewska; Sz. Baltazy Szymborski gosp, Ewa ż, 
syn Jan Szymborski gosp, Anastazja ż, Tekla c; Pr. Stanisław Krystosiak gosp, Fran-
ciszka ż, dzieci Fabian, Tadeusz; Pr. Tomasz Dołkowski gosp, Rozalia ż; Sz. Franci-
szek Średnicki gosp, Marianna ż, dzieci Stanisław, Franciszka, Aniela, Zuzanna, 
Agnieszka, Marianna, matka Małgorzata Średnicka, siostra Urszula; Sz. Mikołaj 
Średnicki gosp, Krystyna ż, dzieci Józef, Antoni, Wiktoria, Rozalia; Sz. Jakub Śred-
nicki gosp, Magdalena ż, syn Franciszek Średnicki gosp, Magdalena ż, dzieci Jan, 
Wincenty; Pr. Piotr Tomczuk gosp, Marcjanna ż, Baltazy s, matka Domicela; Sz. 
Pan Jan Kuczmierowski gosp, Elżbieta ż, dzieci Walenty, Antonina, Marcjanna, 
Marianna.  

ŚREDNICA MAĆKOWIĘTA. Domów 23. Sz. Tomasz Olszewski gosp, Ma-
rianna ż, dzieci Józef, Walenty, Helena. Brat Antoni Olszewski gosp, Teresa Ol-
szewska siostra; Sz. Pan Paweł Jabłoński gosp, Anna ż, dzieci Jakub, Franciszek, 
Małgorzata, Salomea; Sz. Józef Średniki gosp, Tekla ż, dzieci Karol, Jan, brat Paweł 
Średnicki gosp, Franciszka ż, Stanisław s; Sz. Felicjan Średnicki gosp, Elżbieta ż, 
dzieci Dionizy, Rozalia, matka Felicjana; Sz. Gaspar Średnicki gosp, Marianna ż, 
dzieci Jan, Antoni; Sz. Ludwik Średnicki gosp, Rozalia ż. W tym domu Elżbieta 
synowa wdowa, dzieci Franciszka, Katarzyna; Sz. Andrzej Jabłoński gosp, Julianna 
ż, dzieci Jan, Ludwik, Franciszka, Teresa, Magdalena, Józefata, Faustyn Jabłoński 
gosp, w tym domu po drugim bracie Aniela wdowa, Franciszka c; Sz. Jan Gierałtow-
ski gosp, Franciszka ż, Jan s; Sz. Andrzej Szepietowski gosp, Zofia ż, Stanisław s; 
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Sz. Michał Jabłoński gosp, Petronela ż, Urszula matka Michała, w tym domu Józefa-
ta, Benedykt s.; Sz. Mateusz Pruszyński gosp, matka Franciszka; Sz. Wojciech Brzo-
zowski gosp, Petronela ż, dzieci Tadeusz, Aleksander, Helena; Sz. Dionizy Gierał-
towski gosp, Franciszka ż., syn Jan Gierałtowski, Franciszka ż, Karol s, brat Jerzy 
Gierałtowski; Sz. Józef Gierałtowski gosp, Agnieszka ż, dzieci Hiacynty, Mikołaj, 
Jan; Sz. Barnaba Prusiński gosp, Marcjanna ż, dzieci Józef, Adam, Kazimierz, Klara, 
Rozalia; Pr. Jakub Maciesza gosp, Bogumiła ż, Barbara c.; Sz. Franciszek Szepie-
towski gosp, służąca Krystyna; Sz. Paweł Szepietowski gosp, Anna ż, dzieci Miko-
łaj, Jan, Marianna; Sz. Wojciech Piekutowski gosp, Magdalena ż, bracia Paweł  
i Mateusz, matka Teresa; Sz. Pan Antoni Średnicki gosp, Pętkowski gosp i jego mat-
ka; Sz. Tomasz Jabłoński gosp, Katarzyna ż, dzieci Jan, Walenty, Piotr, Marianna; 
Sz. Antoni Jankowski gosp, Anastazja ż, dzieci Mikołaj, Aniela; Sz. Ignacy Jankow-
ski gosp, Konstancja ż, Jan s. 

ŚREDNICA PAWŁOWIĘTA. Domów 10. Sz. Grzegorz Średnicki gosp, brat 
Franciszek, matka Krystyna; Sz. Józef Delągowski gosp, Marianna ż, dzieci Fran-
ciszka, Petronela, Apolonia; Sz. Stefan Pruszyński gosp, Joanna ż, dzieci Kazimierz, 
Antoni, Józefata, Marianna; Sz. Katarzyna Średnicka, dzieci Fabian, Mikołaj, Leono-
ra, Kunegunda; Sz. Stanisław Szymborski gosp, Agnieszka ż.; Sz. Stefan Dąbrowski 
gosp, Józefata ż, dzieci Maciej, Marcjanna; Sz. Michał Perkowski gosp, Justyna ż, 
Adam s; Sz. Piotr Perkowski gosp, Małgorzata ż, dzieci Paweł, Marian, Kazimierz; 
Sz. Bartłomiej Gołaszewski gosp, Marcjanna ż, dzieci Łukasz, Andrzej; Sz. Paweł 
Jabłoński gosp, Agnieszka ż, siostra Julianna; Sz. Józef Jabłoński gosp, Marianna ż, 
dzieci Wojciech, Franciszka, siostra gospodarza Agnieszka; Sz. Łukasz Perkowski 
gosp, Wiktoria, dzieci Andrzej, Feliks; Sz. Franciszek Średnicki gosp, Helena ż, syn 
Felicjan, Zofia ż, dzieci Marianna, Mateusz; Sz. Barbara Szymborska wyrobnica, syn 
zostaje w służbie. W pokomornym Kazimierz Skłodowski gosp, Jadwiga ż, dzieci 
Wawrzyniec, Anna, Marianna; Sz. Antoni Jabłoński gosp, Władysław s, Paweł s,  
w tymże domu Stanisław Jabłoński gosp; Sz. Aleksander Jabłoński gosp, dzieci 
Piotr, Stanisław; Sz. Kazimierz Średnicki gosp, Barbara ż, dzieci Józef, Marcin, 
Petronela, Franciszka, brat gospodarza w służbie; Sz. Jakub Średnicki, Helena ż, 
dzieci Franciszka, Marianna; Marcin Kozłowski w pokomornem, Antonia ż, Ma-
rianna c; Sz. Antoni Średnicki gosp, Magdalena ż, dzieci Paweł, Marianna, Katarzy-
na, matka Agnieszka. 

BROK. Domów 10. Pr. Krzysztof Dworakowski gosp, syn Mikołaj Dworakow-
ski gosp, Ewa ż, dzieci Piotr, Andrzej, Katarzyna, Marianna, siostra Klara; Pr. Kon-
stanty Olichfruk, Franciszka ż, dzieci Sebastian, Marianna; Pr. Łukasz Jankowski 
gosp, Magdalena ż, Franciszek s, brat Józef, matka Franciszka; Pr. Wojciech Ma-
ciaszka gosp, Elżbieta ż, dzieci Bernardyn, Łukasz, Bartłomiej, Justyna; Pr. Maciej 
Dworakowski gosp, Katarzyna ż, dzieci Michał, Joanna, brat Wawrzyniec, matka 
Małgorzata; Pr. Karol Zdrodowski gosp, Franciszka ż, dzieci Marcin, Łukasz, ko-
mornik Antoni Kowal, Maciej s; Pr. Jakub Zaleski gosp, Zofia ż, brat Maciej,  
w tymże domu Piotr Kamiński; Pr. Krystof Faszczeski gosp, Ewa ż, Katarzyna c; 
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Wyszedł gospodarz z tego domu; Pr. Franciszek Tomczak, Marianna ż, dzieci Woj-
ciech, Idzi, Franciszka, Magdalena, komorniki Marianna Grzebienia. 

OSIPY. Domów 21. Pr. Kondrat Dziekoński, Krystyna ż, Andrzej s, matka 
Konstancja, jej synowie Marcin, Adam; Pr. Walenty Roskoski gosp, Małgorzata ż, 
dzieci Jan, Adam, Paweł, Marianna; Pr. Stanisław Bandoski, Franciszka ż, dzieci 
Kajetan, Józef; Szymon Wyszyński gosp, Ludwika ż, dzieci Dominik, Aleksander; 
Pr. Krystof Roskoski gosp, Antonia ż, dzieci Antoni, Michał, brat Stanisław; Pr. 
Grzegorz Dąbkoski gosp, syn Wawrzyniec, Marianna ż, dzieci Franciszek, Michał, 
Piotr, Rozalia, Cencelia; Pr. Józef Wondołkoski gosp, matka Marianna, brat Dionizy, 
Marianna c; Pr. Kazimierz Mankoski, dzieci Marianna, Magdalena, matka Marianna, 
brat Jan; Pr. Józef Wyszyński gosp, Marianna ż, matka Teresa Duchoska, Jan Men-
tewicz, Krystyna ż; Pr. Antoni Maliński gosp, Agata ż, dzieci Jakub, Wojciech, An-
na, matka Brygida; Pr. Jan Wondołkoski, Ewa ż, dzieci Jakub, Franciszek, zięć An-
drzej Mentewicz, Elżbieta ż, Joanna c; Pr. Krzysztof Stecewicz, Franciszka ż, dzieci 
Mikołaj, Agnieszka, Barbara; Pr. Felicjan Roskoski gosp, Jadwiga ż, dzieci Jan, 
Marianna; Pr. Piotr Wondołkoski, Magdalena ż, dzieci Tomasz, Katarzyna; Pr. 
Grzegorz Roskoski, Marianna ż, siostra Magdalena, Agnieszka c; Pr. Grzegorz Ty-
boroski gosp, Klara ż, dzieci Maciej, Jan, Magdalena, Małgorzata, komornik Jan 
Rajpiński, Marianna ż; Pr. Antoni Roskoski gosp, Franciszka ż, Michał s, matka 
Antonina, brat Jan żołnierz; Pr. Jan Stecz gosp, Katarzyna ż, Rozalia c, Jakub ojciec 
Jana, brat Maciej; Pr. Jan Wyszyński gosp, Klara ż, matka Marianna, bracia Antoni, 
Marcin; Pr. Maciej Duchnoski gosp, Agnieszka ż, dzieci Antoni, Józef, Józefata, 
Marianna; Pr. Jan Stobroski gosp, Joanna ż, dzieci Krzysztof, Kazimierz, Jakub, 
Marceli.  

ZAWROCIE. Domów 8. Wielmożny Pan Michał Węgierski gosp, Justyna ż, 
służący: Adam Maliszewski, Ewa ż. Adama, Paweł Iwaszkiewicz, Franciszka Pio-
troska, Grzegorz Dutkiewicz, Zarzecka, Smorczewska, Gaspar Poniatowski, Michał 
Kowalski, Kazimierz pastuch, Adam Roskoski, Filipowicz, jego żona, Rozalia c; Pr. 
Franciszek Panaskiewicz gosp, Agnieszka ż, matka Marianna, komornik Wawrzy-
niec Nazarewicz, Dorota ż; Pr. Paweł Ostrowski gosp, Katarzyna ż, matka Krystyna, 
ojciec Andrzej Ostroski; Pr. Antoni Zaleski gosp, Marianna ż, dzieci Ignacy, Ma-
rianna, Dorota, Aniela, zięć Antoni Dyboski, Katarzyna ż; Pr. Józef Jaworowski, 
Petronela ż, Ignacy s, komornik Łukasz Furman, Ewa ż; Pr. Maciej Ostrowski, Ma-
rianna ż, Marianna c, komornik Tomasz Furman, Rozalia ż; Pr. Józef Torzyński 
gosp, Franciszka ż; Pr. Jakub Ostrowski gosp, Antonia ż, komornik Jan Malewicz, 
Anna ż.  

WYSOKIE MAZOWIECKIE. Domów 102. Sławetny (skrót – Sł) Mikołaj Ja-
siński gosp, Franciszka ż, dzieci Franciszek, Wincenty, Andrzej; Sł. Józef Choiński 
gosp, syn Jan Choiński gosp, Marianna ż, dzieci Hiacynty, Krzysztof, Antonia; Sł. 
Jan Drewnowski gosp, Konstancja ż, dzieci Wincenty, Barbara; Sł. Maciej Graboski 
gosp, Marianna ż, dzieci Franciszka, Helena; Sł. Roch Kukliński gosp, Ewa ż, brat 
Felicjan; Sł. Tomasz Dobecki gosp, Franciszka ż, dzieci Józef, Jan, Krystyna; Józef 
Iwanicki, Klara ż; Dom pusty nie naszej religii; Sł. Józef Niewiarowski gosp, matka 
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Agnieszka; Sł. Łukasz Sokolik gosp, Konstancja ż, Franciszek s, zięć Stanisław Ku-
kliński, Cencelia ż, Konstancja c; Sł. Idzi Drewnowski gosp, matka Elżbieta, siostra 
Katarzyna; Sł. Piotr Wysocki gosp, Katarzyna ż, dzieci Jan, Franciszek; Sł. Piotr 
Sadowski gosp, Agnieszka ż, dzieci Kazimierz, Rozalia, matka Franciszka, bracia 
Aleksander, Antoni siostra Aniela; Petronela żona Dawida Bustawa; Sł. Hiacynty 
Kukliński gosp, Łucja ż, dzieci Jan, Franciszka, Aniel, siostra Dorota; Sł. Maciej 
Sadowski, Wiktoria ż, dzieci Wojciech, Agnieszka; Sł. Ignacy Zaniewicz gosp, Anna 
ż, dzieci Katarzyna, Petronela, Magdalena; Sł. Łukasz Szysko gosp, Rozalia ż, dzieci 
Stanisław, Marianna; Sł. Mateusz Korakoski, Wiktoria ż, dzieci Józef, Kazimierz, 
Marcjanna, Katarzyna; Sł. Jakub Płoński gosp, komornik Józef Sokolik, Anna ż, 
dzieci Maciej, Jan, Agata; Sł. Stanisław Drewnowski gosp, Zofia ż, dzieci Jan, Ma-
rianna, Petronela; Sł. Baltazy Kondratowicz, Małgorzata ż, Antoni s.; Sł. Józef Sa-
dowski gosp, Marianna ż, Jan s, matka Franciszka; Sł. Jan Kierlewicz gosp, Józefata 
ż, Mikołaj s; Żydowskie domy mijają się; Sł. Adam Dobecki gosp, Franciszka ż, 
dzieci Józef, Tomasz, Aniela, brat Jan Dobecki, Józefata ż, komornik Gaspar Wi-
śnieski; Sł. Krzysztof Dobecki gosp, Marianna ż, dzieci Jan, Kazimierz, Katarzyna, 
Franciszka, Marianna; Sł. Michał Kierlewicz, Anna ż, Rozalia c, brat Ignacy Kierle-
wicz, Paulina ż, Jan s, bracia Piotr, Krzysztof, matka Marcjanna; Sł. Paweł Kutyłoski 
gosp, Marianna ż, dzieci Marcin, Jan, Kunegunda, Antonina; Sławetna Ostroska, 
dzieci Apolonia, Marianna; Sł. Franciszek Drewnowski gosp, Krystyna ż; Sł. Kazi-
mierz Czarnakoski gosp, Anna ż, dzieci Adam, Ewa, Marianna, Franciszka; Sł. Jan 
Drewnoski gosp, Marianna ż, dzieci Szymon, Petronela; Sł. Paweł Choiński, Kune-
gunda ż, komornik Jan Kalinowski, Zofia ż, Leon s; Sł. Paweł Kierlewicz gosp, Ma-
rianna ż; Sł. Łukasz Kutyłoski gosp, Petronela ż, syn Paweł, Józefata ż, Józef s, brat 
Tadeusz; Sł. Klemens Butkiewicz gosp, Katarzyna ż; Sł. Jan Butkiewicz gosp, Kon-
stancja ż, dzieci Jan, Paweł, Petronela, Wiktoria, Katarzyna, komornik Michał Wy-
szomierski, Wiktoria ż; Sł. Bartłomiej Mączyński gosp, Katarzyna ż, dzieci Stani-
sław, Marianna, Anastazja; Sł. Marcin Pracukoski gosp, Krystyna ż, dzieci Józef, 
Aniela, komornica Helena Kostecka, Jakub s; Sł. Andrzej Szymborski gosp, Petrone-
la ż, dzieci Krystyna, Ewa, Maciej; Sł. Antoni Dąbroski gosp, Elżbieta ż, Jan s, mat-
ka Konstancja; Sł. Leon Moczulski gosp, Marcjanna ż, dzieci Hiacynty, Dominik; Sł. 
Szymon Zaręba gosp, Rozalia ż, Kazimierz, Łucja ż, dzieci Jan, Mateusz; Sł. Kazi-
mierz Przytulski gosp, Paulina ż, dzieci Stanisław, Marianna; Sł. Benedykt Bielski 
gosp, Magdalena ż, dzieci Jan, Walenty, Zuzanna, Jadwiga, Marianna, Aniela; Sł. 
Grzegorz Malinowski gosp, Marianna ż, Jan s, brat Stanisław, matka Ewa; Sł. Piotr 
Moczydłowski gosp, Marianna ż, dzieci Jan, Jakub, Łukasz; Sł. Michał Biernacki 
gosp, Marcjanna ż, dzieci Sylwester, Stanisław, Jan, Paweł;  

 Sł. Jan Wilczkiewicz gosp, Katarzyna ż, dzieci Adam, Marianna, Justyna, ciot-
ka Antonina; Sł. Maciej Kukliński gosp, Kunegunda ż, dzieci Mateusz, Wojciech, 
Zuzanna; Sł. Michał Ostrowski gosp, Dorota ż, dzieci Stanisław, Marcin, Katarzyna; 
Sł. Jan Przybyłowski gosp, Barbara ż, dzieci Marianna, Agnieszka; Sł. Krzysztof 
Decewicz gosp, Marianna ż, dzieci Tomasz, Antoni, Teresa; Sł. Jan Koliński gosp, 
Agata ż, Józef , Katarzyna ż; Sł. Antoni Kostecki gosp, Anna ż, dzieci Antonia, Kata-
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rzyna; Sł. Stanisław Kukliński, Anna ż, dzieci Stanisław, Franciszka, Katarzyna; Sł. 
Józef Zawadzki gosp, Brygida ż, dzieci Katarzyna, Marianna; Sł. Dionizy Warda-
kowicz gosp, Franciszka ż, dzieci Antoni, Walenty, Rajmund; Sł. Wojciech Kukliń-
ski gosp, Antonia ż, dzieci Maciej, Jan, Magdalena, Petronela, Klara, Marianna; Sł. 
Marcin Ognicki gosp, Franciszek s, Katarzyna c, szwagier Maciej Koznoski, Ma-
rianna ż, Józef s.; Sł. Hieronim Aponowicz gosp, Petronela ż, dzieci Jan, Marianna, 
Katarzyna, komornica Ewa Cichutska, Piotr s.; Komornik Józef Kanugoski, Marian-
na ż; Sł. Wawrzyniec Brokoski gosp, dzieci Maciej, Marianna; Sł. Idzi Bańkoski 
gosp, syn Wawrzyniec, Marcjanna ż, dzieci Barbara, Marianna, syn Piotr żołnierz, 
Dorota ż; Sł. Jan Kierznoski gosp, Marcjanna ż, dzieci Hieronim, Maciej, Szymon, 
Józefa ż, Agnieszka; Sł. Tomasz Ciszewski gosp, Helena ż, dzieci Jan, Katarzyna, 
siostra Marcjanna; Sł. Jan Bielski gosp, brat Jakub, matka Marianna, Magdalena c, 
syn Jan Płoński, Barbara c; Sł. Eliasz Brokowski gosp, zięć Wojciech Sapiński, Ur-
szula ż, Anna c; Sł. Faustyn Brokowski gosp, Marianna ż, dzieci Jan, Michał, Zofia; 
Sł. Jan Kukliński gosp, Ewa ż, dzieci Franciszka, Marianna, Marcin; Sł. Jan Bielski 
gosp, Marcin s, matka Balwina; Sł. Kazimierz Sienicki gosp, Rozalia ż, dzieci Anto-
ni, Katarzyna, Ludwik, Elżbieta, Petronela, Łucja. komornik Jan Zaleski, Katarzyna 
ż, Wojciech, Łucja ż, dzieci Michał, Tomasz; Sł. Krzysztof Butkiewicz, Marianna ż, 
dzieci Mateusz, Andrzej, Franciszka; Sł. Faustyn Graboski, Teresa ż, dzieci Wincen-
ty, Michał, Marianna; Sł. Grzegorz Kaliszuk, Jadwiga ż, dzieci Andrzej, Walenty, 
Barbara, Marcjanna, Katarzyna; Sł. Wojciech Sakowicz gosp, Rozalia ż, dzieci Jó-
zef, Jan, Kazimierz, Marianna; Sł. Szymon Bielski gosp, Magdalena ż, dzieci Woj-
ciech, Katarzyna, matka Elżbieta; Sł. Jan Bielski gosp, Anastazja ż, dzieci Antoni, 
Stanisław, Katarzyna, Marianna; Sł. Alberty Sakowicz gosp, Barbara ż, dzieci Ma-
ciej, Jan, Katarzyna, komornik Jan Sieniaski, Stanisław s, Tomasz pasierb syn Bal-
winy, komornik Franciszek Kukliński, Marianna ż, siostra żony Katarzyna, matka 
Łucja, Barbara, Mateusz s; Sł. Jan Sakowicz gosp, Tekla ż, dzieci Franciszka, Kata-
rzyna; Sł. Kazimierz Szymborski, dzieci Aniela, Katarzyna; Sł. Mateusz Gołębiew-
ski, Agata ż, dzieci Jan, Marianna; Sł. Tomasz Sakowicz gosp, brat Hieronim, matka 
Marianna, Katarzyna c; Sł. Paweł Sakowicz gosp, Barbara ż, dzieci Dorota, Marian-
na; Maciej Matuszewicz komornik, Anna ż; Sł. Jakub Gozdowski gosp, Katarzyna ż, 
dzieci Dorota, Konstancja; Sł. Jan Zaręba gosp, Katarzyna ż, dzieci Stanisław, Jan, 
Aniela; Sł. Jan Karpiński gosp, Marianna ż, dzieci Franciszek, Wawrzyniec, Józef, 
Marianna, Józefata; Sł. Stanisław Tyboroski gosp, Elżbieta ż, dzieci Hiacynty, Kalik-
sty, Piotr s, Jan, Franciszka, Zofia; Sł. Bartłomiej Zaręba, Małgorzata ż, dzieci Jakub, 
Franciszek, Jan; Sł. Felicjan Dobecki gosp, Antonia ż, Maciej s; Sł. Wawrzyniec 
Paszkowski, Łucja ż, dzieci Piotr, Agnieszka, brat Piotr Paszkowski gosp, Domicela 
ż, Bartłomiej s; Sł. Sebastian Wysocki gosp, Franciszka ż, dzieci Gaspar, Józef, Jan, 
Barbara, Katarzyna, Marianna; Sł. Bartłomiej Smogorzeski gosp, Antonina ż, dzieci 
Józef, Marianna, matka Katarzyna, jej córka Scholastyka; Sł. Jakub Dąbroski gosp, 
Agata ż, dzieci Grzegorz, Jan, Antoni, Franciszek, Franciszka; Sł. Karol Ciszeski 
gosp, Franciszka ż, Bonifacy s, zięć Sebastian Sadowski gosp, Magdalena ż; Sł. 
Wojciech Zieliński gosp, Franciszka ż, dzieci Józef, Jan, Franciszek, Ewa; Sł. 
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Krzysztof Koliński gosp, Katarzyna ż, dzieci Kazimierz, Teresa; Sł. Jan Smogorzew-
ski gosp, Agata ż, Marianna c; Sł. Tadeusz Bielski gosp, Małgorzata ż, Katarzyna c; 
Franciszek Szakowicz gosp, Teresa ż, Paweł syn1.  

W 1805 r. w wioskach mieszkali „gospodarze”, w Wysokiem Mazowieckiem 
było 84 „gospodarzy”, a przy 16 nazwiskach mężczyzn nie podano ich miejsca pra-
cy. Powstaje pytanie, jak rozumieć określenie „gospodarz” dla mieszkańców miasta. 
Sześć lat wcześniej, w spisie parafian z 1799 r., przy „sławetnych” podano zawody: 
szewc 66, kuśnierz 15, służebny stały i dochodzący 16, służebna stała i dochodząca 
10, garncarz 7, kuśnierka 2, stolarz 1, robotnica 1, szwaczka 1, rymarz 1, kucharz 1, 
strycharz 1 (w sumie 123 osoby). Można sądzić, że niektórzy gospodarze trudnili się 
dodatkowymi zajęciami, może to były ich główne zajęcia, a gospodarowanie zaję-
ciem dodatkowym. W 1799 r. w mieście nie wymieniono żadnego „gospodarza”.  

W spisie parafian z 1805 r. zaznaczono pochodzenie szlacheckie, chłopskie  
i mieszczańskie. Mianowicie: Brzóski Brzezińskie: „szlachetny” (w 1799 r. „szla-
chetnie urodzony”) 13, „pracowity” (w 1799 r. „ciągły”) 7. Brzóski Falki: szlachetny 
8, „sławetny” 2. Brzóski Gromki: szlachetny 10. Brzóski Stare: szlachetny 25, pra-
cowity 5. Brzóski Tatary: szlachetny 12. Średnica Jabubowięta: szlachetny 13, pra-
cowity 4. Średnica Maćkowięta: szlachetny 22, pracowity 1, wyrobnik 1. Średnica 
Pawłowięta: szlachetny 19, pracowity 1. Brok: pracowity 9. Osipy: pracowity 21. 
Zawrocie: szlachetny 1, pracowity 7. Bryki: szlachetny 1, pracowity 19. Wysokie 
Mazowieckie: „sławetny” 100. Szlacheckimi były wsie: Brzóski Falki, Brzóski 
Gromki, Brzóski Tatary, Średnica Jakubowięta, Średnica Maćkowięta i Średnica 
Pawłowięta, chłopskimi: Brok, Osipy, Bryki i Zawrocie, szlachecko-chłopska: Brzó-
ski Brzezińskie.  

Pośród „szlachetnych” istniały rozróżnienia na: „Wielmożny Pan” – Michał 
Węgierski gospodarz w Zawrociu, miał 14 służących i Michał Idźkowski gospodarz 
w Brykach, gospodarzył sam; „Szlachetny Pan” w Brzóskach Brzezińskich Barnaba 
Wojno, Adam Konarzewski i Bartłomiej Konarzewski, w Brzóskach Gromkach 
Michał Wojno, Józef Wojno i Paweł Wnorowski, w Brzóskach Starych Józef Twor-
kowski i Baltazy Brzóska, w Brzóskach Tatarach Jan Zarzecki i Szymon Brzóska,  
w Średnicy Jankowiętach Jan Średnicki i Jan Kuczmierowski, w Średnicy Maćko-
więtach Paweł Jabłoński. Spośród „szlachetnych panów” jedynie Barnaba Wojno 
miał służących. Tytuł „szlachetny” przysługiwał pozostałym rodzinom szlacheckim  
i wynikał z ich urodzenia, a nie ze stanu zamożności. Szlachetny Ignacy Niemyski 
(Brzóski Brzezińskie) był wyrobnikiem, szlachetna Barbara Szymborska (Średnica 
Pawłowięta) była wyrobnicą, szlachetny Kazimierz Średnicki (Średnica Pawłowięta) 
miał brata w służbie. W Wysokiem Mazowieckiem pięciu „służących” nosiło tytuł 
„szlachetny”. Przy mieszczanach zawsze podawano określenie „sławetny”, w spi-
sach parafian ksiądz w stosunku do sławetnych nigdy nie użył słowa „Pan”.  

Na podstawie spisów czynionych przez księdza podczas kolędy nie można usta-
lić liczby osób w poszczególnych rodzinach. Zapisywał on tylko imiona przystępują-
__________ 
 
1 Archiwum Diecezjalne w Łomży, sygn. 616, sygn. 617.  
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cych do spowiedzi wielkanocnej, czyli osoby dorosłe. Ponadto liczba domów nie 
pokrywała się z liczbą rodzin w nich mieszkających. W niektórych domach mieszka-
ły dwie rodziny, dwaj bracia gospodarze z żonami i z dziećmi, dodatkowo komornik 
z rodziną, zięć z własną rodziną, ojciec z żoną i dziećmi i syn z żoną i dziećmi.  
W 1805 r. we wsiach były 202 domy, a 226 rodziny, w Wysokiem Mazowieckiem 
102 domy, a 112 rodziny, czyli dla wiosek i miasta 34 więcej rodzin niż domów. 
Liczbę osób w rodzinie można ustalić w oparciu o spis z 1824 r. wszystkich miesz-
kańców, niezależnie od wyznania, dorosłych i dzieci. W okręgu parafii Wysokie 
Mazowieckie mieszkali także żydzi. W 1816 r. na tym terenie było katolików męż-
czyzn 710, kobiet 770, chłopców 131, dziewcząt 124 (razem 1735) oraz żydów 154 
osoby. W 1822 r. katolików dorosłych 1473, dzieci 262, żydów 286. W 1838 r. kato-
lików 2355, żydów 660, w 1874 r. katolików 3052, innych chrześcijan 30, żydów 
2180, w 1910 r. katolików 3200, żydów 2500 osoby2. Żydzi przebywali na wsiach  
i w mieście Wysokie Mazowieckie. W 1805 r. w Brzóskach Starych było 8 domów 
opuszczonych podczas kolędy, w Brzóskach Tatarach 1, w Średnicy Jakubowiętach 
3, w Średnicy Maćkowiętach 3, w Brykach 3, w Wysokiem Mazowieckiem 23 do-
my. Ksiądz zaznaczył, że opuszczał domy żydowskie. 

Oto liczba domów i ludności w miejscowościach według spisu cywilnego  
z 1824 r.: Brok 11 domów i 69 mieszkańców, Bryki odpowiednio 19 i 141, Brzóski 
Brzezińskie 24 i 154, Brzóski Falki 10 i 57, Brzóski Stare 33 i 209, Brzóski Gromki 
11 i 79, Brzóski Tatary 17 i 129, Osipy 21 i 177, Średnica Jakubowięta 15 i 84, 
Średnica Maćkowięta 16 i 154, Średnica Pawłowięta 17 i 115, Zawrocie (dwór  
i wieś) 12 i 105, Wysokie Mazowieckie 153 i 881; razem 359 rodzin i 2354 miesz-
kańców, dorosłych i dzieci3. Chcąc uzyskać liczbę rodzin, trzeba do 359 domów 
dodać około 41 rodziny mieszkające w domach dwurodzinnych. W 1824 r. staty-
styczna rodzina liczyła więc około 6 osób.  

W 1805 r. ksiądz zaznaczył, że dziedzic w Zawrociu miał 14 „służących”, Bar-
naba Wojno (Brzóski Brzezińskie) 4, kilku „służących” zanotował w innych wio-
skach. Ci służący mieszkali w domach swoich pracodawców. W 1799 r. w Wyso-
kiem Mazowieckiem „służebnych” mężczyzn stałych i dochodzących było 16,  
a „służebnych” kobiet stałych i dochodzących 10. Mała liczba „służących” na wsi 
wskazuje pośrednio na istnienie niewielkich gospodarstw. Gospodarze „szlachetni”  
i „pracowici” sami uprawiali rolę. 

W spisie z 1805 r. są imiona dorosłych mieszkańców parafii Wysokie Mazo-
wieckie. Tabela ukazuje imiona w poszczególnych miejscowościach. W tabeli Brzó-
ski Brzezińskie = 1, Brzóski Falki = 2, Brzóski Gromki = 3, Brzóski Stare = 4, Brzó-
ski Tatary = 5, Średnica Jankowięta = 6, Średnica Maćkowięta = 7, Średnica Pawło-
więta = 8, Brok = 9, Osipy = 10, Zawrocie = 11, Bryki = 12, Wysokie Mazowieckie 
= 13, suma imienia = 14. 

 
__________ 
 
2 Archiwum Diecezjalne w Łomży, Zespół Parafialny, sygn. 620, sygn. 627.  
3 Tabela miast i wsi Królestwa Polskiego, Warszawa 1827. 
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 1  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Adam    1 1  1 1  2 1  3 13 
Agata   1       1  2 5  9 
Agnieszka  1   5   1 1  2 2 1 5 16 
Alberty             1  1 
Aleksander       1 1  1     3 
Alojzy   1            1 
Ambroży    1           1 
Anastazja 1     1 1     1 1  7 
Anastazy             1  1 
Ambroży    1           1  
Andrzej    1 2   2 2 1 2 1 1 3 15 
Aniela 2  3 1  2 2    1 3 7 21 
Anna 1  2 3 1 2 2   1 1  8 21 
Antoni 3 3  4 2 1 5 4 2 4 2 3 10 43 
Antonia 2 1    1  1 1 1 1  7 15 
Apolinary   1            1  
Apolonia 1  1 1    1     1  5 
Augustyn  1             1 
Baltazy       1         1 
Balwina             1  1 
Barbara 2 2  2 2  2 2     8 20 
Barnaba 2   2      1   1  6 
Bartłomiej 1  1     1 1    3  7 
Benedykt    1   1     3 1  6 
Bernardyn         1      1 
Bogumiła       1        1 
Bonifacy             1  1 
Brygida       1        1 
Cencelia          1   1  2 
Damazy   1            1 
Domicella    1 1        1  3 
Dominik   1       1   1  3 
Dorota   1        2  5  8 
Elena 1              1 
Eliasz             1  1 
Elżbieta   1 1  1 2   1   4 11 
Ewa 1     1   1 2 2  7 15 
Fabian        1       1 
Faustyn             2  2 
Felicjan    3   1   1   2  8 
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Felicjana      1 1        2 
Feliks     1   1       2 
Franciszek 1 1 2 3 2 3 1 2 2 2  2 11 33 
Franciszka 5  1 3  3 8 3 3 3 3 2 17  51 
Gaspar             1  1 
Grzegorz  1 1 2    1  2  2 3 12 
Helena        1    1 3  7 
Hiacynty             3  3 
Idzi    1   1  1    2  5 
Ignacy 1 1  2  1 1    1 2 2 11 
Jerzy        1        1 
Jadwiga  1  1 1   1  1   2  7 
Jakub  1 1 2 2 1 1 1  4 1 3 7 24 
Jan 3 1 3 7 2 3 5  1 5 1 2 47 79 
Joanna 1 2 2 1  2 1 1 1 2  3  16 
Józefata 2  2 3 2 4 2 1  1 2 2 2 26 
Józef 3 2 3 8 3 4 3 3  4 3 4 18 58 
Justyna      1         1 
Kaliksty             1  1 
Karol  1  1  1 2        5 
Katarzyna 5 2 1 1   2 2 2 2 2 4 33 57 
Kazimierz 1   1    3  1 1 1  9 17 
Klara  1     1  1 2   2  7 
Klemens      1       1  2 
Konstancja    2 5 2 1   1   6 17 
Krystyna    1      2   4  7 
Krzysztof 1        1 4  2 5 13 
Kunegunda 1   2    1    1 3  8 
Leon             2  2  
Ludwik   1 1 1 1 1      1  6 
Ludwika 1  1  1 1    1     5 
Łucja 1 2  1        2 6 10 
Łukasz 2   4  1 2 2  1   4 16 
Maciej 1 1  2    1 2 3   12 23 
Magdalena             5  5 
Małgorzata 2   2  2 1 1 1 2   2 13 
Marian        1       1 
Marianna 11 4 5 12 7 7 4 7 4 13 5 12 46 137 
Marceli 2    1     1     4 
Marcjanna   1 2  2 1 2     6 14 
Marcin  1  1    1 1 1  2 6 14 
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Mateusz 1   1 1  1 1    1 6 12 
Michał 2 1 2 2  1   1 3 2 3 7 24 
Mikołaj             2  2 
Paulina             2  2 
Paweł  2 2 2  1 4 4  1 1  7 24 
Petronela 2   4 2 1 2 2   1 2 10 26 
Piotr 2 1 2 4 2 3 1 2 2 2 1 2 5 29 
Protazy            1   1 
Rafał    1         1  2 
Rajmund             1  1 
Roch             1  1 
Rozalia 2 1  3  2 2    1 1 5 17 
Salomea       2        2 
Scholastyka 1  1            2 
Sebastian         1    1  2 
Stanisław  2 2 3 1 4 1 3  2  1 11 30 
Stefan  1  1    2       4 
Sylwester            1 1  2 
Szymon 1   1 2     1   4  9 
Tadeusz        1     1  2 
Tekla 1   2   1      1  5 
Teresa 1 1 1 1 3 1 2   1   4 15 
Teodor            1   1 
Teodora            1   1 
Tomasz 1 1 1 2 1 1 1   1 1 1 5 16 
Ulianna            1   1 
Urszula 1 1  1  1 1     1 1  7 
Walenty 1    2 1 2   1   2 10 
Wawrzyniec          1 1 2 4  9  
Wincenty      1      1 3  5 
Wiktoria      1  1     4  6 
Wojciech 3 3 3  1  1 1 2 1  4 8 27 
Zofia  1 1 3 1  1 1     4 12 
Zuzanna  1  1  1       2  5 

 
Najczęściej były nadawane imiona: Marianna 137 (nie używano imienia Maria), 

Jan 79, Józef 58, Katarzyna 57, Franciszka 51, Antoni 43, Franciszek 33. Spośród 
świętych polskich byli tylko Stanisław 30, Wojciech 27, Kazimierz 17 i Bogumiła 1. 
Zarówno mężczyznom, jak kobietom nadawano imiona świętych, w tym wszystkich 
dwunastu apostołów. Praktyka nadawania imion świętych patronów wynikała  
z przepisów kościelnych. Wiele imion było wspólnych dla wsi szlacheckich, wsi 
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włościańskich i miasta Wysokie Mazowieckie. Niektóre imiona były tylko we 
wsiach szlacheckich, mianowicie: Alojzy 1, Ambroży 1, Apolinary 1, Bogumiła 1, 
Damazy 1, Fabian 1, Felicjana 1, Feliks 2, Jerzy 1, Karol 5, Klemens 1, Rafał 1, 
Salomea 2, Stefan 4, Tadeusz 1. Natomiast we wsiach włościańskich i w mieście 
tylko: Brygida 1, Bonifacy 1, Eliasz 1, Gaspar 1, Hiacynty 3, Kaliksty 1, Leon 2, 
Magdalena 5, Protazy 1, Rajmund 1, Sebastian 1, Sylwester 2. Ponieważ były to 
małe liczby, trudno jest wnioskować o odrębności imion w grupie szlacheckiej  
i nieszlacheckiej. Niektóre imiona poszły dzisiaj w zapomnienie. Inaczej jest z na-
zwiskami. Podobnie jak w 1805 r. w parafii Wysokie Mazowieckie są nazwiska: 
Brzóska, Decewicz, Dobecki, Dworakowski, Gierałtowski, Konarzewski, Średnicki, 
Sakowicz i inne wymienione w tym opracowaniu.  

Parafię Wysokie Mazowieckie tworzyły miasto i jedenaście wiosek. Dla 1805 r. 
autor przedstawił imiona i nazwiska mieszkańców, liczba domów i rodzin, stan spo-
łeczny ludności. Pośród szlachty używano określeń: wielmożny pan, szlachetny pan, 
szlachetny, szlachetnie urodzony, dla włościan pracowity, dla mieszczan sławetny. 
Również w mieście większość ludności trudniła się uprawą roli. Liczba domów nie 
pokrywała się z liczbą rodzin, we wsiach były 202 domy i 226 rodziny, w mieście 
102 domy, a 112 rodzin. Statystyczna rodzina liczyła około 6 osób. Wiele imion było 
wspólnych dla wsi szlacheckich, włościańskich i miasta, niektóre imiona znajdowały 
się tylko we wsiach szlacheckich. W okręgu parafii Wysokie Mazowieckie mieszkali 
nieliczni Żydzi.  

 
 
 

Summary 
 

Wysokie Mazowieckie parish was founded In 1496. It comprised of the Wysokie Ma-
zowieckie town and 11 villages. The author of the article introduced names and surnames of 
all inhabitants in 1805, the number of houses and families, their membership to nobility, land-
holders, and townsmen. Among nobility, titles used to describe its members were noble, no-
bleman, nobly born, among land-holders – hard-working, and for townsmen – notorious. 
Majority, also in the town, was engaged in farming, and a dominant occupation was cobbler. 
The number of houses did not equal number of families living there; villages held 202 houses 
and 226 families; the town held 102 houses and 112 families. An average family comprised of 
6 persons. The most frequent names were: Marianna, Jan, Józef, Antoni, Franciszek, 
Stanisław, and Wojciech. Many names were common for nobility and land-holders’ villages 
and for the town; numerous names were used only in nobility villages however. 

In Wysokie Mazowieckie parish lived few Jews. 
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Wartość XIX-wiecznych kwestionariuszy 
Georga Wenkera do badania przeszłości  
ludności mazurskiej 
 
 
Georga Wenkera (1852–1911) kojarzy się z Niemieckim atlasem językowym 

(Deutscher Sprachatlas) i słusznie uważa się go za pioniera geografii językowej. Ten 
bibliotekarz i językoznawca postanowił przeprowadzić badania na terenie całej Rze-
szy Niemieckiej. W tym celu ułożył 40 zdań, które należało przetłumaczyć z literac-
kiego języka niemieckiego na miejscowy dialekt. W przypadku, gdy nie używano 
niemieckiego, trzeba było napisać je w lokalnej gwarze. Były to między innymi 
zdania: Wieviel Pfund Wurst und wieviel Brod [Brot] wollt ihr haben?, Hinter un-
serm Hause stehen drei schöne Apfelbäumchen mit rothen [roten] Aepfelchen [Äpfel-
chen]. W 1877 r., kiedy Wenker został się pracownikiem biblioteki uniwersyteckiej 
w Marburgu, dzięki wsparciu uniwersytetu i władz pruskich, miał możliwość wypeł-
nienia ankiet w północnych i środkowych Niemczech zimą 1879/1880. Mógł to 
uczynić za pośrednictwem nauczycieli, którym zlecili tę pracę inspektorzy szkolni. 
Tym sposobem zebrał materiał z około 30 000 miejscowości (Stone 2003: 8). 

Badania G. Wenkera objęły m.in. również obszar Mazur, w tym powiaty ełcki, 
giżycki, mrągowski, olecki, piski, szczycieński. Czas, kiedy nauczyciele wypełniali 
kwestionariusze, był dość szczególny, jeśli chodzi o stan zachowania języka polskiego 
na Mazurach. Datowane są one bowiem: zima 1879/80 i rok 1887. Zaś od roku 1873 
na Mazurach konsekwentnie usuwano język polski ze szkół (Jasiński 2003: 133). 

O polskich materiałach gwarowych znajdujących się w archiwum Niemieckie-
go atlasu językowego piszą szerzej G. Stone (1990) i K. Feleszko i J. Siatkowski 
(1994), H. Popowska-Taborska, Ewa Rzetelska-Feleszko (2009). 
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Jedną stronę kwestionariusza zapełniały zdania do tłumaczenia, a na drugiej 
znajdowały się dodatkowe pytania o system fonetyczny, a także o stroje ludowe,  
o zwyczaje, o rozkład domu, o przyzwyczajenia żywieniowe. Wenker jednak zazna-
czył, że najważniejsze pozostaje tłumaczenie jako sprawa podstawowa. 

Komentarze na drugiej stronie kwestionariusza są w języku niemieckim. Ich od-
czytanie nie było łatwe. Niektóre zdania zapisane (archaiczną już dziś niemczyzną) 
ręcznie, szwabachą okazały się nieczytelne Większość tekstów umiała jedynie prze-
czytać emerytowana lektorka języka niemieckiego z Uniwersytetu Warszawskiego 
Leni Wagner-Szumigaj. Przydatna była tu nie tylko jej bardzo dobra znajomość 
języka niemieckiego jako języka rodzimego, ale także doświadczenia w czytaniu  
z tekstów (drukowanych i odręcznych) w kroju gotyckim. 

O wartości materiałów zebranych z inspiracji G. Wenkera kilkakrotnie już pisano. 
Niewątpliwie te nieprofesjonalne zapisy stanowią bardzo cenne źródło do badań dia-
lektologicznych, analiz związanych z geografią językową. W tym tekście chciałabym 
jednak zwrócić uwagę na niejako poboczne zagadnienie, a mianowicie wartość ko-
mentarzy pozajęzykowych, umieszczanych przez nauczycieli w szkołach pruskich  
z wymienionych powiatów. Te dość szczątkowe dane są cennym uzupełnieniem infor-
macji zawartych w opracowaniach z końca XIX wieku i z wieku XX (zarówno w języku 
polskim, jak i niemieckim) na temat obyczajowości, tradycji, zachowań Mazurów.  

Kwestionariusze G. Wenkera dostarczają danych o liczbie ludności mazurskiej  
i niemieckiej oraz znajomości języka polskiego i niemieckiego. Tę kwestię jednak 
pomijam, gdyż wymaga ona odrębnego omówienia. 

Nie wszyscy nauczyciele jednakowo solidnie traktowali prośbę swoich przeło-
żonych o wypełnienie ankiet. W niektórych ograniczono się zaledwie do przetłuma-
czenia zdań. W wielu jednak nie pominięto odpowiedzi na pytania, które dla współ-
czesnego czytelnika są szczególnie interesujące. Podane poniżej przykłady pochodzą 
z 56 miejscowości, z wymienionych powiatów. 

Jedno z pytań kwestionariusza dotyczy stroju ludowego charakterystycznego 
dla wsi, w której nauczyciel zapisywał zdania. Często padała lakoniczna odpowiedź 
– nie, a niektórzy zapisywali dodatkowe uwagi, na przykład: Nie, podlegają ogólnej 
modzie (4)1, Nie, mężczyźni i kobiety ubierają się według mody (9), Tutejsi mieszkań-
cy nie mają żadnych szczególnych strojów ludowych (18), Ani u mężczyzn, ani u ko-
biet nie występuje żaden szczególny strój ludowy (50), Nie ma żadnych szczególnych 
strojów ludowych (3), Nie. Mężczyźni i kobiety noszą w zimie krótkie kożuchy do 
kolan (24), Tutejsi Mazurzy nie mają żadnych szczególnych strojów ludowych. Te 
bowiem zostały wyparte przez nowoczesne ubranie, szczególnie w młodszym pokole-
niu (36). Kobiety stroją się według miastowej mody (26). Pewne notatki dziś brzmią 
nieco enigmatycznie: kobiety: jak zwykle (21), [kobiety] zwyczajnie (43), Oprócz 
warmińskich strojów nie ma żadnych innych szczególnych ubiorów (1). 
__________ 
 
1 Cyfra w nawiasie oznacza numer wsi w spisie miejscowości, który znajduje się na końcu artykułu. 
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Strój ludowy w oczach przedstawicieli wiejskiej inteligencji świadczył raczej  
o niskim poziomie życia, wskazywał na zacofanie i chyba nie stanowił przedmiotu 
dumy, wyróżnika lokalnej społeczności. Dowodzą tego zapisy: Nie! Jest dość szwa-
czek i maszyn do szycia; obie płcie ubierają się stosownie do mody (47) oraz Do 
niedawna [kobiety nosiły] gładkie białe czapki przepasane szeroką jedwabną wstąż-
ką, teraz [noszą] modne nakrycia głowy (4). 

Materiał z kilkudziesięciu kwestionariuszy umożliwia, choć mało szczegółowe, 
odtworzenie, jak ubierały się ówczesne kobiety. Męski punkt widzenia zapewne 
spowodował, że objaśnienia są ogólne, pozbawione detali, które dawałyby szansę 
precyzyjnego zrekonstruowania ubiorów. Jednocześnie pojawia się na przykład su-
rowa ocena: Kobiety noszą szyte przez siebie i zbyt rzucające się w oczy ubrania (31). 

Nauczyciele podkreślali samodzielną produkcję odzieży: paski i szyte własno-
ręcznie sukienki (28), kobiety noszą suknie z samodziału (42), kolorowe, własnoręcz-
nie szyte sukienki (35).  

Zapisujący koncentrowali się również na barwach stroju: kobiety noszą suto 
marszczone spódnice, ulubionym kolorem jest czerwień, fiolet zyskuje coraz bardziej 
[nieczytelne] (39), w zimie jaskrawoczerwone (45), czerwone sukienki i szerokie 
fartuchy (41), ubrania w jaskrawych kolorach, szczególnie jaskrawy czerwony wy-
stępują często i są popularne (55). 

Z notatek dowiadujemy się, że kobiety miały zwykle na sobie: sukienki z [nie-
czytelne], tunika, kapelusz z welonem, buty na obcasach (14), sukienki z [nieczytel-
ne], tunika (51), sandały ze skóry, od kostki do łydki wiązane rzemieniami (7).  

Nieodzowny element stanowiło nakrycie głowy, o czym świadczy wielość ad-
notacji: Noszą białe nakrycia głowy, owinięte [nieczytelne] jedwabnymi chustami 
(15), chustki na głowie (37), kolorowe chusty wokół białych czepców (25), jedwabne 
chustki wiązane jak turbany (22), noszą na głowach uszyte czapki, na nich dużą jed-
wabną chustę artystycznie związaną (41).  

Poza tym popularny był lniany czepiec owinięty kolorową jedwabną wstążką 
(10, 30), a także białe czapki, różne czepce, kobiety okręcone kolorowymi chustami 
(23), białe czepce owinięte kolorowymi chustami (19). Kobiety również nakładały  
w lecie białe czapki (8, 48) oplecione kolorowymi wstążkami (48), oraz małe cza-
peczki (22), czapki z wywiniętym szerokim rondem, haftem złotym lub srebrnym (1), 
biały czepek z szerokimi jedwabnymi wstążkami, wokół tego nakrycia głowy owija 
się jedwabną chustą za 10 marek, brązową lub czarną, na czubku głowy i wiąże się  
w kokardę (49). Zaś kobiety z najniższej klasy noszą na głowie czapkę (czepek), okrę-
coną półjedwabną chustą. Wiąże się ją na przedziałku (34). 

Inne nakrycia głowy obowiązywały na uroczystościach: Kobiety na uroczyste 
okazje noszą białe czepce przepasane kolorową jedwabną wstążką związaną na 
kokardę na czubku głowy (29), Podczas uroczystości kobiety noszą czepki z tkaniny 
bawełnianej podobnej do lnu, często zdobione, które zakrywają jedynie tył głowy  
i wiązane są pod brodą na kokardę przy pomocy długich wstążek. Wokół czepka 
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owijają jedwabną kolorową chustę i wiążą ją w kokardę na czubku głowy (55). Na 
ślubie panny młode miały na głowie kapelusz z welonem (51). 

W kwestionariuszu oddzielono pytania o strój męski i kobiecy. Dlatego nauczy-
ciele wielokrotnie zwracali także uwagę na poszczególne elementy stroju męskiego 
oraz materiał, z którego były one wykonywane, a także sposób ich wytwarzania: 
Mężczyźni noszą prawie przez cały rok długie kożuchy baranie (25), długie kożuchy 
(37), kożuchy (8); Mężczyźni noszą ubrania z samodziału (26), Własnoręcznie uszyte 
długie szare kapoty, noszone także w lecie (35), Mężczyźni noszą w większości samo-
działy bawełniane lub wełniane, a w zimie szare [nieczytelne] lub krótkie kożuchy 
(31), Tutejsi mężczyźni noszą jeszcze niebieskie wełniane spodnie i kubraki (29), 
długie Wandrock (25), długie kapoty, szerokie portki (38), długie kapoty za kolana 
(41); Zimą noszą krótkie kurtki futrzane (37), Odzież własnoręcznie uszyta (16). 

Chyba za szczególnie znamienne uznano barwę męskich okryć wierzchnich 
(ten element obecny jest także w opisach strojów kobiecych), bo w kilku kwestiona-
riuszach to odnotowano: mężczyźni noszą szare kapoty (52, 53), szare ubrania (28), 
szare stroje (23), szara kapota (14, 51), długie, szare (21), mężczyźni z najniższej 
klasy noszą długie kapoty, przeważnie z samodziału czarnego lub szarego (34) szare 
kapoty, dominuje czerwień w marynarkach (45), szare Wandrock (Wandröcke) (19), 
sambijscy mężczyźni noszą niebieskie lub szare kapoty (kurtki) z krótkim mankietem 
i długimi połami (1), szare kapoty z samodziału z niebieskim lub czarnym kołnierzem 
i wyłogami (17), mężczyźni preferują długie kurty w kolorze niebieskim (42), niebie-
skie kołnierze i wyłogi (56), kolorowe tkane kubraki (22), w zimie noszą białe kożu-
chy z wyhaftowanymi inicjałami właściciela (48). 

Dość dużo miejsca poświęcono obuwiu: Noszą chodaki, podeszwy ze skóry, 
przymocowane rzemykami do stóp owiniętych szmatami (15), a także sandały ze 
skóry, od kostki do łydki wiązane rzemieniami (7), drewniaki (14), na nogach drew-
niaki zwane Gänserümpfe (37), drewniane obuwie lub też łapcie (38), łapcie z łyka 
(28), obuwie z niegarbowanej skóry lub łyka (33), łapcie lub chodaki (53). Ponadto 
mężczyźni noszą drewniane sandały jako obuwie (32 – u biedniejszych ludzi, 45), 
sandały (22, 32, 43, 44) zwane chodakami (20, 41, 52 54), chodaki (2, 43, 44, 49, 51, 
53), a także długie buty z cholewami na uroczyste okazje (29). 

Sporadycznie występują zapisy o nakryciach głowy u mężczyzn: Do niedawna 
okrągłe, kapelusze filcowe z szerokim rondem, teraz czapki (4), Tutejsi mężczyźni 
noszą duże czapki futrzane (29). 

G. Wenkera interesowały nie tylko informacje związane ze strojem ludowym. Py-
tał także o sposoby budowy domu, wykonywane prace, charakterystyczne zwyczaje. 

Nie zabrakło więc zapisów o szczegółach architektonicznych i rozmieszczeniu 
pomieszczeń oraz ich wyposażeniu, od bardzo ogólnych po nieco bardziej szczegó-
łowe: Budowa domu – jak zwykle (21), Domy buduje się z nadbudowanym pięter-
kiem (14, 51), Mieszkanie składa się przeważnie z dużej izby, w której mieszka razem 
kilka par (35), Domy budowane są szczytem do ulicy (49), Wystrój jest w zasadzie 
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wszędzie taki sam. Prawie w każdym mieszkaniu w kącie stoi łóżko z baldachimem,  
z kolorowymi zasłonkami (23), Budują osobno stojące domy z dużą izbą frontową  
i małą izbą z tyłu (zwaną zapieckiem) i dużą sienią, do której przylega chlew. Dobre 
gospodynie karmią świnie w sieni, gdzie przy suficie przytwierdzone są żerdzie, na 
których chowa się kury. Gzyms okienny jest ozdobiony na biało lub niebiesko tak jak 
pomalowane są okiennice. Jako ozdoba w izbie służy szeroki otwarty kredens z pół-
kami (zwanymi „Politze”), na których stoją kolorowe talerze, miski i łyżki (29), Domy 
są jednopiętrowe. Najczęściej z drewna, pokryte słomą. W starych domach połowa 
domu była przeważnie używana jako stajnia. Ten rodzaj budowania jest obecnie 
jednak prawnie naganny, a więc zanika. Również solidne budowle nie są [nieczytel-
ne]. Gdyż drewno jest teraz w cenie (5), Domy mieszkalne są z drzewa, mają słomia-
ne dachy, ale są także masywnie zbudowane domy. Wieś położona na terenie pod-
mokłym. Dlatego też to ma niekorzystny wpływ na zdrowie (26). 

Kilku nauczycieli uznało za interesujące zamieszczenie informacji o warunkach 
lokalowych i położeniu socjalnym Mazurów. Są to zwykle krótkie opisy, które jed-
nak pozwalają stworzyć wyobrażenie o bardzo nędznej sytuacji mieszkaniowej  
i bytowej: Rzuca się w oczy bieda (27), Głównym pokarmem są ziemniaki, zastępują 
one biedniejszym chleb (35), W miesiącach zimowych tutejsi mieszkańcy jedzą tylko 
dwa razy dziennie – rano i wieczorem. Raz ziemniaki z kapustą kiszoną, następnie 
ziemniaki z sokiem z kiszonej kapusty. Dlatego też uczniowie są w szkole dosyć ospa-
li. Chleb, mięso i porządne dania tutejsi mieszkańcy jedzą tylko w czasie wielkich 
dorocznych świąt i w czasie żniw (49). Na weselach, chrzcinach, pogrzebach je się 
chleb i pije wódkę, wszyscy goście się radują. Bieda jest powodem takiego sposobu 
życia (49). Nierzadko egzystują wspólnie ludzie i zwierzęta: Pomieszczenia dla ludzi 
i dla zwierząt znajdują się często pod jednym dachem (25), U biedniejszych mieszka-
nie i pomieszczenie dla zwierząt znajduje się niekiedy pod jednym dachem (23),  
W starych chłopskich domach używa się jednej ich części jako stajni dla koni i chle-
wika dla świń. Mieszkanie (izba) i „zapiecek”. W zimie kury siedzą w „Kutze” pod 
kominem, świnie tuczne i gęsi jedzą w izbie (to wszystko oczywiście u starych zwy-
czajnych gospodarzy) (47). 

Nauczyciele zapisywali także uwagi odnoszące się do codziennych czynności 
Mazurów: Ludzie prowadzą proste życie (21), Głównym zajęciem jest uprawa roli, 
hodowla bydła i tkanie lnu, wieczorami mężczyźni pomagają kobietom prząść (6), 
Latem głównym zajęciem jest uprawa roli. Zimą mężczyźni młócą, a kobiety przędą 
(12), W zimie mężczyźni mielą w żarnach lub młócą przy latarniach, kobiety przędą 
(47), Mazur lubi kwaśne potrawy, dlatego uprawia się w dużych ilościach kapustę na 
kapustę kiszoną  (5). 

Odnotowano również, jakie były sposoby spędzania wolnego czasu: W zimowe 
wieczory starzy i młodzi mężczyźni spędzają czas przy wódce w karczmie. Dorosłe 
dziewczęta spotykają się w zimowe wieczory z [nieczytelne] i śpiewają swoje polskie 
ludowe pieśni (50), Dużo się śpiewa (47). 
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Okazją do zabawy było zakończenie żniw: W czasie żniw urządza się święto 
„plon” (14, 51). Gdy żeńcy przynoszą plon do domu, oblewa się ich wodą (14). Po 
zbiorach żyta świętuje się w każdym domu „plon”. Z pola idzie się śpiewając do 
domu, gdzie następnie w spokoju żwawo zabierają się za mazurskie potrawy (ryb nie 
może zabraknąć) i butelkę z wódką (23). Po zakończeniu zbiorów żyta niosą wieniec 
dożynkowy do domu, śpiewając przed wejściem pieśń pochwalną (36). 

Dość skąpe są informacje mówiące o tradycjach wynikających z praktyk reli-
gijnych, a wyznaczających etapy życia poszczególnych osób. Znajdują się tylko 
wzmianki typu: Na chrzciny kobiety przynoszą kaszę, mąkę, słoninę, jajka itd. Męż-
czyźni dają matce wraz z życzeniami pieniądze (11), Z okazji wesel, chrzcin i pogrze-
bów u bogatych Mazurów ucztuje się. U Niemców nie ma tego zwyczaju (46),  
W czasie ślubów jest zwyczaj wyboru mistrza ceremonii (35), Wesela i chrzciny 
trwają z reguły 3–8 dni (21), Wesela trwają przeważnie 3-4 dni, 2 dni u panny mło-
dej i 2 dni u pana młodego. Poza tym chodzono do wszystkich zaproszonych gości, 
jedząc i muzykując (23), Wraz ze strojami ludowymi zanikają stopniowo także dawne 
zwyczaje pogrzebowe i weselne (36). Inny zaś nauczyciel napisał, że Obyczaj 3–4-
dniowego świętowania wesel, chrzcin i pogrzebów ulega zanikowi. Obecnie trwają 
one jeden, najwyżej dwa dni. Zniknął również zdobiony czerwonymi wstążkami  
i chustami zapraszający na ślub, zastępuje go karta z zaproszeniem (5). 

Kolejna kwestia to duchowość Mazurów, ich stosunek do wiary. To zagadnie-
nie omówiłam w osobnym artykule2. 

Tylko w kilku kwestionariuszach pokuszono się o refleksję na temat usposobie-
nia Mazurów, gdzie padają melioratywne określenia: Mazurzy to przeważnie dobro-
duszny lud. Są zdecydowanie wierni królowi (40), Poza tym mieszkańcy to dobrzy 
ludzie, żyją zgodnie, są pracowici, w niedzielę chodzą pilnie do kościoła, są posłuszni 
władzy, chętnie posyłają dzieci do szkoły i cieszą się, że są one nauczane w języku 
niemieckim (26). Skoncentrowano się jednak głównie na skłonnościach ludu mazur-
skiego, jego przywarach: Picie wódki ponad miarę występuje także wśród kobiet,  
a nawet dzieci, stąd też dominuje niechęć do pracy i wielka bieda (50), Wódkę pije 
się ponad miarę (5), Dominuje skłonność do wódki (40), Główną używką prostego 
człowieka jest wódka, której nie może zabraknąć przy żadnym wydarzeniu. Przy 
każdej okazji ludzie się tak upijają, że rozchodzą się uprzednio się pobiwszy. Kiedy 
wytrzeźwieją, zapominają o wszelkich obrazach i je wybaczają (47), Kobiety piją 
stosunkowo więcej samogonu niż mężczyźni (25). Jeden komentarz jest szczególnie 
dobitny: Bardzo kłótliwi, kradną, zabobonni, pieniacze, mściwi (55). Jednak ktoś 
bardziej pokojowo nastawiony do miejscowej ludności dopisał pod spodem [nieczy-
telny podpis]: So schlimm ist die Sache nicht [Nie jest tak źle] (55). 

__________ 
 
2 Duchowość XIX-wiecznych Mazurów na podstawie archiwalnych materiałów Georga Wenkera  

(w druku). 
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Kwestionariusze wypełniane przez nauczycieli z Prus Wschodnich na potrzeby 
Niemieckiego atlasu językowego, jak wynika z powyższych rozważań, stanowią 
nieprzecenione źródło do badań etnograficznych, demografii historycznej, historii 
kultury materialnej. Dostarczają danych o strukturze ludności, jej życiu codziennym, 
pracach, rozrywkach, nałogach. Są także cenne z tego powodu, że uwagi zapisywali 
ludzie związani bezpośrednio z daną wsią, co prawda stojący nieco wyżej w hierar-
chii społecznej, bo reprezentujący miejscową inteligencję, ale dobrze znający teren  
i lokalne uwarunkowania. Komentarze do ankiet Wenkera mogą być także cieka-
wym uzupełnieniem dobrze znanych i często cytowanych opracowań Toeppena 
(1998) czy Oldenberga (2000), odnoszących się do XIX-wiecznych Mazur. 

 
 

Summary 
 

The article discusses the non-linguistic comments to atlas of the German language (Deut-
sher Sprachatlas), dating from the years 1879/80 and 1887, from the area of Mazury (56 lo-
calities), especially the Elk, Giżycko, Mrągowo, Olecko, Pisz, and Szczytno counties. These 
rather fragmentary data are a valuable supplement to information contained in the studies from 
the late nineteenth and the twentieth century (both in Polish and German) on the customs, 
traditions, behaviors of Masurians. 

Questionnaires completed by teachers from East Prussia for the German linguistic atlas are 
a valuable source for ethnographic research, historical demography, history, and culture. They 
provide data on the population structure, its daily life, work, entertainment, and addictions. 
They are also valuable for this reason that the notes were written down by people directly 
bound to a particular village, albeit standing slightly higher in the social hierarchy, because 
they represent the local intelligence, thoroughly familiar with the terrain and local conditions. 
Comments to Wenker polls may also be an interesting complement to the well known and 
often quoted studies of Toeppen and Oldenberg related to the nineteenth-century Mazury. 
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Wykaz cytowanych miejscowości: 
1. Bagienice (niem. Alt Bagnowen), pow. mrągowski (nr kwest. 57286); 
2. Czarkowy (niem. Grąd Worfengrund), pow. szczycieński (nr kwest. 57054); 
3. Dłużec (niem. Langendorf), pow. mrągowski (nr kwest. 57107); 
4. Dźwiersztyny (niem. Schwirgstein), pow. szczycieński (nr kwest. 53667); 
5. Faszcze (niem. Faszen), pow. mrągowski (nr kwest. 57292); 
6. Fuleda (niem. Faulhöden), pow. giżycki (nr kwest. 57209); 
7. Głuch (niem. Glauch), pow. szczycieński (nr kwest. 56886); 
8. Góra (niem. Gurra), pow. piski (nr kwest. 57299); 
9. Iznota (niem. Isnothen), pow. mrągowski (nr kwest. 57182); 

10. Jabłonka (niem. Adl. Jablonken), pow. szczycieński (nr kwest. 56989); 
11. Judziki (niem. Judziken), pow. olecki (nr kwest. 57214); 
12. Kamionki (niem. Camionken), pow. giżycki (nr kwest. 57216); 
13. Karwica [Kurwia] (niem. Gr. Kurwien), pow. piski (nr kwest. 57067); 
14. Kąp (niem. Campen), pow. giżycki (nr kwest. 57220); 
15. Kiełbasy (niem. Kelbassen), pow. szczycieński (nr kwest. 56898); 
16. Kipary (niem. Kiparren), pow. szczycieński (nr kwest. 56940); 
17. Klon (niem. Liebenberg), pow. szczycieński (nr kwest. 56901); 
18. Kolonia (niem. Grünwalde), pow. szczycieński (nr kwest. 57060); 
19. Konopki (niem. Konopken), pow. piski (nr kwest. 57002); 
20. Kowalik (niem. Kowallik), pow. szczycieński (nr kwest. 56907); 
21. Krzywe (niem. Krzywen), pow. ełcki (nr kwest. 57138); 
22. Linowo (niem. Leinanu), pow. szczycieński (nr kwest. 56987); 
23. Lipińskie (niem. Lipinsken), pow. ełcki (nr kwest. 57127); 
24. Lisewo (niem. Lissewen), pow. ełcki (nr kwest. 57139); 
25. Liski (niem. Lissen), pow. piski (nr kwest. 57005); 
26. Lubiewo (niem. Lubiewen), pow. mrągowski (nr kwest. 57116); 
27. Małszewko (niem. Adl. Malaschöwen), pow. szczycieński (nr kwest. 57170); 
28. Mateuszki [Bialy Grunt] (niem. Bialygrund), pow. szczycieński (nr kwest. 

57062); 
29. Michałki (niem. Michelsdorf), pow. szczycieński (nr kwest. 56984); 
30. Nowe Kiejkuty (niem. Neu Keykuth), pow. szczycieński (nr kwest. 56990); 
31. Olszewo (niem. Olschoewen), pow. olecki (nr kwest. 57223); 
32. Opaleniec (niem. Opaleniec), pow. szczycieński (nr kwest. 56957); 
33. Orzeszki (niem. Zielonygrund), pow. szczycieński (nr kwest. 56899); 
34. Orzyny (niem. Erben), pow. szczycieński (nr kwest. 57176); 
35. Ostrowy (niem. Alt Werder), pow. szczycieński (nr kwest. 56941); 
36. Ostrokół (niem. Ostrokollen), pow. ełcki (nr kwest. 53661); 
37. Pawłocin (niem. Pawlozienen), pow. piski (nr kwest. 57004);  
38. Pierkunowo (niem. Pierkunowen), pow. giżycki (nr kwest. 57217); 
39. Piwnice Wielkie (niem. Gr. Piwnitz), pow. szczycieński (nr kwest. 56936); 
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40. Rozogi (niem. Friedrichshof), pow. szczycieński (nr kwest. 56904); 
41. Różyńsk Wielki (niem. Gr. Rosinsko), pow. piski (nr kwest. 57190); 
42. Sasek Mały (niem. Paterschofensee), pow. szczycieński (nr kwest. 56883); 
43. Siódmak (niem. Schodmak), pow. szczycieński (nr kwest. 57051); 
44. Spychowo [Pupy] (niem. Gr. Puppen), pow. szczycieński (nr kwest. 56997); 
45. Stare Czajki (niem. Alt Czayken), pow. szczycieński (nr kwest. 57063); 
46. Suchorowiec, (niem. Suchorowiec), pow. szczycieński (nr kwest. 56945); 
47. Szczepanki (niem. Szczepanken), pow. szczycieński (nr kwest. 57172); 
48. Szczybały (niem. Sczyballen), pow. giżycki (nr kwest. 57238); 
49. Szkody (niem. Skoden), pow. piski (nr kwest. 57001); 
50. Ścięciel (niem. Scienciel), pow. szczycieński (nr kwest. 56955); 
51. Tałty (niem. Talten), pow. mrągowski (nr kwest. 57295); 
52. Upałty (niem. Gr. Upalten), pow. giżycki (nr kwest. 57221); 
53. Wilamowo (niem. Willamowen), pow. szczycieński (nr kwest. 56902); 
54. Wujaki (niem. Wujaken), pow. szczycieński (nr kwest. 56900); 
55. Występ (niem. Wystemp), pow. szczycieński (nr kwest. 57065); 
56. Zawady-Tworki (niem. Sawadden), pow. ełcki (nr kwest. 57252); 
57. Zawojki (niem. Zawoyken), pow. szczycieński (nr kwest. 56903). 
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STUDIA ŁOMŻYŃSKIE 
tom XXI ŁOMŻA 2010 

 
 
 
KRZYSZTOF SYCHOWICZ (Łomża) 
 

 

Przełom 1956 roku w powiecie zambrowskim 
 
 
Rok 1956 był okresem niezwykle ważnym w dziejach Polski, jak i całego bloku 

komunistycznego. To wtedy doszło do faktycznego zakończenia okresu stalinow-
skiego w Polsce, który zapoczątkowały wydarzenia z czerwca i października w Po-
znaniu, jak też do tragicznej walki narodu węgierskiego z sowieckim najeźdźcą. 
Pozostawiły one trwały ślad w historii tych państw, pokazując jednocześnie praw-
dziwe oblicze systemu komunistycznego. Echa tych wydarzeń docierały też na teren 
pow. zambrowskiego i chociaż nie doszło do jakichś spektakularnych zdarzeń, to 
wywierały one pewien wpływ na życie jego mieszkańców.  

Pod koniec 1955 r. nic jednak nie zapowiadało jeszcze tutaj mającego nastąpić 
przesilenia. I tak 29 października 1955 r. Powiatowy Urząd do spraw Bezpieczeń-
stwa Publicznego w Zambrowie zatrzymał ukrywającego się od 1944 r. Stanisława 
Bączyka z Woli Zambrowskiej1. Wyjechał on do pow. radomskiego, gdzie używał 
także nazwiska Józef Strzelecki. Natomiast 15 grudnia do Komendy Powiatowej 
MO zgłosił się inny ukrywający, a mianowicie Czesław Pruszkowski2. Ujawnił się 
on wiosną 1947 r., ale nadal pomagał podziemiu, za co rok później został zatrzyma-
ny. Na szczęście udało mu się jednak zbiec z konwoju i do tej pory uniknąć areszto-
wania. Po przeprowadzonej rozmowie, w związku z brakiem obciążających go mate-
riałów, został zwolniony do domu. 

Dokonując podsumowania pierwszego kwartału 1956 r. Powiatowa Delegatura 
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Zambrowie donosiła swoim zwierzchni-
kom w Białymstoku, że zaobserwowano aktywizowanie się „elementów wrogich” 
na wsi. Oprócz tego niemal już tradycyjnie, o co najmniej niechętną postawę wobec 
__________ 
 
1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, 045/2122, Meldunek specjalny kie-

rownika ds. BP w Zambrowie, 5 XI 1955 r.  Zambrów, k. 36. (dalej AIPN Bi). 
2 AIPN Bi, 045/2122, Meldunek kierownika Powiatowej Delegatury ds. Bezpieczeństwa Publicznego  

w Zambrowie, 16 XII 1955 r.  Zambrów, k. 37. 
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systemu komunistycznego oskarżano duchowieństwo katolickie, przeprowadzające 
kolędowanie i wychowujące młodzież „w duchu idealistycznym”. I tak według funk-
cjonariuszy dziekan Franciszek Łapiński z Zambrowa w trakcie odwiedzania miesz-
kań po kolędzie stwierdził, że brak węgla spowodowany był jego wysyłaniem na 
eksport. Dodatkowo też sugerował, że towary wywożone z Polski trafiły do niej  
z powrotem jako import z ZSRR. Natomiast ks. proboszcz Stanisław Falkowski  
z Chlebiotek szczególnie dużo czasu podczas kolędowania poświęcał na rozmowy  
z członkami partii, co także uznano za niebezpieczne. Przykładowo, będąc w miesz-
kaniu Wacława Raszkiewicza, przeprowadził z nim dwugodzinną rozmowę, nawią-
zując m.in. do niechodzenia przez niego do kościoła. Informator „Burza” donosił, że 
ksiądz ten przygotował ponadto w kościele pomieszczenie do nauczania religii,  
w którym znalazło się pianino, biblioteka i różnego rodzaju gry dla dzieci. W spra-
wozdaniu tym znalazła się też informacja, że ks. Bronisław Dąbrowski z Kołak, 
odwiedzając jednego z gospodarzy we wsi Sanie, powiedział mu wprost, że okolicz-
ni mieszkańcy uważają go za donosiciela3. 

Kolejnym duchownym pozostającym w sferze zainteresowania aparatu bezpie-
czeństwa w Zambrowie był ks. Wądołowski z Szumowa, którego oskarżono o orga-
nizowanie nauczania religii w czasie odbywania się w szkole zbiórek harcerskich. Co 
ciekawe i dzisiejszemu czytelnikowi może wydać się nie do pomyślenia, gdyż oskar-
żano go nawet o prowokowanie bójek pomiędzy dziećmi chodzącymi na religię  
a tymi, które na nią nie uczęszczały. Oprócz duchowieństwa szczegółowej analizie 
poddano też działania drugiego z „wrogów ludu”, mianowicie kułaków. To oni we-
dług aparatu bezpieczeństwa w powiecie mieli wszelkimi siłami nie dopuszczać do 
powstawania spółdzielni produkcyjnych. Tego typu działania zanotowano m.in. na 
terenie Gromadzkiej Rady Laskowiec, gdzie w styczniu, z chwilą rozpoczęcia akcji 
„uświadamiającej” przez aktywistów Zygmunt Skarżyński z Laskowca Starego, jak 
zaznaczono, posiadający 7 ha ziemi, opowiadał chłopom o swojej wycieczce do 
spółdzielni produkcyjnej na terenie pow. augustowskiego. W jej trakcie jeden z człon-
ków miał dać mu i towarzyszącym osobom do zrozumienia, że jeśli żyje im się dość 
dobrze, to nie powinni nawet myśleć o zakładaniu spółdzielni. Podobna sytuacja była 
we wsi Kossaki Nadbiele, której mieszkaniec Adam Kossakowski uczestniczył  
w wycieczce zorganizowanej przez Związek Samopomocy Chłopskiej. Po powrocie 
z niej opowiadał znajomym, że widział jednego z pracowników spółdzielni, który 
był „cały obdarty jak dziad”. Tak właśnie przedstawił on dobrobyt oferowany chło-
pom przez państwo. Ponadto część z gospodarzy chciała zobaczyć, jak będzie funk-
cjonować utworzona już spółdzielnia we wsi Pęsy Lipno, do której według nich 
ludzie wstąpili tylko po to, aby uzyskać umorzenie wszystkich zaległości w podat-
kach i planowanym skupie4. 

Dalej też we wszystkich wydarzeniach doszukiwano się działań wymierzonych 
przeciwko władzy i ustrojowi komunistycznemu. 21 stycznia 1956 r. w nocy nieusta-

__________ 
 
3 AIPN Bi, 045/2127, Sprawozdanie Powiatowej Delegatury ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Za-

mbrowie do kierownika WU ds. BP w Białymstoku, 29 III 1956 r.  Zambrów, k. 1 i n.  
4 Tamże, k. 3 i n. 
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leni sprawcy na terenie Zambrowa, przy al. Wojska Polskiego zrujnowali pamiątko-
wy pomnik poświęcony poległym żołnierzom Armii Czerwonej. Uznano to za wy-
stąpienie polityczne, ponieważ zostało dokonane w rocznicę śmierci Lenina5. Ponad-
to pracownicy i współpracownicy SB zbierali w tym okresie informacje nawet  
o napisach znajdujących się na drzwiach ubikacji w Zambrowskich Zakładach 
Przemysłu Bawełnianego, tzw. Kombinacie. Jak odnotowano, zawierały one treść 
antypaństwową, szkalującą przywódców partii i rządu oraz „naszego” sojusznika 
ZSRR. Natomiast 14 stycznia funkcjonariusze SB zakwalifikowali, jako próbę do-
konania dywersji na hali produkcyjnej, pozostawienie niedopałka w pojemniku  
z bawełną6. 

Jak stwierdzono w sprawozdaniu, kolejnym problemem stojącym przed całym 
aparatem bezpieczeństwa była likwidacja resztek ukrywających się członków pod-
ziemia. Jego celem stali się Jan Zalewski „Cygan” i Tadeusz Przybylski, którzy 30 
grudnia 1955 r. uciekli z więzienia w Białymstoku. Początkowo pojawili się oni we 
wsiach Sikory pow. wysokomazowiecki i Czochanie pow. zambrowski, a towarzy-
szyło temu rozprzestrzenianie się wiadomości, że będą chcieli wyrównać rachunki  
z tymi, których podejrzewali o doniesienie na nich do UB. Co ciekawe, trafnie wyty-
powali jednego z informatorów, którym był ten o ps. „Klucz”. Aparat bezpieczeń-
stwa dalej gromadził materiały na wikariusza Wądołowskiego z Szumowa, zanie-
chano prowadzenia sprawy na Tadeusza Jabłeckiego, podejrzewanego o kontakt  
z Niemcami Zachodnimi. Poszukiwano też byłego komendanta Narodowego Zjed-
noczenia Wojskowego Jerzego Klimaszewskiego „Ikara”. W celu ustalenia jego 
miejsca pobytu wysłano nawet funkcjonariusza do Garwolina woj. warszawskie, 
gdzie był widziany. Szukano również Pawła Gronostajskiego ps. „Szary”, co do 
którego uzyskano informację, że ukrywał się u Bolesława Białego we wsi Gosie 
Duże7. 

W okresie tym założono też sprawy ewidencyjno-obserwacyjne m.in. na Cze-
sława Pruszkowskiego ze wsi Pruszki, który będąc zastępcą dowódcy batalionu 
NZW ukrywał się do jesieni 1955 r. W okresie tym utrzymywał on kontakt z grupą 
„Wiarusa” i posiadał broń, której nie zdał do UB w chwili zgłoszenia. Na jego nieko-
rzyść przemawiało też dodatkowo to, że nie przyznał się do kontaktu z jakąkolwiek 
grupą podziemia. Założona została wówczas także sprawa na ks. Bolesława Dą-
browskiego z Kołak, w związku z jego „wrogimi” wypowiedziami podczas kazań  
i kolędowania. Funkcjonariusze interesowali się też Władysławem Zambrzyckim  
z Zambrzyc Starych i Wiktorem Grabowskim ze wsi Szlasy Łopienite, ze względu 
__________ 
 
5 Pomnik został na nowo postawiony przez brygadę murarską pracującą przy budowie kombinatu. W celu 

wykrycia sprawców uruchomiono sieć informatorów oraz przystąpiono do rozpracowania podejrzanych 
osób środowisk. Między innymi sprawdzano informacje wskazujące na istnienie nielegalnej organizacji 
wśród pracowników PZGS w Zambrowie oraz członków byłej nielegalnej organizacji młodzieżowej 
Związek Ulicy Białostockiej działającej na terenie gimnazjum w 1952 r. (AIPN Bi, 045/2122, Meldunek 
specjalny do kierownika WU ds. BP w Białymstoku, 23 I 1956 r. Zambrów, k. 38). 

6 AIPN Bi, 045/2127, Sprawozdanie Powiatowej Delegatury ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Zam-
browie do kierownika WU ds. BP w Białymstoku, 29 III 1956 r. Zambrów, k. 5. 

7 Tamże, k. 6–8. 
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na utrzymywanie przez nich kontaktu z ambasada amerykańską8. Chociaż działania 
te, prowadzone przez funkcjonariuszy SB, były już niemal rutynowe, to z pewnością 
nie świadczyły one o życiu w normalnym kraju.  

Sprawą, którą zainteresowały się z kolei władze partyjne była próba założenia 
parafii we wsi Wnory pow. wysokomazowiecki. Z pow. zambrowskim wiązały ją 
plany przeniesienia kościoła z parafii Zawady pow. zambrowski do Wnor Starych. 
Ponadto 9 marca 1956 r. w tej sprawie do Wydziału Wyznań PWRN zgłosiła się 
delegacja ze wspomnianej wsi, a podczas rozmowy Antoni Porowski z Wnor Sta-
rych stwierdził, że zostali dokładnie pouczeni przez proboszcza z Kobylina, jak mają 
załatwiać tę sprawę9. Ostatecznie Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białym-
stoku 29 marca 1956 r. w piśmie do Antoniego Porowskiego stwierdził, że nie wyra-
ża zgody na przeniesienie zabytkowego drewnianego kościoła z Zawad do wsi Wno-
ry Stare. Uzasadniono to tym, że zabytek pochodził z 1743 r. i był usytuowany 
wśród starodrzewia, a przeniesienie powodowałoby naruszenie pierwotnej jego for-
my10. 

Natomiast 15 marca w Zambrowie na skrzyżowaniu ulic zdemolowano figurkę 
Matki Boskiej, której strącono z głowy koronę i odbito palec wskazujący prawej 
ręki. W związku z tym wydarzeniem przesłuchano członka ORMO Stanisława Ge-
rze, który stwierdził, że zrobił to oficer WP. Według jego relacji odrywał on kawałki 
sztachet i rzucał nimi w figurę. W tej sprawie rozmowę z miejscowym księdzem 
odbył przewodniczący PPRN, który obiecał przeprowadzenie remontu uszkodzonej 
postaci na koszt urzędu11. 

21 czerwca 1956 r. doszło również do zabicia Kazimierza Zajkowskiego ze wsi 
Kobylin pow. wysokomazowiecki przez Jana Zalewskiego „Cygana”. Zalewski 
poszukiwał także informatora ps. „Klucz”, jako tego, który przyczynił się wcześniej 
do jego aresztowania. Za wrogie uznano też, będące w rzeczywistości zwykłym wy-
brykiem działania Witolda Babińskiego i Stanisław Prokopa, którzy podczas akade-
mii 1-majowej we wsi Ożarki na terenie Gromadzkiej Rady Kalinówka Basie obsy-
pywali piaskiem jej uczestników oraz kierowniczkę szkoły podstawowej. W spra-
wozdaniu tym znalazła się też informacja o anonimie otrzymanym przez przewodni-
czącego Rady Gromadzkiej w Podbielu Józefa Podbielskiego, któremu grożono 
śmiercią w przypadku niezaniechania zmuszania chłopów do wykonywania obo-
wiązkowych dostaw i stosowania wobec nich represji. Przesłuchiwany świadek 
wskazał na kilku zamożnych gospodarzy, jako potencjalnych autorów pisma. W ok-
resie tym zatrzymano także sprawców napadu na spółdzielnię gminną w Chlebiot-
kach, którymi okazali się mieszkańcy wsi Brzeziny. Zlikwidowano natomiast sprawy 
__________ 
 
8 Tamże, k. 14. 
9 Archiwum Państwowe w Białymstoku, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/33, Notatka służbowa, b. d., k. 

106 (dalej APB). 
10 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/33, Wojewódzki Konserwator Zabytków do A. Porowskiego, 

29 III 1956 r. Białystok, k. 107. 
11 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 0445/131, Pismo dotyczące diecezji łomżyń-

skiej, 3 IV 1953 r. Białystok, k. 52 in.; K. Sychowicz, Zambrów na przestrzeni wieków, Zambrów 
2006, s. 131. 
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agenturalno-poszukiwawcze na Piotra Krajewskiego, byłego dowódcę kompanii 
„Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość”, ponieważ w maju razem ze swoją żoną ujaw-
nił się w Generalnej Prokuraturze w Warszawie. Podobnie postąpił Paweł Gronostaj-
ski z Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, który ujawnił się w Prokuraturze 
Wojewódzkiej w Białymstoku. Założono natomiast sprawę agenturalnego spraw-
dzenia na Seweryna Gardockiego ze wsi Szczodruchy, podejrzewanego o nielegalne 
przekroczenie granicy i kontakty z Niemcami Zachodnimi12. 

W materiałach SB z tego okresu wspomniano także o dwu napadach dokona-
nych przez nieznanych sprawców na gminne spółdzielnie w Chlebiotkach (z 30 na 
31 maja) i Grądach Woniecku (6 czerwca). Założono też sprawę na Ługowskiego  
z Zambrowa, prowadzoną przez chor. Feliksa Bryka. To on miał również zebrać 
materiały na Fromelca, powiązanego wcześniej z organizacją „Jutrzenka”, rozbitą  
w 1953 r. w Jedwabnem. Wypowiadał się negatywnie wobec władzy ludowej pod-
czas odbywania służby wojskowej. Kolejna sprawa została założona na Wacława 
Modzelewskiego ze wsi Pęsy Lipki. Nadal też interesowano się działalnością i wy-
powiedziami byłych członków oddziału „Wiarusa” Stefana Kurzyny (wyszedł nie-
dawno z więzienia po odbyciu wyroku) i Jana Ostrowskiego. Rozpoczęto nawet 
inwigilację ich korespondencji oraz poszukiwania informatora mogącego działać  
w ich otoczeniu. Zajęto się też sprawą powierzenia funkcji rezydenta działającemu  
w ZZPB informatorowi „Finansiście”, któremu planowano przekazać część sieci 
informatorów działających w zakładzie. Pewnym problemem stawał się fakt wystą-
pienia przez niego z wnioskiem o przyjęcie w szeregi PZPR. Odpowiedzialnym za 
pomyślne dla służb załatwienie sprawy był ppor. Józef Częsz13. 

Jak widać, aparat bezpieczeństwa nie narzekał na brak pracy. Zrozumiałe, że 
działaniami tymi musiała zajmować się odpowiednia, to znaczy oddana partii i wła-
dzy, grupa ludzi. Według stanu z 27 czerwca 1956 r. w skład Powiatowej Delegatury 
do spraw Bezpieczeństwa Publicznego w Zambrowie wchodzili: kpt. Tadeusz Kali-
nowski kierownik urzędu, jako oficerowie operacyjni ppor. Czesław Żurawski,  
ppor. Józef Częsz, ppor. Sergiusz Zielenkiewicz, ppor. Zenon Zielewski, chor. Feliks 
Bryk, chor. Jan Szczepański, sierż. Jan Żochowski, sekretarka Alfreda Żurawska, 
maszynistka Jadwiga Misiewicz i kierowca Czesław Miłkowski14. 

W czerwcu tego roku miało miejsce pierwsze wydarzenie, będące wstępem do 
zmian politycznych w naszym kraju. Chodzi oczywiście o protest robotniczy w Po-
znaniu, spowodowany podwyżkami norm pracy i brakiem podwyżek płac. Chociaż 
daleko od tych terenów, to jednak i tutaj dotarły wiadomości na jego temat, które 
wymieniali i komentowali mieszkający tutaj ludzie. W związku z nim informator 
__________ 
 
12 AIPN Bi, 045/2127, Sprawozdanie Powiatowej Delegatury ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Za-

mbrowie do kierownika WU ds. BP w Białymstoku za II kwartał 1956 r., 27 VI 1956 r. Zambrów,  
k. 34–38. 

13 AIPN Bi, 045/2126, Plan pracy Powiatowej Delegatury ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Zambro-
wie na III kwartał 1956 r., 28 VI 1956 r. Zambrów, k. 22 i n., 30. 

14 AIPN Bi, 045/2127, Sprawozdanie za II kwartał 1956 r. dotyczące obsady personalnej i szkolenia 
zawodowego, politycznego wojskowego oraz stan moralno-polityczny aparatu, 27 VI 1956 r. Zam-
brów, k. 47. 
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„Ptak” donosił, że przewodniczący koła zakładowego Związku Młodzieży Polskiej 
w ZZPB Jan Chrobak opowiadał w gronie kilku osób o wydarzeniach poznańskich, 
zaznaczając, że podobne zajścia były także w Warszawie i Stalinogrodzie (Katowi-
cach). Ten sam informator doniósł także na Andrzeja Łagowskiego, który namawiał 
swych kolegów do zorganizowania strajku. Natomiast tw. „Burza” informował SB  
o wrogich wypowiedziach Feliksa Zajkowskiego ze wsi Targonie Wity, krytykują-
cego te wydarzenia ze względu na złą organizację. Dodał też, że gdyby wiedziano  
o ich przygotowywaniu wcześniej, to również w pow. zambrowskim „załatwiliby się 
z urzędnikami”. Tak zwany meldunek obywatelski złożył natomiast 29 czerwca 
1956 r. na współmieszkańców Osowca (Aleksnadra Stypułkowskiego, Jana i Mie-
czysława Kołomyjskich) Stanisław Żochowski. Informował w nim aparat bezpie-
czeństwa, że dyskutowali oni o proteście robotniczym oraz krytykowali prasę za 
przedstawianie fałszywego obrazu warunków życia ludzi w Polsce. W zgromadzo-
nych przez SB materiałach odnotowano, że protest ten został poparty także przez 
pracującą w Rejonowej Eksploatacji Dróg Publicznych w Łomży Elżbietę Kowal-
ską. Stwierdziła ona, że dyktatura nie może trwać wiecznie, a wcześniej czy później 
nadejdzie moment, gdy naród wystąpi przeciwko niej15. 

Najlepiej nastroje i poglądy panujące wówczas w społeczeństwie odzwierciedla 
dyskusja toczona przez mieszkańców Szumowa, a odnotowana w notatce funkcjona-
riuszy MO z posterunku w tej miejscowości. Oto Mieczysław Makowski uzasadniał 
strajki w Poznaniu niskimi zarobkami robotników. Natomiast jego rozmówca obsta-
wał przy tezie lansowanej przez władze komunistyczne, że była to prowokacja zor-
ganizowana przez „wrogi element”, a targi poznańskie wykorzystano do nagłośnie-
nia tych wydarzeń. Ponadto zamieszkały w Zambrowie Mieczysław Malinowski 
żałował „wykończonych” akowców, którzy teraz zakończyliby rewolucję, wygonili 
Sowietów, a z miejscowymi komunistami „baby dałyby radę”. Ponadto KP MO 
ustaliła, że właściciel zakładu zegarmistrzowskiego Stanisław Krajewski sprzeciwiał 
się założeniu spółdzielni zegarmistrzowskiej, twierdząc, że jej pracownicy będą 
otrzymywać małe zarobki i skończy się to podobnymi wydarzeniami jak w Pozna-
niu16. 

Niezwykle interesujące jest wydarzenie z 1 lipca 1956 r., kiedy to do siedzących 
przed blokiem w Zambrowie: oficera radzieckiego z jednostki tam stacjonującej, 
oficera Wojska Polskiego Bronisława Czausa, pracownika powiatowej Delegatury 
do spraw Bezpieczeństwa ppor. Czesława Żurowskiego i Barbary Skibińskiej pod-
szedł kierownik stolarni Aleksander Stancewicz. Rozpoczynając rozmowę z ofice-
rem radzieckim stwierdził, że w Poznaniu strzelano do dzieci, za co odpowiedzial-
ność według niego ponosił Józef Cyrankiewicz. Przesłuchani przez SB świadkowie 
potwierdzili tę wypowiedź, jednak Wydział Śledczy WU ds. BP w Białymstoku ze 

__________ 
 
15 AIPN Bi, 045/2122, Meldunek specjalny do kierownika WU ds. BP w Białymstoku, 30 VI 1956 r. 

Zambrów, k. 50 i n. 
16 AIPN Bi, 045/2122, Meldunek specjalny do kierownika WU ds. BP w Białymstoku, 3 VII 1956 r. 

Zambrów, k. 52 i n. 
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względu na skład osobowy świadków (oficerowie i pracownik SB) nie podjął śledz-
twa, a nakazał jedynie przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej ze Stancewiczem17. 

W trzecim kwartale 1956 r. sytuacja na terenie pow. zambrowskiego wyraźnie 
się pogorszyła, przede wszystkim jeżeli chodzi bezpieczeństwo. Od 1 lipca do  
1 października tego roku dokonano tutaj 13 napadów, z tego osiem przy użyciu bro-
ni, cztery bez oraz jedno morderstwo. Nie wszystkie te wydarzenia da się już w tym 
okresie wytłumaczyć działalnością podziemia antykomunistycznego. Większość  
z nich były to zwykłe napady rabunkowe, m.in. obrabowano gminną spółdzielnię  
w Chlebiotkach, dokonano napadu na mieszkańca wsi Górki oraz na Franciszka 
Krzewskiego z Zambrzyc. Natomiast 14 sierpnia obrabowany został listonosz  
z agencji pocztowej Króle18, przewożący pieniądze na wypłatę dla chłopów za do-
starczone mleko19. 

Dalej też dostarczali donosy swoim mocodawcom współpracownicy SB. Na 
przykład informator „Brzoza” streścił swoją rozmowę ze Stanisławem Stypułkow-
skim ze wsi Strękowa Góra, który opowiedział mu, że na początku września w po-
bliżu wsi Las Toczyłowo nieznany osobnik ubrany w zielony płaszcz odkopał auto-
mat i skrzynkę amunicji. Natomiast informator „Burza” przekazał treść rozmowy ze 
Stanisławem Konopką ze wsi Chrzczony, podejrzanym o napady rabunkowe20. 

Tak naprawdę najwięcej problemów dostarczał jednak służbie Bezpieczeństwa 
Jan Zalewski „Cygan”. W celu jego schwytania zwerbowano ośmiu informatorów, 
na podstawie których informacji ustalono, że współpracowali z nim Eugeniusz 
Świątkowski z Krzewa Starego, Stanisław Konopka z miejscowości Cibory Chrz-
czony i Franciszek Wądołowski z Chlebiotek. Ten ostatni został już aresztowany 
przez MO. Jak zaznaczono w sporządzonym przez SB materiale, prowadzili oni 
bogaty styl życia, dysponowali duża ilością gotówki, kupowali drogie rzeczy. Ponad-
to ustalono, że Zalewski wysyłał do Konopki łącznika, ostrzegając go przed możli-
wością aresztowania po zatrzymaniu Wądołowskiego21. 

Październik 1956 r. był już miesiącem wybuchu nadziei tłumionych przez spo-
łeczeństwo. Po raz pierwszy od lat ludzie uwierzyli, że istnieje szansa na rozpoczęcie 
normalnego, wolnego od wszechobecności UB i kontroli ze strony ZSRR, w tym 
demokratyzacji życia politycznego. Wiele osób zachodzące przemiany odebrało jako 
zapowiedź końca komunizmu i uwierzyło w ich trwałość. Symbolem tych zmian stał 
się powrót do władzy Władysława Gomułki, początkowo niezbyt chętnie przyjęty 
przez naszego wschodniego sąsiada, co pociągnęło za sobą wizytę Nikity Chrusz-
czowa w Warszawie. 

W związku z tymi wydarzeniami pojawiły się w kraju różnego rodzaju plotki, 
które sugerowały wybuch powstania, wojny domowej, a nawet walk z wojskami 
__________ 
 
17 AIPN Bi, 045/2122, Meldunek specjalny do kierownika WU ds. BP w Białymstoku, 19 VII 1956 r. 

Zambrów, k. 64. 
18 Okazało się, że listonosz Kazimierz Bartliński sam był zamieszany w ten napad i kradzież 12 tys. zł. 
19 AIPN Bi, 045/2127, Sprawozdanie Powiatowej Delegatura ds. Bezpieczeństwa Publicznego w Zambro-

wie do kierownika WU ds. BP w Białymstoku za III kwartał 1956 r., 26 IX 1956 r. Zambrów, k. 49. 
20 Tamże, k. 51. 
21 Tamże, k. 54. 
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radzieckimi. Do niepokojów doszło także 19 października w Zambrowie, gdzie se-
kretarz propagandy KP PZPR poinformował SB, że w ZZPB pojawiła się plotka  
o wybuchu powstania w Warszawie. Po sprawdzeniu tych informacji przez agenturę 
okazało się, że wywołana ona została przez rodziny oficerów jednostki Wojska Pol-
skiego. Związane to było z otrzymaniem przez wojsko rozkazu natychmiastowego 
wyjazdu do Warszawy z powodów wówczas jeszcze nieznanych i żegnaniem się 
przez oficerów z żonami, które zaczęły zabierać dzieci z przedszkola wojskowego,  
a nawet z płaczem wychodziły na ulicę. Do tego wszystkiego dołączył się jeszcze 
szybki wyjazd czołgów, które przewróciły kilka słupów linii elektrycznej, co dopro-
wadziło do pozbawienia światła połowy miasta. Wszystko to obserwowali pracow-
nicy wychodzący z Kombinatu. W komentarzach po tym wydarzeniu podkreślano, 
że na pewno doszło do podobnych wydarzeń jak wcześniej w Poznaniu. Takiego 
zdania byli również mieszkający w Zambrowie Ireneusz Pecko, Jan Kulesza i Fran-
ciszek Polak. Niepewność sytuacji doprowadziła do tego, że o godz. 19 mieszkańcy 
chcący uzyskać jakiekolwiek informacje obstąpili autobus PKS, który przyjechał  
z Warszawy22. 

Po VIII Plenum KC PZPR część osób zaczęła mieć nadzieję na zmianę sytuacji 
politycznej w Polsce, co przejawiało się m.in. w coraz częstszym mówieniu w pozy-
tywny sposób o działalności byłych organizacji podziemnych. W taki sposób postę-
pował Jerzy Odżywiołek z Zambrowa, który ponadto w rozmowie z informatorem 
SB stwierdził, że w Warszawie trwały strajki mające doprowadzić Gomułkę do wła-
dzy oraz namawiał swoich znajomych do strajku solidarnościowego. Po wybraniu 
Gomułki na I sekretarza nawoływał natomiast do protestów, w celu wypędzenia  
z Polski marszałka Rokossowskiego. Zapewniał, że nawet w wypadku konfliktu  
z ZSRR wszyscy znani mu ludzie gotowi byli pójść walczyć o tę sprawę. Nadzieję 
na zakończenie prześladowania byłych członków podziemia, związaną ze zmianami 
we władzach partyjnych miał też Leon Sasinowski z Zambrowa. Natomiast w roz-
mowie z informatorem „Metro” Roman Wiśniewski chociaż wyraził swoją obawę 
przed rozlewem krwi w Polsce, to jednak cieszył się, że kończyły się rządy i ucisk 
Rosjan. Inni mieszkańcy powiatu byli nawet gotowi do walki z MO i UB, w razie 
gdyby zaszła taka konieczność. Mieli oni nadzieję na prawdziwe wybory, rozwiąza-
nie spółdzielni produkcyjnych i normalizację życia23. Oto jakie nadzieje rozbudził  
w zwykłych ludziach polski październik. 
__________ 
 
22 AIPN Bi, 045/2122, Meldunek specjalny do kierownika WU ds. BP w Białymstoku, 20 X 1956 r. 

Zambrów, k. 91 i n.; AIPN Bi, 045/2129, Meldunek specjalny do kierownika WU ds. BP w Białym-
stoku, 20 X 1956 r. Zambrów, k. 118–119; K. Sychowicz, dz. cyt., Zambrów 2006, s. 134. 

23 AIPN Bi, 045/2122, Meldunek specjalny do kierownika WU ds. BP w Białymstoku za okres 22–24 X 
1956 r., 25 X 1956 r. Zambrów, k. 95 i n.; AIPN Bi, 045/2127, Informacja do Sekretarza Operacyjnego 
KW MO ds. BP w Białymstoku, 21 III 1957 r. Zambrów, k. 65–66. (W materiale tym dodatkowo po-
jawiła się informacja, że Odżywiołek chciał pozyskać broń od wojska i stworzyć 20-osobową grupę, 
która zabezpieczałaby chcących podjąć strajk przed interwencją milicji. Natomiast współpracujący  
z UB „Dąb” donosił o opowiadaniu przez niego na początku listopada o wkroczeniu wojsk radzieckich 
do Węgier i mordowaniu działaczy walczących „o wolność swojego narodu, aby wyzwolić się spod 
reżimu rosyjskiego”.). 
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Wydarzenia te odcisnęły też swój ślad w działalności struktur partyjnych na te-
renie pow. zambrowskiego. Również tutaj pojawiały się głosy domagające się rozli-
czenia minionego okresu, ale byli też tacy, którzy bronili dotychczasowej działalno-
ści. Momentem, kiedy wszystko to uwidoczniło się najbardziej, była III Powiatowa 
Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza KP PZPR w Zambrowie, obradująca  
w dniach 1–2 listopada 1956 r. Otworzył ją I sekretarz KP PZPR Włodzimierz Rosz-
czenko, który wygłosił też referat wprowadzający. Przewodniczącą prezydium zosta-
ła Zofia Strzałkowska. Charakterystyczny dla mijającego okresu stalinowskiego był 
głos zabrany w trakcie dyskusji przez Kazimierza Dmochowskiego z POP Rutki, 
który stwierdził, że chociaż przed VIII Plenum nie można było wszystkiego mówić, 
to teraz do głosu dostali się „elementy reakcyjne i chuligani”. Chociaż chciał on, aby 
konferencja dokonała analizy działalności członków partii, to zaznaczał, że błędy 
które oni popełniali w minionym okresie nie były ich winą, lecz wynikały ze złego 
kierowania organizacją. Postawił też wniosek o pozostawienie Włodzimierza Rosz-
czenki i Włodzimierza Jurczuka w strukturach komitetu powiatowego. Jako kolejny 
zabrał głos Leon Koszel (najprawdopodobniej przedstawiciel wojska), który wystąpił 
przeciwko osobom próbującym przeciwstawić sobie społeczeństwo i wojsko, wysu-
wając starą, lansowaną przez cały okres rządów komunistycznych tezę, że „przecież 
my stoimy na straży, abyście pracowali i żyli szczęśliwie. Aby budownictwo socjali-
styczne rosło”. Wspominał również o konieczności integracji młodych robotników  
i żołnierzy, aby mogli razem spędzać czas. Wskazał też na bardzo złą sytuację służby 
zdrowia na terenie powiatu. Przemawiający w imieniu Powiatowego Komitetu 
Stronnictwa Ludowego sekretarz Kozłowski mówił natomiast o nie najlepszych 
relacjach pomiędzy ludowcami a towarzyszami partyjnymi, za które obwiniał poje-
dyncze osoby, a nie całą organizację. Kończąc wskazał, tak jak to bywało do tej 
pory, na konieczność umocnienia sojuszu robotniczo-chłopskiego w celu walki  
z „elementami reakcyjnymi”24. 

Kolejny z mówców – Teodor Lichnowski z jednostki wojskowej w Zambrowie, 
odnosząc się do referatu Roszczenki jako jeden z nielicznych wskazał, że nie poru-
szono w nim błędów popełnionych w poprzednich latach, szczególnie na wsi. Nie 
zgodził się on też z propozycją zawartą w referacie, aby do komitetu powiatowego 
wybierać tylko ludzi z wyższym wykształceniem, gdyż według niego takich właśnie 
w pow. zambrowskim brakowało. Wskazał, że groziło to ponadto pominięciem war-
tościowych chłopów i robotników oraz ponownym stworzeniem biurokracji. Wnio-
skował on o rozwój współpracy KP PZPR i MO z wojskiem, która do tej pory nie 
przebiegała należycie. O wiele ostrzejsza w tonie była wypowiedź Kazimierza Ko-
bielskiego, który wspomniał o nieodpowiednim zachowaniu się żołnierzy w Domu 
Młodego Robotnika i przychodzeniu po nich pijanego oficera dyżurnego, wezwane-
go przez portierów. Szczególnie mocnym był przytoczony przez niego przykład 
egzekucji dokonanej za długi z polecenia Prezydium PRN, gdzie człowieka winnego 
800 zł „wywleczono i sprzedano z jego domu wszystko, co się im podobało kilka 
__________ 
 
24 APB, KP PZPR Zambrów, 1, Protokół z III Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej [KP 

PZPR] w Zambrowie, 1–2 XI 1956 r. Zambrów, k. 173 i n. 



KRZYSZTOF SYCHOWICZ 

 

146
____________________________________________________________________________________________________________ 

razy większą sumę aniżeli miał oddać”. Wspomniał też o umieszczaniu na lepszych 
stanowiskach osób usuwanych z komitetu powiatowego, wskazał nieprawidłowości 
przy wydawaniu węgla, a także mówił o pustych mieszkaniach w blokach wojsko-
wych, do których można byłoby wprowadzić oczekujące na jakieś lokum rodziny25. 

Zupełnie inny charakter miała wypowiedź Ludwika Walaska, który ponownie 
zaznaczył, że błędy popełniał nie jeden sekretarz, ale cała organizacja partyjna. We-
dług niego, jeżeli ktoś popełnił je jednak to należało mu pomóc i skierować „do pra-
cy odpowiedzialnej dla niego”. Jak widać na tych przykładach, nie było na obradach 
spektakularnego bicia się w piersi i proszenia o wybaczenie za popełnione nadużycia 
i zbrodnie. W ten sposób dawano też do zrozumienia, że nie będzie żadnych rozli-
czeń za okres stalinowski i szukania winnych. Dodatkowym czynnikiem wpływają-
cym na to mogła być obawa zebranych, że jeżeli zbyt krytycznie potraktują swoich 
kolegów, to być może w niedługim czasie sami podzielą ich los. Była to właściwie 
sugestia dokonania pewnych przetasowań, bez personalnych rozliczeń. Walasek,  
w przeciwieństwie do niektórych swoich przedmówców, pochwalił nawet zakładanie 
spółdzielni produkcyjnych pod warunkiem, że powstawały one „ze zdrowym podło-
żem ekonomicznym”. Co do sytuacji na wsi podkreślił też, że chłopi powinni otrzy-
mać pomoc, pod warunkiem wywiązania się z obowiązkowych dostaw. W prowa-
dzonej dyskusji wspomniano również o wzywaniu przez przewodniczącego Zarządu 
Powiatowego ZMP prokuratora powiatowego, w celu interwencji na korzyść kara-
nego już kilkakrotnie członka partii, co skutkowało zatuszowaniem całej sprawy. 
Mówiono też o wcześniejszej sesji Prezydium PRN, podczas której padało wiele 
zarzutów, z których część określono mianem demagogii.  

Szczególnie znamienne, oddające poglądy znacznej części członków partii, było 
wystąpienie Franciszka Bacewicza, którego dłuższą wypowiedź ze względu na wy-
mowę przytoczę tutaj. Stwierdził on, że „Partia jest moją matką, będę dla niej praco-
wać. Gdzie mnie partia postawi tam wszystkie zadania wykonam. I mnie żeby kaza-
no legitymacje położyć to wolałbym umrzeć. Powinniśmy zacząć pracować po no-
wemu”. Bacewicz skrytykował działalność prowadzoną na terenie powiatu przez 
Fedorowskiego oraz dodał, że „Ja żyłem w epoce stalinizmu i czuję się winnym, 
choć tylko wykonywałem polecenia i według instrukcji.”. W toku spotkania, broniąc 
się przed pojawiającymi zarzutami, niemal każdy rozmówca, przyznając się do czę-
ści niedociągnięć, jednocześnie zadawał pytanie retoryczne, co inni towarzysze zro-
bili, aby im zapobiec26. 

Kolejny przedstawiciel jednostki wojskowej Stanisław Starczak wspomniał  
o udziale wojska w budowaniu socjalistycznej gospodarki państwowej. Jako przy-
kłady podał wyjazdy na wieś do pomocy w PGR-ach i spółdzielniach produkcyj-
nych. Według niego nie wykorzystano należycie kadry robotniczej, w wyniku czego 
w gospodarstwach tych powstały duże straty w związku z niezebraniem płodów 
rolnych w odpowiednim czasie. Odważnie zaznaczył, że walczono w spółdzielni  

__________ 
 
25 Tamże, k. 175 i n. 
26 APB, KP PZPR Zambrów, 1, Protokół z III Powiatowej konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej [KP 

PZPR] w Zambrowie, 1–2 XI 1956 r. Zambrów, k. 177 i n. 
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o ilość, nie zwracając uwagi na jakość wykonywanej tam pracy. Potwierdził także 
antagonizm istniejący pomiędzy młodzieżą a żołnierzami, wynikający częściowo  
z tego, że sprawy sporne nie były rozpatrywane na miejscu, lecz przesyłane do wyż-
szych instancji. W trakcie tej konferencji Irena Jagnierza poruszyła sprawę chaosu  
i dezorganizacji panujących w ruchu młodzieżowym, zarówno przed VIII Plenum, 
jak i po nim. Wskazała ona na niechęć młodych ludzi do tej organizacji, za co obar-
czyła Zarząd Główny. Jako próbę naprawy sytuacji określiła powołanie w kombina-
cie zambrowskim nowej struktury pod nazwą „Związek Młodzieży Rewolucyjnej”, 
która według programu miała na celu budowanie Polski socjalistycznej, wolnej i nie-
zależnej oraz skupienie młodzieży internacjonalistycznej – tej, która chciała zreali-
zować założenia VIII Plenum. Można powiedzieć, że wszystkich pogodził Michał 
Niedźwiecki, który skrytykował dotychczasowe wystąpienia za poruszanie spraw 
prywatnych i wzajemne odbieranie autorytetu, bez skupienia się na istotnych tema-
tach. W dalszej części swojego wystąpienia wspomniał o zarzutach stawianych Wa-
laskowi, byłemu przewodniczącemu PPRN i Roszczence, którzy według niego reali-
zowali jedynie odgórnie narzucone zadania. Bronił ich jako tych, którzy byli kryty-
kowani przez władze wojewódzkie za niedostateczne wykonywanie jej poleceń m.in. 
dotyczących zakładania spółdzielni produkcyjnych. Nawet przez chwilę nie pojawił 
się w jego słowach cień wątpliwości, że przecież nikt nie zmuszał ich do sprawowa-
nia zajmowanych urzędów i funkcji, lecz sami w pełni świadomie dokonali takiego 
wyboru. Podsumowujący w pewnym sensie dyskusję przedstawiciel KW PZPR  
w Białymstoku stwierdził, że referat wstępny chociaż nie poruszył wszystkich za-
gadnień, to został uzupełniony w jej trakcie. Wskazał też na potrzebę jak najlepszej 
współpracy z „bratnimi partiami – ZSL i SD”, szczególnie w okresie przed wybora-
mi do Sejmu, w celu wysunięcia wspólnych kandydatów na jednej liście. Obiecał 
podwyższenie cen płaconych chłopom za zboże w 1957 r. oraz wzywał ich do ujaw-
nienia przedwojennych dokumentów dotyczących klasyfikacji gruntów. Zabierający 
głos jako jeden z ostatnich Józef Podbielski z Podbiela jeszcze raz wskazał, że dys-
kusja sprowadziła się do wytykania wzajemnych błędów, zabrakło w niej natomiast 
planów i wytycznych dla POP w terenie oraz zwrócenia uwagi na „dotychczasowe 
błędy i krzywdę mas”. Apelował również o zaniechanie tarć pomiędzy milicją i woj-
skiem27. 

Kiedy członkowie partii, wyraźnie zdezorientowani, zastanawiali się nad swoją 
przyszłością, UB dalej zbierało informacje o nastrojach społecznych. I tak na począt-
ku listopada informator „Kanał” przekazał swoim mocodawcom wiadomość o przy-
jeździe do rodziny we wsi Pęsy Krystyny Modzelewskiej z Warszawy. Opowiadała 
ona swoim bliskim o masowym rozwiązywaniu przez chłopów w okolicach tej miej-
scowości spółdzielni produkcyjnych i Rad Gromadzkich. Wspominała także o wy-
kupywaniu artykułów pierwszej potrzeby w obawie przed wybuchem wojny. Nato-
miast informator „Burza” doniósł na aresztowanego Stanisława Konopkę ze wsi 

__________ 
 
27 Tamże, k. 180 i n. 
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Chrzczony, według którego w Warszawie wybuchła rewolucja oraz doszło do rozbi-
cia i podpalenia budynków UB28. 

Najlepszym dowodem na to, że w pow. zambrowskim przełom październikowy 
z 1956 r. nie okazał się jednak przełomem, były decyzje dotyczące wyboru egzeku-
tywy KP PZPR. Komisja skrutacyjna wybrana 2 grudnia na I Plenum w Zambrowie 
stwierdziła wybór na członków egzekutywy: Włodzimierza Roszczenkę, Włodzi-
mierza Jurczuka, Władysława Juszkiewicza, Zofię Strzałkowską, Aleksandra Wa-
szczuka, Stefana Kretowicza, Mariana Tomczyka, Michała Niedźwiedzkiego i Ed-
warda Galewskiego. I sekretarzem wybrano ponownie, działającego w okresie stali-
nowskim, Włodzimierza Roszczenkę, II sekretarzem został Włodzimierz Jurczuk,  
a III (zajmującym się propagandą) Władysław Juszkiewicz29. 

Natomiast prości ludzie nadal wierzyli w nowe polityczne otwarcie i początek 
demokratycznych rządów w Polsce. Aparat bezpieczeństwa na terenie powiatu na 
początku 1957 r. w związku z zaplanowanymi na 20 stycznia wyborami dalej zbierał 
informacje od sieci agenturalnej. Tak jak informatorzy „Jurek” i „Metro” potwier-
dzała ona przekonanie mieszkańców o poprawie sytuacji w kraju i ich chęci udziału 
w głosowaniu. Oprócz tego pojawiała się jednak obawa przed pogorszeniem warun-
ków życia i podwyżką cen na produkty pierwszej potrzeby. Takiego zdania byli 
m.in. Franciszek Polak z Ostróżnego, Piotr Grosfeld i były szef wywiadu AK-WiN 
Franciszek Legacki ze Srebnej – Jarzębice. Jedynym zgrzytem w meldunku przygo-
towanym dla zastępcy KW MO ds. BP w Białymstoku było doniesienie o krytyko-
waniu jednego z kandydatów przez pracowników ZZPB oraz podobnym stanowisku 
niektórych osób wobec Podedwornego, którego zamieszkały w Zambrowie Leon 
Sasinowski określił jako stalinowca, nic dobrego nie mówiącego w Sejmie30. 

Rok 1956 na trwałe pozostanie wpisany w karty historii naszego kraju, ze 
względu na zmiany które przyniósł i jako cezura kończąca przynajmniej symbolicz-
nie okres stalinowski. Potwierdzić miały to także wybory, do udziału w których 
wzywał także uważany do tej pory przez komunistów za przeciwnika Kościół rzym-
sko-katolicki. Dzisiaj możemy już z całą pewnością powiedzieć, że przemiany prze-
łomu 1956/1957 r. nie spełniły jednak oczekiwań większości społeczeństwa, liczące-
go na pełne uniezależnienie się Polski od ZSRR i wprowadzenie prawdziwej demo-
kracji. Nic dziwnego, przecież w strukturach wojewódzkich i powiatowych partii 
politycznych oraz administracji, tak jak w Zambrowie, pozostali w większości ci 
sami ludzie, którzy do tej pory byli częścią aparatu władzy w systemie stalinowskim. 
Nie mogło też być w związku z tym mowy o rozliczeniu ich z popełnionych prze-
stępstw.  

 
 

__________ 
 
28 AIPN Bi, 045/2127, Informacja do Sekretarza Operacyjnego KW MO ds. BP w Białymstoku, 21 III 

1957 r.  Zambrów, k. 66. 
29 APB, KP PZPR Zambrów, 1, Protokół z posiedzenia komisji skrutacyjnej wybranej na I Plenum KP 

PZPR w Zambrowie, 2 XII 1956 r.  Zambrów, k. 240. 
30 AIPN Bi, 045/2129, Meldunek specjalny do z–cy KW MO ds. BP w Białymstoku dotyczący sytuacji 

przedwyborczej z terenu pow. zambrowskiego, 14 I 1957 r.  Zambrów, k. 82–84. 
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Summary 
 

How important in Polish history the year 1957 is has already been known for many years, 
 and the events than occurring have been described in numerous scientific publications. But 
alongside the most famous, taking place in Warsaw and Poznan, in the shadow remained 
those taking place in local communities. This article concerns just one of such communities, 
lying on the sidelines, and not participating directly in political life. It shows how the local 
party environment understood the concept of "Thaw" and how they imagined withdrawal 
from and the final settlement with the Stalinist system would look like. It also makes the com-
parison of the society’s emerging expectations of with the existing realities. All this takes 
place in a small Polish town – Zambrów. 
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Opanowanie Grajewa  
przez podziemie niepodległościowe 8–9 maja 1945 r. 
 
 
8.05.1945 r. to dzień uznawany za koniec II wojny światowej w Europie. Nie-

wielu z mieszkańców naszego regionu wie jednak, że gdy w Berlinie Niemcy podpi-
sywały akt bezwarunkowej kapitulacji, a w powietrzu rozlegały się strzały na wiwat, 
to w Grajewie rozlegały się strzały, których efektem było krótkotrwałe wyzwolenie 
Grajewa spod władzy komunistów.  

Tereny ówczesnego powiatu szczuczyńskiego zostały wyzwolone spod okupa-
cji niemieckiej już w styczniu 1945 r. Niestety, wraz z wojskami sowieckimi na teren 
powiatu wkroczył nowy system władzy, którego jednym z elementów był aparat 
bezpieczeństwa, w którym ważną rolę pełniły Powiatowe Urzędy Bezpieczeństwa 
Publicznego. Jeden z takich urzędów został także zlokalizowany w Grajewie. Umac-
niający się na zajętych przez wojska sowieckie terenach polscy komuniści za głów-
nych swych przeciwników uznali władze polskie w Londynie oraz członków organi-
zacji niepodległościowych. Żołnierzom AK i innych formacji podziemnych zarzuca-
no działanie na szkodę państwa i niechęć do ZSRR. Nasilały się aresztowania, a wie-
lu z zatrzymanych po brutalnym śledztwie zostało skazanych na karę śmierci lub 
długoletnie więzienie. Z kolei miejscową ludność, nawet niezwiązaną z podziemiem, 
dotykały liczne kontyngenty oraz rekwizycje, rozpoczęto również pobór do wojska 
roczników 1920–1925. 

Nie o taką Polskę, kontrolowaną i zależną od ZSRR, walczyli przez lata okupa-
cji członkowie organizacji podziemnych zarówno tych AK-owskich, jak i NSZ-
owskich. Tym bardziej, że nadal żywe były w pamięci miejscowej ludności wyda-
rzenia z okresu tzw. pierwszego Sowieta (wrzesień 1939–czerwiec 1941). Mając do 
czynienia z rabunkami i zbrodniami dokonywanymi przez wojska sowieckie i po-
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magających im w tym instytucjami nowego, komunistycznego państwa, kontynu-
owali oni walkę zbrojną. W wyniku takiego, a nie innego postępowania władzy lu-
dowej, komendant okręgu białostockiego ppłk Władysław Liniarski „Mścisław”1 
doszedł do przekonania, że zaczyna się nowa okupacja2. W związku z tym, nie pod-
porządkował się on rozkazowi o rozwiązaniu AK i w lutym 1945 roku zmienił na-
zwę Okręgu AK na Obywatelską Armię Krajową3.Głównym celem, jaki postawił 
przed organizacją, było prowadzenie dalszej walki o niepodległość kraju.  

Na początku 1945 r. do pow. grajewskiego przybył Jan Tabortowski „Bruzda”4 
i jako jeden z aktywniejszych przywódców nadal prowadził działalność konspiracyj-
ną w nowo powstałej organizacji, na stanowisku inspektora. Obszar jego działania 
obejmował Grajewo i Łomżę. Dążył on m.in. do umocnienia struktur AKO oraz 
przygotowania jej do zbrojnego działania w nowych warunkach i sytuacji politycz-
nej5. Energiczne działania przyniosły oczekiwane efekty i w początkach maja 1945 r. 
„Bruzda” tak oceniał stan podległego mu terenu: Stan Obwodów pod względem or-
ganizacyjnym dobry. […] Luki w obsadach stanowisk uzupełniono, stany oddziałów 
w miarę możliwości wyrównano i zreorganizowano. Broń jest stale zdobywaną  

__________ 
 
1 Władysław Liniarski ps. „Mścisław”, „Wuj”, „Jan”, ur. 23.11.1897 r. W okresie II RP por. Wojska 

Polskiego. Od 1940 był komendantem Okręgu Białostockiego ZWZ-AK, następnie od stycznia 1945 r. 
także AKO i WiN. Aresztowany 31.07.1945 r. w Brwinowie pod Warszawą. 20.05.1946 r. został ska-
zany wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Warszawie na karę śmierci zamienioną potem na 
10 lat więzienia. Zwolniony z więzienia w ciężkim stanie zdrowia w 1953. Zmarł 11.04.1984 r.  
w Warszawie. 

2 J. Kułak, Walka zbrojna na Białostocczyźnie, [w:] Walka i martyrologia narodowa w latach 1939–
1945, Nadarzyn 1997, s. 25. 

3 Na przełomie września i października 1945 r. została ona następnie przemianowana na Zrzeszenie 
„Wolność i Niezawisłość”. 

4 Jan Tabortowski ps. „Kusy”, „Bruzda”, „Tabor”, s. Jana i Wacławy Wojno-Sidorowicz, ur. 16.10.1906 r.  
w Nowogródku. Przedwojenny oficer WP – od 1933 r. w stopniu por. Absolwent Oficerskiej Szkoły 
Piechoty w Ostrowi Mazowieckiej, Szkoły Podchorążych Artylerii w Toruniu i Centrum Wyszkolenia 
Broni Pancernych w Modlinie. W okresie kampanii wrześniowej zastępca dowódcy pociągu pancer-
nego „Danuta”, następnie uczestnik bitwy nad Bzurą. Ranny dostał się do niewoli niemieckiej, z której 
ucieka w styczniu 1940 r. Po przekroczeniu linii demarkacyjnej znalazł się w konspiracji. Od wiosny 
1940 komendant Obwodu Bielsk Podlaski, a od maja 1942 r. już w stopniu kptana inspektor Inspekto-
ratu III łomżyńskiego. 22.11.1942 r. aresztowany i osadzony w więzieniu w Łomży, z którego zbiegł 
w nocy z 12 na 13 stycznia 1943 r. Po tych wydarzeniach „Bruzda” zostaje przeniesiony do Inspekto-
ratu IV Suwalskiego. Od końca stycznia 1944 r. objął ponownie stanowisko inspektora Inspektoratu 
Łomżyńskiego AK. Wziął udział w akcji „Burza”, po której został aresztowany przez funkcjonariuszy 
SMIERSZ, ale po raz kolejny ucieka z niewoli i ponownie obejmuje wcześniejsze stanowisko w kon-
spiracji. Ujawnił się w marcu 1945 r. i wyjechał do Warszawy, gdzie próbował rozpocząć nowe życie. 
W kwietniu 1950 r. wraca w szeregi konspiracji antysowieckiej. Zginął 23.08.1954 r. w trakcie akcji na 
posterunek MO w Przytułach. 

5 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku (dalej AIPN Bi), sygn. 019/4/1, Charaktery-
styka bandy terrorystyczno-rabunkowej „Bruzdy” – „Ryby” 31.V.1976 Białystok, s. 4 in. 
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i kompletowaną. Ogólnie Obwody stanęły na nogi i w tym kierunku czynią dalsze 
postępy6. 

Wiosną 1945 r. przystąpiono do oczyszczania terenu z komunistycznych szpicli 
i rozbrajania posterunków MO. Między innymi 16 marca 1945 r. przez NSZ zastrze-
lony został za współpracę z NKWD leśniczy Antoni Kozikowski. 9 kwietnia 1945 r. 
oddział NSZ rozbił posterunek MO w Wąsoszu. W akcji tej zginął komendant tego 
posterunku – Stanisław Konwicki. 12 kwietnia został rozbity posterunek w Lacho-
wie. Z kolei 16 kwietnia przeprowadzono akcję na urząd gminy i posterunek MO  
w Bargłowie, gdzie zdemolowano pomieszczenia, a dokumenty zniszczono. Pięć dni 
później, 21 kwietnia, oddział dowodzony przez Antoniego Kosmaczewskiego „Ła-
wę”7 uderzył na posterunek MO w Grabowie. Tam, jak stwierdzono w raporcie 
PUBP w Grajewie: w wyniku lekkomyślnego postępowania komendanta i snu war-
townika banda bez jednego wystrzału wdarła się do pomieszczeń posterunku, zabra-
ła broń, zbiła milicjantów i udała się w kierunku pow. łomżyńskiego8. 

Następnego dnia doszło do zajęcia posterunku MO w Radziłowie, gdzie zabito 
dwóch funkcjonariuszy, w tym komendanta Wacława Dołęgowicza. W nocy z 24 na 
25 kwietnia rozbito posterunek w Białaszewie. Po tych wydarzeniach milicjanci  
z posterunków w Zalesiu i Szczuczynie sami rozeszli się do domów9.  

__________ 
 
6 Meldunek Przewodnika Rejonu „D” mjr. Jana Tabortowskiego „Bruzdy” do Przewodnika Białostoc-

kiego Okręgu AKO ppłk. Władysława Liniarskiego „Mścisława” z 3.5.1945 r. (cyt. za K. Krajewski, 
T. Łabuszewski, Białostocki Okręg AK-AKO VII 1944–VIII 1945, Warszawa 1997, s. 370. Warto przy 
tym pamiętać, że powiat grajewski w styczniu 1945 r. znajdował się w katastrofalnym stanie. Przez  
7 miesięcy był terenem działań wojennych, a przez pięć miesięcy przechodziła przez niego linia frontu. 
Dodatkowo znaczna liczba członków AK i NSZ wraz z posiadanym uzbrojeniem wzięła udział w ak-
cji „Burza” w szeregach 9 psk AK, który stoczył z 8 na 9.09.1944 r. bitwę z oddziałami Niemieckimi 
w rejonie Osowych Grzęd. Po wkroczeniu Sowietów odtwarzanie struktur konspiracyjnych trzeba by-
ło zatem zaczynać od podstaw. 

7 Antoni Kosmaczewski ps. „Ława”, s. Mieczysława, ur. 19.03.1909 r. w Radziłowie. W konspiracji 
działał od 1940 r., pełniąc funkcje wywiadowcy. Od 1941 r. służył w Hilfspolizei. Po zakończeniu 
okupacji hitlerowskiej działał w podziemiu antykomunistycznym. Kierował Kedywem 2 kompanii 
AKO. 

8 AIPN Bi, sygn. 045/1381, Sprawozdania dekadowe kierownika PUBP w Grajewie do kierownika 
WUBP w Białymstoku z 1945 r., s. 33 in.;  

9 Tamże, s. 33 in.; sygn. 019/82, Charakterystyka 53 nielegalnej reakcyjnej organizacji Narodowe siły 
Zbrojne krypt. XIII-/10 na pow. grajewski woj. Białostockie, 17 XII 1979 r. Białystok, k. 1–10.; sygn. 
019/94/1, Charakterystyka nr 66 nielegalnej organizacji Armia Krajowa na pow. Grajewo woj. biało-
stockie krypt. 8, k. 18–21; K. Krajewski, T. Łabuszewski, dz. cyt., s. 420–421; Dorobek powiatu gra-
jewskiego w 25-leciu PRL, Grajewo 1969, s. 16–17; S. Poleszak, Podziemie antykomunistyczne w łom-
żyńskiem i grajewskiem (1944–1957), Warszawa 2004, s. 155; M. Małachwiej, Powiatowy Urząd Bez-
pieczeństwa Publicznego w Grajewie 1945–1956, Białystok 2009, s. 32–33, mps. 
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W meldunku z 30 kwietnia przewodnik Wywiadu Obwodu – Zygmunt Mazu-
rek ps. „Kuba”10 informował: z siedmiu posterunków milicji 6 zostało rozbrojonych  
i rozpędzonych przez AKO, a jeden sam opuścił swoją placówkę. Zostały jeszcze  
3 placówki posterunków (Grajewo, Bełda, Rajgród). Milicja dezerteruje. Na pozosta-
łych padł blady strach. Został też jeden posterunek NKWD w Grajewie, który „opie-
kuje się całym Obwodem11. 

AKO i NSZ na terenie pow. szczuczyńskiego i miasta Grajewa prowadziły  
w tym okresie nie tylko akcje zbrojne, ale również działalność propagandową. Zma-
sowane akcje tego typu przeprowadzono m.in. w nocy z 20 na 21 oraz z 27 na 28 
kwietnia. W kolportowanych ulotkach między innymi wzywano młodzież, aby nie 
stawiała się na komisje poborowe, a ludność do niezdawania kontyngentów. Do 
wójtów i sołtysów apelowano o porzucenie stanowisk. Propaganda ta odnosiła pe-
wien skutek, gdyż wójtowie gmin Białaszewo, Lachowo oraz Grabowo (może też 
pod wpływem strachu) porzucili stanowiska i ukrywali się w lasach lub po sąsied-
nich wsiach12. 

Najgłośniejszą akcją podziemia w tym czasie, a zarazem jedną z nielicznych  
o podobnym charakterze w całej Polsce, było opanowanie Grajewa w nocy z 8 na  
9 maja 1945 r. Jej pomysł zrodził się w Komendzie Narodowych Sił Zbrojnych Po-
wiatu Grajewo na czele z komendantem Józefem Karwowskim „Bystrym”13, który 
__________ 
 
10 Zygmunt Mazurek ps. „Kuba”, „Wyrwa”, s. Jana i Anny, ur. 29.08.1921 r. w Gardzienicach. W kon-

spiracji działał od 1941 r. Był szefem wywiadu i kontrwywiadu komendy rejonu Radziłów. Wiosną 
1942 r. uprzedzony o mających nastąpić aresztowaniach opuścił Radziłów i ukrywał się nad Biebrzą. 
Od maja 1943 roku pełnił funkcję szefa wywiadu Obwodu Grajewo AK. Od 30.06.1944 roku  
w 9 PSK AK pełnił funkcję referenta informacyjno-wywiadowczego w WSOP. W 1945 r. był prze-
wodnikiem wywiadu w komendzie obwodu grajewskiego AK. Od lutego 1945 był przewodnikiem 
wywiadu komendy obwodu. 15.08.1945 r. został awansowany na podporucznika czasu wojny.  
W sierpniu 1945 r., w obawie przed aresztowaniem, wyjechał do Gdańska, gdzie podjął studia na 
Akademii Lekarskiej. 10.03.1947 r. ujawnił się na WUBP w Gdańsku. Był zatrudniony w Rzeszowie 
jako lekarz w Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Później zamieszkał w Wyszkowie. Pracował w tu-
tejszym Zakładzie Produkcji Mebli. Zmarł w Wyszkowie w 1975 r. 

11 Cyt. za: A. Dudziński, Akcja opanowania Grajewa w nocy z 8 na 9 maja 1945 roku, „Grajewskie 
Zeszyty Historyczne – Zapis” 2001, nr 3, s. 17. 

12 AIPN Bi, sygn. 045/1381, Sprawozdania dekadowe …, s. 37; K. Krajewski, T. Łabuszewski, dz. cyt.,  
s. 415. 

13 Józef Karwowski ps. „Ziuk”, „Bystry”, „Tabaczyński”, s. Konstantego i Franciszki z Chrzanowskich, 
ur. 15.10.1914 r. w Wąsoszu. Ukończył 6 klas szkoły powszechnej. W okresie międzywojennym peł-
nił funkcję prezesa gminnego SN w Wąsoszu. W stopniu podchorążego walczył w kampanii wrze-
śniowej 1939 r. Po rozbiciu jego jednostki powrócił do domu. Następnie przedarł się do Lwowa. Tam 
nawiązał kontakt z miejscowym ZWZ. Uczestniczył w organizowaniu przerzutów osób przez granicę 
niemiecko-radziecką. Następnie powrócił do Wąsosza, gdzie kontynuował działalność konspiracyjną 
w strukturach NSZ. Pełnił funkcję zastępcy komendanta Powiatu NSZ Grajewo. Brał udział w bitwie  
9 psk AK na Osowych Grądach. Po śmierci Jana Wagnera przejął obowiązki komendanta obwodu 
grajewskiego NSZ. Od 12 marca 1945 r. został mianowany oficjalnie komendantem powiatu, na której 
to funkcji pozostawał do listopada. W sierpniu 1946 r. nawiązał kontakt z komendantem okręgu NZW 
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jednak po ocenie swych sił zaniechał powyższego zamiaru. Powiadomił on jednak  
o swojej koncepcji przewodnika Obwodu Armii Krajowej Obywatelskiej Grajewo 
Franciszka Warzyńskiego „Wawra”14, który przekazał tę informację Inspektorowi 
Janowi Tabortowskiemu „Bruździe”.  

„Bruzda” podjął decyzję o rozpoczęciu przygotowań do samodzielnego prze-
prowadzenia akcji. Trudno jednoznacznie stwierdzić, co było przyczyną podjęcia 
przez mjr. Tabortowskiego decyzji o opanowaniu Grajewa. Wydaje się, że przema-
wiało za tym kilka argumentów. Pierwszym z nich był to, że nadarzała się okazja do 
zademonstrowania przed władzą ludową siły AKO na tym terenie. Przede wszystkim 
jednak pozwalała ona uwolnić ludzi uwięzionych w areszcie PUBP i MO.  

Rozpoznaniem sił przeciwnika zajął się przewodnik wywiadu Zygmunt Mazu-
rek „Kuba”, korzystający z pomocy Anny Przekopowskiej „Lipy”15 pracującej jako 
łączniczka w PUBP oraz dowódcy miejscowej 4. kompanii AKO plutonowego 
Franciszka Waszkiewicza „Wichra”16. Podczas kolejnej odprawy zapadła ostateczna 
                                                                                                                       

„Bałtyk” – Olsztyn, Marianem Kozłowskim ps. „Lech”, „Dąbrowa”. Pełnił funkcję inspektora na po-
wiaty Ełk, Pisz, Giżycko, Gołdap. Ujawnił się 5 kwietnia 1947 r. Następnie mieszkał w Spychowie, 
pow. szczycieński. Zmarł 26.07.1967 r. 

14 Franciszek Warzyński ps. „Wawer”, s. Franciszka i Wandy, ur. 22.03.1914 r. w Jeżewie, pow. świecki. 
Z zawodu był nauczycielem, m.in. w Szczuczynie. W konspiracji działał od jej początków. Był m.in. 
komendantem rejonu Szczuczyn, którą to funkcję pełnił do lipca 1944 roku. W maju 1943 r. utworzył 
grupę partyzancką, która liczyła 50. W marcu 1944 roku został zastępcą komendanta obwodu, a na-
stępnie pierwszym zastępcą dowódcy 9 psk AK i referentem wyszkolenia. Uczestniczył w bitwie na 
Grzędach we wrześniu 1944 r., a po śmierci W. Konopki „Groma” objął dowództwo nad oddziałem, 
który przebił się przez front i został wcielony do wojska. Zdezerterował i od lutego do września 1945 
roku był przewodnikiem obwodu grajewskiego AKO. We wrześniu 1945 r. został prezesem obwodu 
nr 8 Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w stopniu porucznika, a następnie – kapitana. Na początku 
1946 r. wyjechał do Bydgoszczy. Tam też się ujawnił w marcu 1947 r. Następnie zamieszkał w Łodzi, 
gdzie zmarł w latach 90. 

15 Anna Przekopowska ps. „Lipa”, c. Władysława i Bronisławy z Tuzinowskich, ur. 17.05.1922 r.  
w Grajewie. W konspiracji od 1942 r. Po zakończeniu okupacji hitlerowskiej działała w podziemiu an-
tykomunistycznym. Aresztowana 10 września 1945 roku. 24.02.1947r. skazano ją wyrokiem Woj-
skowego Sądu Rejonowego w Białymstoku na 4 lata więzienia i utratę praw publicznych  
i obywatelskich oraz praw honorowych na 2 lata. Zwolniona z więzienia w wyniku amnestii w 1947 r. 

16 Franciszek Waszkiewicz ps. „Wicher”, „Osa”, s. Jana i Marianny z Golubiewskich, ur. 2.11.1913 r. we 
wsi Kosiły. Rozpoczął naukę w Seminarium Duchownym w Sejnach., ale z uwagi na zły stan zdrowia 
po 2 latach ją przerwał. Pomagał rodzicom na gospodarce. W okresie od listopada 1934 do listopada 
1937 odbywał zasadniczą służbę wojskową w szeregach 9 psk. Ukończył szkołę podoficerską i do re-
zerwy został zwolniony w stopniu kaprala. Jeszcze w okresie międzywojennym awansowany został do 
stopnia plutonowego. Kampanię wrześniową przechodzi w szeregach szwadronu ckm macierzystego  
9 psk. Po kapitulacji uniknął niewoli i pod koniec listopada 1939 r. powrócił do domu. W początkach 
1942 roku wstąpił do AK. Po zakończeniu okupacji niemieckiej nie wyszedł z konspiracji. Od marca 
1945 r. został dowódcą 4 kompanii AKO. Aresztowany przez PUBP 5 września 1945 r. Wyrokiem 
Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku 24.02.1947 r. został skazany na 5 lat więzienia. Wy-
rok skrócony na mocy amnestii do 2,5 roku odsiadywał w Rawiczu. Po powrocie z więzienia pracował 
w Grajewie jako szewc. Brał także udział w licznych uroczystościach upamiętniających żołnierzy AK. 
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decyzja o ataku. „Bruzda” powiadomił oddziały na terenie obwodu Łomża, a „Wa-
wer” członków organizacji z powiatu grajewskiego17. 

Zbiórka obwodu łomżyńskiego odbywała się od wieczora 6 maja 1945 r. na 
placu przed szkołą w Przytułach. Po przybyciu oddziału z Kolna pod dowództwem 
„Chrobrego” (NN) znalazło się tam około 100 osób. Zgrupowanie ruszyło w kierun-
ku Słucza, a następnie Żebrów. Po drodze dołączały do niego inne grupki. Z obwodu 
grajewskiego do Lasu Żebrowskiego przybyła 2. kompania pod dowództwem Teofi-
la Kosmaczewskiego „Kosy”18, 8 kompania Zygmunta Męczkowskiego „Sulimczy-
ka”19, i 1. kompania Antoniego Izbickiego „Graba”20 oraz inne pododdziały obwo-
du21. 

                                                                                                                       
Był jednym z głównym założycieli, a od 15 grudnia 1993 roku wiceprezesem Klubu Byłych Żołnierzy 
9. Pułku Strzelców Konnych i 9. Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej. Zmarł 26.09.1996 r.  

17 S. Poleszak, Jeden z wyklętych mjr Jan Tabortowski „Bruzda”, Warszawa 1998, s. 159–160;  
M. Waszkiewicz, Franciszek Waszkiewicz ps. „Wicher” – ostatni komendant AK-WiN w Grajewie, 
„Grajewskie Zeszyty Historyczne – zapis” 2007, nr 1–2 (21–22), s. 61–62. 

18 Teofil Kosmaczewski ps. „Dołęga”, „Kosa”, s. Jana, ur. 24.03.1916 r. w Radziłowie. W 1939 r. został 
zmobilizowany do 41 pułku piechoty w stopniu kaprala podchorążego. Walczył w obronie Lwowa. 
Używał pseudonimów „Dołęga”, a potem „Kosa". W konspiracji od 1939 r. Od stycznia 1940 r. do-
wodził kompanią konspiracyjną w Radziłowie. Był komendantem rejonu Radziłów (placówki nr  
6 Radziłów i Białaszewo). W 1944 roku awansowany na stopień podporucznika. W 1945 roku do-
wodził 2 kompanią AKO (gmina Radziłów). Następnie działał w Zrzeszeniu Wolność i Niezawisłość. 

19 Zygmunt Męczkowski ps. „Wiewiórka”, „Sulimczyk”, s. Władysława, ur. 3.05.1913 r. w Obrytkach. 
We wrześniu 1939 r. walczył w szeregach 14. pułku artylerii w stopniu kanoniera. Dostał się do niewo-
li niemieckiej. 26 listopada 1941 r. został zwolniony. Do konspiracji AK-owskiej wstąpił w 1943 r.  
i dowodził jedną z drużyn konspiracyjnych. Po zakończeniu okupacji niemieckiej nadal działał w pod-
ziemiu antykomunistycznym. Na początku 1945 r. został przeniesiony na rozkaz „Wawra” na stanowi-
sko d-cy 8 kompanii (Szczuczyn). W lipcu 1945 roku „Wawer” przekazał mu funkcję szefa samo-
obrony AKO obwodu Grajewo. We wrześniu 1945 roku wyjechał do Drygał, a potem do Łomży. Był 
tam nauczycielem w Państwowym Technikum i Liceum Przemysłu Drzewnego. 2 kwietnia 1947 r. 
Jan Tabortowski mianował go prezesem gminnym Wolność i Niezawisłość. Ujawnił się na PUBP  
10 kwietnia 1947 roku.  

20 Antoni Izbicki ps. „Grab”, s. Franciszka i Julianny, ur. 19.08.1901 r. w Ławsku. Był rolnikiem. Od 
12.8.1941 r. był w Polskim Związku Powstańczym, a następnie AK. Do 1943 r. pełnił funkcję maga-
zyniera broni i zastępcy dowódcy rejonu Szczuczyn. W maju 1944 r. awansowany do stopnia sierżan-
ta. Walczył w szeregach 9 psk AK w bitwie na Grzędach. Od kwietnia 1945 r. był przewodnikiem  
1. kompanii (Ławsk, Słucz) grajewskiego obwodu AKO. Ponadto pełnił funkcję I zastępcy komendan-
ta obwodu i szefa organizacyjno-personalnego. Ujawnił się na UB w Grajewie 2 kwietnia 1947 r. Był 
członkiem PSL. Zamieszkiwał w Ławsku, gdzie pracował na gospodarstwie rolnym. W 1958 roku zo-
stał wybrany na prezesa kółka rolniczego w Ławsku.  

21 S. Poleszak, Jeden z wyklętych …, s. 161; AIPN Bi, sygn. 019/4/1, Charakterystyka bandy …, s. 4. 
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Jeden z uczestników tej akcji, Aleksander Godlewski „Grzmot”22, po ujęciu go 
przez UB w maju 1946 r., zeznał m.in., iż 8.05.1945 r. przyszedł do niego drużyno-
wy Antoni Bojnarowski „Torf”, który kazał mu zjawić się na zbiórkę o godz. 21.00. 
Gdy przybył na miejsce, było tam już 8 członków organizacji razem z Bojnarow-
skim. 8 z nich zostało na miejscu uzbrojonych w rosyjskie karabiny ręczne, 1 rkm  
i amunicję. Cel wyprawy miał zostać podany w lesie Żebry 10 km od Radziłowa. Po 
przybyciu do lasu było tam już około 200 ludzi, w tym „Bruzda”, „Wawer” i „Ry-
ba”. Dopiero przed samym Grajewem Godlewski miał się dowiedzieć, że celem jest 
zdobycie PUBP i wypuszczenie aresztowanych23. Fakt ten pokazuje, w jak ścisłej 
tajemnicy był utrzymywany rzeczywisty cel planowanej akcji. 

Nocą z 7 na 8 maja 1945 r. wyruszono pod Grajewo i zakwaterowano w jednym 
z gospodarstw w Kolonii Uścianki, która była oddalona o 4,5 km od Grajewa. Na-
stępnego dnia przed wymarszem z Uścianek mjr „Bruzda” zarządził zbiórkę całego 
zgrupowania. W jej trakcie Stanisław Marchewka „Ryba” zdał mu raport, a Tabor-
towski dokonał krótkiego przeglądu oddziałów i przemówił do żołnierzy. Po apelu 
całość opuściła Uścianki około godziny 21.00 i skierowała się do Grajewa.  

Całe zgrupowanie zostało podzielone na cztery grupy24: 
1. pod dowództwem „Bruzdy” i „Ryby” miała być skierowana na PUBP. Do 

nich dołączyła 1. kompania Antoniego Izbickiego „Graba”. Grupa ta liczyła w sumie 
około 80 żołnierzy. 

2. pod dowództwem „Wawra” miała udać się pod Komendę Powiatową MO. 
Pod rozkazy „Wawra” przeszła też 8. kompania Zygmunta Męczkowskiego „Sulim-
czyka” oraz kompania Mordasiewicza. Grupa liczyła 50 żołnierzy. 

3. pod dowództwem Antoniego Kurowskiego „Olszyna”25 wraz z 2. kompanią 
Teofila Kosmaczewskiego „Kosy” miała zablokować komendanturę sowiecką, tak 
aby jej żołnierze nie mogli udzielić pomocy atakowanym urzędom. 

__________ 
 
22 Aleksander Godlewski ps. „Grzmot”, s. Feliksa, ur. 05.1911 r. w Radziłowie. Od 1939 r. w konspiracji. 

Po wojnie działał w partyzantce antysowieckiej. Ranny w akcji na Grajewo w maju 1945 r. Areszto-
wany 2 maja 1946 roku. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego skazany został 23.10.1946 r. na 
karę śmierci. Został ułaskawiony. 

23 K. Sychowicz, Zajęcie Grajewa przez oddziały Armii Krajowej Obywatelskiej 8–9 V 1945 r., „Grajew-
skie Zeszyty Historyczne – Zapis” 2003, nr 2(10), s. 13. 

24 M. Waszkiewicz, dz. cyt., s. 64. 
25 Antoni Kurowski, ps. „Olszyna”, s. Rudolfa i Anieli, ur. 25.01.1903 r. w Leżajsku. W 1923 r. ukończył 

Państwową Szkołę Budownictwa Wydział Drogowy. Podczas okupacji sowieckiej pracował jako maj-
ster drogowy w Grajewie. W czasie okupacji niemieckiej utrzymywał się z prowadzonej przez siebie 
pasieki. Od września 1943 roku dowodził placówką nr 4. W październiku 1943 roku współorganizo-
wał Straż Ochrony Powstania. Od wiosny 1944 roku do marca 1945 roku pracował na gospodarstwie 
rolnym jako robotnik i u Stanisława Niecikowskiego w Kownacinie. Od stycznia do czerwca 1945 ro-
ku ukrywał się razem z „Wawrem” w schronie koło Surał. Równocześnie od marca do czerwca 1945 
roku był I zastępcą komendanta obwodu Grajewo AKO W czerwcu 1945 roku razem z rodziną wyje-
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4. grupa, czyli grajewska 4. kompania Franciszka Waszkiewicza „Wichra”, li-
cząca około 100 żołnierzy, miała wykonać bardzo ważne i odpowiedzialne zadanie. 
Na niej spoczywała odpowiedzialność bezpiecznego doprowadzenia oddziałów  
z Uścianek do Grajewa, rozprowadzenie poszczególnych grup do przydzielonych 
punktów, wystawienie czujek, obserwacja budynków, na które miał odbyć się napad. 
Ich zadaniem było też rozstawienie czujek na każdej ulicy, które miały powstrzymać 
mieszkańców miasta do wychodzenia z domów podczas strzelaniny.  

Siły rządowe w tym okresie liczyły w Grajewie około 250 osób. W ich skład 
wchodziła komendantura sowiecka, KPMO, PUBP i Miejska Milicja Kolejowa. Siły 
te były w tym czasie osłabiane, gdyż 67 ludzi (30 z KBW i 37 z MO) brało udział  
w operacji terenowej we wsiach Tajno Łanowe, Tajno Podjeziorne, Tajno Stare, 
Kruszewo i Orzechówka. Grupa ta powróciła do Grajewa dopiero 9 maja wieczo-
rem26. 

Pododdział pod dowództwem Władysława Rzeniewicza „Dęba”27 zablokował 
wszystkie drogi wylotowe z Grajewa, natomiast grupa dowodzona przez „Wichra” 
miała przerwać połączenia telefoniczne i dopływ prądu. Punkt sanitarny zorganizo-
wano w budynku szkoły nr 1 przy ul. Szkolnej oraz stodole „Wichra” przy ul. Ła-
ziennej, w odległości zaledwie 200 m od podwórza budynku PUBP.28 

O godzinie 22.00 zgrupowanie, liczące około 200 ludzi, wkroczyło do miasta od 
strony stacji kolejowej. Gdy oddziały inspektoratu łomżyńskiego AKO, opanowywa-
ły Grajewo, uzyskały wsparcie od oddziału NSZ pod dowództwem Eugeniusza Ko-
złowskiego „Biebrzy”, który ubezpieczał tę akcję od strony Szczuczyna29. 

Po zajęciu stanowisk wyjściowych poszczególne grupy rozpoczęły realizację 
swych zadań. W pobliżu PUBP zlikwidowano wartownika, a następnie otworzono 
ogień z posiadanej broni oraz obrzucono budynek granatami. Sam szturm trwał krót-

                                                                                                                       
chał do Leżajska. Pracował tam w Prezydium Powiatowej Rady Narodowej jako technik drogowy.  
W 1947 roku po amnestii nie ujawnił się. Został aresztowany 9.07.1953 roku. Zmarł po 1979 r. 

26 K. Sychowicz, dz. cyt., s. 12. 
27 Władysław Rzeniewicz ps. „Dąb”, s. Leona i Marianny z Kowalewskich, ur. 18.04.1903 r. w Grajewie. 

Był kamasznikiem (szewcem). Zasadniczą służbę wojskową odbył w 83. p.p. w Kobryniu. W wojnie 
1939 r. nie brał udziału. Od 1941 roku był w konspiracji. Pełnił funkcję zastępcy dowódcy 4. kompa-
nii. Pełnił również funkcję magazyniera broni. Po zakończeniu okupacji niemieckiej nadal w konspira-
cji. Był zastępcą komendanta 4. kompanii „Wichra” Ujawnił się na mocy amnestii z 1945 roku. Został 
aresztowany 5 września 1945 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego w Białymstoku 24 lutego 
1947 roku skazany został na 8 lat więzienia i utratę praw publicznych i obywatelskich praw honoro-
wych na 4 lata. 

28 W walce o wolna Polskę. Obwód Łomżyński SZP-ZWZ-AK-AKO-Win w latach 1939–1947, opr.  
K. Sychowicz, Łomża 2002, s. 17; M. Waszkiewicz, dz. cyt., s. 65. 

29 J. Kułak, Powstanie i działalność Narodowego Zjednoczenia Wojskowego na terenie powiatu Łomża 
(Komenda Okręgu NZW Białystok) 1944–48, [w:] Europa nieprowincjonalna, Warszawa–Londyn 
1999, s. 825–844; Podziemie niepodległościowe w województwie białostockim w latach 1944–1956, 
Białystok 2001, s. 53; K. Sychowicz, Zajęcie Grajewa …, s. 12–13. 
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ko, natomiast likwidowanie źródeł oporu w jego wnętrzu zajęło więcej czasu. Łącz-
nie akcja trwała około godziny. Jeszcze w trakcie walk rozpoczęto uwalnianie więź-
niów z piwnic PUBP. Było wśród nich dwóch funkcjonariuszy UB, ukaranych za 
wykroczenia dyscyplinarne. Jeden z nich, Henryk Zyskowski został rozpoznany  
i zabity przez więźniów na dziedzińcu, drugiego ubowca zastrzelił „Ryba”. Po osta-
tecznym zajęciu budynku zniszczono dokumenty znajdujące się w PUBP, zatrzyma-
no część funkcjonariuszy oraz zabrano broń i ciało jednego zabitego partyzanta. 

W tym samym czasie w podobny sposób atak na budynek KPMO przypuścił 
„Wawer”. Po krótkim oporze milicjanci poddali się i wyszli z budynku z podniesio-
nymi rękami. Po obu stronach nie było ofiar, dopiero później jeden z milicjantów 
został pobity przez partyzantów. Tak wspomina przebieg tej akcji jej uczestnik Hipo-
lit  Zawadzki „Zuchwalec”30:  

W Uściankach dostałem rozkaz wypuszczenia więźniów i zabrania dokumentów. 
Po kilkunastu minutach skoczyłem do bramy, otworzyłem drzwi do piwnicy, gdzie 
siedzieli w celach więźniowie. Wyrąbałem drzwi przy zamku i otworzyłem je. Z celi 
wyskoczył nasz AK-owiec Władysław Skrzeczkowski. Oddałem siekierę więźniom, 
aby otwierali pozostałe cele. Sam z Skrzeczkowskim poszedłem do góry i wraz z nim 
zabraliśmy wszystkie dokumenty do worka31. 

Inaczej wyglądała sytuacja u blokującego komendanturę miasta Antoniego Ku-
rowskiego „Olszyny”, którego zadaniem nie było zajęcie budynku, a jedynie po-
wstrzymanie znajdujących się w nim żołnierzy przed próbą udzielania wsparcia 
pozostałym siłom w mieście. Dlatego też nie atakował on budynku, lecz jedynie 
ostrzelał żołnierzy sowieckich, gdy próbowali z niego wyjść na tyle skutecznie, że 
nie podejmowali oni kolejnych tego typu prób.  

Zajęto także Izbę Skarbową i budynek starostwa, skąd zabrano m.in. pieniądze  
i zniszczono dokumentację personalną i dotyczącą kontyngentów.  

O świcie „Bruzda” dał sygnał do opuszczenia miasta. Zgrupowanie w szyku 
uporządkowanym wycofało się z Grajewa i przez Elżbiecin, Kacprowo, Lipniki 
dotarła do lasu w pobliżu miejscowości Modzele. W czasie urządzonego tam postoju 
zniszczono część dokumentów i przesłuchano uwolnionych więźniów. Odnalezio-
nym wśród nich agentom gestapo i nowej władzy odczytano wyroki śmierci i roz-
strzelano, było ich 5 lub 6. Został rozstrzelany także jeden z wziętych do niewoli 
funkcjonariuszy PUBP, Ignacy Mrówczyński. Pozostali po złożeniu przysięgi, że nie 
__________ 
 
30 Hipolit Zawadzki ps. „Zuchwalec”, s. Kazimierza, ur. 12.08.1922 r. W konspiracji od 1940 roku. 

Dowodził sekcją placówki Radziłów. Po zakończeniu okupacji nadal działał w podziemiu antykomu-
nistycznym. Aresztowany 19.12.1945 r. 15.02.1946 r. został skazany na 15 lat więzienia i 5 lat pozba-
wienia praw obywatelskich. Karę odbywał m.in. w Rawiczu. W 1952 r. został przeniesiony do więzie-
nia w Nowogrodzie. Następnie pracował w kopalniach w Rokitnicy, Knurowie i Dymitrow. Po zakoń-
czeniu odsiadywania wyroku powrócił do Klimaszewnicy. Pracował w gospodarstwie rolnym. Zmarł 
w 2002 roku.  

31 Cyt. za: A. Dudziński, dz. cyt., s. 18. 
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będą już nigdy więcej pracować w aparacie bezpieczeństwa, zostali zwolnieni. Pod-
czas tego postoju w pobliżu miejscowości Łojki został zlikwidowany przez „Rybę” 
punkt łączności Armii Radzieckiej. Wziętą do niewoli jego załogę (w tym kobiety) 
po przesłuchaniu rozstrzelano. W lesie został także zatrzymany samochód, którym 
jechał komendant komendantury wojennej w Szczuczynie. On również po przesłu-
chaniu został rozstrzelany32.  

Po południu mjr „Bruzda” rozwiązał zgrupowanie, a żołnierze poszczególnych 
pododdziałów udali się do swoich miejsc zamieszkania. 

Podsumowując przeprowadzoną akcję, należy podkreślić, że był to bez wątpie-
nia wielki sukces podziemia niepodległościowego. Oto bowiem około 200 partyzan-
tów opanowało liczące 6 tys. mieszkańców Grajewo, z aresztów uwolniono według 
danych rządowych 64 osoby, według partyzantów od 90 do 120 osób oraz zniszczo-
no dokumentację przechowywana w PUBP i budynku starostwa. Poza sukcesem 
czysto wojskowym akcja miała bardzo duże znaczenie propagandowe. Pokazywała 
siłę „Bruzdy” na tutejszym terenie, a miejscowej ludności, siłę i skuteczność działa-
nia podziemia zbrojnego w walce z nową okupacją. Działania AKO odbiły się też na 
stanie osobowym milicji, gdyż wielu z funkcjonariuszy po ataku zdezerterowało z jej 
szeregów. Niektóre ze skutków ataku były odczuwalne jeszcze długo po nim. W in-
formacji do Wydziału Walki z Bandytyzmem z 19.06.1945 r. kierownik PUBP Woj-
tulewski zaznaczał, że sprawozdania za cały okres pracy urzędu przesłać nie może, 
gdyż podczas napadu z 8 na 9 maja dokumenty, na podstawie których można by je 
zestawić, zostały zniszczone lub zabrane przez „bandytów”33. 

Sami komuniści mieli świadomość porażki, a w ich raportach wraz z upływem 
czasu liczba partyzantów biorących udział w ataku wzrosła do olbrzymich wręcz 
rozmiarów, co zapewne miało usprawiedliwić krótkotrwałość oporu, który im po-
stawiali.  

Najbliższy prawdy, choć także niepełny i nieprzejrzysty był meldunek por. Bą-
ka, dowódcy 11 pułku KBW z 9.05.1945 r., w którym stwierdzał:  

Dnia 8.V.br. na Grajewo napadła banda 300 ludzi, rozbiła milicję, magistrat, 
starostwo, napadła na UBP. W tym czasie nasz pluton był na operacji. 5 naszych 
żołnierzy III szwadronu strzelali do ostatniego naboju i zmuszeni byli z powodu bra-
ku amunicji skryć się w krzaki. Dłuższy czas trwała walka między żołnierzami so-
wieckimi z komendantury, atak bandy był odbity ze stratami dla nich34. 

Według jednego z meldunków UBP z 9.05.1945 r. akcja ta miała przebiegać  
w następujący sposób:  

__________ 
 
32 AIPN Bi, sygn. 019/4/1, Charakterystyka bandy …, s. 4. 
33 AIPN Bi, sygn. 045/1384, Sprawozdanie dekadowe Kierownika PUBP w Grajewie do Kierownika 

Wydziału Walki z Bandytyzmem WUBP w Białymstoku za 1945 r., s. 6. 
34 Cyt. za: K. Krajewski, T. Łabuszewski, dz. cyt., s. 422. 
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Skoncentrowane oddziały AK z terenu pow. Łomża i Grajewo w sile ok. 1000 
osób dowodzone przez «Bruzdę» napadły na Grajewo. Zdobyły one KPMO i PUBP, 
izbę skarbową i starostwo. Poległ wartownik i raniono milicjanta Franciszka Łapiń-
skiego. Uwolniono 64 osoby z aresztów. Napad na komendanturę radziecką został 
odparty. Ujętych 6 milicjantów i st. lejtnanta pobito do utraty przytomności i upro-
wadzono35. 

Według innej wersji pochodzącej z raportu PUBP w Grajewie grupa dokonują-
ca ataku liczyła 1500 doskonale uzbrojonych osób. Z budynku PUBP zabrano 52 m 
materiału na mundury, 10 płaszczy wojskowych, 20 koszul, 6 automatów, 15 karabi-
nów, 16 granatów, 2000 sztuk amunicji, 120 litrów benzyny i żywność36. 

Niestety, były też jednak i minusy operacji. Zaliczyć do nich z pewnością moż-
na wiele obław przeprowadzonych w jej następstwie na terenie powiatu oraz póź-
niejsze aresztowania biorących w niej udział żołnierzy podziemia.  

Pierwszą z tych akcji przeprowadzono na terenie miasta już 11 maja, a w jej 
wyniku zatrzymano 21 osób, w tym 8 członków AKO, 1 agenta gestapo i 14 osób 
podejrzanych. Kolejne obławy sił PUBP z udziałem Wojsk Wewnętrznych NKWD 
na terenie powiatu miały miejsce 17 i 20–27 maja. W trakcie jednej z kolejnych  
z akcji na terenie wsi Elżbiecin 24 maja Józef Dobrzycki „Grzmot”37 wziął funkcjo-
nariuszy PUBP i żołnierzy Wojsk Wewnętrznych za partyzantów i wyraził chęć 
wzięcia udziału w powtórnym napadzie na Grajewo oraz zaczął wskazywać miejsca 
zamieszkania innych AK-owców. O tym, że popełnił pomyłkę, dowiedział się dopiero 
w siedzibie bezpieki w Grajewie. Jeszcze 2.06.1945 r. przeprowadzono operację przy 
współudziale Wojsk Wewnętrznych i sowieckich na terenie gm. Wąsosz, we wsi 
Żebry i okolicznym lesie. W jej wyniku zatrzymano 49 osób i zastrzelono dwie, 
które okazały się aktywnymi członkami AK38. 

Pomimo tych wszystkich działań podziemie kontynuowało swoją walkę. Już  
14 maja ostrzelano dwa sowieckie posterunki w Szczuczynie i Grajewie. 26.05. 
1945 r. grupa AKO przez przeszło 20 minut ostrzeliwała Rajgród, za główny cel 
biorąc komendanturę w tym mieście. Dzień później oddział samoobrony AKO z 7. 
kompanii dowodzony przez Ryszarda Masłobojewa „Pająka”39 rozbroił w okolicach 

__________ 
 
35 S. Poleszak, Jeden z wyklętych …, s. 168. 
36 AIPN Bi, sygn. 045/1384, Sprawozdanie dekadowe …, s.3. 
37 Józef Dobrzycki ps. „Grzmot”, s. Antoniego i Stanisławy z Chrzanowskich, ur. 10.09.1921 r. w Przy-

borowie, gm. Grabowo. W konspiracji od października 1941 r. We wrześniu 1944 r. brał udział w bi-
twie 9. psk AK na Osowych Grzędach, po której ukrywał się aż do zakończenia okupacji niemieckiej. 
Aresztowany 24 maja 1945 r.  

38 Tamże, s. 3–4; K. Krajewski, T. Łabuszewski, dz. cyt., s. 419–420; T. Dudziński, K. Sychowicz, Lu-
dzie grajewskiej bezpieki, Grajewo 2008, s. 28. 

39 Ryszard Masłobojew ps. „Pająk”, ur. ok. 1921 r. Mieszkał w Rajgrodzie. Po zakończeniu okupacji 
niemieckiej został funkcjonariuszem MO na Suwalszczyźnie. Następnie zdezerterował i działał w pod-
ziemiu antykomunistycznym. W 1945 r. był szefem Kedywu Obwodu Grajewo. Dowodził też najlicz-
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wsi Kroszewo 12 milicjantów z posterunku w Rajgrodzie jadących na furmankach. 
Natomiast w czerwcu zlikwidowano agenta NKWD Bolesława Orbika ze wsi Tajno 
Łanowe gm. Pruska, a oprócz tego wymierzono karę chłosty trzem współpracującym 
z nim osobom. W podobny sposób potraktowano trzy inne osoby we wsi Ciszewo 
gm. Bełda40. Nie może zatem dziwić, że według relacji członków specjalnej grupy 
operacyjno-propagandowej z czerwca 1945 r. tereny powiatu grajewskiego były 
nadal przynajmniej częściowo zagrożone przez podziemie41.  

Pomimo stosowania brutalnych metod w walce z podziemiem w 1945 r. nie 
osiągnięto większych rezultatów w jego likwidacji. Również ogłoszona w sierpniu 
1945 r. amnestia dla żołnierzy podziemia nie przyniosła oczekiwanych efektów, 
gdyż na terenie pow. grajewskiego (szczuczyńskiego) ujawniło się jedynie kilku 
szeregowych członków podziemnych organizacji. Jednym z powodów był m.in. 
rozkaz Komendy Okręgu AKO z 29.09.1945 r. zakazujący ujawniania się. 

Jeszcze 25.11.1945 r. oddziały Pogotowia Akcji Specjalnych (PAS) NZW w si-
le około 90 żołnierzy, dowodzone przez komendanta powiatu NZW Grajewo Jerze-
go Klimaszewskiego „Konrada”42 przypomniały na tym terenie o sile podziemia, 
zajmując Szczuczyn. Opanowano urząd gminy i pocztę, rozbrojono posterunek mili-
cji, a ze sklepu zabrano żywność. Tej samej nocy oddziały PAS rozbroiły również 
posterunki milicji w Radziłowie, Wąsoszu i Grabowie43. 

W tym czasie dalej też trwały aresztowania i tak 5 września 1945 r. zostali za-
trzymani: Wincenty Rutkowski „Grzęda”44 i Władysław Rzeniewicz „Dąb”. Następ-

                                                                                                                       
niejszą na terenie powiatu grupą dywersyjną 7. kompanii obwodu Grajewo AKO. Oddział ten działał 
od kwietnia do września 1945 r. Prawdopodobnie po zakończeniu działalności opuścił nielegalnie kraj. 

40 AIPN Bi, sygn. 045/1384, Sprawozdanie dekadowe …, s. 3; K. Krajewski, T. Łabuszewski, dz. cyt.,  
s. 423; S. Poleszak, Podziemie antykomunistyczne ..., s. 129. 

41 Sprawozdanie grupy operacyjno-propagandowej działającej na terenie powiatu Grajewo dotyczące 
postawy ludności wobec przedstawicieli nowej władzy 19 (lub 20) VI 1945, [w:] Białostocczyzna 
1944–1945 w dokumentach podziemia i oficjalnych władz, Warszawa 1998, s. 223. 

42 Jerzy Klimaszewski ps. „Ikar”, „Grom”, „Konrad”, „Chmura”, s. Aleksandra, ur. 9.05.1913 r. Ukoń-
czył 3 lata studiów w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracował jako księgowy. W latach 
1934–36 odbył służbę wojskową i ukończył SPRA. Został przeniesiony do rezerwy w stopniu ognio-
mistrza podchorążego. W styczniu 1940 r. wstąpił do NOW. 1 grudnia 1943 r. mianowany szefem 
wydziału organizacyjnego w Komendzie Powiatu NOW Łomża. W styczniu 1944 r. awansowany na 
stopień podporucznika rezerwy. Po zakończeniu okupacji niemieckiej nadal działał w konspiracji.  
15 marca 1945 r. został mianowany komendantem powiatu NOW „Łukasz” (Grajewo). Wówczas 
awansowano go też do stopnia porucznika rezerwy. Następnie przeszedł do NZW. Był komendantem 
Powiatu NZW „Zaporoże”. Od listopada 1945 r. do października 1946 r. pełnił funkcję komendanta 
powiatu grajewskiego „Orkan”. W 1947 r. opuścił teren powiatu i zerwał kontakt z podziemiem. Po-
sługiwał się dokumentami na nazwisko Wiktor Rudnicki. Zmarł 25.03.1998 r.  

43 Podziemie niepodległościowe w województwie …, s. 14; Dorobek powiatu …, s. 17. 
44 Wincenty Rutkowski ps. „Grzęda”, s. Kazimierza i Filomeny z Nieradków, ur. 25.01.1906 r. w Okrasi-

nie. Ukończył Seminarium Nauczycielskie w Łomży. W latach 1930–1931 służył w Batalionie Pod-
chorążych Rezerwy Piechoty nr 7 w Śremie, później w 77 pp. W 1933 r. mianowany podporucznikiem 
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nego dnia podobny los spotkał Leona Sierakowskiego „Siergieja”45, a kilka dni póź-
niej (10.09.1945 r.) zatrzymano i uwięziono Annę Przekopowską „Lipę”46. Jeszcze 
19.12.1945 r. za udział w majowej akcji na Grajewo został aresztowany w Klima-
szewnicy Hipolit Zawadzki i 10 innych członków podziemia, z których 5 zostało  
w lutym 1946 r. skazanych na karę śmierci, pozostali zaś na wieloletnie więzienie47.  

Zbrojny opór w formie zorganizowanej trwał jednak aż do amnestii 1947 roku, 
a za ostateczny kres działalności podziemia niepodległościowego w regionie uznaje 
się dopiero śmierć „Ryby” w marcu 1957 r.  

 
 
 

Summary 
 

May 8, 1945 is considered to be the day of the end of World War II in Europe. Few peo-
ple, however, know that when in Berlin, Germany was signing the act of unconditional sur-
render, and the air resounded shots of triumph, in Grajewo one could hear the shots, which 
resulted in the brief liberation of Grajewo from the rule of the Communists. The following 
article describes that one of the few in the post-war Poland successful masteries of the inde-
pendence underground, who managed to conquer District Public Security Bureau and the 
destroyed the prison located there. In addition to a description of the actual action, the article 
also discusses the reasons that prompted it, as well as the effects that it brought. It also touches 
the subject of general Polish anti-communist underground situation in 1945 on the territory of 
the present Grajewo county. 

                                                                                                                       
rezerwy. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w szeregach SGO „Polesie”. Po kapitulacji do-
stał się do niewoli niemieckiej, z której powrócił 10 lutego 1945 r. Zamieszkał w Niećkowie, został 
nauczycielem w Szkole Rolniczej. Od 27.03.1945 r. działał w AKO na stanowisku II zastępcą prze-
wodnika obwodu Grajewo. Aresztowany przez PUBP w Grajewie 6.091945 r. Wyrokiem Wojskowe-
go Sądu Rejonowego w Białymstoku z 24.02.1947 r. skazany został na 5 lat pozbawienia wolności. 
Wyszedł na wolność w wyniku amnestii. Zamieszkał z Poznachowicach Głównych gm. Raciechowi-
ce. Zmarł po 1979 r. 

45 Leon Sierakowski „Siergiej”, s. Władysława i Stanisławy z Malinowskich, ur. 28.05.1921 r. w Grozi-
mach. W czerwcu 1940 roku wstąpił do Związku Walki Zbrojnej. Od 1942 r. w Kedywie. Od czerwca 
1944 roku brał czynny udział w akcji „Burza” w ramach 9 psk AK. Po bitwie na Grzędach przebił się 
przez front i został wcielony w szeregi armii. Po trzech miesiącach zbiegł z wojska i kontynuował dzia-
łalność konspiracyjną. Od kwietnia do września 1945 roku dowodził grupą dywersyjną 5. kompanii 
obwodu Grajewo AKO. Aresztowany 6 września 1945 r. Wyrokiem Wojskowego Sądu Rejonowego 
w Białymstoku z dnia 24 lutego 1947 r. został skazany na 9 lat więzienia i utratę praw publicznych. Po 
powrocie z podjął pracę w Przedsiębiorstwie Sprzętu Rolniczego. Ponownie aresztowany przez UB  
w 1954 roku, zaś 5 kwietnia 1955 roku sąd w Białymstoku skazał go na 6 lat więzienia. Na emeryturę 
przeszedł w 1985 roku.  

46 M. Waszkiewicz, dz. cyt., s. 70. 
47 H. Zawadzki, Powojenne dramaty (Losy byłych żołnierzy AK po 1945 r.), „Grajewskie Zeszyty Histo-

ryczne – Zapis”, 2002, nr 2(6), s. 20–24. 
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Muzeum czy stacja archeologii doświadczalnej? 
Propozycje nowej koncepcji realizacji idei 
łomżyńskiego „grodu edukacyjnego” 
 
 

1. Uwagi wstępne 
 
Jesienią 2005 r. grupa zapaleńców, pragnących propagować archeologię i histo-

rię wsród łomżyńskiej społeczności, założyła stowarzyszenie mające na celu wybu-
dowanie w Łomży repliki wczesnośredniowiecznego grodu, który mógłby być miej-
scem edukacji historycznej. Jednym z członków-założycieli stowarzyszenia jest autor 
niniejszego tekstu.  

Dotychczasowe starania realizacji pomysłu były oparte na strategii wielkich 
kosztownych kroków, która w obecnych warunkach okazała się nieefektywna:  

 
etap 1: pomysł 

↓ 
etap 2: opracowanie wielkiego szczegółowego projektu 

↓ 
etap 3: szukanie wielkich pieniędzy na zrealizowanie 

wielkiego szczegółowego projektu. 
 

Na etapie 3 przeszkody okazały się jak dotąd nie do przezwyciężenia.  
 
Koncepcja wielkiego jednorazowego przedsięwzięcia jest nie tylko nieefektywna. 

Trzeba się zastanowić, na czym właściwie ma polegać idea „grodu edukacyjnego”. 
Czy chcemy zbudować tylko powierzchowną, formalną replikę grodu z funkcją muze-
alną, czy też może bardziej korzystne i ciekawe zarówno z naukowego, jak i edukacyj-
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nego punktu widzenia byłoby zaprojektowanie rozwojowej STACJI ARCHEOLOGII 
DOŚWIADCZALNEJ, będącej eksperymentalnym „historyczno-technicznym laborato-
rium budowania grodu”.  

 
2. Założenia nowej koncepcji 

 
Istotą nowej koncepcji jest nowy sposób podejścia do realizacji pomysłu. 
 
Nowa koncepcja powinna polegać na strategii małych kroków – tzn. na ela-

stycznej dynamice rozwoju projektowanego obiektu. W swoim założeniu powinna 
mieć rozbudowaną etapowość projektowania oraz etapowość realizacji. Zaś strategia 
zaplanowanej na długi czas etapowości generuje możliwość uzyskania rzeczy nie-
słychanie istotnej dla problematyki naukowej i edukacyjnej, mianowicie możliwość 
eksperymentowania. 

Zaplanowanie realizacji wieloletniej, wieloetapowej przyniesie nam szereg 
istotnych pożytków: 
● po pierwsze – trudno jest zebrać jednorazowo środki na budowę całości, ale koszty 

cząstkowe będzie znacznie łatwiej pozyskać w kolejnych etapach budowy (można 
co prawda próbować znaleźć bardzo bogatego sponsora, ale w czasach kryzyso-
wych jest to prawie niemożliwe, a po wtóre za takim rozwiązaniem z reguły idzie 
merkantylizacja przedsięwzięcia, która dominuje ideę naukowo-edukacyjną), 

● po drugie – zyskujemy możliwość dokonywania ulepszeń projektowych na po-
szczególnych etapach; 

● po trzecie – od początku zyskujemy walor archeologii eksperymentalnej: urucha-
miamy całą sekwencję zdarzeń, które w efekcie po jakimś czasie doprowadzą do 
powstania grodu;  

● po czwarte – podczas kolejnych etapów działań możemy realizować bieżący edu-
kacyjny program archeologiczno-historyczny na zagospodarowywanym terenie,  
w kolejno powstających obiektach;  

● po piąte – etapowość pozwoli na spokojne utrzymanie się w ramach realizmu 
historycznego, zapobiegnie zniekształceniu pomysłu w kierunku „cepeliady”. 

 
C z a s   t r w a n i a   p r z e d s i ę w z i ę c i a. Trudno w tej chwili ocenić, jak 

długi czas należałoby przewidzieć dla realizacji całego wieloetapowego przedsięwzię-
cia: trzeba wykonać szereg analiz technicznych dla kolejnych etapów, a także progno-
zowanie możliwości. Prawdopodobnie trzeba będzie po prostu budować w miarę po-
siadanych środków, a zawieszać budowę, gdy nastąpi czasowy brak pieniędzy – i w tym 
czasie wykorzystywać obiekt do celów edukacyjnych i jako atrakcję turystyczną. 

  
N a j t a ń s z y   s p o s ó b   r e a l i z a c j i. Najtańszą metodą, przynajmniej aż 

do chwili rozpoczęcia budowy obwarowań grodowych, będzie z pewnością budo-
wanie systemem gospodarczym. 
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N a j k o r z y s t n i e j s z a   l o k a l i z a c j a. Za najlepsze rozwiązanie należy 
uznać wariant lokalizacyjny w Nowogrodzie: 
● po pierwsze – Nowogród ma najlepsze walory krajobrazowe, tzn. istnieje tu moż-

liwość działania w terenie niezurbanizowanym, dającym większą wiarygodność 
jako tło dla historycznej rekonstrukcji;  

● po drugie – zyskujemy możliwość powiązania budowy grodu ze skansenem (or-
ganizacyjnie, technicznie i merytorycznie);  

● po trzecie – dla gminy nowogrodzkiej przedsięwzięcie grodowe może okazać się 
okazją do działań promocyjnych – jako rozszerzenie wachlarza jej turystycznych 
atrakcji, co powinno zaowocować pomocą z jej strony; wspomożenie organizacyj-
no-prawne ze strony gminy może też okazać się ważne przy ewentualnym zabie-
ganiu o fundusze unijne.  

  
 

3. Program realizacji 
 

I. Etap wstępny: historyczne założenia programu 
  
 Podstawy teoretyczne: rekonstrukcja historii powstania grodu od osady otwar-

tej do fortyfikacji grodowej. 
 

Motto 1: „geografia jest matką historii i polityki” (Napoleon) 
 
Motto 2: „któż zna początek miasta?” (Miłosz „Legenda”) 
 
Motto 3: któż zna początek miasta  
  grząskie koleiny u przeprawy  
  poranne mgły nad doliną  
  i rybak na rozlewiskach starorzeczy  
 
  bydło powracające z łąk wieczorem  
  zapach dymu mleka i gnoju 
 
  ale także 
  zgiełk odpustu i targowiska 
  i nowa myśl 
  która nadbiegała 
  szlakiem kupieckich wozów 
  
   (M. Czarnecki, parafraza „Legendy”, napisana w 1991 r.  

 w Łomży, podczas wykopalisk na Starym Rynku)  
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 Z a ł o ż e n i a   h i s t o r y c z n e: rekonstrukcja zdarzeń (schemat). 
 
Pierwsza faza historyczna. Lokalny szlak komunikacyjny przekracza rzekę 

(oczywiście Narew!) w miejscu, gdzie istnieje bród. 
 
Druga faza. Z czasem szlak lokalny staje się częścią szlaku dalekosiężnego, co 

powoduje wzmożony ruch na przeprawie. 
 
Trzecia faza. Wzmożony ruch powoduje, iż przeprawa zaczyna wymagać 

technicznej obsługi, w wyniku czego na suchej nadrzecznej płaskoci na tarasie 
nadzalewowym powstaje mała osada rzemieślnicza – stacja obsługi przeprawy. 

 
W stacji mieszkają różni specjaliści:  

● przewodnik znający dobrze rzekę,  
● rybak karmiący rybami podróżnych zatrzymujących się przy przeprawie;  
● kowal, który obsługuje kuźnię i jest jednocześnie stelmachem naprawiającym 

wozy; być może do pracy używa żelaza, które sam wytapia w dymarce, z rud dar-
niowych, wykopywanych przez siebie w starych korytach interglacjalnych mean-
drów Pranarwi. 

 
W małej osadzie funkcjonują także różne pożyteczne urządzenia: 

● na uboczu, w szałasie zbudowanym z chrustu i darni, funkcjonuje łaźnia w rodzaju 
ruskiej „bani”;  

● pod wiatą zbudowano piec chlebowy; istnieje też piec kopułkowy jako letnia 
kuchnia; 

● mieszkańcy osady sami wyrabiają kwas chlebowy i podpiwek, a zapewne też wa-
rzą piwo dla siebie i na sprzedaż;  

● na zapleczu osady powstają małe zagony, na których uprawiane są warzywa - 
rzepa, cebula, kapusta, oraz poletka z uprawą prosa, jęczmienia, owsa;  

● na nadbrzeżnych łęgach są wypasane krowy i owce, a w łęgowych gajach świnie;  
● rzemieślnik garncarz lepi i wypala najprostsze naczynia codziennego użytku. 

  
Czwarta faza. Przeprawa rozwija się; powstaje karczma i noclegownie, a pew-

nie także i targowisko. Karawany kupieckie przyciągają szajki rabusiów i w efekcie 
przeprawa staje się miejscem strategicznym wymagającym obrony. 

 
Piąta faza. Przy przeprawie powstaje posterunek wojskowy. Być może wtedy 

powstaje kaplica, w której co którąś niedzielę przyjezdny kapłan odprawia mszę.  
 
Szósta faza. Z upływem czasu posterunek wojskowy stabilizuje się → zostaje 

zbudowany mały fort, który z czasem powiększa się, zyskując również funkcję refu-
gialną; stacja obsługi przeprawy rozrasta się w sporą osadę, osiedlają się rzemieślni-
cy i drobni kupcy, targowisko rozwija się. Na miejscu kaplicy (lub obok – jako nie-
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zależna budowla) zostaje zbudowany kościół, być może już z księdzem mieszkają-
cym tu na stałe. 

  
Siódma faza. Rozbudowana osada zostaje ufortyfikowana, z włączeniem poste-

runku wojskowego w obręb obwałowań: powstaje gród. 
 
 

II. Etap założeń projektowych 
  

● Opracowanie projektu, w zasadzie ramowego; uszczegółowienia oczywiście rów-
nież są zaprojektowane, ale z dużą elastyczną możliwością korekt. 

● Główną ideą programową projektu jest: „Od osady do grodu” (oczywiście nie 
grodu w sensie ośrodka administracyjnego, lecz w sensie obronnego ośrodka 
osadniczego).  

● Należy rozważyć możliwość zaadaptowania do nowej koncepcji projektu już ist-
niejącego. 

  
 

III. Realizacja 
  

□ Etap III-0: wstępna delineacja: 
 

● BARDZO WAŻNE! Aby uniknąć chaosu w zaplanowanym na szereg lat zago-
spodarowaniu obszaru przeznaczonego na wybudowanie zespołu historyczno-
edukacyjnego, etapy realizacyjne muszą być poprzedzone starannym rozmierze-
niem terenu – nałożeniem siatki, najlepiej arowej (do takiej siatki są przyzwycza-
jeni archeolodzy, którzy będą kierować realizacją przedsięwzięcia); w siatkę bę-
dziemy wpisywać obiekty na podstawie ramowego projektu.  

● Konieczne będzie staranne zastabilizowanie siatki arowej, aby mogła przetrwać do 
zakończenia etapu III-4.  

 
□ Etap III-1 (faza trzecia założeń historycznych): 

 
D w i e   i s t o t n e   u w a g i   d o t y c z ą c e   b u d o w y:  
● przy budowie stosujemy tylko proste techniki starego budownictwa ludowego; to 

samo dotyczy materiałów; 
● na zagospodarowywanym terenie uprzątamy tylko śmieci współczesne; nie uprzą-

tamy natomiast drobnych odpadków budowlanych czy odpadków żywnościo-
wych, a jedynie wdeptujemy je w ziemię lub przysypujemy piaskiem i w ten spo-
sób sukcesywnie tworzymy warstwę archeologiczną (współczesną kopię warstwy 
formowanej w historycznej niegdysiejszości). 
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● Realizację projektu zaczynamy od budowy dwóch - trzech chat zrębowych, o ga-

barytach znanych z wykopalisk. 
Te chaty będą pierwszymi obiektami w ramach Edukacyjnego Projektu Histo-

rycznego „Gród wczesnośredniowieczny”. 
 
W dalszym ciągu etapu III-1: 

● wyposażamy jedną z chat w narzędzia rybackie (makiety na podstawie zbiorów ze 
skansenu);  

● na uboczu budujemy wiatę wspartą na słupach, w której urządzamy kuźnię;  
● obok kuźni budujemy makietę dymarki do wytopu żelaza;  
● obok kuźni albo obok chaty-zajazdu ustawiamy makietę średniowiecznego wozu 

kupieckiego;  
● pod małą wiatą budujemy makiety pieców kopułkowych: kuchennego i chlebo-

wego; 
● w szałasie za chatami urządzamy banię (może stać się nawet atrakcją turystyczną); 
● budujemy zagrodę dla kilku owiec, które sezonowo będą wypasane na terenie 

osady. 
 

□ Etap III-2 (fazy czwarta i piąta założeń historycznych): 
 
● Pomnażamy liczbę chat, lokalizując je zgodnie z zaprojektowanym wcześniej 

ramowym planem osady (lub ewentualnie z jego późniejszymi korektami). 
W części budynków mieści się posterunek wojskowy, obok zagroda dla koni. 

W pomieszczeniach wojskowych robimy wystawkę makiet uzbrojenia z epoki. 
● W miejscu położonym blisko wjazdu do osady budujemy kaplicę (drewnianą na 

kamiennej podwalinie, prostokątną, z absydą), zdolną pomieścić ok. 15 osób. 
 

□ Etap III-3 (faza szósta założeń historycznych): 
 

● Przy osadzie budujemy małą drewnianą fortalicję dla posterunku wojskowego  
(z funkcją refugialną), lokalizując ją zgodnie z początkowym projektem lub też 
zgodnie z późniejszymi korektami.  

● Do fortalicji przenosimy wystawkę uzbrojenia. 
● Obok kaplicy budujemy niewielki kościół z absydą. 
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Rys. Hanna Brzozowska 
 

□ Etap III-4 (faza siódma założeń historycznych): 
 
● Fortyfikujemy całą osadę, z włączeniem wcześniejszej małej fortalicji w obręb 

obwałowań. 
● Budujemy etapami, zależnie od możliwości. 
● Budujemy palisadę lub wał, w zależności od warunków geologiczno-inżynier- 

skich (nie każdy rodzaj gruntu udźwignie masyw wału!), a także w zależności od 
posiadanych środków; możemy też odcinkowo zbudować i jedno i drugie – jako 
rozszerzenie zespołu „eksponatów edukacyjnych”. 

 
 

4. UWAGI KOŃCOWE 
 
Kilkuletnie starania o zbudowanie muzealno-edukacyjnego obiektu grodowego 

w Łomży wskazują na konieczność nowego podejścia do problemu realizacji tej ze 
wszech miar słusznej idei. Tym słuszniejszej, że zakłada ona zbudowanie makiety 
„na surowym korzeniu”, a nie wejście z rekonstrukcją na zabytkowy teren któregoś  
z istniejących grodzisk (np. w Starej Łomży). Budując makietę, nie niszczymy 
istniejącego chronionego szczególnego krajobrazu historycznego. 
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S u m m a r y 
 

Museum or a station of experimental archeology? 
A proposition of a new conception of building an ‘educational stronghold’ 

in Łomża. 
 

In a past few years a lot of early-medieval strongholds reconstructions were built in Po-
land. As a rule they are build in order to increase the touristic attractiveness of places, where 
they rise, but also in a purpose of stimulating the local’s historical con-sciousness – as educa-
tional objects. 

A similar idea was created also in Łomża (in 2005). A project of such an object was made 
– project admittedly very good, but very expensive in realization. A concept of a huge one-
time venture turned out to be ineffective in current conditions. 

Author of this article proposes another idea of the construction’s realization. At first he 
makes a question: what is an ‘educational stronghold’ going to be? Must it be only a formal 
stronghold replica with a museum function, or more interesting and better solution would be to 
project a development station of experimental archaeology, being an experimental ‘historical-
technical stronghold building laboratory’? 

The new conception relies on small steps strategy – long-term planned stages of realiza-
tion, what will create an opportunity of experimentation – valuable both in scientific and in 
educational ways. 

The theoretical basis of the new conception is the reconstruction of the stronghold’s his-
torical creation phases. The initial phase – is a small settlement, situated on the local route next 
to a river crossing. The final phase – is a stronghold – a fortificated settlement, developed as 
the local route grows more important and turns into far-reaching trading route, and growth of 
crossing’s use intensity related to it. 
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Numizmaty z badań archeologicznych  
w łomżyńskiej katedrze 
 
 
W latach 2005–2006 w podziemiach prezbiterium łomżyńskiej katedry prze-

prowadzono prace remontowo-adaptacyjne, nad którymi nadzór sprawował arche-
olog Maciej Czarnecki (M. Czarnecki 2006, s. 303–320). Odkryto krypty murowane 
z cegieł, szkieletowe groby wziemne oraz zabytki ruchome, m.in.: ceramikę budow-
laną i naczyniową, szkło okienne, drobne przedmioty kultu religijnego należące do 
zmarłych, okucia trumien. Pozyskano również trzy monety oraz medalik religijny.  
 
Monety 
Polska, Jan Kazimierz (1648–1668) 
szelągi koronne: 
1665 mennica Ujazdów, Kop. 178.6, Ø 15,9 mm, m. 1,186 g1 
  Lokalizacja: warstwa zasypiskowa przy wschodniej ścianie absydy. 

Niwelacja: 136,62 
1668 fałszerstwo, Ø 16,4 mm, m. 0,460 g 

Lokalizacja: krypta II B, z przesiewania zasypiska. 
Szwecja, Gustaw II Adolf (1611–1632) 
1633 szeląg ryski (moneta pośmiertna), mennica Ryga, Cz. 4382, Ø 16,6 mm,  

m. 0,648 g 
Lokalizacja: wykop zachodni, na zewnętrznej zaprawie krypty VII. Niwela-
cja – 136,06 

__________ 
 
1 Średnica i masa monet po konserwacji. 
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Stan zachowania monet jest dostateczny. Szelągi polskie mają zatarte po-
wierzchnie świadczące o długotrwałym użytkowaniu, moneta fałszywa jest częścio-
wo rozklepana, z przebitym okrągłym otworem; wycofana z obiegu mogła służyć 
jako ozdoba – zawieszka. Miedziane szelągi Jana Kazimierza bite w ogromnych 
ilościach należą do najczęstszych znalezisk numizmatycznych i na ogół są to monety 
pospolite. Oblicza się, że w mennicach koronnych i litewskich wybito ich 
1 800 000 000 sztuk. Taka masa monet ułatwiała fałszerzom wprowadzanie do obie-
gu własnej produkcji z naprędce organizowanych warsztatów. Fałszywe szelągi w 
epoce nazywano klepakami, a rozprowadzano najczęściej na jarmarkach. Szeląg 
ryski, z lichego srebra, najlepiej zachowany, z obiegu wycofany w krótkim czasie od 
wybicia może być elementem datującym budowę krypty. 

Szelągi polskie znaleziono na złożu wtórnym, mogą być zgubami budowni-
czych krypt lub stanowić wyposażenie zmarłych, gdyż zwyczaj wkładania drobnych 
monet zawiniętych w kawałek płótna do ręki zmarłego praktykowany był jeszcze  
w XIX w. (Ł. Gołębiowski 1830, s. 255–256; O. Kolberg 1964, s. 177–179). Szeląg 
ryski Gustawa II Adolfa znaleziony in situ, intencjonalnie wciśnięty w wapienną 
zaprawę murarską można traktować jako celową pamiątkę dla przyszłych pokoleń. 

 
Medalik „Matka Boska Łąkowska” 
 

Medalik został znaleziony w warstwie kulturowej pokrywającej posadzkę kryp-
ty VIII. Należy do tzw. koronatek, czyli medalików wybitych z okazji koronacji 
cudownych wizerunków. Wykonany z miedzi, pozłacany (zachowane niewielkie 
fragmenty złocenia), ma kształt owalu o wym. 35,4 x 23,9 mm, posiada uszko do 
zawieszania (drobna resztka zetlałego, cienkiego, być może jedwabnego sznurka 
tkwiła w uszku w chwili wyjęcia medalika, niestety się rozsypała). 

Wybity w 1752 r. na pamiątkę koronacji cudownego wizerunku Matki Boskiej 
Łąkowskiej. 

 
 
 

 
 
 
 

 Medalik  
Matka Boska Łąkowska  

skala 1,5:1.  
Fot. B. Deptuła 
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Awers  Matka Boska w koronie, haftowanej sukni u dołu prosto ściętej, na prawym 
ręku trzyma Dzieciątko w koronie, w lewej dzierży berło /A . 1752. W otoku 
napis B . V . M . LQKOV . IN – PRVS . POL . COR .  

Rewers Popiersie zakonnika w aureoli wypełnionej groszkowaniem, zwrócone  
w prawo. Przed nim stojące nagie Dzieciątko Jezus z głową opromienioną, 
prawą ręką wzniesioną do góry, w lewej trzymające jabłko królewskie.  
W otoku napis . S . – ANT – D . PAD 

Bok ukośnie nacinany. 
Artyzm wykonania wskazuje, że został wybity w Rzymie, gdyż tam przygoto-

wywano pamiątki związane z uroczystościami koronacyjnymi. 
Nasz medalik dotychczas nie był odnotowany w literaturze przedmiotu. Bliską 

analogię stanowi nr 8227 u E. Hutten-Czapskiego, wybity jednak w ołowiu, a nie 
miedzi. 

Kult Matki Boskiej Łąkowskiej sięga średniowiecza. W XIV w. w Łąkach Bra-
tiańskich, wsi koło Nowego Miasta nad Drwęcą, dzieci pasące bydło nad rzeką spo-
strzegły figurę płynącą pod prąd. Wydobytą z wody, przeniesiono do kościoła  
w Nowym Mieście. W nocy figura w cudowny sposób powróciła do Łąk, w których, 
na życzenie Najświętszej Marii Panny pobudowano drewnianą kaplicę, a po jej poża-
rze w XVII w. stanął murowany kościół. Liczne cuda spowodowały, że opiekunowie 
sanktuarium zwrócili się do papieża Benedykta XIV z prośbą o zezwolenie na koro-
nację cudownego wizerunku. Po otrzymaniu zgody, uroczysta koronacja odbyła się  
4 czerwca 1752 r. Aktu tego dokonali biskupi W. Leski i F. Piaskowski. Jak podaje 
T. Lipiński (T. Lipiński 1850, s. 17) za Kuryerem Polskim z 1752 r. w wigilię koro-
nacji, w uroczystej procesji z udziałem wojska, przy salwach z broni palnej i armat 
oraz dźwięków kapel, przeniesiono dwie szczerozłote korony wysadzane klejno- 
tami z fary nowomiejskiej do sanktuarium w Łąkach Bratiańskich, które w XVIII  
i XIX w. zaczęto nazywać Zachodniopruską Częstochową.  

Medaliki wybijane z okazji koronacji należą do rzadkości numizmatycznych 
„bo pobożni, którzy je nosili na piersiach, kazali się z nimi chować do grobu”  
(Z. Gloger 1972, s.88). 

 
 

Wykaz skrótów 
 

Cz.  – E. Hutten-Czapski  
Kop.  – E. Kopicki 
Ø   – średnica 
m   – masa 
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Summary 
 

In 2005-2006 in the basement of the cathedral in Lomza renovation and adaptation works 
were conducted, the oversight held Maciej Czarnecki, the archeologist. Out of movable 
monuments found, 4 discoveries are worthy of attention, 3 coins and the medal. The coins 
belong to the low-denomination, they are: Jan Kazimierz crown coin of 1665, the falsification 
of the Crown's coin with the date 1668 and the Gustav Adolf II Swedish Riga of 1633 (post-
humous coin). The medal "Our Lady Łąkowska" belongs to the so-called. koronatka. Struck 
in gilded copper in 1752 to celebrate the coronation of the miraculous image of Our Lady 
Łąkowska. 

While the coins are common findings, the medals struck to celebrate the coronation are 
rare numismatics. 
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„Straceniec” z Mocarzy 
 
 
„W spalonym kościele Karmelitów Bosych [pożar miał miejsce w 1803 r. – 

przyp. JR] był nagrobek z czarnego marmuru, Mikołaja Łady Mocarskiego, półkow-
nika z wojska Lisowczyków”. Słowa te możemy przeczytać w wydanym w 1839 r. 
„Obrazie Miasta Lublina”1. Treść łacińskiej inskrypcji podaje żyjący w latach 1588–
1656 ksiądz i pisarz Szymon Starowolski: Szlachetnego i starożytnego Rodu Rycerz 
Sławetny Pan Mikołaj z Mocar Mocarski, Ziemi Wiskiej herbu Łada kawaler. Najja-
śniejszego Królewskiego Majestatu konnych wojsk dowódca. W wierze katolickiej 
gruntownie wykształcony, dwukrotnie buntowniczego Moskala zwyciężał. Dla Fer-
dynanda II Cesarza Rzymskiego przeciwko wrogom Gabrielowi z Transylwanii  
i Fryderykowi Palatynowi Reńskiemu dotkliwie występował. Pod Chocimiem prze-
ciwko Osmanowi nieustraszony do boju stawał. W Prusiech grozą wielką i przestra-
chem olbrzymim Gustawowi Sudermańskiemu Księciu był. Na Kresach Ojczyzny 
czuwając i najżarliwszy obrońca. I gdy, którego gorliwy Mars Rzeczypospolitej po-
dziwia, śmierć nieczule dopada. Przez Kozaków zbuntowanych gwałtowne zamie-
szanie pod wsią Kumeyki śmiertelnie przeszyty,2 (tłum. O. A. Smagacz z Zakonu 
Karmelitów Bosych w Lublinie.)  

W innym miejscu Staropolski pisze: Wybitny zwłaszcza w sztuce wojennej, który 
w naszych czasach także podtrzymywał ten kwitnący oddział, dzielnie sobie poczyna-
jąc w Prusiech. Podtrzymywał sławę Lisowskiego, zwyciężając w wielu miejscowo-
ściach oddziały szwedzkie3. 
__________ 
 
1 S.Z. Sierpiński, Obraz miasta Lublina, 1839, s. 104 
2 S. Starowolski, Monumenta Sarmatorum, 1655, Kraków, s. 730 
3 S. Starowolski, Wojownicy sarmaccy, przełożył, wstępem poprzedził i przypisami opatrzył J. Star-

nawski, Warszawa (b. r. w.), s. 273. 
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W „Herbarzu” Kacpra Niesieckiego czytamy: Mikołaj Moczarski wojownik 
sławny, dzielnością, umiejętnością dzieł rycerskich pamiętny, pułkownik lisowski 
wojsku, któren Moskwie i Szwedom w Prusiech na różnych miejscach dał się dobrze 
we znaki 4.  

Innego zdania o Mocarskim był siedemnastowieczny dolator W. Nekanda 
Trepka, który w „Liber chamorum” donosił: Mocarski zwał się chłopski syn.  
W lisowskich kupach po kilka lat bywając, wziął ekseryjencją, że potem za rotmistrza 
miewali go. Ten w Prusiech miał kozaków 100 r. 1628. […] Ten Moczarski starał się 
o nobilitacyją na sejmie 1628, ale nie doszedł. Po zapłacie zasłużonego z Prus wyje-
chawszy, włóczył się po stacyjach5. 

Kim był właściwie ów Mikołaj Mocarski? Wybitnym dowódcą czy zawadiaką? 
Nie podlega dyskusji, że był jednym z najwybitniejszych lisowczyków, którzy we-
dług zgodnych opinii historyków wojskowości byli znakomitymi wojownikami. 
Podziwiano ich, ale też bano jak ognia i zarazy. Była to chorągiew elearska (z węg. 
elu jaro ‘żołnierz przedniej straży, harcownik’) sformowana na początku XVII w. 
przez A. Lisowskiego. Lisowczycy, zwani potocznie „straceńcami”, cieszyli się 
wielką sławą w Europie, wyróżniali się umiejętnościami wojskowymi i dzielnością, 
ale także zamiłowaniem do rabunków i okrucieństw. Tak pisał o nich w 1649 r.  
S. Twardowski ze Skrzypny: 

,,A jak pożar za sobą nic nie zostawuje, 
Droga równa i wszędy gościniec mu prosty, 
Na żadne spuszczając się czółna i mosty, 
Przez jeziora, przez rzeki i wszystkie zatopy, 
A gdzie dotąd nie było polskiej nigdy stopy”6. 
 
Postać lisowczyka opisuje dziewiętnastowieczny historyk i publicysta Maurycy 

Dzieduszycki: Wysokie czapy spięte płaszcze z szerokimi kołnierzami, ciasne różno-
barwne ubiory, żółte okowane buty; konie lekkie, rącze, obrotne, krótkie siodełka z 
małymi wędzidłami. Twarz ich marsowa, głowy i brody golone. czupryna obfita  
i wąs znamienity. Broń: szabla krzywa, łuk i kołczan i rusznica przez plecy zwieszo-
na, w ręku długa rohatyna7. 

Opis ten odbiega od obrazu Juliusza Kossaka, który znajduje się w Muzeum 
Narodowym w Warszawie. Powstał on w latach 1860–1865 i jest kopią obrazu 
Rembrandta. 

__________ 
 
4 K. Niesiecki, Herbarz, Kraków, 1839, t. VI, s. 442. 
5 W. Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum (Liber chamorum), opr. R. Leszczyński, Wro-

cław, 1963, s. 269. 
6 Cyt. za Dembołęcki, Przewagi elearów polskich, co ich niegdyś Lisowczykami zwano 1619–1623, red. 

R. Sztyber, Toruń, 2005, s. 37. 
7 M. Dzieduszycki, Krótki rys dziejów spraw lisowczyków, Lwów, t. I, 1843, s. 13–14. 
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Poznaliśmy wygląd i osobowość lisowczyków. Spróbujmy zatem przybliżyć 
sylwetkę naszego bohatera. 

Mikołaj Mocarski (Moczarski) herbu Łada urodził się około 1590 r. jako młod-
szy syn Nikodema, dziedzica części wsi Mocarze Budne i Zabłotne w ziemi wiskiej  
i Doroty Makowskiej córki Mateusza, właściciela wsi Makowo-Kobyliny w ziemi 
bielskiej. Zdaniem J. Teodorczyka Mikołaj już w 1607 r. miał służyć w oddziałach 
Lisowskiego8. Być może wielodzietność rodziny, a tym samym niewielkie szanse na 
odziedziczenie ojcowizny, zmusiły go do szukania drogi życiowej na własną rękę.  
W owych czasach młodzieniec szlacheckiego rodu nie miał wielkiego wyboru: służ-
ba na dworze magnackim, stan kapłański lub służba dla dobra Rzeczypospolitej. 
Młody Mikołaj wybrał to ostatnie. Być może kierował się takimi przesłankami, jak 
zdobycie awansu w hierarchii wojskowej, chęć poprawy bytu, w wyniku działań 
wojennych niespokojnego XVII wieku. Pierwszą zrealizował, druga pozostaje kwe-
stią dyskusyjną. 

26 kwietnia 1616 r. Sejm Rzeczpospolitej podjął decyzję o wyprawie na Mo-
skwę po koronę carską pod dowództwem królewicza Władysława. Nie zapomniano 
wówczas o lisowczykach, „których samo imię szczęście zdawałoby się rokować 
pomyślność”9. We wrześniu tego roku Mocarski wyruszył z Lisowskim w rejon 
Homla i Staroduba. Po śmierci Lisowskiego w 1616 r. służył w oddziałach Stanisła-
wa Czaplińskiego i ubezpieczał marsz J.K. Chodkiewicza na Możajsk i Moskwę. 
Uczestniczył też w zagonach na Kołomnę, Perejasław Riazański i Riazań. Od 1618 r. 
pozostawał pod rozkazami Walentego Rogawskiego. 

Po zakończeniu kampanii moskiewskiej lisowczycy pozostali na Podolu. Jak pi-
sze Maurycy Dzieduszycki rozpustny żołnierz nawykły do łupów i zdobyczy  
w Moskwie nie mógł pozostawać w karbach karności. Decyzją senatu otrzymali oni 
zapłatę za służbę, ale to tylko rozzuchwaliło niekarne wojsko. Udali się w dobra 
królewskie, trapiąc i gnębiąc biednych włościan i ogromne wyciągając daniny10.  

W tej sytuacji Zygmunt III podjął decyzję o wysłaniu lisowczyków na służbę 
cesarską. We wrześniu 1619 r. przybył na Podole wysłannik cesarza niemieckiego  
i króla węgierskiego Ferdynanda II, Jerzy Drugeth de Hommonnay, który pod Braj-
łowem spotkał się z płk. W. Rogawskim. Efektem tego było podjęcie służby cesar-
skiej przez lisowczyków przeciwko księciu Siedmiogrodu, przywódcy powstania 
antyhabsburskiego na Węgrzech Gaborowi Bethlenowi. Lisowczykom obiecano 
obfity żołd. Otrzymali oni zadatek za przyszłą służbę. Liczba ich wzrosła do 8000 
(według Wojciecha Dembołeckiego do 220011. 

__________ 
 
8 J. Teodorczyk, Mocarski (Moczarski) Mikołaj, [w:] Polski słownik biograficzny, Wrocław–Warszawa  

–Kraków–Gdańsk–Łódź, t. XXI., 1982, s. 491 
9 M. Dzieduszycki, dz. cyt., s. 140 
10 Tamże, s. 192. 
11 Tamże. 
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Mocarski wziął udział w bitwie pod Humiennem 21 listopada 1619 r. Lisow-
czycy pod dowództwem Rogawskiego, w sile około 10000 ruszyli na pomoc Wie-
dniowi obleganemu przez Bethlena. Bitwa zakończyła się dla lisowczyków sukce-
sem nie tylko militarnym, ale i materialnym.  

Niepospolite łupy z Węgier nawiózłszy, dostawszy oprócz tego żołd umówio- 
ny, bogaci w pieniądze, z bronią w ręku, po większej części młodzi, zuchwali, roz-
pustni, zarozumiali, zepsuci zbytkami a napojeni zwycięstwem (…) robili co im się 
podobało12. 

Pod koniec 1619 r. na kole generalnym lisowczyków w Żmigrodzie z funkcji 
ich dowódcy odwołano S. Rogawskiego, powołując na jego miejsce Hieronima 
Kleczkowskiego. Starowolski twierdzi, że miało to miejsce pod Koszycami. Kandy-
daturę tę poparł m.in. Mocarski. 

3 lutego 1620 r. lisowczycy przeszli ponownie na służbę cesarską i przez Śląsk 
oraz Morawy wyruszyli przeciwko Fryderykowi, palatynowi reńskiemu. Kleczkow-
ski wraz z lisowczykami stanął pod Wiedniem 8 lutego. W dzień później wyprawił 
on posłów do cesarza z prośbą, aby ten wyraził zgodę na przemarsz wojsk polskich. 
Wiedeński dwór przypuszczał, że są to przebrane wojska Bethlena. Po wyjaśnieniu 
nieporozumienia, Wiedeń otworzył bramy, zaś dowódca obrony hr. H. Duval Dam-
pierre zaprosił starszyznę lisowczyków na spotkanie z cesarzem. Wzięli w nim 
udział m.in.: Hieronim Kalinowski, Stanisław Strojnowski, Stanisław Rusinowski. 

,Ale nie godzi się przepomnieć Mikołaja z Moczar Moczarskiego, szlachcica 
Herbu Łada z ziemi Wiskiej, który już w Moskwie odznaczył się czynami i podobno 
już wtenczas nie był z ostatnich, a później na wielkie sobie zarobił imię13. 

Po śmierci Kleczkowskiego 4 marca 1620 r. pod Krems w okolicy Horn puł-
kownikiem lisowczyków wybrano Stanisława Rusinowskiego. Pod jego rozkazami 
Mocarski walczył pod Białą Górą (8 listopada 1620 r.) i jak pisze Dzieduszycki: 
[Rusinowski] zmusił do ucieczki zbrojne szeregi Węgrów i zdobył 52 sztandary nie-
przyjacielskie, a nawet Fryderykowego orła oddał cesarskiemu hetmanowi i księciu 
bawarskiemu. Wkrótce potem sprawiwszy rzeż Węgrom pod Strażnicą, posłał cesa-
rzowi do Wiednia 28 węgierskich sztandarów . 

7 maja 1621 r. cesarz wypłacił lisowczykom zaległy żołd i pozbył się ich z po-
wodu ciągłych gwałtów i grabieży. Lisowczycy wrócili do Polski w Krakowskie  
i Sandomierskie. Wtedy to Mocarski wybrany został rotmistrzem 100-konnej chorą-
gwi, na czele której w sierpniu 1621 r. przybył pod Chocim. Ogólny bilans walk  
z Turkami można uznać za polski sukces, aczkolwiek pod ich koniec lisowczycy, nie 
mając amunicji, strzelali kawałkami metalu i szkieł. Ciężko ranny Rusinowski prze-
kazał dowództwo S. Strojnowskiemu, pod którego rozkazami lisowczycy przeszli 
ponownie na służbę cesarską Michała Adolfa Althana przeciwko Ernestowi Mans-

__________ 
 
12 Tamże, s. 215. 
13 Tamże, s. 246–250. 
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feldowi. W kampanii tej uczestniczyła też chorągiew Mocarskiego. W maju 1622 r. 
lisowczycy zadali pod Kłodzkiem klęskę „wałęsającym się tam wojskom hr. Thur-
na”, następnie „pod Habelschwerth w zawziętej walce pobili dziewięć tysięcy chło-
pa”. W sierpniu tego roku lisowczycy przekroczyli Ren pod Spirą i wzięli udział  
w walkach na terenie Lotaryngii przeciwko protestanckiemu palatynowi reńskiemu. 

8 października 1622 r. lisowczyków zwolniono ze służby cesarskiej. Po powro-
cie do kraju ścigani byli za liczne grabieże. Przedarli się na Wołyń, a następnie 
wbrew zakazowi Zygmunta III, podjęli w listopadzie 1623 r. służbę cesarską prze-
ciwko Bethlenowi. Sejm warszawski ukarał Mocarskiego infamią 6 lutego 1624 r. za 
niepodporządkowanie się rozkazowi królewskiemu. 

We wrześniu Mocarski na czele swojej chorągwi powrócił do kraju, zgłosił się 
do służby wolontarskiej, strzegąc granicę przed niedobitkami oddziałów Mansfelda  
i Bethlena i czynił starania o przywrócenie czci. Uznając zasługi Mocarskiego Sejm 
Walny Koronny Warszawski w styczniu 1626 r. stwierdził: Mikołajowi… Mocar-
skiemu, ratione kup swawolnych ieszcze przed konstytucyą tak roczną infomowa-
nemu … eo tantum solo respectu o kupach swawolnych infamyi iego restitutio ta 
służyć ma14. 

Rozpoczął się najznamienitszy okres w wojskowej karierze Mocarskiego. 6 lip-
ca 1626 r. król szwedzki Gustaw Adolf wysadził niespodziewanie w Połtawie około 
7 tys. żołnierzy, którzy szybkim marszem w kierunku Gdańska zdobyli „po drodze” 
Braniewo, Frombork, Malbork, Tczew i Puck. Mocarski, który przebywał wówczas 
w Krakowie, otrzymał list przepowiedni, w którym czytamy: Zygmunt III Król Pol-
ski etc. Mikołajowi Mocarskiemu rotmistrzowi swemu, za niespodziewanym w Pań-
stwa nasze do Prus Książęcia Sudermańskiego wpadnieniem zaciągu twego potrze-
bujemy15. 

Mocarski stanął na czele doborowej liczącej 228 koni chorągwi kozackiej, która 
w sierpniu przybyła do obozu wojewody pomorskiego M. Wejherta stacjonującego 
pod Grudziądzem. Należy zaznaczyć, że w chorągwi tej służbę pełniła też szlachta 
wiska, m. in. jego dwaj siostrzeńcy Jan i Maciej Bronakowie z Bronak. 

Mocarski znany był jako znawca kunsztu wojennego oraz utalentowany taktyk  
i mistrz w urządzaniu podstępów i zasadzek. Niemalże natychmiast po przybyciu 
wysłany został na rozpoznanie pozycji szwedzkich na czele pułku jazdy lekkiej  
w sile 400 szabel. Pod Oliwą wystąpił przeciw niemu sam król szwedzki i feldmar-
szałek H. Wrangel na czele około tysiąca rajtarów. 25 sierpnia rozbił nocnym ata-
kiem złożoną z dwóch kompanii jazdy szwedzką straż przednią i uszedł przed ich 
pościgiem. W kilkanaście dni później dostarczył królowi polskiemu pierwszych 
jeńców. 10 września został znów wysłany na rozpoznanie. Przedarł się do Gdańska, 
któremu bezskutecznie ofiarował swoją służbę, pod Białą Karczmą rozproszył 
szwedzkich rajtarów i spieszące im na pomoc dwie kompanie zaciężnej jazdy 
szwedzkiej. Z rozpoznania przyprowadził królowi 24 jeńców. W czasie bitwy pod 
__________ 
 
14 Volumina Legum, Petersburg, t. III, 1859, s. 240. 
15 J. Teodorczyk, dz. cyt., s. 491. 
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Gniewem, obleganym od 17 września przez Zygmunta III z 11000 wojska, Mocarski 
29 przedarł się naczelne 700 jazdy na tyły prawego skrzydła armii szwedzkiej do 
Gronowa i podpalił je. Gdy nie nastąpiło polskie natarcie, musiał stawić czoła całej 
szwedzkiej rajtarii. W wyniku zasadzki Mocarski odbił Gronowo. W następnej bi-
twie pod Gniewem 1 października osłaniał polskie lewe skrzydło, zaś w czasie od-
wrotu dowodził strażą tylną. 

W październiku przybyło z Ukrainy stacjonujące tam wojsko kwarciane hetma-
na polnego Stanisława Koniecpolskiego, a wkrótce po nim lisowczycy z Cesarstwa. 
Przejście tych drugich przez kraj nacechowane było swawolą. Fakt ten, jak też sa-
mowolna wyprawa do Cesarstwa w październiku 1624 r. spowodowały, że w listo-
padzie 1626 r. na kole generalnym lisowczyków wytrąbiono I. Kalinowskiego,  
a w jego miejsce wybrano Mocarskiego, którego za chętnem zapewne hetmana przy-
zwoleniem a może i rozkazem wszystkie lisowskie oddziały wodzem swym wybrały. 
[...] posłuszny sejmowej uchwale niezwłocznie na drogę obowiązku powrócił, był 
najlepszą przyszłego sprawowania się Lisowczyków rękojmią16. 

Wraz ze zmianą dowódcy lisowczycy przekształceni zostali w jazdę regularną. 
W końcu stycznia kanclerz szwedzki Axel Oxentierna opracował plan dwu-

stronnego ataku na wojska koronne werbując w tym celu w Meklemburgii wojska 
zaciężne. Na wieść o tym hetman Koniecpolski wysłał Mocarskiego na granicę  
z Księstwem Pomorskim. 14 lutego obsadził on Czarne (Amersztyn), w marcu prze-
szedł pod Miastko, gdzie został rozproszony przez wojska zaciężne. Skupiwszy swo-
je oddziały rzucił się w pościg za Szwedami i 10 kwietnia zajął Chojnice. W dwa dni 
później na czele straży przedniej wojsk hetmańskich (3 chorągwie kozackie i 3 hu-
sarskie) wyciął szwedzkie ubezpieczenie, rozbił przeciwnatarcie i otoczył Szwedów 
w Czarnem. 15 kwietnia Mocarski blokując Czarne od zachodu, wykonał pozorowa-
ny atak, a następnie ucieczkę. Wywabił tym samym Szwedów wprost na ogień ukry-
tych muszkietów. Szwedzi opanowali sytuację, ale Mocarski zajął przeprawę przez 
Gwdę odcinając odwrót oblężonym w Czarnem. 18 kwietnia załoga szwedzka pod-
dała się. Zdobyto 25 sztandarów, 30 chorągwi, kotły i trąby. Zaciężnym żołnierzom 
dano wolność, ale większość jazdy i cała piechota przyłączyła się do wojsk polskich. 
Tych, którzy żądali powrotu, Mocarski odprowadził na granicę z Pomorzem, do 
Lędyczka. 

W lipcu do obozu polskiego przybyli przedstawiciele holenderskich stanów  
z misją mediacyjną. Z obozu Koniecpolskiego pod Subkowami prowadził ich do 
Gdańska Mocarski na czele trzech chorągwi. W drodze powrotnej urządził pod 
Tczewem zasadzkę, w wyniku której kilkaset koni i nieco ludzi zarwał i ostrzeliwu-
jąc się powrócił do polskiego obozu17. 

Pod koniec tego roku przystąpili Polacy do budowy stałego mostu na Wiśle pod 
Gniewem. Wojskami polskimi, które broniły dostępu do niego od strony Tczewa 

__________ 
 
16 M. Dzieduszycki, dz. cyt., t. II, s. 442. 
17 Tamże. 
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dowodził Stefan Koniecpolski. Gdy musiał udać się do Warszawy, dowództwo czę-
ści swojego pułku przekazał Stefanowi Czarnieckiemu, drugą zaś Mocarskiemu. 
Oddział ten stacjonował w Skarszewach, liczył około 700 ludzi: huzarów, kozaków, 
rajtarów, piechoty polskiej i cudzoziemskiego zaciągu. W wyniku ataku wojsk 
szwedzkich dowodzonych przez Wrangla, Mocarski zmuszony został do opuszcze-
nia miasta, które dostało się w ręce Szwedów. Wkrótce potem przystąpili oni do 
oblężenia Gdańska, co jednak się nie powiodło. Hetman Koniecpolski wyznaczył do 
posiłkowania miasta Mocarskiego, któremu mieszkańcy dziękowali listem 7 lipca 
1628 r. W liście do króla hetman donosił: …jak waleczny ten dowódca, wyprawione 
od Gustawa 23 kornety jazdy Sobowidza wyparł. Pod koniec sierpnia oddziały Mo-
carskiego zniosły dwie kompanie dragonii szwedzkiej pod wsią Lignowy koło 
Gniewu. Zginęło 50 Szwedów, kilku dostało się do niewoli wyparł. W liście do króla 
Koniecpolski pisał: zniósłby był wszystkich, gdyby się niebyli w Lignowach w koście-
le zamknęli, a sam Wrangel z obozu pod Walknowem na pomoc nie przyszedł18. 

Zdaniem J. Teodorczyka19 największym wyczynem Mocarskiego w tej kampa-
nii była akcja pod Nowem. Po zdobyciu tego miasta przez Szwedów 14–15 września 
1628 r. hetman polecił Mocarskiemu jego odbicie, gdyż była to ważna przeprawa 
przez Wisłę. 23 października wywabił on część załogi poza mury, pokonał ją i wziął 
do niewoli wraz z gubernatorem Nilsem Kaggiem oraz zdobył miasto. Po tej akcji 
Koniecpolski sprowadził Mocarskiego w celu ubezpieczenia oblężenia Brodnicy 
prowadzonego przez hetmana wielkiego Stanisława Potockiego, a następnie w lutym 
1629 r. przesunął go do Chełmna. Mocarski dowodził wówczas pułkiem złożonym  
z trzech chorągwi husarskich, kilku kozackich i regimentu muszkieterów. 

Jedną z ostatnich bitew w tej kampanii z udziałem Mocarskiego była bitwa pod 
Trzcianą. 26 czerwca 1629 r. opanował on przeprawę przez Liwę (prawy dopływ 
Nogatu) koło młyna w Sadowej. O wydarzeniu tym tak pisał S. Twardowski:  

,,A wprzód kredensują* 
Mocarskiego Kozacy, zastępując Liby** 
Brzegi oba, że ich miał Gustaw bez pochyły***, 
Dużo bronić…”20 
 

___ 
 *  kredencować – otwierać drogę. 
 **  Liba – Liwa. 
***  pochyba – wątpliwość. 
 

__________ 
 
18 S. Przyłęcki, Pamiętniki o Koniecpolskich, Lwów, 1842, s. 97. 
19 J. Teodorczyk, dz. cyt., s. 492. 
20 Cyt. za W. Dembołęcki, dz.. cyt., s. 17. 
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Po zdobyciu przeprawy Koniecpolski uderzył w dzień później na Szwedów. 
Mocarski dowodził kozakami na lewym skrzydle, zaś hetman husarią na prawym. 
Przy pomocy zaciężnych wojsk cesarskich dowodzonych przez Arnheima Szwedzi 
zepchnięci zostali pod Malbork. Polacy w bitwie pod Trzcianą zdobyli 40 dział, 45 
chorągwi, do niewoli dostało się kilkuset Szwedów. 

Po zawarciu rozejmu w Starym Targu (Altmark) 26 września 1629 r., wiosną 
1630 r. wojska polskie, w tym i lisowczycy, skierowane zostały na Ukrainę. W cza-
sie przemarszu przez Wielkopolskę lisowczycy dopuszczali się licznych gwałtów  
i rabunków. 4 kwietnia stanęli pod Szydłowem domagając się zapłaty okupu, dania 
żywności i trunków. Gdy starosta Stanisławski odmówił spełnienia żądań „swawolni-
cy” podpalili przedmieścia, jednak ogień przeniósł się na miasto – spalił się m.in. 
zamek i kościół. Musiały to być znaczne zniszczenia, skoro sejm zwolnił mieszkań-
ców na 4 lata od podatków z powodu, iż miasto Szydłów z zamkiem y a kościołami od 
swawolney kupy do szczętu iest ogorzałe: aby obywatele tameczni, do pobudowania 
prędszego przyjść mogli21. Gdy lisowczycy przybyli pod Raków, jego mieszkańcy 
zapłacili okup bez oporu i miasto zostało oszczędzone. 

Po tych niechlubnych wydarzeniach chorągwie polskie przybyłe z Prus rozłoży-
ły się na Ukrainie i na trakcie kijowskim. Prawdopodobnie na przełomie maja  
i czerwca 1630 r. Mocarski brał udział w tłumieniu powstania Tarasa Bulby. Na 
rozkaz Koniecpolskiego w czerwcu stanął w Nieżynie, aby nie dopuścić do rozprze-
strzeniania się rozruchów z Ukrainy na Litwę. 

Przed listopadem 1632 r. Mocarski przestał być pułkownikiem lisowczyków, 
którzy pod dowództwem P. Noskowskiego i J. Gromadzkiego ponownie udali się do 
Cesarstwa. 

Nastąpił drugi znamienity okres w wojskowej karierze Mocarskiego. Po śmierci 
Zygmunta III (30 kwietnia 1632 r.) car Michał Fiedorowicz, nie czekając na wyga-
śnięcie 14,5 letniego pokoju dywileńskiego (2 stycznia 1619 r.), rozpoczął wojnę  
z Polską. Trzydziestotysięczna armia rosyjska, dowodzona przez Michała S. Szeina  
i Szymona W. Prozorowskiego obległa 14 listopada 1632 r. Smoleńsk. Na odsiecz 
oblężonemu miastu król Władysław IV wysłał wojska pod dowództwem hetmana 
Krzysztofa Radziwiłła, do którego wkrótce dołączyły wojska koronne Aleksandra 
Gosiewskiego – wojewody smoleńskiego i Aleksandra Piaseczyńskiego – kasztelana 
kamienieckiego. W grupie tego drugiego był Mocarski, który dowodził wówczas 
pułkiem złożonym z 5 chorągwi kozackich (650 koni, w tym jego chorągiew 150 
koni)22. 

23 sierpnia 1633 r. hetman wyprawił Gosiewskiego wraz z Mocarskim z obozu 
na Twardelicy w celu rozpoznania bojem położenie obozu księcia Prozorowskiego. 
Dzieduszycki pisze: Uderzyli na przednie straże i wyparłszy je pędzili pod Ostrożek 
__________ 
 
21 Volumina…, dz. cyt., s. 392. 
22 K. Górski,  Historya  jazdy  polskiej,  Kraków, 1894, s. 58. 
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Prazmińskiego. Ukryli się z 1500 w borze, Rosjanie zostali wywabieni w pole. Tu 
wkracza Mocarski, zapędza wroga do obozu, około 100 zabija, zabiera chorągwie  
i jeńców, których zabijają nie mając czasu na ich eskortowanie 23. 

S. Twardowski zaś pisał: 
,,A już też Gosiewski 
Najwiadomszy fortelów i cery moskiewskiej 
Beł z Moczarskiem”24 
Za udział w tym i następnym rozpoznaniu (30 sierpnia) Mocarski był chwalony 

w sejmie 19 lipca 1634 r. przez hetmana Radziwiłła. Drugą pochwałę na sejmie  
1634 r. otrzymał Mocarski za udział 28 września w natarciu regimentu piechoty  
R. Rosena na szańce rosyjskie Damma. Jego chorągiew wpadła w zasadzkę rosyjską 
i została rozproszona. Wkrótce jednak wzięła udział w przeciwnatarciu na rajtarię 
rosyjską Charlesa d”Eberta. 

21 września w czasie szturmu polskiego na szańce Jerzego Mattisona na Po-
krowskiej Górze Mocarski, osłaniając prawe skrzydło pułku Marcina Kazanowskie-
go, odrzucił przeciwnatarcie rajtarii rosyjskiej Andrzeja Losleya. Pisał o tym S. Hu-
tor Szymanowski: 

,,Moczarski affektem Marsa uniesiony 
Skoczy harcem, wnet głowę rozdzieli zraniony 
Wpadłszy między raitary, zwali chorążego 
Z konia, potem się ma jeszcze do drugiego 
A zarazem Quartier rajtarowie proszą, 
Kapelusze na szpadach do góry podnoszą25”. 
 
W październiku uczestniczył Mocarski w walkach o Żaworonkowe Wzgórza 

i wraz z chorągwiami Pawła Czarnieckiego .Wojny, Józefa Sierakowskiego i rajtarii 
J. Seji odrzucił przeciwnatarcie Michała Szeina. Po jego kapitulacji 2 marca 1634 r. 
Mocarski konwojował na czele paru chorągwi wojska rosyjskie do Wiażmy, następ-
nie ubezpieczał łączność między armią Władysława IV a oddziałami hetmana  
M. Kazanowskiego. 

Latem 1635 r. chorągiew Mocarskiego obozowała pod Sztumem, zaś od jesieni 
1636 r. do listopada 1637 r. pod Łuczyńcem nad Dniestrem, gdzie wojska polskie 
obserwowały niepokoje na Krymie i oczekiwały najazdu tureckiego. 

W 1637 r. doszło do wybuchu powstania Pawła Pawluka, który na czele tzw. 
wypiszczyków (byli to Kozacy wydaleni z rejestru, nieotrzymujący żołdu) uprowa-
dziła działa polskie z Czerkas. Wkrótce na stronę powstańców przeszli Kozacy reje-
strowi z pułku korsuńskiego i zbuntowani chłopi. 10 grudnia kampanię przeciwko 
__________ 
 
23 M. Dzieduszycki, dz. cyt., t. II, s. 483. 
24 Tamże, s. 458. 
25 S. Hutor Szymanowski, Mars sauromatski i inne poematy, Kraków, 2009, s. 26. 
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niemu rozpoczęły wojska koronne dowodzone przez hetmana polnego Mikołaja 
Potockiego. Jak pisze Szymon Okolski Pułk Jego Mci Hetmana Polnego, który pro-
wadził J. M. Pan Moczarski, w niebytności, J. M. Pan Strażnik woyskowy, Pan Łuw-
czycki [Płk. Jan Łuczycki – przyp. JR]. Nad Litynią Ostrożek, mimo Machnówkę 
Raytaria J. M. P. Mocarskiego26. W 6 dni później pod Kumejkami wojsko Potockie-
go zastąpiło drogę maszerującemu taborowi Pawła Pawluka. Zadaniem dragonów 
Mocarskiego było zatrzymać tabor kozacki, co się powiodło. Kozacy rzucili się do 
przeciwnatarcia atakując pozycje Mocarskiego. Bitwa zakończyła się polskim zwy-
cięstwem, jednak Mocarski został ciężko ranny w kolano27 i przewieziony na lecze-
nie do Lublina. Trwało ono kilka miesięcy i było kosztowne, skoro pożyczał pienią-
dze ze skarbu królewskiego. 

Śmierć Mocarskiego nastąpiła prawdopodobnie pod koniec czerwca 1638 r.  
o czym świadczy wpis w „Księdze akt kapituły klasztoru lubelskiego 1610–1724”,  
z którego wynika, że 4 lipca 1638 r. kapituła konwentu zgodziła się na pochówek 
Mocarskiego w podziemiach kościoła Karmelitów Bosych, zaś 12 lipca przyjęła 
zapisaną klasztorowi sumę 100 złotych węgierskich i zobowiązała się odprawiać za 
śp. Mocarskiego cztery msze rocznie28. 

Zaciągnięty na leczenie dług został umorzony przez Władysława IV, o czym pi-
sze I. Kapica-Milewski: Władysław IV Król Polski etc. wziął pewną summę ze skar-
bu względem postrzału pamięci godny niegdy Mikołaj Mocarski rotmistrz nasz świe-
żo z tego świata zeszły, który iż to u nas i Rzeczpospolitej dobrze zasłużył dzielnością 
swoją rycerską, abyśmy i po zejściu jego nań miłościwe mieli baczenie, przeto żąda-
my i mieć to chcemy,, aby przyjęta była niepotrącając jej w żołd zasłużony29.  

Sukcesorzy Mikołaja, obciążono innymi długami krewniaka 20 sierpnia 1641 r. 
za wstawiennictwem króla, uzyskali decyzję sejmu, nakazującą wypłacić należne im 
zasługi krewnego. Iż do tego czasu z pewnych przyczyn zasługi niegdy Urodzonego 
Mikołaia Moczarskiego Pułkownika naszego, nie są oddane: tedy authoritate Con-
ventis praesentis, one podług porachowania skarbowego sukcesorom iego z skarbu 
naszego (…) zapłacić nieodwłocznie naznaczamy30. 

Właściwie nic nie wiemy o życiu osobistym pułkownika. Jedno nie podlega 
dyskusji. Był fanatycznym katolikiem i czcicielem Matki Boskiej Częstochowskiej. 
Dzieduszycki przytacza zdania na ten temat, które wyczytał w dawnem jednem dzie-
le zawierającem historyę Matki Najświętszej Częstochowskiej; Szlachetny Mikołaj 
Mocarski, w wojsku nie zsiadając z konia przez 30 lat na różne okazye narażał się 
__________ 
 
26 S. Okolski, 2010, Diariusz transactiey woienney między woyskiem koronnym y zaporoskim: w roku 

1637 miesiąca grudnia przez Mikołaja z Potoka Potockiego… szczęśliwie zaczętey i dokończoney, [w:] 
Polska Biblioteka Internetowa, http:// WWW. pbi.edu.pl, s. 9. 

27 Tamże, s. 75. 
28 Informacja O. A. Smagacza z 18 lutego 2008 r. 
29 I. Kapica Milewski, Herbarz, Kraków, 1870, s. 280. 
30 Volumina Legum, Petersburg, 1859, t. IV, s. 45. 
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zawsze a nigdy nie szwankował. Stawał jak stalowy w oczach nieprzyjacielowi, dla-
tego szczęśliwym zwano go i respekt w wojsku Rzeczpospolitej miewał, zkądby zaś to 
szczęście miewał i czem takie uzbrojone piersi i boki na szanc wystawiał a bez 
szwanku, odpowiadał zawsze: Protekcyą Najświętszej Panny, której obraz noszę na 
piersiach, a na sumieniu żeby obrazy boskiej nie było staram się (…) Zeznał to, jak  
w obozie tak i przy obrazie tym świętym31. 

Żałować tylko należy, że osoba pułkownika Mikołaj Mocarskiego znana jest  
w zasadzie tylko historykom wojskowości XVII w. Nie upamiętnia jej nic na terenie 
parafii Burzyn, do której należą Mocarze (np. pamiątkowa tablica w miejscowym 
kościele) bądź też chociażby nazwa ulicy w siedzibie gminy, w Jedwabnem. 

 
 
 

Summary 
 

Mikołaj Mocarski, coat of arms Lada, was born around 1590. At the age of seventeen he 
became involved with the branches established by Aleksander Lisowski. In 1616, he went to 
Moscow in order to regain the crown to Prince Władysław. He enlisted in the service of the 
emperor and took part in major battles of 30-year war. Standing at the head of a 100-horse 
regiment, in August 1621, he took part at the battle of Chocim. In 1624, the Warsaw parlia-
ment uimposed on him the infamy for disobeying the king's ban and taking part in the expedi-
tion to the Empire, and for numerous robberies and rapes. Infamy was removed in January 
1626, After the outbreak of war with Sweden, July 6, 1626, Mocarski received a King’s letter 
in which he was given a squadron (228 horses) under his control. He took part in the Battle of 
Gniew. With the support of hetman Koniecpolski, was elected the colonel of Lisowski’s army. 
He held this position until November 1632, After the armistice in Stary Targ, on September 
26, 1629 Lisowski’s army went to Wielkopolska. After the outbreak of war with Russia, Mo-
carski led the regiment riding (650 horses). For taking part in the fight on Mount Pokrowska 
and carrying the diagnosis of the Prince Prozorowski camp, he was twice praised by Hetman 
Radziwill at the Diet in 1634. 

 

__________ 
 
31 M. Dzieduszycki, dz.. cyt., t. II, s. 450. 
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Kazimierz Skarżyński – katyńska prawda 
zaważyła na jego życiu 
 
 
We wstępie do wydanego przez ZG PCK w 1995 r. „Sprawozdaniu poufnym 

Polskiego Czerwonego Krzyża. Raport z Katynia” prof. Jarema Maciszewski napi-
sał: Odnaleziony w archiwach brytyjskich przez prof. W.T. Kowalskiego tekst Kazi-
mierza Skarżyńskiego (…) jest ważnym, a dotąd nie znanym ani badaczom, ani tym 
bardziej szerszej opinii, źródłem historycznym. Informacje szczegółowe zawarte  
w materiale Skarżyńskiego mogą być pomocne także przy próbie rekonstrukcji (…) 
biegu zdarzeń związanych z masowym mordem na tysiącach oficerów polskich. 

Materiały Skarżyńskiego ujrzały światło dzienne dopiero w 1988 r., kiedy to je-
go rodzina udostępniła je Instytutowi Józefa Piłsudskiego w Kraju i wyraziła zgodę 
na ich publikację. 

Nie znajdziemy informacji o Kazimierzu Skarżyńskim ani w polskich wydaw-
nictwach encyklopedycznych, ani w Polskim słowniku biograficznym.  

Kazimierz Edmund Skarżyński h. Bończa urodził się 15 grudnia 1887 r. w Kro-
czewie pow. płoński jako syn Henryka (1849–1933), właściciela Jedwabnego i Marii 
Magdaleny z Czarnowskich h. Grabie. Jego siostrą była Teresa Rena ur. 1892 w Jed-
wabnem, zm. 1969 w Dijon, żona późniejszego konsula generalnego RP w Królew-
cu, Konstantego Jeleńskiego h. Korczak (1888–1957) i matka Konstantego Aleksan-
dra (zm. 1987 w Paryżu), pisarza, współpracującego z paryską „Kulturą”. 

Pierwsze nauki pobierał Kazimierz w domu rodzinnym, następnie w gimnazjum 
warszawskim i jezuickim w Kalksburgu koło Wiednia. W Paryżu ukończył Szkołę 
Nauk Politycznych, a w Amsterdamie Wyższy Instytut Handlowy, uzyskując stopień 
licencjata nauk handlowych. 
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Fot. 1. Kazimierz E. Skarżyński. Zdjęcie z lat 20. XX w. 

Ze zbiorów rodzinnych  Marii Skarżyńskiej 
 
 
Jeszcze za życia ojca stał się właścicielem dóbr Jedwabne, które sprzedał  

8 kwietnia 1909 r. Aleksandrze Marcinkowskiej za kwotę 231 tys. rubli. Majątek ten 
przeszedł w ręce Skarżyńskich w II połowie XIX w. dzięki małżeństwu Ewy Rem-
bielińskiej (siostry wybitnego działacza politycznego i gospodarczego Królestwa 
Polskiego Rajmunda) ze Stanisławem Skarżyńskim z Popowa Kościelnego w po-
wiecie wyszkowskim. 
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Mając wszechstronne wykształcenie handlowe, w 1913 r. rozpoczął pracę jako 
sekretarz w spółce francuskiej Allah-Verdi, która eksploatowała złoża miedzi na 
Zakaukaziu. Wkrótce, po wybuchu rewolucji w Rosji, pełnił niebezpieczną misję 
łącznika między Tatarami a Kurdami w czasie walk rosyjskich z armią turecką. Po 
zajęciu Zakaukazia w 1919 r. przez interwencyjne wojska brytyjskie powrócił do 
kraju. W rok później ochotniczo zaciągnął się do 203. pułku ułanów i wziął udział  
w wojnie polsko-bolszewickiej, którą ukończył w stopniu kaprala. Za udział w woj-
nie odznaczony został Krzyżem Walecznych. 

W latach 1924–1939 pracował jako wiceprezes do spraw kontaktów zagranicz-
nych koncernu Steinhagen i Saenger Fabryki Celulozy SA z siedzibą w Warszawie, 
do której należały zakłady w Myszkowie, Pabianicach i Włocławku. Był to najwięk-
szy w przedwojennej Polsce producent celulozy i papieru, dostarczający 50 tys. ton 
rocznie celulozy, papieru i tektury z 240 tys. ton całej polskiej produkcji w tej bran-
ży. W imieniu firmy, wchodzącej w skład spółki francusko-polskiej związanej  
z francuską kompanią Credit-Froncier K. Skarżyński przekazał milion złotych na 
ręce marszałka E. Rydza-Śmigłego na Fundusz Obrony Narodowej. Była to, obok 
wpłaty firmy „Solvay” z Krakowa, największa kwota przekazana na ten cel. 

Jak pisze S. Łoza, K. Skarżyński pełnił szereg funkcji: wiceprezesa zarządu 
Centropapieru i Centrocelulozy, prezesa rady Związku Zawodowego Polskich Fa-
bryk Celulozy, był radcą Izby Przemysłowo-Handlowej w Warszawie oraz sędzią 
sądu kartelowego. 

Aż dziwne, że tak zaabsorbowany pracą zawodową i społeczną człowiek znaj-
dował czas na życie osobiste i realizację swoich zamiłowań i pasji. Interesowało go 
myśliwstwo i hippika, którym poświęcał wiele czasu. W okresie międzywojennym 
aktywnie udzielał się w środowisku ziemiańskim. Odznaczał się wielką wiedzą poli-
tyczną i historyczną, znał siedem języków obcych. Był człowiekiem, który budził 
zaufanie i sympatię oraz szacunek osób z życia publicznego i gospodarczego Polski 
lat 20. i 30. XX w. W czasie jednych z zawodów hippicznych poznał przyszłą żonę, 
Zofię z Zamoyskich h. Jelita z Klemensowi (1908–1999), której ojciec Maurycy był 
ministrem spraw zagranicznych w rządzie Władysława Grabskiego. 

W 1936 r. K. Skarżyński ożenił się. Urodziło mu się dwoje dzieci – syn Marek 
(1937–1957) i córka Maria (ur. 1939), która obecnie mieszka w Calgary (Kanada). 

Po zajęciu Warszawy przez Niemców we wrześniu 1939 r. pozbawiono  
K. Skarżyńskiego wszelkich funkcji i przez kilka miesięcy pozostawał bez pracy. Jak 
sam pisze: W styczniu 1940 roku w Warszawie, będąc pozbawiony dotychczasowego 
mego zajęcia w przemyśle, zwróciłem się do hrabiny Marii Tarnowskiej, członka 
Zarządu Głównego PCK z wyrażeniem gotowości przyjęcia pracy w PCK na jakim-
kolwiek stanowisku. (…) Zarząd Główny PCK zdecydował dokooptować mnie  
w charakterze swego członka i zlecił funkcję sekretarza generalnego Zarządu.  

W owym czasie ZG PCK zajmował się, na polecenie Niemców, organizacją 
punktów odżywczo-sanitarnych dla mających wracać ze Wschodu jeńców polskich. 
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Zdaniem Skarżyńskiego kilka grup polskich jeńców – szeregowych wróciło ze 
Wschodu, jednak punkty uległy likwidacji po Wielkanocy 1940 r., kiedy Niemcy 
powiadomili PCK, że żołnierze polscy pozostaną w ZSRR. 

13 kwietnia 1943 r. Niemcy ogłosiły światu o odkryciu masowych grobów pol-
skich jeńców w Katyniu. O grobach katyńskich wiedzieli oni prawdopodobnie od 
1942 r. jednak dopiero 29 marca 1943 r. rozpoczęli ekshumację ciał polskich ofice-
rów. Skarżyński pisze: 9 kwietnia 1943 r. prezes ZG PCK, Wacław Lachert został 
powiadomiony przez dr Heinricha, delegata rządu tzw. Generalnej Guberni przy 
Polskim Czerwonym Krzyżu, że ma natychmiast przybyć na konferencję do pałacu 
Bruhla.  

Jednak Lachert na wspomnianą konferencję nie przybył; tego dnia wieczorem 
został poinformowany telefonicznie że na konferencji zdecydowano wysłanie dele-
gacji w okolice Smoleńska dla obejrzenia grobów polskich oficerów, pomordowa-
nych przez władze bolszewickie, wymieniając, że mają wziąć udział w delegacji lite-
raci, przedstawiciele Rady Głównej Opiekuńczej, Zarządu Miejskiego i inni. (…) 
Prezes odmówił wzięcia udziału w delegacji osobiście, jak też w imieniu pozostałych 
członków Prezydium Zarządu Głównego PCK, że względu na jej propagandowy 
charakter. W dzień później do Katynia udała się polska delegacja, której przewodni-
czył pisarz, prezes ZG ZLP Ferdynand Goetel. 12 kwietnia 1943 r. z własnej inicja-
tywy złożył on w ZG PCK sprawozdanie z pobytu w Katyniu. Wynikało z niego, 
 że ujrzał światło dzienne ukryty masowy grób zamordowanych oficerów polskich  
i że wszelkie dane wskazują na to, że mord miał miejsce w okresie marzec – kwiecień 
1940 roku.  

Liczbę ofiar określił na około 10 tysięcy. ZG PCK zdecydował, że do Katynia 
uda się 5-osobowa delegacja złożona z 4 członków Komisji Technicznej oraz sekre-
tarza – członka ZG PCK K. Skarżyńskiego. Decyzja ta opierała się na takich prze-
słankach, jak identyfikacja zwłok polskich oficerów, co było istotne dla tysięcy pol-
skich rodzin, przeprowadzenie prac ekshumacyjnych i grzebalnych, wykluczenie pro-
pagandowego charakteru wyjazdu. 14 kwietnia delegacja, na czele której stał K. Skar-
żyński, w składzie: L. Rotkiewicz J. Wodzinowski, S. Kołodziejski i dr H. Barto-
szewski – członkowie Komisji Technicznej odleciała do Smoleńska. Skarżyński spo-
tkał się z dowódcą niemieckiej kompanii propagandy por. Slovenzikiem oraz naocznie 
zapoznał się ze stanem prac ekshumacyjnych w lesie Kozie Góry koło Katynia. Po 
powrocie do kraju 18 kwietnia złożył sprawozdanie z wyjazdu na posiedzeniu ZG 
PCK, w którym stwierdził m.in. w Katyniu znajdują się częściowo odkopane masowe 
groby polskich oficerów, którzy zostali zamordowani strzałami w tył głowy. Na  
podstawie znalezionych papierów można orzec, że mord nastąpił marzec – kwiecień 
1940 r. 

Skarżyński był organizatorem prac Komisji Technicznej, która w Katyniu dzia-
łała od 14 kwietnia do 7 czerwca 1943 r., a w jej pracach wzięło udział łącznie 12 
osób. Członkowie Komisji, pracując w bardzo trudnych warunkach, ekshumowali 
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4241 ciał, które pogrzebano w sześciu bratnich mogiłach (tzw. cmentarz PCK). Wy-
jątkiem było pogrzebanie w pojedynczych mogiłach gen. Mieczysława Smorawiń-
skiego i gen. Bronisława Bohatyrewicza. 

Opierając się na własnych spostrzeżeniach i raporcie Komisji. w czerwcu 
1943 r. Skarżyński sporządził „Sprawozdanie Poufne Polskiego Czerwonego Krzy-
ża. Raport z Katynia, które zakończył słowami prezesa W. Lacheta: „Mogiłami jest 
znaczona historia Polski (…) takiej mogiły jeszcze nie było”. 

Wcześniej, 22 kwietnia, Skarżyński złożył ustne sprawozdanie w gabinecie dy-
rektora jednego z banków Komisarzowi Walki Cywilnej przy Delegaturze Rządu 
Polskiego. 13 maja komendant główny AK, gen. S. Grot-Rowecki poinformował 
władze RP w Londynie o raporcie Skarżyńskiego. Sporządzony w czerwcu 1943r. 
raport z Katynia trafił do władz RP na uchodźstwie i stał się źródłem wiedzy na te-
mat katyńskiej zbrodni i podstawą dla działań podejmowanych w celu wyjaśnienia 
okoliczności zagłady polskich oficerów na terenie ZSRR. Treść Raportu trafiła do 
MCK w Genewie. W. Lachert wspominał: otrzymałem odpowiedź, że ingerencja  
M. Cz. Krz. względnie C. I C. nie może być tu zastosowana, ponieważ nie wpłynęły 
zgłoszenia od obu stron (Niemcy i Sowiety) pomiędzy którymi sprawa powinna być 
rozstrzygniętą.  

Raport Skarżyńskiego przechowywany był w tajnym archiwum PCK, uległ jed-
nak zniszczeniu w czasie powstania warszawskiego. Jak stwierdza jego autor, treść 
została odtworzona z brulionu, który on zachował. 

Skarżyński stał się niewygodną osobą dla Sowietów, gdyż był tym, który wi-
dział groby i zwłoki polskich oficerów pomordowanych przez NKWD oraz autorem 
raportu, zaś dla Niemców osoba, która oparła się ich naciskom. W Raporcie pisze: 
prosili [Niemcy – JR] mnie o udzielenie paru wywiadów w prasie, na co odpowie-
działem odmownie. Zażądali ode mnie wówczas listu opisującego co widziałem, dla 
opublikowania w prasie i podania wiadomości zagranicy (…) odpowiedziałem, że 
takiego listu nie napiszę.  

W efekcie ZG PCK wysłał na ręce dr. Heinricha wyciąg z protokołu, streszcza-
jącego sprawozdanie Skarżyńskiego. 

Pod koniec wojny i bezpośrednio po „wyzwoleniu”, Skarżyński ukrywał się pod 
zmienionym nazwiskiem. Zajmował się wówczas m.in. rozwożeniem wody sodowej 
do barów w nadwiślańskich miejscowościach (Miedzeszyn, Nowa Wieś). 

Wiosną 1945 r. krakowskiemu prokuratorowi R. Martiniemu zlecono zajęcie się 
sprawą katyńską w odniesieniu do osób, które odegrały istotną rolę w gromadzeniu 
dowodów winy sowieckiej oraz w rozpowszechnianiu wiedzy o zbrodni. Oprócz 
przedwojennego prezesa ZG ZLP F. Goetla oraz J. Mackiewicza i J.E. Skiwskiego, 
za którymi wysłano listy gończe, Martini podjął skuteczną próbę dotarcia do innych 
osób, które poddano przesłuchaniom. W połowie maja 1945 r. sędzia Karol Szwarc 
urzędowo wezwał Skarżyńskiego i poinformował go o prowadzonym śledztwie  
w sprawie katyńskiej. Skarżyński zanotował: powinienem zobrazować jak najdo-
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kładniej przebieg całej sprawy oraz poniekąd w moim własnym interesie podkreślić 
w zeznaniu wszystko to, co udawadnia winę niemiecką w zbrodni katyńskiej. Odpo-
wiedziałem sędziemu, że podkreślę wszystkie detale, stawiające władze niemieckie  
w swoistym im świetle, ale w zeznaniu moim nikt nie będzie mógł doszukać się tego, 
że mord katyński popełniony został przez Niemców.  

Sędzia Szwarc spotkał się trzykrotnie ze Skarżyńskim (26 i 29 czerwca oraz  
2 lipca 1945 r. w Falenicy, aby wymusić na nim w końcu „zeznania rodzaju syntezy, 
która by tę winę [tj. winę Niemców – J. R.] udowodniła”. Przesłuchania nie spełniły 
oczekiwań śledczych. Skarżyński przyjął godną podkreślenia postawę, pomimo 
grożącego mu niebezpieczeństwa. 

W tym czasie nie był już członkiem ZG PCK. Z dniem 1 maja 1945 r. został 
usunięty ze składu Zarządu. Zdaniem Skarżyńskiego niechętny stosunek nowej ad-
ministracji warszawskiej i władz sowieckich do dawnego ZG PCK można tłumaczyć 
kontaktami z AK, lojalnością wobec rządu londyńskiego, a głównie udziałem jego 
działaczy w pracach związanych ze zbrodnią katyńską. 

Do 31 marca 1946 r. Skarżyński pracował jako prokurent i kierownik działu pa-
pierniczego w Polskim Towarzystwie Handlu Zagranicznego w Warszawie. Tym-
czasem, w grudniu 1945 r. w Józefowie pod Warszawą, gdzie mieszkał, napisał dru-
gą część sprawozdania zatytułowaną „Sprawa katyńska po czerwcu 1943 r.”, w któ-
rym skoncentrował się na omówieniu działań PCK na dwóch odcinkach: naukowym 
opracowaniu dokumentów znalezionych przy zwłokach i przesłanych do Instytutu 
Medycyny Sądowej w Krakowie oraz na pertraktacjach między PCK a władzami 
niemieckimi w związku z wydawaniem zaświadczeń zgonu rodzinom poległych  
w Katyniu. Raport ów przekazany został radcy ambasady brytyjskiej w Warszawie 
R.M. Hankeyowi, a ten dostarczył go brytyjskiemu MSZ. 

Czując zagrożenie, Skarżyński opuścił wraz z rodziną nielegalnie Polskę 20 ma-
ja 1946 r., korzystając z pomocy struktur niepodległościowego podziemia. Droga 
ucieczki wiodła przez Niemcy, gdzie w Norymberdze obserwował Skarżyński prze-
słuchiwanych hitlerowskich zbrodniarzy. Tutaj też napisał wstęp do przygotowywa-
nej pracy „Polski Czerwony Krzyż w Katyniu”. Następnie podróżował przez Fran-
cję. W Paryżu, gdzie w czerwcu 1946 r. napisał „Krótki zarys losów Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Polsce podczas okupacji niemieckiej”. Następnie dotarł do 
Londynu. Przebywając jeszcze w Paryżu, 2 sierpnia 1946 r. wysłał na ręce por. He-
izmana w Londynie (nie udało mi się ustalić, kim on był) swoją pracę „Polski Czer-
wony Krzyż w Katyniu”, zaś w załączonym liście napisał m. in.: W obecnym stanie 
rzeczy publikacja tym celom (służeniu dobru i interesom narodu polskiego) by nie 
służyła. W ogniu udowadniania winy sowieckiej w mordzie katyńskim (…) jest na-
szym ostatecznym pociskiem. (…) Na terenie Kraju, gdzie jęczy pod pośrednim jarz-
mem sowieckim cały naród polski, wszczęcie ostatecznej polemiki o Katyniu przynio-
słoby tylko szkodę. Publikacja spowodowałaby utratę wolności i prawdopodobnie 
życia szeregu osób. 
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Fot. 2. Kazimierz E. Skarżyński. Zdjęcie z lat 50.  XX w. na emigracji w Kanadzie.  

Ze zbiorów rodzinnych Marii Skarżynskiej 
 
 
Z Paryża rodzina Skarżyńskich dotarła do Londynu. Tutaj, we wrześniu 1946 r. 

Skarżyński zeznawał przed Sądem Polowym Polskim, przedstawiając swoją działal-
ność jako sekretarz generalny PCK i swój udział w sprawach katyńskich. 

Po krótkim pobycie w Londynie, dzięki kontaktom w sferach przemysłowych 
Francji, Skarżyński udał się do Kanady, dokąd w 1949 r. dotarła jego rodzina.  
W Kanadzie kontynuował pracę dla Kompanii Credit Froncie – zarządzał majątkami 
ziemskimi w prowincji Saskatchewan, był hodowcą bydła. W 1952 r. przeniósł się 
do Calgary i tutaj dalej pracował dla Credit Froncie aż do przejścia na emeryturę  
w 1962 r. Córka Maria wspomina: Tata mało mówił o sobie – był zajęty tu w Kana-
dzie pisaniem. (…) Ojciec lubił polowania i często było międzynarodowe towarzy-
stwo u nas, złożone z różnych ludzi wykształconych, którzy uciekli od komunizmu po 
wojnie. (…) Kilka razy mówił gościom o Jego roli w Katyniu i pamiętam, że to go 
bardzo wzruszało co przeżył wtedy. (…) zawsze miał trochę smutku w oczach. 

18 września 1951 r. Kongres USA powołał Komisję Śledczą kierowaną przez 
przewodniczącego Izby Reprezentantów Raya Maddena, która zajmowała się spra-
wą katyńską. Efektem jej pracy jest 2360-stronicowy raport uznający winę sowiecką. 
Najcenniejszym świadkiem był K. Skarżyński, którego 32-stronicowe zeznanie „The 
were red prisoners” znalazło się w raporcie. W 1955 r. Skarżyński publikował  
w paryskiej „Kulturze”. 
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 W czasie, gdy mieszkał w Calgary, zaangażował się w działalność miejscowej 
Polonii: współtworzył polską parafię p.w. Matki Bożej Królowej Pokoju, sprowadził 
do niej polskiego kapłana. Kazimierz Skarżyński zmarł 10 czerwca 1962 r. i spoczął 
na cmentarzu w Calgary. 

Na zakończeniem zacytuję słowa Andrzeja Przewoźnika: Był jednym z tych ci-
chych bohaterów, którzy właściwie nie istnieją w świadomości historycznej i pamięci 
zbiorowej Polaków… Wolna Polska ma dług wobec takich osób jak on. Należy wie-
rzyć, ze nie zapomni o tym długu i obowiązku.  

Chciałbym jak najserdeczniej podziękować Pani Marii Skarżyńskiej z Calgary 
za pomoc w zebraniu materiałów na temat życia i działalności jej ojca oraz uzyskane 
fotografie rodzinne. 
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Summary 
 

Kazimierz Edmund Skarżynski (coat of arms Boncza) was born on 15 December 1887 in 
Kroczewo, in the Płońska ground as the son of Henry, the owner of Jedwabne and Mary 
Magdalene from Czarnowskich (coat of arms Raker.) 

After graduating from high school in Warsaw and Vienna, he started studying at the 
School of Political Studies in Paris and the Higher Institute of Commerce in Amsterdam ob-
taining a bachelor of science business. 

From 1913–1919 he worked in Transcaucasia for the French company Allah-Verdi, 
which dealt with the extraction of copper. After returning to the country, he took part in the 
war against the Bolsheviks; he was awarded the Cross of Valour. From 1924 to 1939 he was 
the vice president of the Steinhagen Saenger Factories Cellulose SA group, the French capital 
associated with the Credit Front. 

Since January 1940 he had served as Secretary for Polish Red Cross, on behalf of which 
he led an investigation of the Katyn massacre. The fruit of this was his report on Katyn, pre-
sented in June 1943. After the war, trying to avoid arrest, in May 1946 together with his fam-
ily Skarżynski illegally left Poland. Through Germany, France, and England he reached Can-
ada. He continued to work there for the Credit Front until his retirement in 1962. 
In Calgary, where he lived from 1952–1962, he was involved in the work of the local Polish 
community. Skarżynski Died on 10 June 1962 and was buried in the cemetery in Calgary. 
He is the author of the study entitled "Katyn", published in Paris in 1988. 
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Leonia z Machwicz-Machczyńskich Górska. 
Aktorka-amatorka i mistrzyni koronki klockowej 
 

 
Nie bójcie się […] wstępować na 
sceny amatorskie, zwłaszcza z celem 
dobroczynnym, pamiętając, że nie 
miejsce człowieka, ale człowiek  
miejsce zdobi, i że wszędzie można 
się stać użytecznym, z korzyścią dla 
siebie i dla innych1. 

 
 
 

Łomża przełomu XIX i XX wieku była miastem na wskroś prowincjonalnym,  
w którym jednak nie brakowało ludzi zaangażowanych w rozwój i promocję kultury. 
Wśród osób, które trwale zapisały się w historii miasta, znaleźli się Leonia i Henryk 
Górscy. Chociaż nazwisko Górski pojawia się w Słowniku biograficznym teatru 
polskiego2 Leonii, a tym bardziej Henryka w nim nie odnajdziemy. Para aktorów-
amatorów i zarazem animatorów lokalnego życia kulturalnego nie jest więc szerzej 
znana nie tylko łomżyniakom. Brakuje jej także w opracowaniach poświęconych 
historii Łomży i jej mieszkańców. Wypełnieniem tej luki będzie poniższe opracowa-
nie, przygotowane głównie w oparciu o materiały przekazane przez córkę Górskich 

__________ 
 
1 Marian Gawalewicz, O teatrze amatorskim, „Echo Muzyczne i Teatralne”, 1884, nr 52, s. 8. 
2 Słownik biograficzny teatru polskiego 1765–1965, t. 1, Warszawa 1973. 
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muzeum w Łomży3. Praca nie jest typową biografią. Z jednej strony jej zadaniem 
jest przedstawienie sylwetki Leonii Górskiej. Z drugiej zaś – ma ukazać zaangażo-
wanie Leonii i jej męża w lokalne życie kulturalne i społeczne w okresie zaborów.  
A jak widomo, nie był to czas, który sprzyjał takim inicjatywom. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fot. 1  
Leonia Górska w stroju 

z ozdobnym koronkowym 
kołnierzem swojego 

 autorstwa. 
 Zdjęcie z 1906 r. 

 Ze zbiorów Muzeum 
Północno-Mazowieckiego  

w Łomży 
 
Leonia z Machwicz-Machczyńskich Górska przyszła na świat 13 marca 1860 r.  

w Warszawie. Jej ojciec, Michał Machwicz-Machczyński, obywatel miasta War-
szawa, za udział w powstaniu styczniowym został zesłany na Syberię w 1864 r. Od 
tamtej pory słuch po nim zaginął. Matka Leonii, Aleksandra z Osmólskich, została 
__________ 
 
3 Życiorys Leonii z Machwicz-Machczyńskich Górskiej został spisany przez córkę Leonii – 

Leonię z Górskich Mejerową w 1973 r. Znajduje się w zbiorach działu historii Muzeum Pół-
nocno-Mazowieckiego w Łomży (dalej MPM/H lub MOŁ/H ). L. Mejerowa, Życiorys Leonii  
z Machwicz–Machczyńskich Górskiej (mps) MPM/H/PN 1. 
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sama z sześciorgiem dzieci4. Jako prawdziwa patriotka i społecznica zadbała jednak 
o to, aby zaszczepić w dzieciach potrzebę rozwoju kulturalnego w duchu patriotycz-
nym. Pod tym względem Leonia wyróżniała się na tle pięciorga rodzeństwa. Mogła 
pochwalić się nie tylko piękną barwą głosu, ale też szeroko pojmowanymi zdolno-
ściami artystycznymi. 

 
 

Na warszawskiej scenie 
 

Talent aktorski oraz ponadprzeciętne zdolności wokalne młodej Leonii do-
strzegł polski komediopisarz Marian Gawalewicz5, który początkowo sam wystawiał 
swoje utwory i występował jako aktor w teatrze amatorskim. Kiedy w 1881 r. zaczął 
kierować sceną Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności6, zaproponował pan-
nie Machczyńskiej udział w przedstawieniach aktorów-amatorów. Na tej scenie 
swoje kroki stawiało wielu wybitnych aktorów i aktorek (tu debiutowała m.in. znana 
bardziej jako pisarka Gabriela Zapolska)7. Teatr amatorski działający przy Towarzy-
stwie Dobroczynności stworzył więc doskonałe możliwości do rozwoju talentu mło-
dej warszawianki. Nie wiadomo dokładnie, kiedy Leonia debiutowała na deskach 
teatru amatorskiego, ale już maju 1881 r. dała się poznać jako utalentowana amator-
ka. Napisał o niej m.in. korespondent Kuriera Warszawskiego (12 maja 1881 r.). Oto 
jego opinia: (…) panna Leonia Machczyńska, udziałem swoim we wszystkich trzech 
sztukach i obrazach okazała się nie tylko chętną ale zdolną i wielce dla teatru dobro-
czynności pożądaną amatorką 8.  

__________ 
 
4 Tamże, s. 1. 
5 Marian Gawalewicz (1852–1910). Urodził się i zmarł we Lwowie. Polski dramatopisarz, po-

wieściopisarz i publicysta. W latach 1899–1901 był kierownikiem artystycznym Teatru Lu-
dowego w Warszawie, a następnie kierował teatrem w Łodzi. Zob. Słownik biograficzny teatru 
polskiego 1765–1965, Warszawa 1973, t. 1, s. 182. 

6 Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności zostało założone w 1814 r. Zajmowało budynek 
przy Krakowskim Przedmieściu. Na koncertach dobroczynnych występował m. in. młodziutki 
Fryderyk Chopin. Zob. E. Leś, Zarys historii dobroczynności i filantropii w Polsce, Warszawa 
2001, s. 45–48. 

7 Jej debiut pod nazwiskiem pierwszego męża (Gabriela Śnieżko-Zapolska) nastąpił 9 XI 1879 r. 
Początek jej kariery aktorskiej w Warszawie był owiany skandalem za sprawą głośnego ro-
mansu Zapolskiej z reżyserem i pisarzem Marianem Gawalewiczem. Zob. Słownik…, t. 1.,  
s. 833–834. Tu swoje kroki stawiały też inne aktorki scen warszawskich: m.in. Cichocka  
i Szlezygierówna. Zob. M. Gawalewicz, O teatrze amatorskim  „Echo Muzyczne i Teatralne”, 
1884, nr 52, s. 8. 

8 Wycinki prasowe i recenzje przedstawień z udziałem Leonii Machczyńskiej potem Górskiej  
w Zbiorach Specjalnych (Dokumentacja Teatralna) Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk 
(dalej: IS PAN/DT) nr inw.1531 (Kurier Warszawski z 12 maja 1881 r.). 
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Z kolei w innej gazecie o tym samym przedstawieniu z udziałem Leonii napisa-
no: Wczorajsze przedstawienie amatorskie w teatrzyku Towarzystwa Dobroczynno-
ści udało się wybornie. Grano tam m. in. nową sztukę Pan Przekora. Leonia wystą-
piła w roli Władysławy, synowicy tytułowego bohatera. Doceniono całą sztukę, ale  
z ról kobiecych uwagę recenzenta zwróciła postać kreowana przez Leonię: grano ją 
[sztukę – M.G.] w ogóle dobrze, odznaczyli się jednak: panna Machczyńska i pano-
wie: Kwiatkowski, Noralowski i Golański 9.  

 Leonia zwracała uwagę nie tylko udaną grą aktorską. Na scenie mogła też za-
prezentować talent wokalny, bowiem po ukończeniu pensji w Warszawie, uczyła się 
śpiewu na prywatnych lekcjach. Pięknym mezzosopranem śpiewała na deskach 
teatru zarówno łatwe, jak i wymagające większego przygotowania utwory. Co cie-
kawe, krąg zainteresowań utalentowanej dziewczyny nie ograniczał się do sceny. 
Leonia uczyła się też koronkarstwa klockowego w szkole pani Gabryel10. Nauka 
koronek klockowych – oprócz aktorstwa i śpiewu- była prawdziwą pasją Leonii, 
którą rozwijała przez całe dorosłe życie11. 

 
 

Między Warszawą a Łomżą 
 
Życie panny Machczyńskiej nie koncentrowało się jedynie na wielko miej- 

skiej Warszawie. Wielokrotnie przyjeżdżała w odwiedziny do rodziny w Ostrołęce  
i w Łomży. Tam również angażowała się w życie społeczno-kulturalne: brała go-
ścinnie udział w przedstawieniach, koncertach i spotkaniach dobroczynnych. Jako 
młoda i utalentowana dziewczyna z Warszawy, zyskała sympatię łomżyńskiej pu-
bliczności. I tak na przykład Leonia była prawdziwą gwiazdą jednoaktówki Folwark 
Primerose12 zagranej w czerwcu 1883 r. na rzecz restauracji kościoła farnego. Prze-
konywał o tym autor recenzji zamieszczonej w lokalnej gazecie: (…) panna Mach-

__________ 
 
9 „Nowiny” z 14 maja 1881 r. 
10 Koronki klockowe stały się popularne w Polsce w XVI w. dzięki królowej Bonie, która spro-

wadziła z Włoch nauczycieli tej techniki. Prawdziwy rozkwit koronkarstwa nastąpił w drugiej 
połowie XIX w. W 1883 r. w Zakopanem powstała Krajowa Szkoła Koronkarstwa. Jej funda-
torką była Helena Modrzejewska. Zob. M. Steczek, Koronkarstwo, Warszawa 1980, w róż-
nych miejscach. 

11 W zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży znajduje się zestaw koronek kloc-
kowych autorstwa Leonii Górskiej. Muzeum otrzymało je w darze, w 1973 r. Jest to album  
z kolekcją próbek koronek klockowych, która liczy ponad 300 wzorów wykonanych w okresie 
1880–1914 roku. MPM/E/ 2490/1-309. Inny zestaw koronek, złożony z ponad stu próbek, 
otrzymała szkoła im. H. Modrzejewskiej w Zakopanem (ZSZ nr 2 im. Heleny Modrzejew-
skiej). Zob. L. Mejerowa, Życiorys, s. 2. 

12 Tytuły sztuk z udziałem Leonii i Henryka Górskich zawiera tabela nr 1. 
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czyńska, warszawianka – gość na naszej scenie – była koroną przedstawienia. Okla-
skom nie było końca i miary13.  

W Łomży Leonia poznała przyszłego męża Henryka Górskiego (1859–1908), 
który był głównym księgowym Urzędu Akcyz w Łomży. Górskiego poznała zapew-
ne w czasie jednego z przedstawień w Łomży. Henryk, podobnie jak Leonia, był 
miłośnikiem Melpomeny i sam chętnie występował na deskach tamtejszego teatru 
amatorskiego14. W 1883 r. zagrali razem m.in. w sztukach: Fałszywe blaski, Bibiński 
i Werbel domowy. Jeszcze w tym samym roku zamierzyli się z największymi i naj-
trudniejszymi rolami w swoim życiu: rolą męża i żony, lecz nie na scenie, a w rze-
czywistości. Ślub został zawarty w drugiej połowie 1883 r.15. Pamiątką po tamtym 
wydarzeniu były piękne zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym mieszczą-
cym się w rodzinnym mieście panny młodej przy Krakowskim Przedmieściu16. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fot. 2. Portrety ślubne Leonii i Henryka Górskich wykonane w 1883 r. 

 Ze zbiorów Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży 
__________ 
 
13 Wycinki prasowe… IS PAN/DT nr inw.1531 („Echo Łomżyńskie” z 26 czerwca 1883 r.). 
14 Historia teatru amatorskiego w Łomży sięga 1849 r. Taka przynajmniej data widnieje na foto-

grafii przedstawiającej grupę kilkudziesięciu aktorów –amatorów teatru amatorskiego w Łom-
ży. Zdjęcie wykonane zostało w 1881 r. z okazji 32-lecia istnienia tego teatru. Niestety ciągle 
brakuje kompletnego opracowania historii teatru amatorskiego w Łomży. 

15 Między lipcem a grudniem 1883 r. Z programu teatralnego z 10 (22) lipca 1883 r. wynika, że 
Leonia występowała jeszcze jako panna Machczyńska. Zob. Programy teatralne z lat 1876– 
–1913 IS PAN/DT nr inw. 5038 (afisz nr 20).  

16 Zdjęcia na tekturze wykonane w warszawskim zakładzie fotograficznym Kostka i Mulert. 
MOŁ/H 475–476. 
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Działalność filantropijna małżeństwa Górskich.  
Występy i praca w teatrze amatorskim 
 

Po ślubie Leonia zamieszkała z mężem w Łomży. Górscy mieli dom przy jed-
nej z głównych ulic w mieście – ulicy Dwornej17. W tym domu Leonia i Henryk 
wychowali czworo dzieci – trzech synów: Jerzego, Bronisława i Zygmunta oraz 
córkę Leonię (ur. 1898)18. Wszyscy oni nie byli obojętni na urok Melpomeny.  

Górscy od samego początku aktywnie włączyli się w nurt życia kulturalne- 
go miasta. Należeli do większości towarzystw zakładanych w Łomży pod koniec  
XIX w. i w pierwszej dekadzie XX stulecia. Henryk był członkiem m.in. Towarzy-
stwa Wioślarskiego oraz Ochotniczej Straży Ogniowej19. Z kolei jako członek Towa-
rzystwa Dobroczynności, opieką otoczył kobiety, starców oraz biedne i osiero- 
cone dzieci. W działania ostatniego z towarzystw włączyła się też Leonia, która nale-
żała do koła pań-opiekunek wspierających Towarzystwo Dobroczynności. Na ła-
mach lokalnej prasy władze Towarzystwa Dobroczynności dziękowały m.in. pani 
Henrykowej Górskiej za przygotowanie przedstawienia charytatywnego i prosiły  
o „więcej”20. Górska wielokrotnie organizowała przedstawienia teatru amatorskiego, 
z których dochód przekazywany był na potrzeby ludzi starszych, ubogich i dzieci. 
Każda okazja była dobra, aby wspomóc biednych mieszkańców Łomży i okolic. 
Zwłaszcza w okresie bożonarodzeniowym nie zapominano o przygotowaniu jasełek 
oraz specjalnych zabaw choinkowych dla najmłodszych. Wyjątkowe jasełka urzą-
dzono 27 stycznia 1900 r. Zachowało się bowiem zdjęcie upamiętniające aktorów 
występujących tego dnia w sztuce M. Gawalewicza zatytułowanej Król Herod. Jed-
ną z ważniejszych ról – Diabła – zagrał mąż Leonii, Henryk Górski. Z kolei w pro-
gramie zabawy choinkowej urządzonej 27 grudnia 1906 r. można przeczytać, że 
wśród młodych wykonawców znalazła się ośmioletnia córka Górskich – Leonia, 
która miała m.in. odtańczyć polkę-węgierkę21.  

Górscy byli też zaangażowani w działalność Koła Muzycznego „Lutnia”, utwo-
rzonego w 1896 r. na wzór warszawskiego towarzystwa śpiewaczego o tej samej 
nazwie22. Koło Muzyczne okazało się bardzo potrzebną i pożyteczną instytucją. Jak 
__________ 
 
17 Była to dokładnie Dworna 21.Taki adres wskazała Leonia Górska w ogłoszeniu reklamowym 

dotyczącym nauki koronek klockowych w tygodniku „Wspólna Praca” (dalej WP) - zob. WP, 
1911, nr 16, s.150. 

18 C. Nicewicz, Wpisany w pamięć pokoleń Henryk Mejer (1872–1945) , „Ziemia Łomżyńska”, 
1990, t. 4, s. 232. 

19 W zbiorach Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży znajduje się zdjęcie z 1882 r. przed-
stawiające Henryka Górskiego w stroju strażaka. MOŁ/H 282. 

20 „Echa Płockie i Łomżyńskie” (dalej Echa), 1902, nr 49, s. 2. 
21 Programy teatralne… IS PAN/DT, nr 5038 (afisz nr 69). Program zabawy dziecięcej  

z 27 grudnia 1906 r. 
22 Warszawskie Towarzystwo Śpiewacze „Lutnia” powstało w 1886 r. Założył je znany dyrygent 

i kompozytor Piotr Maszyński . Zob. http://www.lutnia.org.pl/Historia.html (30.03.2010). 
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można było przeczytać w jednym z numerów łomżyńskiej prasy, była to: sympatycz-
na instytucja (…) powołana do życia nie dla kształcenia amatorów jedynie w śpiewie 
i muzyce, ale i w celach ożywienia życia towarzyskiego, dostarczenia młodzieży go-
dziwej rozrywki i możności spędzenia wolnego czasu z pożytkiem dla zdrowia i umy-
słu23. Od 1901 r. w radzie koła zasiadał Henryk Górski, który został wybrany kasje-
rem. Przez kilka lat był wiceprezesem Koła Muzycznego. Do zadań rady należało 
m.in. opracowywanie programu artystycznego na dany rok. Szczególnym natęże-
niem artystycznym cechował się karnawał. Wówczas w sali Koła Muzycznego or-
ganizowano zabawy karnawałowe. Nie dość, że członkowie rady ustalali grafik za-
baw i spektakli, to niejednokrotnie sami w nich grali. I tak na przykład w dniu  
14 lutego 1901 r. specjalnie na zabawę karnawałową, przed uroczystą kolacją, pa-
nowie Henryk Górski i C.(?) Niziołomski przygotowali – i podobno bardzo dobrze 
odegrali-obrazek sceniczny Wśród lasu Jordana24. 

Małżeństwo Górskich najbardziej inspirowała scena. Przez długi okres Leonia  
i Henryk sami występowali jako aktorzy. Nie sposób wymienić tytuły sztuk i prze-
analizować wszystkie role zagrane przez małżeństwo Górskich. Cel pracy jest nieco 
inny, niemniej warto odnotować kilka istotnych spostrzeżeń. Chociaż Leonia i Hen-
ryk byli małżeństwem, wcale nie tak często grywali małżeństwo lub parę na scenie. 
Owszem, zdarzały się takie przedstawienia. Tak było m.in. w przypadku wspomnia-
nej już sztuki Fałszywe blaski Z. Mellerowej, w której Henryk grał literata Łubina,  
a Leonia jego żonę Leonorę (Eleonorę). W takim układzie zagrali jednak dopiero  
w 1907 r., a więc gdy Henryk miał 48 lat, a Leonia o rok mniej. We wcześniejszych 
latach Henryk grał w tej sztuce Ksawerego – pierwszego męża Leonory albo kuzyna 
Filipa. Co ciekawe, Leonia, czy jako dwudziestokilkulatka, czy dojrzała już kobieta, 
niezmiennie grała w tej sztuce żonę głównego bohatera.  

 O wiele częściej bywało, że Górscy grywali tego samego dnia, ale w rożnych 
sztukach. Z analizy programów teatralnych wynika, że Leonia najczęściej grała role 
pierwszoplanowe: córek, żon, matek. Natomiast Henryk sprawdzał się na ogół  
w rolach drugoplanowych. Bardzo często grywał kuzynów, parobków, służących, 
żołnierzy, baronów itd. Zdarzyła się jednak sytuacja na scenie, która w normalnym 
życiu byłaby niemożliwa. Otóż Leonia zagrała matkę Henryka (sic!). Tak było  
w 1891 r. w sztuce Krewniaki M. Bałuckiego. Górska wcieliła się w postać Anieli 
Dumskiej, a Górski grał jej syna Napoleona.  

Oto wykaz najważniejszych sztuk (komedii, dramatów oraz innych form sce-
nicznych) wystawionych w Łomży, w których wystąpili Leonia i Henryk Górscy  
(z uwzględnieniem celu, na jaki został przekazany dochód z danego przedstawienia): 

 

__________ 
 
23 Echa, 1898, nr 45, s. 2. 
24 Echa, 1901, nr 16, s. 2. 
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Data 
 
Tytuł sztuki / autor 
 

 
Role 

Leonii Górskiej  
z d. Machczyńskiej 

 

Role 
Henryka Górskiego Cel 

20
 I 

(1
II)

 1
88

2 

„Hannibal ante portas 
czyli  
Świdrzykowska jedzie” 
M. Gawalewicza 
 
„Napój miłosny” 

 
 
 
 
 
 
Rózia – wdowa 

Ludwik Żmirecki 
 
 
 

na opłatę  
wpisów gimna-
zjalnych 

26
 V

I  
(8

 V
II)

 
18

83
 

 „Fałszywe blaski”  
Z. Mellerowej 
 
„Folwark Primerose” 
(E. Cormona  
i F. Dutertre’a) 

Leonora – żona 
 
 
Maria 

Filip – kuzyn 
na reperację 
parafialnego 
kościoła (na 
kościelne organy) 

10
 (2

2)
 V

II 
18

83
 „Bibiński”  

 M. Gawalewicza 
 
„Werbel domowy”  
 M. Chomińskiego 

Maria – żona 
 
 
Basia – córka 
 

Hilary 
 
 
Józefek – wyrostek 
wiejski 

na dochód  
przytułku starców 
i kalek pod  
opieką Towarzy-
stwa Dobroczyn-
ności 

21
 I 

(2
II)

 1
88

4 „Bibiński”  
M. Gawalewicza 
 
„Flisacy” – komedia ze 
śpiewami W. Anczyca 

Maria – żona 
 
 
Resia – córka 

Hilary 
 
 
Walek parobek 

na opłatę wpisów 
za niezamożnych 
uczniów  
miejscowego 
gimnazjum 

3 
(1

5)
 X

 1
88

4  „Morderca” 
 
„Lekcja śpiewu”  
komedia ze śpiewami 
 Szobera 

 
 
Róża 

Jan – ogrodnik 
 
 
 

 
jw. 

 

12
 (2

4)
 II

I 1
88

5 

„Chleb ludzi bodzie”  
J. Blizińskiego 
 
„Podejrzana osoba”  
St. Dobrzańskiego 
 
„Spotkanie”  
komedia ze śpiewami 

 
 
 
 
 
 
Julia 

Marcin 
 
 
Zdziebko – służący 
Floriana 

 
na dochód 
miejscowego 
Towarzystwa 
Dobroczynności 
 

10
 (2

2)
 V

 1
88

7 „Ze strachu” 
 
„Kwiat (z) Tlemcenu” 

Berta de Sorete 
 
Julia 

Robert d’ Albinos 

jw. 
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31
 V

 (1
2 

V
I) 

18
87

 
“Bilecik miłosny”  
M. Bałuckiego 
 
“Jeden kroć”  
L. Madejskiego 

 
 
 
Baronowa 

Marian 
 
 
Baron 

na dochód 
Towarzystwa 
Straży Ogniowej 

7 
(1

9)
 V

 1
88

9 

„Inżynierowie jadą”  
 S. Borowskiego 
 
 
„O Józię”  
M. Bałuckiego 

Finia sąsiadka 
 
 
 
Malwina – żona 

Miernicki Adam 
 
 
 
Zygmunt krewny 

na Straż Ogniową 
i Towarzystwo 
 Dobroczynności 
(po połowie) 

 

10
 (2

2)
 V

I 
18

89
 

„Fałszywe blaski”  
Z. Mellerowej 
 
„Grube ryby”  
M. Bałuckiego 

Leonora – żona Filip – kuzyn 
 
 
Onufry Ciaputkie-
wicz emeryt 

jw. 

5 
(1

7)
 V

 1
89

0 

„Marcowy kawaler” 
J. Blizińskiego 
 
„Chłopi arystokraci”  
obraz ludowy  
W. Anczyca 

Pawłowa –
gospodyni 
 
Marysia – 
wychowanka  
Wojciecha 

Heliodor literat 
 
 
Szczepan żołnierz 

na 
Towarzystwo 
Dobroczynności 

29
 V

III
 1

1 
(IX

) 1
89

0 „Jesienią”  
L. Świderskiego 
 
„Biała kamelia” 
 
„Kalosze”  
A. Fredry 

 
 
 
Hrabina 
 
 

Kleofas Kawalerski 
 
 
 
 
Leander Inicki 

jw. 

1(
13

) V
I 1

89
1 „W Alpach”  

 Z. Mellerowej 
 
„Bogu dzięki! Już 
nakryte”  L. Goziana 

Nella Angelo 
 
 
Marcin 

jw. 

25
 X

I (
7X

II)
 

18
91

 

„Krewniaki”  
 M. Bałuckiego 

Aniela Dumska Napoleon, jej syn 

jw. 

26
 I 

 (7
 II

) 
18

92
 

 „Nad mogiłą”  
wiersz  
E. Wasilewskiego 
 

+ -- jw. 
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3 
(1

5)
 II

I 8
93

 „Ze strachu” Berta 
 

Robert 

jw. 

19
 II

  (
3 

III
) 1

89
4 

„Gramatyka” 
 S. Koźmiana 
 
„Anglicy na wsi”  
 komedia ze śpiewami 
Bełzy, muzyka. Tatar-
kiewicza 

 
 
 
Zosia 

Główkiewicz 

brak 

19
 (3

1)
 II

I 1
89

4 

„Influenza” – kroto-
chwila 
 
„Wigilia  
św. Andrzeja” 
sztuka ludowa  
ze śpiewami 
i tańcami F. Domnika, 
muzyka  
M. Świerzyńskiego 

 
 
 
Józefowa 
 

Strachowicz 
 
 
Stach Badyl na opłatę wpisów 

za niezamożnych 
uczniów  
miejscowego 
Gimnazjum 

31
 II

I 1
89

5 

„Bilecik miłosny”  
M. Bałuckiego 
 
„Reveries  
Neapolitaines”  
G. Donizettiego 
 
„Jesienią” 

 
 
 
śpiew 

Edmund 
 
 
 
 
 
 
Kleofas 

na biednych  
z osady Grajewo 

13
 (2

5)
 V

III
 

18
95

 

„Fałszywe blaski” 
Z. Mellerowej 
 
„Moja córeczka” 
E. Lebiche’a 

Leonora żona 
 
 
 
 

Ksawery 
 
 
Trebuchard 

na pogorzelców 
osady Grajewo 

28
 IV

 (1
0 

V
) 

18
96

 

„Marynarz”  
obrazek dramat.  
Theriere’a 
 
„Moja córeczka”  
E. Lebiche’a 

Hrabina  
de Meyran 

 
 
 
 
Trebuchard 
 

na wpisy dla 
niezamożnych 
uczennic miejsc. 
Gimnazjum 
(połowa dochodu) 

28
 X

 (9
 X

I) 
18

96
 

„Pan i Pani”  
żart sceniczny  
A. Dreyfussa 

Pani  

na Towarzystwo 
Dobroczynności 
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19
 (3

1)
 X

II 
18

97
 

„Tajemnica”  
wł. komedia 

Hrabianka Livia  

jw. 

19
 IV

 1
89

8 

„Mankiet”  
E. Verconsina 

+  

jw. 

27
 I 

19
00

 

„Król Herod” 
 M. Gawalewicza 

 Diabeł 

brak 

19
 IV

 1
90

2 

„We czworo” 
M. Gawalewicza 
 
„Piosnka wujaszka”  
J.A. Fredry  

domino różowe Stefan 
 
 
Władysław 

na korzyść 
Koła 
Muzyki 
Orkiestralnej 

4 
IV

 1
90

3 

„Nieoszlifowany 
diament”  
K. Hoffmanowej 
 
„Przyjaciel”  

 
 
 
 
Renata – żona 

Baron Skalski 

brak 

27
 V

III
 1

90
4 

„Iskierka”  
E. Paillerona 
 
 
„Polowanko”  
krotochwila Jordana 

Pani de Renat  
– wdowa 
 
 
 
Bonifacy 

 

brak 

17
 II

I 1
90

7 

„Fałszywe blaski” 
Z. Mellerowej 

(E ) Leonora – żona 
Łubina 

Łubin literat 
na miejscowy 
przytułek dla 
starców 

10
 II

I 1
91

3 
 

„To nie legenda” 
Maryloona 
 

Duch matki  
Wandy 

 

brak 

 
Tabela opracowana na podst. programów teatralnych zawierających tytuły sztuk z udziałem 

Leonii i Henryka Górskich. 
 

Źródło: zbiory specjalne Instytutu Sztuki PAN. 
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Z analizy programów teatralnych wynika, jak ciekawym i bogatym dorobkiem 
aktorskim mogli pochwalić się Górscy. W miarę upływu czasu, Leonia i Henryk 
coraz częściej zajmowali się reżyserią przedstawień teatralnych. Zaznajamiali mło-
dych aktorów-amatorów z tajnikami sztuki aktorskiej nie tylko na deskach teatru. 
Niejednokrotnie próby odbywały się w ich domu. Zarówno publiczność, jak i lokal-
na prasa (recenzenci) doceniali wkład małżeństwa Górskich w rozwój tej kulturalnej 
instytucji. Żywili nadzieję, że dzięki ich zaangażowaniu teatr amatorski w Łomży 
powróci do lat swej świetności sprzed kilku dekad, co potwierdzają słowa:  
Ostatnie widowisko (październik 1902 r.) pod egidą pp. Górskich, wybornie udane, 
odtworzyło nam pamięć dawnych lat i daje nadzieję, że umiejętnie kierowane Koło 
amatorów z czasem może dorównać poprzednikom i godnie dochowywać będzie 
pozostawioną przez nich spuściznę25. 

Trudno porównywać małżeństwo Górskich do Mariana i Jadwigi Śmiarow-
skich, którzy sprawowali mecenat nad teatrem amatorskim od lat 70. XIX stulecia26. 
Można za to z całą pewnością stwierdzić, że Górscy starali się kontynuować dzieło 
swych wybitnych poprzedników. Wspierali łomżyński teatr amatorski na każdym 
polu: finansowym, aktorskim i reżyserskim.  

Rok 1905 był kluczowy dla rodziny Górskich z dwóch powodów. Po pierwsze 
w Łomży, podobnie jak w wielu innych polskich miastach pod zaborem rosyjskim, 
doszło do strajku młodzieży szkolnej. W strajku udział wzięli też synowie Leonii  
i Henryka, którzy na dalsze studia zmuszeni zostali do wyjazdu za granicę do Austrii 
i Niemiec27. W wyniku rewolucji 1905 r. na ziemiach Królestwa Polskiego powstały 
większe możliwości działania społecznego28. Już w 1906 r. utworzono stowarzysze-
nie kulturalno-oświatowe, jakim była Polska Macierz Szkolna. W próby utworzenia 
namiastki polskiego szkolnictwa w Łomży włączyli się Leonia i Henry Górscy. Zna-
leźli się nawet w zarządzie łomżyńskiej Macierzy. Niestety, żywot tej organizacji  
w legalnej formie był bardzo krótki29. Natomiast w maju 1906 r. otwarto w Łomży 
pierwszy ogródek jordanowski przy ul. Bernatowicza. Zdaniem Leonii Mejerowej, 
to jej matka miała założyć łomżyński ogródek. Jest to prawdopodobne, ale poza 
relacją córki, brakuje innych dokumentów potwierdzających te informacje. Pewne 
jest natomiast, że jeden z synów Leonii i Henryka – Bronisław – przez pewien czas 

__________ 
 
25 Kilka słów o teatrze amatorskim w Łomży [w:] Kalendarz Łomżyński na rok 1903, Łomża 

1902, s. 71. 
26 Zob. A. Dobroński, Rodzina Śmiarowskich, „Ziemia Łomżyńska”, 1987, t. 3, s. 279. 
27 Niestety, nie udało mi się ustalić, w których łomżyńskich szkołach uczyli się synowie państwa 

Górskich. Pewne jest natomiast, że córka Leonia ukończyła pensję Marii Korzeniowskiej  
w Łomży.  

28 E. Leś, dz. cyt., s. 60–67. 
29 Działalność Polskiej Macierzy Szkolnej została w 1907 zakazana przez władze carskie. Reak-

tywowana dopiero w 1916 r, r., działała do 1939 r. 
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był instruktorem sekcji gimnastycznej, skupiającej kilkadziesiąt starszych dzieci, 
które spotykały się na zajęciach w ogródku jordanowskim30.  

Niezależnie od powodzenia inicjatyw społecznych, podejmowanych przez łom-
żyńskie elity, Henryk Górski do końca był zaangażowany w sprawy dotyczące lo-
kalnej społeczności. Zmarł w 1908 r., w wieku 49 lat. Został pochowany na łomżyń-
skim cmentarzu. W pamięci mieszkańców Łomży zachował się jako opiekun wdów 
i sierot. Tymczasem jego żona i dzieci podzieliły los osób, które dotąd mogły liczyć 
na bezinteresowną pomoc z jego strony. Leonia została sama z czwórką dzieci wkra-
czających w dorosłe życie. Na nią też spadł obowiązek kontynuowania działalności 
filantropijnej, którą przez niemal ćwierć wieku prowadziła wraz z mężem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 3. Grupa Sokołów w ogródku jordanowskim. Łomża, lipiec 1907 r. 
 ( według opisu na odwrocie).  

Po prawej – instruktor Bronisław Górski. Na zdjęciu widać też jego siostrę Leonię  
(siedzi, szósta z lewej).  

Ze zbiorów Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży 
 
 
 

__________ 
 
30 J. Dziarski, Narodziny łomżyńskiego sportu, „Ziemia Łomżyńska”, t. 4, Łomża 1990, s. 117. 

Synowie Leonii i Henryka należeli do Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.  
W zbiorach łomżyńskiego muzeum znajdują się zdjęcia Bronisława i Zygmunta ze zlotu „So-
koła” w 1906 r. MOŁ/H 277–278. 
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W świecie koronek – wystawy i nagrody. Reżyseria i współpraca z „Lutnią” 
 

Oprócz teatru, pasją Leonii były koronki klockowe. Koronkami przyozdabiała 
własne stroje oraz wykorzystywała je jako dekoracje wnętrza mieszkania. Swoim 
talentem dzieliła się z innymi, poprzez naukę miejscowych kobiet popularnej wów-
czas sztuki koronkarskiej. Leonia także i na tym polu, mogła liczyć na wsparcie mę-
ża, który nie szczędził pieniędzy na zakup wszystkich niezbędnych przyrządów31. 
Dopiero jednak po śmierci Henryka, Górska zaczęła udzielać lekcji nauki koronek 
klockowych na szerszą skalę. W styczniu 1910 r. otworzyła przy ul. Dwornej (za-
pewne w domu) szkołę koronkarstwa. Naukę podzieliła na kilka kursów. Lekcje 
zbiorowe odbywały się dwa razy w tygodniu, po dwie godziny. Osoby, które chcia-
łyby ukończyć kurs szybciej, mogły liczyć na indywidualne lekcje i wskazówki. 
Także te z pań, które miały już doświadczenie w pracy koronkarskiej, mogły nabyć  
u pani Górskiej wszelkie desenie wstawek, koronek, karczków, kwadratów, oszywek 
do chustek do nosa, szalików, laufrów [wąskie, podłużne serwetki na stół – M.G.], 
narożników do poszewek itp32. W następnym roku na łamach łomżyńskiego tygo-
dnika, Leonia zamieściła ogłoszenie o nauce koronek. Udzielała lekcji bezpłatnie, ale 
być może chcąc podreperować domowy budżet, udzielała też lekcji odpłatnie. Za 
lekcję brała 6 rubli33. Nie wiadomo dokładnie, ile miała uczennic. Dzięki wspomnie-
niom jednej z nich, Antoniny Okońskiej, znane są niektóre nazwiska mieszkanek 
Łomży, które skorzystały z oferty pani Górskiej. Były to m.in.: pani profesor Do-
browolska, wykładająca na pensji p. Korzeniowskiej w Łomży, pani Wilczyńska- 
żona nauczyciela, a także Rosjanka – żona sekretarza gubernatora łomżyńskiego34.  

Młodziutka Antonina Okońska o kursie nauki koronek dowiedziała się z ogło-
szenia. Za zgodą matki zapisała się w 1912 r. na trzymiesięczny kurs. Oto jaki obraz 
pani Górskiej i jej metod nauczania zapisała w pamięci: Pani Górska z ogromnym 
zamiłowaniem podchodziła do formy nauczania. Sprowadzała nici z zagranicy ze 
Szwajcarii. Wzory wykłuwała samodzielnie, a była to syzyfowa praca. (…) widziały-
śmy w swojej nauczycielce tyle poświęcenia, że do nauki koronek podchodziłyśmy 
 z zapałem i uczyłyśmy się pilnie. Wykład p. Górskiej był tak przystępny, że zaczerp-
nięte wiadomości realizowałyśmy szybko przez wykonanie koronek35. 

__________ 
 
31 W zbiorach działu etnografii łomżyńskiego muzeum, oprócz zestawu koronek, znajduje się 

przyrząd służący do przytrzymywania nici, niezbędny do wyrobu koronek klockowych. Ów 
przyrząd należał do Leonii Górskiej. Miała go otrzymać od Henryka Górskiego. Był to praw-
dopodobnie prezent dla przyszłej żony (na przyrządzie wyryta jest data: 10.11.1882 r.). 
MPM/E/ 2491. 

32 WP, 1910, nr 25, s. 7. 
33 WP, 1911, nr 16, s. 150. 
34 Wspomnienia Antoniny Okońskiej o nauce koronek klockowych u Leonii Górskiej – 

MOŁ/H/PN 25, s. 1. 
35 Tamże, s. 1. 
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Okońska była pełna podziwu dla pracy pani Górskiej. Dostrzegała w jej ruchach 
wielką precyzję, co doceniała tym bardziej, że chociaż w jej oczach była już „starą” 
kobietą (miała wówczas nieco ponad pięćdziesiąt lat), miała doskonały wzrok. A ten 
był niezbędny, aby spod rąk koronkarki wychodziły małe dzieła sztuki: Pani Górska 
wykonywała gipiury białe i kolorowe, które były przecudne; był to prawdziwy artyzm 
wykonywany ręką kobiety o srebrnych włosach. Pani Górska była w podeszłym wie-
ku, ale wzrok miała sokoli 36.  

Leonia uczyła nie tylko w domu na kursach. Od władz gubernialnych zdobyła 
pozwolenie na nauczanie więźniarek. Dwa razy w tygodniu przychodziła do łom-
żyńskiego więzienia37. Zasługą Leonii Górskiej była więc aktywizacja zawodowa 
młodych dziewcząt i kobiet, których życie nie potoczyło się najlepiej. Więźniarki 
otrzymywały pieniądze za swoje „wyroby” w momencie opuszczenia placówki. 
Poza murami więziennymi nie zostawały więc bez środków do życia i miały możli-
wość dalszego zarobkowania. Leonia miała też prowadzić warsztaty pracy w sekcji 
koronkarstwo i hafciarstwo, które zorganizowało Towarzystwo Domu Zarobkowe-
go, działające w starym powięziennym budynku przy ul. Wiejskiej38. 

Górska prowadziła szkołę koronkarską do wybuchu I wojny światowej. Do tego 
czasu z zamiłowaniem szerzyła znajomość sztuki wykonywania koronek klocko-
wych wśród mieszkanek Łomży i okolic. Była doświadczoną i utalentowaną koron-
karką. Miała na tym polu niemałe osiągnięcia. Jako pierwsza miała zastosować alfa-
bet w koronkarstwie klockowym. Na wystawie w Pradze czeskiej w 1912 r. otrzy-
mała nawet wyróżnienie za ośmiowiersz wykonany w koronce39. Niewykluczone, że 
była to ta sama koronka, którą Leonia zaprezentowała na wystawie robót kobiecych 
w Łomży zorganizowaną w lutym 1912 r.40. Na zdjęciu przedstawiającym fragment 
wystawy koronek w Łomży, w centralnym punkcie, widać koronkę z ciekawym 
ośmiowierszem o tematyce religijnej: 

Wiara święta niechaj spłynie 
Do serc waszych i oświeci 
Serce, duszę a nie zginie 
Żadne z bożych dzieci 
Wszak pójdziecie przed Tron Boga 

__________ 
 
36 Tamże, s. 1. 
37 Życiorys, s. 2. 
38 WP, 1911, nr 8, s. 74. 
39 Życiorys, s. 2.  
37 Początkowo miała to być osobna wystawa robót kobiecych. Zapisy kobiet chętnych do udzia-
łu w wystawie prowadziła Leonia Górska we własnym domu przy ul. Dwornej, o czym infor-
mowała za pośrednictwem „Wspólnej Pracy” – zob. WP, 1911, nr 11, s. 98–99. Ostatecznie 
wystawę włączono najprawdopodobniej do Wystawy Ruchomej Przemysłu Krajowego, gosz-
czącej w Łomży w pierwszym kwartale 1912 r. – zob. WP, 1911, nr 19–20, s. 184–185. 
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Rozważcie co to trwoga 
Miłość w sercu niechaj gości 
Bo nic bez wiary, miłości. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fot. 4. Wystawa koronek w Łomży luty–marzec 1912 r. 
Ze zbiorów Muzeum Północno-Mazowieckiego w Łomży 

 
W dalszym ciągu Leonia pozostała wierna Melpomenie. Poprzez reżyserię 

krótkich form teatralnych, zaangażowała się w zbiórki pieniędzy urządzane na rzecz 
instytucji charytatywnych oraz szpitala. Przy okazji Święta Kwiatów, zwanego popu-
larnie „kwiatkiem” Leonia urządzała  „żywe obrazy”. Na przykład 24 września 1911 r. 
staraniem Leonii urządzono w ogrodzie miejskim taki „żywy obraz”, który łomżyń-
ska publiczność przyjęła z entuzjazmem, pomimo nie najlepszego oświetlenia i sa-
mego usytuowania obrazu41. Wydaje się, że ta forma sceniczna przypadła do gustu 
łomżyńskiej publiczności. Świadczy o tym inny „żywy obraz”, który Leonia Górska 
zaprezentowała ponad miesiąc później w czasie wieczoru urządzonego w rocznicę 
śmierci Marii Konopnickiej w domu p. Kowalskiego przy ul. Dwornej: Największą 
atrakcją wieczoru był żywy obraz, przedstawiający zbratanie się wszystkich stanów. 
Około postaci Konopnickiej zgrupowało się 25 osób, z różnych sfer i zawodów,  
__________ 
 
41 WP, 1911, nr 39, s. 388–389. 
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a więc krakowianki i krakowiacy, wieśniaki i wieśniaczki, tutejsze kurp, wyrobnik, 
kowal szewc, kucharz, jeden kostium kontuszowy, kilka tużurkowych i toalet balo-
wych. W ugrupowaniu obrazu dopomogli pani Górska i pan Skiwski42.  

Leonia współpracowała też z Janem Czochańskim, uczniem krakowskiej szkoły 
dramatycznej, który zorganizował teatr w Łomży43. Pani Górska wielokrotnie służy-
ła pomocą i doświadczaniem przy organizacji kolejnych przedstawień. Tak było 
m.in. w październiku 1911 r., kiedy w charakterze reżyserki przygotowała aktorów –
amatorów „Lutni” do występu w sztukach o wysokich walorach artystycznych (za-
grano m.in. fragmenty Marii Stuart Słowackiego)44. Jeszcze w tym samym miesiącu 
Górska jako jedyna kobieta spośród siedmiu wybranych osób znalazła się w zarzą-
dzie „Lutni”. A już 17 grudnia 1911 r. odbył się w siedzibie Koła Muzycznego wy-
stęp „odświeżonego” chóru mieszanego, nad którym Górska sprawowała opiekę45. 
Można więc, powiedzieć, że po śmierci męża Leonia nie ograniczyła kontaktów 
towarzyskich. Wręcz przeciwnie, jeszcze bardziej zaangażowała się w działalność 
społeczno-kulturalną. W pewnym sensie przejęła funkcję męża w Kole Muzycznym 
„Lutnia”, zasiadając w zarządzie. Tym samym Leonia należała do nielicznego grona 
łomżanek, które odgrywały istotną rolę w życiu kulturalnym i towarzyskim miasta 
także po śmierci małżonka.  

 
 

Wyjazd z Łomży. Sztuki Maryloona 
 
Wybuch I wojny światowej zastał Leonię w Czernihowie, która do miasta poło-

żonego nad Desną wybrała się w odwiedziny do siostry. Nie był to jedynie wyjazd 
rekreacyjny, bowiem także tam Leonia zaangażowała się w działalność społeczną  
i artystyczną. Organizowała m.in. odczyty i przedstawienia na rzecz niezamożnej 
młodzieży w Związku Młodzieży Polskiej w Czernihowie46. Tu Leonia wystawiała 
m.in. sztukę Czar wiosny, którą napisał tajemniczy Maryloon. Pod tym pseudoni-
mem kryła się najprawdopodobniej sama Leonia Górska. Znane są trzy sztuki Mary-
loona. Dwie z nich były grane. Wspomniany już Czar wiosny oraz To nie legenda 
wystawione były m.in. w teatrze Czochańskiego w Łomży w 1913 r. Co ciekawe,  
w obu tych sztukach wystąpili członkowie rodziny Górskich. Sama Leonia (matka) 
zagrała ducha matki Wandy w komedii To nie legenda, natomiast jej syn Bronisław 

__________ 
 
42 WP, 1911, nr 44, s. 444. 
43 H. Majewska, J. Czochańska-Kruk, Fragmenty życia i działalności Jana Czochańskiego, War-

szawa 1966 (mps) w zbiorach muzeum w Łomży MPM/H /PN 133. 
44 WP, 1911, nr 39 , s. 389 i WP, 1911, nr 41, s. 410. 
45 WP, 1911 r., nr 51, s. 518. 
46 Programy koła teatralnego w Czernihowie – MOŁ/H 284–285. Na pierwszym z programów 

widnieje data 24 kwietnia 1917 r., natomiast na drugim 26 września 1917 r. 
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wcielił się w postać Władka, służącego w jednoaktówce Czar wiosny47. Jak można 
przeczytać w liście Leonii Mejerowej (córki), ostatnia ze sztuk napisanych przez 
matkę pt. Czy Fantazja? miała zwrócić uwagę krakowskiego reżysera i aktora Mak-
symiliana Węgrzyna. Niestety, wybuch I wojny światowej pokrzyżował plany jej 
wystawienia48. Nie wiadomo, czy później sztuka doczekała się swojej premiery na 
deskach teatru. Okazuje się jednak, że sztuka tego autora i o takim tytule została 
wydana drukiem w międzywojniu49. 

 Leonia Górska ponownie zamieszkała w Łomży w 1922 r. Nie ma informacji, 
jakoby aktywnie uczestniczyła w pracach łomżyńskiego teatru, choć niewykluczone, 
że w dalszym ciągu była konsultantem w teatrze Czochańskiego. Zważywszy na 
wiek Leonii, jaj ograniczona działalność na tym polu wydaje się uzasadniona. Jako 
sześćdziesięciokilkuletnia kobieta w dalszym ciągu miała uczyć koronkarstwa.  
W roku 1932 wyjechała do Kozienic, do zamężnej córki Leonii Mejerowej50. Ostat-
nie lata swego życia spędziła pod jej opieką. Leonia zmarła 19 listopada 1938 r. Zo-
stała pochowana z dala od rodzinnej Warszawy i bliskiej jej sercu Łomży, w głównej 
alei na cmentarzu w Kozienicach. 

Leonia Górska, choć nie urodziła się w Łomży, była z tym miastem mocno 
związana51. Ponad połowę życia spędziła w grodzie położonym nad Narwią. Niewy-
__________ 
 
47 IS PAN/DT nr inw. 5038. Program przedstawienia amatorskiego z 10 lutego 1913 r.  
48 Na podstawie listu Leonii Mejerowej do dyrektora Instytutu Sztuki PAN w Warszawie  

z 1962 r. Zob. ISPAN/DT/ nr inw. 1531.  
49Udało mi się dotrzeć do egzemplarza 32-stronicowej broszury z tekstem sztuki Maryloona Czy 

fantazja? Sztuka została wydana nakładem redakcji Odrodzenia w Katowicach (nie ma poda-
nego dokładnego roku wydania). Ukazała się w serii Książnica Wiedzy Duchowej pod nume-
rem 32. Przez wydawców została scharakteryzowana jako cudowna sztuka spirytystyczna 
podana z Górnych Sfer. Tematem sztuki jest wędrówka studenta-ateisty po zaświatach w to-
warzystwie tajemniczego Cienia. Zob. Maryloon, Czy fantazja?, Katowice b.d.  

50 Leonia Mejerowa była synową Henryka Mejera – dyrektora Szkoły Mierniczej w Łomży. Zob. 
C. Nicewicz, dz. cyt., s. 227–233. Wraz z mężem mieszkała w Kozienicach. Następnie prze-
niosła się do Łodzi. 

51 Prowincjonalne miasteczko wydało się Leonii niezwykle barwne i ciekawe. Miała własny 
egzemplarz pierwszej monografii Łomży autorstwa Leona Rzeczniowskiego, wydanej  
w 1861 r., którą otrzymała od Edmunda Dylewskiego, warszawskiego prawnika (na stronie 
tytułowej widnieje podpis ofiarodawcy). Co ciekawe, Leonia „uzupełniła” książkę o cenne za-
piski, aktualizując jej treść. O tym, że była to książka Leonii Górskiej świadczy pieczątka  
z jej imieniem i nazwiskiem. W podobny sposób sygnowała pocztówki ze zdjęciami Łomży, 
także opatrzone własnoręcznie dopisanym komentarzem właścicielki. Łomżyńskich śladów  
po Leonii jest znacznie więcej. Leonia Górska została uwieczniona na obrazie łomżyńskiego 
artysty-malarza Jerzego Wita Majewskiego. Znał on rodzinę Górskich, a obraz pt. Wnętrze  
fary namalował zapewne na jej zamówienie. W prawym dolnym rogu widać niewielką postać 
kobiecą, którą miała być Leonia. W liście napisanym w 1980 r. przez ostatnią właścicielkę  
obrazu Leonię Mejerową można przeczytać: Przy bocznych drzwiach artysta uwiecznił Mat- 
kę moją (Leonię Górską), a przy jednym z ołtarzy siebie w płaszczu...Obecnie obraz znajduje 
się w zbiorach łomżyńskiego muzeum. Szerzej zob. B. Deptuła, Obraz z tajemnicą 
http://www.4lomza.pl/index.php?wiad=200 (21.04.2010). 
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kluczone, że zrobiłaby karierę na warszawskich scenach, jednak jej życie potoczyło 
się inaczej. Los sprawił, że zamieszkała w Łomży i tu realizowała swoje plany  
i marzenia. Trzeba przyznać, że z dobrym skutkiem. Odwołując się do słów Gawa-
lewicza, umieszonych na początku tekstu, należy podkreślić, że Leonia była jedną  
z tych kobiet, które pozytywnie odpowiedziały na jego apel. Umiała bowiem wyko-
rzystać swoje talenty (nie tylko ten aktorski) na rzecz potrzebujących i tym samym 
była prawdziwą ozdobą Łomży.  

 

 

Summary 
 

Our work’s aim, on one hand,  was to present a figure of Leonia Górska. On the other 
hand - it was to show the involvement of Leonia and her husband in the local cultural and 
social life during the period of partitions. Leonia Górska, though not born in Lomza, was 
firmly bound with this town. She spent here more than half of her life. It’s where she met her 
husband, Henry, and where she  has been fulfilling her plans and dreams. Górscy, from the 
outset, have been actively engaged in cultural life of the city. They belonged to the majority of 
companies founded in Lomza in the late nineteenth century and first decade of the twentieth 
century. They were the initiators of the first jordan garden established in Lomza. Górscy were 
the most interested in theatre. For a long period Leonia and Henry performed on the local 
scene as actors-amateurs. At the same time, they devoted much attention to educating the next 
generation of Lomza’s Melpomene lovers. They have undoubtedly contributed to the devel-
opment of amateur theater in Lomza. Leonia, under the pseudonym Maryloon, wrote three 
performing arts, two of which were issued in Lomza before the outbreak of World War I. 
Apart from theater, Leonia was interested in bobbin lace. She shared her talent with others by 
teaching the local women the popular art of lace. After her husband's death she did not stop 
socializing. On the contrary, she became more involved in socio-cultural activities. Thus, 
Leonia Górska was one of the handful of Lomza residents, who played an important role in 
the cultural and social life of the city. 
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Burmistrzowie miasta Ciechanowca 
w latach 1944–1950 
 
 
W sierpniu 1944 roku, po kilkunastodniowych walkach (2–13 sierpnia), wojska 

sowieckie wyzwoliły Ciechanowiec1. Jeszcze w czasie toczących się w Ciechanow-
cu i jego okolicach walk, lokalna komórka Armii Krajowej powołała pierwszego, 
nieoficjalnego burmistrza miasta. Został nim Józef Pachołek – żołnierz Armii Kra-
jowej2. Jego zastępcą był Józef Mierczyński, przedwojenny prezes Spółdzielni Mle-
czarskiej w Ciechanowcu, żołnierz Armii Krajowej, brat słynnego dowódcy party-
zanckiego z czasów pierwszego Sowieta – Leona Mierczyńskiego3. Nie zachowały 
się żadne pisemne informacje na temat działałności pierwszego powojennego włoda-
rza miasta. Sam Józef Mierczyński wspominał, że jego zadanie polegało na ochronie 
życia i dobytku oraz na zaspokojeniu elementarnych potrzeb mieszkańców miasta4.  

Działalność Józefa Mierczyńskiego na stanowisku burmistrza miasta zakończy-
ła się prawdopodobnie pod koniec października 1944 roku. W późniejszym czasie, 
już jako radny wojewódzki, był on w latach 1944–1945 łącznikiem pomiędzy Miej-
ską Radą Narodową w Ciechanowcu a władzami powiatowymi5. Na czym polegała 
wówczas jego działalność, nie do końca wiadomo. Informacje na ten temat są bardzo 
lakoniczne. 
__________ 
 
1 Wyzwolenie miast i gmin przez armię radziecką i Ludowe WP 1944–1945. Informator, Warszawa 1977 

[Dodatek do nr 4/1977 do „Wojskowego Przeglądu Historycznego”], s. 21. 
2 Relacja ustna Józefa Mierczyńskiego z 20.07.1984 r. 
3 „Nasza Solidarność. Tygodnik NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” Gminy Ciechanowiec”, 

1990, nr 11, grudzień, s. 3. 
4 Relacja ustna Józefa Mierczyńskiego z 20.07.1984 r. 
5 Archiwum Państwowe w Białymstoku. Urząd Wojewódzki Białostocki (1944–1950). Wykaz członków 

PPR w Bielsku Podlaskim z wyszczególnieniem m.in. ich narodowości, sporządzony w Wydziale Po-
wiatowym w Bielsku Podlaskim. 26.10.1944. Sygn. 812, k. 6. 
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Pod koniec czwartego kwartału 1944 roku doszło do organizacyjnego ukonstytu-
owania się oficjalnych władz wojewódzkich w Białymstoku i powiatowych w Bielsku 
Podlaskim6. W tym samym czasie powołano do życia w Ciechanowcu Miejską Radę 
Narodową (Zarząd Miejski), w skład której weszło 20 przedstawicieli miejscowego 
społeczeństwa. Pierwszy zachowany protokół jej posiedzenia nosi datę 12 listopada 
1944 roku. Osobą pełniącą obowiązki burmistrza był wówczas Józef Kotkowicz.  
W niespełna miesiąc później, 10 grudnia 1944 r., podał się on do dymisji7.  

Powołano wówczas kolejnego po wyzwoleniu burmistrza miasta Ciechanowca: 
Zarząd miejski jest w komplecie – czytamy w sprawozdaniu Zarządu Miejskiego za 
miesiąc wrzesień 1945 roku – burmistrz Wojciech Woźniacki, zastępca Józef Kotko-
wicz, ławnicy: Henryk Paszkiewicz, Bolesław Nowakowski i Stanisława Gąsowska, 
zamieszkali w m. Ciechanowcu, wszyscy wchodzą w skład Miejskiej Rady Narodowej 
m. Ciechanowca8. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Wojciech Woźniacki – burmistrz Ciechanowca w latach 1944–1946 
(Zbiory Stanisława Rutkowskiego z Ciechanowca) 

__________ 
 
6 A. Pasko, Kulisy władzy ludowej w województwie białostockim (1948–1956), Białystok 2002, s. 22–25.  
7 S. Kwiatkowski, Ciechanowiec, Olsztyn 1983, s. 104. 
8 Archiwum Państwowe w Białymstoku. Starostwo Powiatowe w Bielsku Podlaskim (dalej cytuję: Staro-

stwo. Bielsk). Sprawozdanie sytuacyjne Zarządu Miejskiego w Ciechanowcu za miesiąc wrzesień 1945 
roku, Sygn. 54, k. 1. 
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Warto w tym miejscu wspomnieć, że organizacja ówczesnych władz opierała się 
na aktach prawnych uchwalonych przez Krajową Radę Narodową. Miejska Rada Na-
rodowa w Ciechanowcu była organem samorządowym i podlegała radom wyższego 
stopnia powiatowej i wojewódzkiej. Natomiast burmistrz reprezentował administrację 
państwową, kierował pracą Zarządu Miejskiego, sam zaś podlegał staroście i staro-
stwu powiatowemu9. Stan ten utrzymał się do reformy wprowadzonej w 1950 roku, 
polegającej na ujednoliceniu administracji państwowej wszystkich szczebli10. 

W pierwszych latach po wyzwoleniu Miejska Rada Narodowa w Ciechanowcu 
miała swą siedzibę w drewnianym, parterowym domu przy ul. Mickiewicza 3611. 
Przewodniczącym Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu był wówczas Stani-
sław Piotrowski, a jego zastępcą – Julian Świerżewski12. W pobliżu, przy tej samej 
ulicy, w dwóch murowanych domach, znajdował się posterunek Milicji Obywatel-
skiej. Posterunki MO powoływane były na terenie powiatu bielskiego przy każdym 
zarządzie gminnym13. Ponadto w mieście znajdowało się biuro władz gminnych14.  

Inżynier Wojciech Woźniacki sprawował funkcję burmistrza Ciechanowca do 
początku 1946 roku, gdy ustąpił z zajmowanego stanowiska z powodów zdrowot-
nych15. W sprawozdaniu sytuacyjnym za styczeń–luty 1946 roku znajdujemy infor-
mację o chorobie burmistrza i przejęciu obowiązków przez jego zastępcę.  

W tym samym czasie dokonano również zmiany władz gminych, które stały się 
ofiarą oczyszczania terenu Białostocczyzny ze zwolenników Polskiego Stronnictwa 
Ludowego, których podejrzewano o współpracę z podziemiem polityczno-wojsko-
wym. W ten sposób swoje stanowiska utracili wójtowie gmin: Ciechanowiec, Drohi-
czyn i Wyszki16. Wybory nowego burmistrza Ciechanowca zaplanowano na 6 marca 
1946 roku17. Dodatkowe informacje na ten temat znajdujemy w miesięcznym spra-
wozdaniu sytuacyjnym Urzędu Miejskiego w Ciechanowcu za lipiec 1946 roku,  
__________ 
 
9 Ustawa z dnia 11 września 1944 roku o organizacji i zakresie działania rad narodowych, [w:] Dziennik 

Ustaw RP nr 5 z 1944 roku, poz. 22. Patrz też: Dekret PKWN z dnia 23 listopada 1944 roku o organizacji 
i zakresie działania samorządu terytorialnego, [w:] Dziennik Ustaw RP z 1944 roku, nr 14 poz. 74. 

10 Ustawa z dnia 20 marca 1950 roku o terenowych organach jednolitej władzy państwowej, [w:] Dzien-
nik Ustaw RP z 1950 roku, nr 14, poz. 130. 

11 Lokalizacja ta była aktualna jeszcze w 1948 roku. W każdym z protokołów posiedzeń Miejskiej Rady 
Narodowej w Ciechanowcu, podawano, że odbyło się ono w lokalu Zarządu Miejskiego w Ciecha-
nowcu, przy ul. Mickiewicza Nr 36. Patrz: Starostwo. Bielsk. Sygn. 54, 55, 67. 

12 Starostwo. Bielsk. Sprawozdanie miesięczne Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu za miesiąc 
listopad 1945 roku, Sygn. 20, k. 4. 

13 Z. Romaniuk, Brańsk i okolice w latach 1939–1953. Reminiscencje zdarzeń, „Ziemia Brańska”, t. VI, 
Brańsk 1995, s. 16. 

14 S. Kwiatkowski, dz. cyt. s. 104. 
15 Faktycznym powodem jego odwołania była nieprawomyślność polityczna. Edward Wojtkowski – relacja 

ustna (nagranie magnetofonowe) – zbiory Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu.  
16 T. Danilecki, M. Zwolski, Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Bielsku Podlaskim (1944–1956), IPN 

Oddział w Białymstoku, Białystok 2008, s. 163. 
17 Starostwo. Bielsk. Sprawozdanie miesięczne sytuacyjne Zarządu Miejskiej Rady Narodowej w Ciecha-

nowcu za miesiąc styczeń – luty 1945 roku, Sygn. 20, k. 5–7. 
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w którym czytamy między innymi: Burmistrz m. Ciechanowca Wojciech Woźniacki 
z dniem 16 lipca r.b. rozpoczął urlop zdrowotny 4 tygodniowy. (pismo Starostwa 
Powiatowego w Bielsku Podl. z dn. 11.VII.46. N S.27/1/46). Zastępuje go wicebur-
mistrz Józef Kotkowicz. Stosownie do zarządzenia Wydz. Pow. w Bielsku Podl. z dn. 
17.VI.46. N S 27/1/46 w dniu 7.VII.46 r. M.R.N. dokonała wyborów nowego burmi-
strza m. Ciechanowca, którym został wybrany Ob. Józef Wasilewski mieszkaniec 
Ciechanowca18.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierwsza po wyzwoleniu Miejska Rada Narodowa.  

W pierwszym rzędzie siedzi burmistrz Wojciech Woźniacki. 1945 r. 
(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 

 
W czasie sprawowania urzędu burmistrza Ciechanowca przez Józefa Wasilew-

skiego zrealizowano kilka ważnych dla miasta inwestycji.  
W pierwszej kolejności należało przystąpić do remontu szkoły i dać jej koniecz-

ne wyposażenie (ławki, tablice, stoły itp.) – czytamy w liście Józefa Wasilewskiego  
z 1984 roku, w którym opisuje on swoją działalność na urzędzie burmistrza Ciecha-
nowca w latach 1946–1949.  

__________ 
 
18 Starostwo. Bielsk. Miesięczne sprawozdanie sytuacyjne Zarządu Miejskiego w Ciechanowcu za mie-

siąc lipiec 1946 roku, Sygn. 54, k. 14. 
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Kosztem otrzymanych kredytów z powiatu i województwa z akcji odbudowy wsi 
i miast, w wysokości około jednego miliona złotych – można było dokonać gruntow-
nego remontu szkoły i jej wyposażenia. 

Drugą b. ważną sprawą było zorganizowanie Ośrodka Zdrowia. Trudność po-
legała na tym, że nie było odpowiedniego lokalu. Z pomocą przyszedł dr Radziszew-
ski, zamieszkały we wsi Radziszewo-Króle, Gm. Ciechanowiec, który oddał na ten cel 
swój dom mieszkalny, piętrowy, położony w Ciechanowcu, przy [ulicy] Kościuszki. 
Po odpowiednim remoncie – przy fachowej pomocy i wskazówkach dr Olszewskiego, 
zamieszkałego w tym czasie w Ciechanowcu, przystąpiliśmy do odpowiedniego wy-
posażenia. Kredyty na remont i wyposażenie dostaliśmy z Wydziału Zdrowia w Biel-
sku Podlaskim i Białymstoku. 

Łaźnię Miejską należało odbudować od podstaw. Istniejąca łaźnia miejska do 
1939 r. została całkowicie zrujnowana. Kosztem miasta oddaliśmy i wyposażyliśmy 
całkowicie w 1948 r. oddając do użytku ludności miasta Ciechanowca. 

Do prowadzenia remontów w mieście konieczne było uruchomienie całkowicie 
zdewastowanej betoniarni miejskiej. Odbudowaliśmy ten obiekt własnymi siłami  
i kosztem miasta. Z materiałami takimi, jak cement i żwir nie było żadnych trudności. 
Betoniarnia produkując na potrzeby wsi i miasta – dachówkę cementową, cembro-
winy studzienne, płyty chodnikowe i słupki ogrodzeniowe, była wielką pomocą dla 
inwestycji miasta19. 

Sprawy odbudowy i uruchomienia betoniarni i cegielni należały do priorytetów 
ówczesnych ciechanowieckich władz. Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej  
w dniu 28 lutego 1947 r., obradującej pod kierownictwem ówczesnego przewodni-
czącego – Jana Decewicza, podjęto uchwałę o zaciągnięciu w Banku Polskim po-
życzki ... w wysokości 200.000 zł [...] na uruchomienie betoniarni i cegielni w Ciecha-
nowcu...20.  

Dynamiczna odbudowa i modernizacja Ciechanowca szły w parze z bardzo nie-
stabilną sytuacją polityczną władz miejskich. Na początku 1947 r. nastąpiły kolejne 
zmiany we władzach Ciechanowca. Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodowej 
odbytym w dniu 21 marca 1947 r. burmistrz Józef Wasilewski i nieobecny na posie-
dzeniu jego zastępca – Józef Kotkowicz, złożyli pisemne oświadczenia o rezygnacji 
z zajmowanych stanowisk. Pomimo że były to decyzje stricte polityczne, Miejska 
Rada Narodowa w Ciechanowcu uzasadniła ich rezygnacje względami osobistymi.  

W przypadku burmistrza i jego zastępcy stwierdzono, że pełnienie obowiązków 
burmistrza i prowadzenie własnego sklepu spożywczo-galanernyjnego jest b. uciąż-
liwe, zlikwidowanie sklepu, względnie przekazanie innej osobie spowodowało by 
utratę źródła dochodowego, które daje możliwość utrzymania jemu i jego rodzinie. 
__________ 
 
19 List Józefa Wasilewskiego z Białegostoku do Kazimierza Uszyńskiego z 20.10.1984 r. (Zbiory Mu-

zeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu). 
20 Archiwum Państwowe w Białymstoku. Powiatowa Rada Narodowa w Bielsku Podlaskim (dalej: PRN. 

Bielsk). Sygn. 25, k. 7. 
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Jak również pełnienie obowiązku wiceburmistrza Józefa Kotkowicza odbija się 
ujemnie na jego gospodarstwie rolnym. Miejska Rada Narodowa przyjmuje rezy-
gnację Józefa Wasilewskiego i Józefa Kotkowicza i prosi Ob. Starostę o wystąpienie 
z wnioskiem o zarządzenie nowych wyborów burmistrza i wiceburmistrza m. Cie-
chanowca21. 

Opisane powyżej wydarzenia były skutkiem ogólnopolskiej akcji, zapoczątko-
wanej już w drugiej połowie 1946 roku, mającej na celu oczyszczenie aparatu pań-
stwowo-samorządowego od reakcyjnych elementów wrogo usposobionych do Rządu 
Jedności Narodowej, której celem było wytypowanie i usunięcie z zajmowanych 
stanowisk niepewnych urzędników oraz kierowników zakładów i gospodarstw pań-
stwowych22. 

Zadeklarowana chęć ustąpienia ze stanowisk burmistrza i jego zastępcy spowo-
dowała ostry kryzys władz miejskich. Na kolejnym posiedzeniu Miejskiej Rady 
Narodowej Przewodniczący Komisji Kontroli Społecznej dr Olszewski Paweł składa 
rezygnację ustną swoją i członka tejże Komisji Seweruka Konstantego z prośbą  
o zwolnienie ich z pełnionych dotychczas obowiązków w Komisji Kontroli Społecz-
nej, motywując tym, że jest zmuszony poświęcić więcej czasu w swoim zawodzie, 
gdyż jako lekarz jest tylko jeden w Ciechanowcu i musi dojeżdżać do Nura oraz jako 
przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego Miejskiego Gimnazjum, poświęcić więcej 
czasu dla tegoż Gimnazjum23. 

Rezygnacja z pracy we władzach miejskich cenionego i powszechnie szanowa-
nego lekarza nie była chyba przypadkowa. Kryzys we władzach miejskich narastał, 
czego przykładem może być to, że kolejne posiedenie Miejskiej Rady Narodowej, 
zaplanowane na 28 maja 1947 r. nie odbyło się z powodu braku kworum24. Sam zaś 
Józef Wasilewski piastował formalnie stanowisko burmistrza przez kolejne dwa lata, 
aż do końca roku 1949, po czym zastąpił go Walerian Wojtkowski25.  

W pierwszej połowie 1949 r. władze miejskie w Ciechanowcu przystąpiły do 
przygotowywania wyborów nowego burmistrza, jego zastępcy i członków MRN. 
Zgodnie z wzorami zapożyczonymi w Związku Radzieckim rozpoczęto odgórne 
rozdzielanie mandatów do przyszłej MRN. Na posiedzeniu 23 marca 1949 r., uchwa-
łą nr 33, postanowiono mandaty do przyszłej MRN podzielić w następujący sposób: 
Gminny Związek Samopomoc Chłopska, spółdzielczość, komenda MO, Liga Ko-
biet, straż pożarna, związki zawodowe, cech rzemieślników, zrzeszenie kupców  
i przemysłowców, wolne zawody, robotnicy niezorganizowani – otrzymali po 1 
mandacie; natomiast nauczycielstwo i rolnicy niezorganizowani – po 3 mandaty. 
Postanowiono również powiadomić zarządy wymienionych ugrupowań, by w dniu 30 
__________ 
 
21 Tamże, 25, k. 16v–17. 
22 T. Danilecki, M. Zwolski, dz. cyt., s. 135. 
23 PRN. Bielsk. Sygn. 25, k. 42. 
24 Tamże, k. 30–30 v. 
25 Tamże, k. 168. 
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marca 1949 r. delegowali swych delegatów w skład Miejskiej Rady Narodowej. Rolni-
cy i robotnicy niezorganizowani powołają swych delegatów do rady na zebraniu po-
wołanym w dniu 27.III.49 r. pod przewodnictwem Burmistrza m. Ciechanowca26.  

Komentarz do tego działania jest zbędny, świadczy on o wprowadzaniu w życie 
zmian, które na blisko pół wieku zlikwidowały de facto polski samorząd27. 

Kolejnym przykładem zachodzących zmian może być wystąpienie I sekretarza 
PZPR w Bielsku Podlaskim, obecnego na sesji MRN w Ciechanowcu 25 kwietnia 
1949 r., który w tzw. wolnych wnioskach usiłował zdeprecjonować osobę burmistrza 
Józefa Wasilewskiego oraz jego dokonania w czasie sprawowania urzędu. Dodat-
kowo oskarżył ustępującego burmistrza o malwersacje finansowe przy sprzedaży 
komunalnego domu28. Pikanterii tej sytuacji dodaje fakt, że oskarżenia te padały  
w scenerii wyborów nowego burmistrza i wiceburmistrza przez powołaną w tym 
celu Komisję Wyborczą, działającą pod przewodnictwem dr. Pawła Olszewskiego 
oraz radnych: Jana Kołtka i Lucjana Tworkowskiego29. Ostatecznie okazało się, że 
wszystkie zarzuty były bezpodstawne, zaś oskarżenia malwersacyjne były po prostu 
wyssane z palca.  

Oficjalne odwołanie Józefa Wasilewskiego z funkcji burmistrza odbyło się do-
piero na sesji MRN w Ciechanowcu w dniu 27 stycznia 1950 r.: Przewodniczący 
odczytał pismo Ob. Starosty Powiatowego w Bielsku Podlaskim z 28.XII.1949 r. [...] 
skierowane do Ob. Wasilewskiego Józefa o zwolnieniu go z zajmowanego stanowi-
ska burmistrza m. Ciechanowca, na złożonej rezyganacji i do Ob. Wojtkowskiego 
[Waleriana] o mianowaniu go tymczasowym kierownikiem Zarządu Miejskiego z dn. 
1.I.1950 r. aż do odwołania i następnie stwierdził, że urzędowanie objął w dn. 
30.XII.1949 r. Ob. Wojtkowski Walerian30. 

Wspomniana powyżej tymczasowość urzędu objętego przez Waleriana Wojt-
kowskiego spowodowana była zmianami społeczno-politycznymi, zachodzącymi  
w ówczesnej Polsce. Zamiast burmistrza pojawił się wówczas naczelnik miasta (póź-
niej – naczelnik miasta i gminy), zaś strukturę władz miejskich i gminnych oparto na 
„sprawdzonych wzorach” zapożyczonych ze Związku Radzieckiego. 

Nowy burmistrz/naczelnik miasta rozpoczął swoje urzędowanie od powołania 
do życia Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej: Przewodniczący przedstawił, 
że sprawa zorganizowania Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej ciągnie się od 
dłuższego czasu, przeto wnosi o wybranie przewodniczącego tego Towarzystwa, 
który zajmie się [jego] organizacją, a radnych wezwał do współpracy. [...] Na prze-

__________ 
 
26 Tamże, k. 125v. 
27 Szerzej na ten temat: K. Kersten, Narodziny systemu władzy. Polska 1943–1948, Poznań 1990,  

s. 307–309 i J. Lang, Zmiany w administracji ogólnej i specjalnej w latach 1950–1990, „Biuletyn. 
Ekspertyzy i opinie prawne” 1993, nr 1 (7), s. 9 i następne. 

28 PRN. Bielsk. Sygn. 25, k. 130v–131. 
29 Tamże, k 130v–131. 
30 Tamże, k. 160v. 
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wodniczącego TPPR powołano Ob. Wróblewskiego Michała, Dyrektora Państwowej 
Szkoły Ogólnokształcącej St. Lic. w Ciechanowcu31. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Walerian Wojtkowski – burmistrz/naczelnik Ciechanowca w latach 1950–1954. 

(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 
 
  Przy pomocy członków PZPR zmusił on też oporną wieś do wywiązania się 

z obowiązkowych dostaw: Ob. Wojtkowski oświadczył, że po objęciu stanowiska bur-
mistrza 1 stycznia r.b. przede wszystkim musiał rozpoznać całokształt gospodarki wiej-
skiej i jej niedociągnięcia. Następnie stwierdziwszy zaległości w podatkach, przy po-
mocy członków PZPR niezwłocznie przystąpił do egzekucji. Czynności z tym związane 
wykonywał bez gwałtownego ucisku, wpływając jedynie na podatnika dobrym słowem 
i tylko w kilku wypadkach dokonał zajęcia. Rezultat tej pracy, można powiedzieć, był 
dobry, gdyż zaległości zaliczki na podatek gruntowy na 1 kwietnia [1950 roku – przyp. 
aut.] wyniosła 116.769 zł, czyli należność zrealizowana została w 91%32. 

__________ 
 
31 PRN. Bielsk. Sygn. 25, k. 163.  
32 Tamże, k. 168. 
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Opisane powyżej wydarzenia negatywnie odbiły się na życiu mieszkańców 
Ciechanowca. Powojenny zryw mieszkańców miasta i gminy został skutecznie wy-
hamowany, między innymi przez niestabliność władz miejskich i gminnych, spowo-
dowaną między innymi przez wprowadzaną na siłę sowietyzację urzędów.  

Pomimo ofiarności społeczeństwa i znacznej jego aktywności, wyniki odbudo-
wy w Ciechanowcu trudno uznać za imponujące. Sporządzone w 1950 r. przez ma-
gistrat sprawozdanie o sytuacji miasta utrzymane było w minorowym tonie. Podkre-
ślano w nim, że Ciechanowiec stał się miastem o charakterze wybitnie rolnym, zaś 
stan odbudowy przesadnie nisko oceniano na 40%33.  

Wydarzenia z pierwszych powojennych lat opisał w późniejszym czasie Maciej 
Narkiewicz-Jodko, dziennikarz ilustrowanego, ogólnopolskiego tygodnika „Świat”, 
(porównywanego do amerykańskiego tygodnika „Time”): Jeszcze na krótki okres 
1945–48 miasto ożyło. W pobudowanych naprędce budach każdy handlował jak 
mógł i czym mógł. Z warszawskich pociągów przychodzących do pobliskiego Czy-
żewa tłumy handlarzy ciągnęły do Ciechanowca po żywność i towary potrzebne 
odbudowującej się Warszawie. Potem przyszła fatalna w skutkach dla miasta stabili-
zacja34. 

Rok 1950 zamyka pierwszą fazę odbudowy Ciechanowca ze zniszczeń wojen-
nych. Zamyka on również poczet pierwszych powojennych burmistrzów tego mia-
sta, zastąpionych przez naczelników miasta (w późniejszym czasie – naczelników 
miasta i gminy). Na odrodzenie się urzędu burmistrza trzeba było czekać blisko 40 
lat, do drugiej połowy 1989 r. 

 
 

Summary 
 

In first years after war (1944-1950) in Ciechanowiec there took place a struggle for 
power, between elements tied to polish political and military underground, and so called peo-
ple’s government that was subject to Moscow. Apart from military confrontation, political 
fight was also very important. History of first post-war mayors, renamed city supervisors after 
1950, gives us a glimpse of confrontations that took place at top of city and municipal gov-
ernment. In the background of power struggle there takes place rebuilding of Ciechanowiec, 
re establishment of living conditions, and development of crafts and trade. Efforts of local 
people are hindered by impractical laws, introduced by communist government subject to 
Soviet Union. For this reason, despite efforts of Ciechanowiec’s mayors, this city was in state 
of economic and social stagnation at turn of forties and fifties of XX century.  

 

__________ 
 
33 S. Kwiatkowski, dz. cyt. s.110. 
34 M. Narkiewicz-Jodko, Miłośnicy swojego miasta, „Świat” 1966, nr 31, z 31.08, s. 21. 
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Statystyka NKWD o represjach na ziemiach 
wschodnich Polski włączonych w skład ZSRR  
po 17 września 1939 r. 
 
 
 Materiały statystyczne wytworzone przez NKWD dotyczące represji na wschod-

nich ziemiach Polski publikowane w tym zbiorze pochodzą z centralnych statystyk 
NKWD ZSRR. Przechowywane są one w Centralnym Archiwum Federalnej Służby 
Bezpieczeństwa Rosji (CA FSB) w Moskwie. Udostępnili je O.A. Gorłanow i A.B. 
Roginskij z Rosyjskiego Oddziału „Memoriału” w publikacji „O aresztowaniach  
w zachodnich obwodach Białorusi i Ukrainy w latach 1939–1941”, zmieszczonej 
zbiorze „Represje przeciwko Polakom i polskim obywatelom”, wydanym języku ro-
syjskim Moskwie w 1997 r. w serii: Historyczne Publikacje „Memoriału”, zeszyt 1, 

 Publikowane tablice statystyczne obejmują dane zbiorcze ze sprawozdań głów-
nych pionów NKWD i nie wydzielają danych terenowych ogniw, nie ma więc w nich 
wyodrębnionych danych z regionów białostockiego i łomżyńskiego. Wyodrębniono 
natomiast w danych z lat 1939–1941 obszary tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej 
Ukrainy, tj. wschodnich ziem Polski włączonych po 17 września w skład ZSRR. Są 
zatem w omawianych statystykach, obok danych z Zachodniej Białorusi i Zachodniej 
Ukrainy, dane wytworzone przez NKWD BSRR i NKWD USRR, jak i inne piony 
NKWD działające na omawianych obszarach; tj. Oddziały Transportowo-Drogowe 
(DTO) NKWD, działające przy zarządach okręgów kolejowych: białostockiego, brze-
skiego, kowelskiego i lwowskiego oraz Oddziały Specjalne okręgów wojskowych: 
Białoruskiego (Zachodniego)1 Specjalnego Okręgu Wojskowego (B(Z)S OW) i Ki-
jowskiego Specjalnego Okręgu Wojskowego (KS OW). Prezentowane statystyki 
__________ 
 
1 Od 1940 nosił nazwę „Zachodni Specjalny Okręg Wojskowy”. 
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obejmują więc wszystkie dane o represjach prowadzonych przez NKWD na omawia-
nych trenach. 

 Represje dokonywane przez oddziały transportowo-drogowe NKWD i wydziały 
specjalne NKWD okręgów wojskowych obejmowały również różne grupy ludności 
cywilnej. Oddziały transportowo-drogowe NKWD, działające przy zarządach kolejo-
wych zajmowały się nie tylko służbami kolejowymi i drogowymi, lecz też pozostałą 
ludnością z obszarów ciągnących się wzdłuż linii kolejowych i głównych dróg koło-
wych. Również wydziały specjalne Białoruskiego (Zachodniego) i Kijowskiego Spe-
cjalnych Okręgów Wojskowych zajmowały się ludnością cywilną z okolic stacjono-
wania jednostek wojskowych, ważnych strategicznie obiektów oraz obszarów nadgra-
nicznych. 

 DTO podlegały Głównemu Zarządowi Bezpieczeństwa NKWD ZSRR i nie 
składały sprawozdań zarządom obwodowym NKWD, działającym na ich terenie dzia-
łania, ani nawet komisariatom NKWD republik. Podobnie OS okręgów wojskowych 
składały sprawozdania w centrali w Moskwie. W sprawozdaniach z działalności DTO 
i OS OW składanych jednostkom nadrzędnym podawano informacje zbiorcze z całego 
obszaru działalności, nie uwzględniając z reguły podziału administracyjnego. Jednak 
dzięki temu, że w centralnych sprawozdaniach NKWD ZSRR wydzielone są dane  
z tzw. Zachodniej Białorusi i Zachodniej Ukrainy, które obejmowały zagarnięte  
w 1939 r. polskie obszary, możemy prześledzić i porównać stan masowych represji na 
zajętych przez ZSRR wschodnich ziemiach Polski.  

 Prezentowane w tym opracowaniu dane statystyczne NKWD BSRR i USRR 
zawierają wszystkie dane jakimi dysponowano. W listopadzie 1939 r. stworzone zosta-
ły na zajętych terenach zarządy obwodowe NKWD, które przejęły wcześniej areszto-
wanych i dokumentację od grup operacyjnych NKWD, działających przy jednostkach 
Armii Czerwonej zajmujących ziemie polskie. Kłopoty są natomiast z wydzieleniem 
danych dla ziem polskich ze sprawozdań oddziałów specjalnych okręgów wojsko-
wych, które obejmują cały obszar działania okręgów, wykraczający poza ziemie pol-
skie. Nie sposób więc precyzyjnie określić jaka liczba osób była represjonowana przez 
ten pion NKWD w omawianym okresie na ziemiach polskich. Według ustaleń O.A. 
Gorłanowa i A. B. Rogińskiego od 1/4 do 1/3 danych w statystykach okręgów woj-
skowych odnosi się do ziem wschodnich Polski. 

 Publikowane dane statystyczne o represjach NKWD na wschodnich ziemiach 
Polski obejmują okres od 17 września 1939 r. do końca maja 1941 r. Dane statystyczne 
z czerwca 1941 r., w związku z wybuchem wojny radziecko-niemieckiej, do Moskwy 
już nie dotarły. Zatem rok 1939 obejmuje dane za wrzesień–grudzień, rok 1940 za 
styczeń–grudzień i rok 1941 za styczeń–maj. 

Rubryki w tablicach są zgodne z obowiązującą w wymienionych latach  
w NKWD sprawozdawczością. Jest m.in. w nich uwzględniony „ruch spraw osób are-
sztowanych”, tj. ruch dokumentacji, a nie tylko osób. Dokumentację przekazywano do 
innych instytucji lub organów śledczych i sądowniczych. W takich przypadkach odno-
towywano to w rubryce i „wybyli” i „przybyli”. Do rubryki „skazani” wpisywano oso-
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by dopiero po decyzji skazującej sądu lub „osobowogo sowieszczanija”.2 W 1941 r.  
w sprawozdaniach NKWD, przy określaniu za co skazano, pojawiają się nowe rubry-
ki: „antyradziecki spisek” oraz „ruch powstańczy i polityczny bandytyzm”. Ta druga 
rubryka była w sprawozdaniach NKWD do 1939 r. Pojawienie się jej ponownie 
świadczy o sytuacji politycznej na ziemiach Polski włączonych w skład ZSRR i fiasku 
sowietyzacji. Według statystyki NKWD aż 68,3% osób, którym zarzucano „bandy-
tyzm polityczny” lub udział w „ruchu powstańczym” pochodziło z ziem polskich. 

Dane statystyczne zawarte w publikowanych tabelach przygotowywane były na 
bieżąco do składanych sprawozdań i są one wiarygodne, w takim samym stopniu jak 
cała dokumentacja NKWD. W opracowaniu zamieszczono 19 tabel. Numeracja 
tabel pochodzi od autora niniejszego opracowania. Tabela 1 i 2 podana została przez 
A.O. Gorłanowa i A.B Rogińskiego we wstępie bez numeracji, a pozostałe tabele  
z numeracją od 1 do 17 w podstawowym tekście. W tabelach, poza numeracją  
i tytułami tabel, zachowano tekst oryginału podanego przez wymienionych autorów, 
tj. w rubrykach zostawiono, ze względów praktycznych, tekst w języku rosyjskim, 
tabele bowiem są skanowane, głównie dlatego, by uniknąć pomyłek podczas wpisy-
wania liczb. 

Szczegółowe uwagi do danych statystycznych zawartych w tabelach O.A. Gor-
łanow i A.B. Roginskij podają w przypisach oraz we wstępe. Zainteresowanych ich 
oceną statystyki NKWD i uwagami do poszczególnych tabel odsyłam do wymienionej 
pracy tych autorów, zwłaszcza do tekstu na s. 77–96. Pragnę jednak zwrócić uwagę 
Czytelnika na dwie kwestie: 

1. Represje na wschodnich ziemiach Polski po 17 września 1939 r. miały masowy 
charakter. Aresztowano i deportowano z tych ziem ponad 400 tysięcy Polaków i oby-
wateli polskich, tj. co najmniej 3% mieszkańców. Masowe represje służyć miały so-
wietyzacji tych ziem, tj. zrównaniu składu socjalno-politycznego ludności z pozosta-
łymi obszarami ZSRR. Jak twierdzili ówcześni radzieccy przywódcy, to czego doko-
nano w ZSRR w okresie 20 lat, na zajętych polskich ziemiach chciano dokonać  
w okresie kilku lat. Ponadto w znacznej części były to obszary leżące nad granicą  
z Niemcami (dokładnie: z ziemiami polskimi okupowanymi przez Niemców) co  
z kolei skłaniało radzieckie władze do szybkiego oczyszczenia tych terenów nie tylko  
z „elementów wrogich”, lecz także i z „elementów niepewnych”. Wystarczyło bowiem 
nie wzbudzać dostatecznego zaufania u władz radzieckich by być poddanym repre-
sjom lub zostać zesłanym na wschód. 

 2. Dane o liczbie osób skazanych z ziem polskich, zawarte tabelach 15–17, nie są 
pełne, gdyż nie uwzględniono w nich – o czym piszą O.A. Gorłanow i A.B. Roginskij 
– osób, które z różnych przyczyn przebywały na obszarach ZSRR i tam zostały aresz-
towane oraz osób aresztowanych przez OO OW ze względu na niemożliwość wydzie-
lenia ich z ogólnej liczby aresztowanych przez ten pion NKWD, o czym już wspomi-
nałem. 

__________ 
 
2 Ros. Osoboje Sowieszczanije Narodowogo Komissariata Wutriennich Dieł (OSO NKWD). 
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Tabela 1. 
Skład narodowościowy osób represjonowanych na ziemiach wschodnich Polski  

w latach 1939–1941. 
 

 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 89. 
 
1  Dane z września–grudnia 1939 r. 
2 Dane z stycznia–maja 1941 r. 
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Tabela 2. 
Zestawienie statystyczne o osobach aresztowanych na wschodnich ziemiach Polski 

w latach 1939–1941 według narodowości* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 88. 
 
* Bez danych o osobach aresztowanych przez wydziały specjalne okręgów wojskowych 
1  Dane za okres 17 września do 31 grudnia 1939 r. 
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Tabela 3. 
Zestawienie zbiorcze radzieckich represji na ziemiach północno-wschodnich Polski 

w okresie wrzesień 1939–maj 1941 według danych służb NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 97. 
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Tabela 4. 
Radzieckie represje na ziemiach północno-wschodnich Polski  
w okresie wrzesień–grudzień 1939 r. według danych NKWD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 98. 
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Tabela 5. 
Radzieckie represje na ziemiach północno-wschodnich Polski  

w 1940 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 99. 
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Tabela 6. 
Radzieckie represje na ziemiach północno-wschodnich Polski  

w okresie styczeń–maj 1941 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 100. 
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Tabela 7. 
Skład socjalny i zawodowy osób represjonowanych na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie wrzesień–grudzień 1939 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 101. 
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Tabela 8. 
Skład socjalny i zawodowy osób represjonowanych na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie styczeń–maj 1941 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 102. 
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Tabela 9. 
Skład narodowościowy osób represjonowanych na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie wrzesień–grudzień 1939 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 103. 
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Tabela 10. 
Skład narodowościowy osób represjonowanych na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie styczeń–maj 1941 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 104. 



MICHAŁ GNATOWSKI 

 

246
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 11. 
Czyny przypisywane osobom represjonowanym na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie wrzesień 1939–maj 1941 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 105. 
* tylko dla roku 1939 i 1940, 
** tylko dla 1941 roku
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Tabela 12. 
Czyny przypisywane osobom represjonowanym na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie wrzesień–grudzień 1939 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 106. 
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Tabela 13. 
Czyny przypisywane osobom represjonowanym na wschodnich ziemiach Polski  

w 1940 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 107. 
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Tabela 14. 
Czyny przypisywane osobom represjonowanym na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie styczeń–maj 1941 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 108. 
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Tabela 15. 
Wyroki, na które skazywano osoby represjonowane na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie wrzesień 1939–maj 1941 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 109. 
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Tabela 16. 
Wyroki, na które skazywano osoby represjonowane na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie wrzesień–grudzień 1939 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 110. 
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Tabela 17. 
Wyroki, na które skazywano osoby represjonowane na wschodnich ziemiach Polski  

w 1940 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 111. 
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Tabela 18. 
Wyroki, na które skazywano osoby represjonowane na wschodnich ziemiach Polski  

w okresie styczeń–maj 1941 r. według danych NKWD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 112. 
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Tabela 19. 
Zestawienie porównawcze wyroków wydawanych na osoby represjonowane na 

północno-wschodnich ziemiach Polski  
w 1940 r. i pierwszej połowie 1941 r. według danych NKWD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Źródło: Repressii protiw poljakow…, s. 113. 
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Summary 
 

Published above is a set of statistical documentation of the NKWD; it contains 19 tables 
generated by the services of the NKWD (NKGB) in the years 1939 to 1941. Figures Included 
there relate to the repression carried out in these years in the eastern Polish territories incorpo-
rated into the Soviet Union after 17 September 1939. In statistics published, these lands can be 
found under the terms of Western Ukraine and Western Belarus. One can use them to deter-
mine the course and scope of Soviet repression on the eastern Polish territories. They take into 
account the number of people arrested over the years, their ethnic makeup, social and profes-
sional status, the nature of the misconduct, the number of convicted by the courts and "per-
sonal court" and the height of a sentence or deportation to concentration camps in the east. 
Among the offenses one can find headings such as "anti-Soviet conspiracy", "the insurgent 
movement”, and "political thuggery". According to data from the Soviet NKWD, 68.3% of 
those accused of "political thuggery", or participation in the "insurgent movement" came from 
the Polish lands. This demonstrates the political situation in the Polish territories incorporated 
into the USSR and the failure of sovietisation and russification. 
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LESZEK KOCOŃ (Łomża) 
 

 

Meldunki sytuacyjne starostów powiatowych 
z Łomży, Kolna i Wysokiego Mazowieckiego 
(1949–1950) 
 
 
Trwa rok 1949. Władza ludowa umacnia swój stan posiadania na tyle skutecz-

nie, że zaczyna się przymierzać do walki z kościołem jako swym poważnym prze-
ciwnikiem. Obchody Święta Bożego Ciała są tego wyraźnym dowodem. Kary admi-
nistracyjne i szykany są odpowiedzią na próbę utrzymania tradycji i podtrzymania 
wpływu na rzeszę wiernych. 

Od strony gospodarczej oficjalnie idzie ku lepszemu, ale faktycznie nadal  
w każdej dziedzinie życia widać piętrzące się problemy, za które tradycyjnie już 
winą obarcza się bogaczy wiejskich oraz kler. Mimo posiadania szerokiego aparatu 
nacisku, władza napotyka zdecydowany opór ludności wiejskiej na próby kolektywi-
zacji wsi. Ciągle jeszcze podtrzymują swoją działalność organizacje podziemne, ale 
większego wpływu na życie polityczne i gospodarcze już nie mają. 

Powoli zaczynają się zabliźniać rany minionej wojny i normalność wkracza  
w życie codzienne. Trwałe trudności w zaopatrzeniu, zwłaszcza w produkty przemy-
słowe, owocuje wypracowaniem metod radzenia sobie na swój sposób. Spotyka się 
to rzecz jasna z reakcją władz, ale życie kieruje się swoimi zasadami. Wygląda na to, 
że ludność pogodziła się już z nową rzeczywistością i powoli zaczyna wypracowy-
wać nowe reguły ułatwiające życie codzienne w „demokratycznej sytuacji”. 
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Starosta Powiatowy            Wysokie Mazowieckie, dn. 4 kwietnia 1949 
Wysoko-Mazowiecki 
 
Nr. O. Org. 8/5/49 
 

Do 
Urzędu Wojewódzkiego Białostockiego 
Wydział Ogólny i Społeczno-Polityczny 

W Białymstoku 
 
 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko Mazowieckiego 

za miesiąc marzec 1949 r. 
 
1) Ogólna sytuacja polityczna. 
Ściśle z sobą współpracujące partie polityczne P.Z.P.R. z S.L. realizując hasła 

kongresowe, utrzymują ścisłą łączność z chłopami mało i średniorolnymi, robotnikami, 
inteligencją pracującą, urzędami, placówkami handlowymi, organami M.O. i UB. 

Najważniejszą pracą partii politycznych w okresie sprawozdawczym była spra-
wa akcji H, zaliczki podatkowej na 1949 r., walka klasowa prowadzona wspólnie  
z chłopami mało i średniorolnymi, opracowywanie na odprawach wytycznych dzia-
łania na najbliższą przyszłość oraz przeprowadzanie likwidacji ukrytych gruntów 
przez bogaczy wiejskich.  

Ludność powiatu w znacznym stopniu zmieniła swe oblicze i stosunek do partii 
politycznych. Ludność biedna po kongresie zjednoczeniowym, zbliżając się do partii, 
wnosi podania o przyjęcia w szeregi P.Z.P.R. lub SL-u. Z tego powodu zasilane 
szeregi partyjne stwarzają nowe komórki terenowe ściśle z sobą współpracujące, 
niosąc wydatną pomoc przy wykrywaniu fikcyjnie podzielonych gruntów oraz po-
dejrzanych i szerzących wrogą propagandę osób.  

 
2) Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne oraz młodzieżowe 

wykazują żywotną działalność w zakresie swoich programów oraz przejawów życia 
gospodarczego i społecznego. 

Podobnie jak członkowie partii politycznych, tak samo i członkowie organizacji 
biorą czynny udział we wszystkich przejawach życia. 

W dniu 27 marca br. oddziały junackie SP podczas apelu wiosennego wykazały, 
iż biorą czynny udział w budowie dróg, w uruchamianiu świetlic, w walce z analfa-
betyzmem, w realizacji budowy wsi spółdzielczej, w akcji „H” i w walce klasowej  
i wychowaniu młodzieży w duchu socjalistycznym. 
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W tymże samym dniu Z.M.P. w Szepietowie, podczas tygodnia Światowej Fe-
deracji Młodzieży Demokratycznej wykazuje zapał i bojowość w zwalczaniu pod-
szeptów podżegaczy wojennych, pchających świat do nowego kataklizmu dziejowe-
go, do nowej wojny, podczas gdy niedawno zadane rany nie zdążyły się jeszcze 
zabliźnić. Czując przynależność do milionowych szeregów Światowej Federacji 
Młodzieży Demokratycznej, solidaryzując z walczącą o wyzwolenie społeczne  
i niepodległościowe młodzieżą Grecji, Hiszpanii, Indonezji, Wietnamu i Chin oraz 
rozumiejąc znaczenie trwałego pokoju i swobodnego rozwoju narodów w warun-
kach pełnej niezależności wszystkich ludów, twardo wypowiadają swój protest prze-
ciwko próbom rozpętania nowej pożogi wojennej, przeciwko nowej rzezi, przeciwko 
atakom na Państwa Socjalistyczne i Kraje Demokracji Ludowej, będące ostoją poko-
ju i wyzwolenia ludzkości z ucisku społecznego i narodowego. 

 
3) Związki religijne. 
Na terenie tut. powiatu zamieszkuje prawie wyłącznie ludność wyznania rzym-

sko-katolickiego. Kilka zaledwie osób jest wyznania mojżeszowego. W okresie spra-
wozdawczym wpłynęła jedna sprawa religijna, będąca obecnie w toku załatwiania.  

Na temat stosunku Państwa do Kościoła prof. Roman wygłosił odczyt do gre-
mialnie zebranego świata pracy, szkicując jasne i zrozumiałe stanowisko Państwa, 
wypowiedziane przez Ministra Wolskiego do ks. biskupa Choromańskiego. Dotych-
czasowy stosunek Rządu do Kościoła świadczy o szczerych intencjach Rządu  
w kierunku unormowania stosunków między Państwem a Kościołem w duchu lojal-
ności i rzetelnej troski o dobro publiczne. 

 
4) Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych nie przedstawia w dalszym ciągu żadnych 

trudności z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
 
5) Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń.  
Stosunek ludności bezrolnej, mało i średniorolnej jest pozytywny i nacechowa-

ny zaufaniem do urzędów, instytucji i ich zarządzeń. Natomiast kułacy wiejscy, po-
mimo że podporządkowują się wydanym zarządzeniom, zachowują postawę bierną  
i wyczekującą. Nie ma zapały, nie ma entuzjazmu, jaki powinien cechować ludność. 
Robią, bo muszą, gdyż tego wymaga życie. Opieszałość, odkładanie na ostatnią 
chwilę, ton chłodny w mowie i czynie – oto stanowisko sporej części ludności. Sto-
sunek taki należy tłumaczyć szeptaną wrogą propagandą oraz brakiem dostatecznego 
uświadomienia szerokich mas ludności. Partie polityczne i organizacje społeczne 
oraz młodzieżowe winny w każdej gromadzie zorganizować swoje komórki, przez 
które oddziaływać i uświadamiać można by było zacofaną jeszcze ludność. Propa-
ganda w mowie i na piśmie winna docierać do wszystkich zakątków.  

6) Ważniejsze zarządzenia mające znaczenie ogólne. 
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W związku ze zbliżaniem się wiosny wydano zarządzenie w sprawie powołania 
komitetów przeciwpowodziowych, należytego przygotowania do akcji siewnej oraz 
doprowadzenia do należytego porządku stanu sanitarnego we wszystkich miejsco-
wościach. Odnośnie przeprowadzenia Komisji Rejestracyjnej Lekarskiej zarządzono 
uaktualnienie roczników i przygotowanie odpowiednich lokali na czas urzędowania. 

 
 

II. Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
 
I. Przestępstwa pospolite i działalność organizacji tajnych. 
 
W dalszym ciągu notowane są wykroczenia pospolite. O defraudację drzewa  

z lasów państwowych wpłynęło 45 spraw, o zakłócenie spokoju publicznego 4 spra-
wy, o nieprzestrzeganie przepisów porządkowych 14 spraw, o niespełnienie warty 
nocnej 4 sprawy i o niszczenie dróg publicznych 10 spraw. Wszystkie sprawy zosta-
ły rozpatrzone, winni ukarani grzywnami. Morderstw nie notowano. 

Działalność organizacji tajnych jest znikoma. Słyszy się tylko od czasu do czasu 
przemarsze niedużych band, które jednak w znacznej mierze hamują działalność 
administracji i samorządu. Wroga propaganda wykorzystując momenty polityczne  
i gospodarcze szerzy propagandę o kołchozach i nowej wojnie. Czynniki polityczne  
i społeczne bacznie czuwające nad złowrogimi podszeptami likwidują je w zarodku. 

 
2) Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. 
Czujne oko organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej strzeże spokoju 

publicznego i w zarodku likwiduje wszelkie złowrogie przejawy terenowe. Systema-
tycznie odbywające się konferencje bezpieczeństwa, na których opracowywane są 
wspólne plany pracy, jak między innymi czystka aparatu samorządowego polepszają 
bez przerwy stan bezpieczeństwa w powiecie. Przeprowadzana czystka wśród sołty-
sów, zarządów gminnych i rad narodowych usuwa elementy jeśli nie wrogie to bier-
ne i wyczekujące. Zmiana tych ludzi daje podstawy przypuszczalności wyelimino-
wania kułactwa, a oddania władzy w ręce ludu pracy. 

 
 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
  
1) Sytuacja aprowizacyjna i stan rynku. 
Powiat tutejszy wybitnie rolniczy o średnio urodzajnej glebie nie odczuwa bra-

ku ziemiopłodów, pomimo że podaż ich na rynek nie jest duża. Zwiększyła się ostat-
nio podaż zwierząt rzeźnych, co należy tłumaczyć ustaloną odpowiednią ceną, jak 
również korzyściami ubocznymi odnoszonymi przy sprzedaży żywca Spółdzielni. 
Stałe ceny płacone we wszystkich miejscowościach powiatu a mianowicie: trzoda 
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chlewna od 200 – 230, żywiec rogaty od 100 – 120 udogodnił gospodarzom zbyt 
swych nadwyżek.  

Obrót zwierzętami rzeźnymi dokonywany jest na większą skalę na spędach  
w Czyżewie, Sokołach, Łapach i Tykocinie. 

Popyt na towary jest duży. Każda ilość artykułów dostarczana na rynek jest wy-
kupywana. Popytem cieszą się zwłaszcza zboża, zwierzęta rzeźne oraz artykuły 
przemysłowe potrzebne dla wsi. Zbyt towarów wolnorynkowych jest sprawny. Dys-
trybucja stoi na wysokości zadania. Zaopatrzenie w artykuły mączne i pieczywo jest 
dostateczne i przebiega bez zaburzeń. Za mały jest stosunkowo przydział mąki 
pszennej 50% dla sklepów. Sprawa zaopatrzenia w mięso i tłuszcze nie przedstawia 
się zbyt zadawalniająco. Po zniesieniu reglamentacji zwiększył się popyt na te arty-
kuły. Zaopatrzenie w mięso i jego przetwory przebiegało normalnie do lutego br.  
Z chwilą ustalenia planu zaopatrzenia na m-c luty sprawy te potoczyły się nie tak, jak 
sobie życzyła PAUZ. Przedstawiony plan przez Centralę Mięsną nie odpowiadał  
w swych założeniach miejscowym potrzebom. Nie obejmował wszystkich miejsco-
wości, mających charakter miasteczek i nie uwzględniał całej liczby mieszkańców 
bezrolnych i małorolnych oraz tych, co w warunkach czasami niekorzystnych dla 
siebie, muszą zaopatrywać się na wolnym rynku. Pomijając ustalone normy, Centra-
la Mięsna opiera się na danych zaczerpniętych z niemiarodajnych prawdopodobnie 
źródeł. Stan ludności bezrolnej i małorolnej, która zaopatruje się na wolnym rynku 
wynosi około 13 000 osób (nie uwzględniając małorolnych na całym powiecie), 
podczas gdy Centrala Mięsna liczy tylko 7000 osób. Skutkiem tego przed sklepami 
masarskimi tworzą się kolejki, co w powiecie rolniczym nie powinno mieć miejsca  
z różnych względów.  

Zaopatrzenie w inne artykuły spożywcze przebiegało normalnie. W obecnym 
okresie daje się odczuwać brak śledzi i olei jadalnych, jak również ryb morskich. 
Zamówienia dokonane przez aparat dystrybucyjny dotychczas nie zostały w zupeł-
ności dokonane. Podaż tą należy zwiększyć dodatnio wobec braku mięsa. Brak rów-
nież jest sporej ilości artykułów przemysłowych. 

 
IV. Akcja socjalna. 

1) Repatriacje. 
Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie zanotowano. 
 
2) Akcja przesiedleńcza. 
W okresie sprawozdawczym wydano cztery zaświadczenia przesiedleńcze. 
 
3) Akcja „H” 

 Akcja „H” spopularyzowana na wsi daje już wyniki widoczne pod względem 
ilości młodego przychówku. Doniosłą rolę odgrywają również ulgi przy podatku 
głównie w chowie trzody chlewnej. Kontraktacja trzody chlewnej zahamowana po 
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pierwszych dniach nasilenia mylnie unformowaną wiadomością o zaliczkach i pa-
szach w ostatnich dniach nabiera ponownego tempa dzięki zrozumieniu przez rolni-
ków tak ważnej akcji. W akcji tej na dzień 31 marca br. zakontraktowano 4048 szt. 
co stanowi 43,1% planu. Dla sztuk zakontraktowanych nadeszło 350 ton paszy.  
2500 szt. zakontraktowanych świń zaszczepiono. 
 

4) Akcja siewna. 
Z pośród obecnych gospodarstw najlepiej postawionymi są gospodarstwa śred-

nie, które mają dostateczną ilość rąk do pracy. W gospodarstwach drobniejszych 
wskutek braku odpowiednich narzędzi i częściowo inwentarza żywego sytuacja jest 
gorsza. Gospodarstwa powstałe z reformy rolnej są w najtrudniejszym położeniu ze 
względu na duże wydatki konieczne przy kupnie niezbędnych narzędzi i inwentarza 
oraz konieczność spłat za ziemię. W trudnym są również położeniu gospodarstwa 
większe wskutek braku sił do pracy. Gospodarstwa te nie mogąc uiścić powinności 
podatkowych likwidują inwentarz żywy na uregulowanie należności. Majątki pań-
stwowe są coraz lepiej zagospodarowywane dzięki posiadanym maszynom. Brak 
jednakże w niektórych inwentarza żywego może w przyszłości odbić się ujemnie na 
planach z powodu braku obornika. 

We wszystkich tych gospodarstwach widzi się dążenia do zmiany kierunku 
produkcji. W większych do kierunku przemysłowego (głównie rzepak) w średnich  
i mniejszych w kierunku przemysłowo-budowlanym (len, buraki cukrowe).  

Rozwijające się coraz lepiej ośrodki maszynowe sprzyjają mechanizacji. Niedo-
stateczna ilość traktorów w powiecie nie wpłynie zbyt na przebieg prac wiosennych do 
których po sprzyjającej oziminom tegorocznej zimie, przygotowują się wszyscy rolni-
cy. Spóźnione ostatnie mrozy opóźnią również roboty wiosenne. Brak jednakże będzie 
do siewów koniczyny i głównie kartofli, spowodowany zeszłorocznym nieurodzajem. 

Na wiosenną akcję siewną nadeszły następujące ilości nawozów: 
  azotniaku   ton 170 
  superfosfatu   ton 390 
  saletrzaku   ton 130 
  soli potasowej   ton   35 
  saletry wapniowej  ton   30 
Nie wszystkie nawozy zostały rozprowadzone, ponieważ rolnicy zaopatrują się 

w nie w krótkim czasie przed robotami wiosennymi. Kredyty na nawozy w ilości zł. 
1 500 000 są już rozprowadzone, tak samo jak zł. 700 000 na siew. 

Zapotrzebowanie na nasiona kwalifikowane złożone przez rolników nie będzie 
mogło być zaspokojone, ponieważ otrzymano zaledwie: 

  owsa I odsiewu   q 449 
  owsa jednolitego   q 150 
  jęczmienia I odsiewu  q 100,50 



Meldunki sytuacyjne                                                                                                         263 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tak kredyty jak i zboże kwalifikowane oraz przydzielone ziemniaki w ilości kg. 
115 000 rozdzielono komisyjnie. 

Poza tym zamówiono: 
  koniczyny   kg. 20 000 
  łubinu słodkiego   kg. 10 000 
  końskiego zęba   kg.      500 
  słonecznik   kg.      500 
  rzepy ścierniskowej  kg.        50 
  kapusty    kg.        10 
Tak przygotowana akcja siewna pozwoli zasiać projektowanych ha. 50 590 

gruntów uprawnych, a w szczególności: 
  zbóż jarych   ha 22 160 
  okopowych   ha 13 770 
  przemysłowych   ha      600 
  strączkowych jadalnych  ha      730 
  strączkowych pastewnych ha 12 640 
  warzyw    ha      600 
Opracowany plan zasiewów jest realny i będzie wykonany. 
Zakontraktowano: 
  lnu    ha 414 
  konopi    ha   28 
  buraków cukrowych  ha 153 
W ramach wydziału Wodno-Melioracyjnego rozpracowano plan zagospodaro-

wania łąk. 
 
5) Samorząd i akcja podatkowa. 
W okresie sprawozdawczym przeprowadzono dalszą czystkę w aparacie samo-

rządowym, a szczególniej jeśli chodzi o sołtysów. 
Posiedzeń Wydziału Powiatowego odbyło się trzy, jedna odprawa wójtów i se-

kretarzy oraz dwie inspekcje w terenie, dokonane przez inspektora samorządowego. 
Starosta Powiatowy przeprowadził doraźną inspekcję wszystkich zarządów gmin-
nych i miejskich.  

Nasilenie wpływów podatkowych dało ładne wyniki. Z pierwszej raty podatku 
gruntowego, wynoszącej zł. 84 037 842 – ściągnięto zł. 81 794 741, czyli 97,2%. Z pier-
wszej raty FOR-u wynoszącej zł. 33 560 500 - ściągnięto zł. 8 826 623 – czyli 26,9%. 

Oporni płatnicy wzywani są do gabinetu Starosty, gdzie przekonywani są o ko-
nieczności uiszczenia nałożonego podatku. 

 
6) Odbudowa powiatu 
W miesiącu sprawozdawczym rozprowadzano w dalszym ciągu i przydzielano 

materiały budowlane właścicielom zagród, objętych A.O.W. 1948, a mianowicie: 
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  tarcicy   m 3 44,50 na sumę zł.  351 955 
  dachówki  szt. 33 760 na sumę zł  321 360 
  pustaków  szt. 5 143 na sumę zł  275 501 
  dłużycy   m3 495,66 na sumę zł.   2 255 245 
W ramach akcji odbudowy zagród poparcelacyjnych wytypowano wieś Czyże-

wo Sutki, w której przeprowadza się pomiary. 
W związku z P.P.I. wykonano dokumentację prawną na wszystkie obiekty 

szkolne. Otrzymany dodatkowy kredyt w sumie zł. 512 000 na wykończenie szkoły 
podstawowej w Piekutach wykorzystano całkowicie. 

 
 
      Starosta Powiatowy 
   ST. Wysztygiel 
 
 
 
Starosta Powiatowy    Kolno, dnia 5 maja 1949 r. 
 Kolneński 
Nr. O. Org. 8/1/49     POUFNE 
 
 Do 
 Ob. Wojewody 
 w  B i a ł y m s t o k u 
 
Przedkładam w dwóch egzemplarzach sprawozdanie miesięczne za m-c kwie-

cień do dyspozycji. Jednocześnie nadmieniam, że jeden egzemplarz przeznaczony 
jest dla Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego. 

 
 

I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 

1. Działalność partii politycznych. 
W miesiącu sprawozdawczym partie polityczne brały czynny udział przy dal-

szym reorganizowaniu Komitetów Rodzicielskich przy szkołach podstawowych.  
W dalszym ciągu P.Z.P.R. wysyła swych członków, którzy w terenie przeprowadzali 
akcję „H” oraz brała udział w Wojskowej Komisji Rejestracyjnej, a ponadto P.Z.P.R. 
zainicjowała i przeprowadziła organizację gminnych Komitetów Obchodu „1-go 
Maja”. Powiatowy Komitet P.Z.P.R. przejawia Aktywną działalność w każdej dzie-
dzinie życia gospodarczego i politycznego. Aktyw partii politycznych brał czynny 
udział w zebraniach Zarządów Gminnych Z.S.Ch. w związku z III Kongresem Sa-
mopomocy Chłopskiej. 
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Partie polityczne zorganizowały Powiatowy Komitet Obchodu „Święta 1-go 
Maja” w skład którego weszli ponadto przedstawiciele wszystkich instytucji, szkół  
i organizacji społecznych, zawodowych i gospodarczych. 

S.L. w dalszym ciągu prowadziło akcję umasowienia członków; w miesiącu 
kwietniu przybyło ponad 50 nowych członków. W terenie wszędzie odbywały się 
zebrania Gminnych Komitetów S.L. z udziałem aktywu powiatowego w związku  
z odnowieniem gminnych Zarządów S.L. Zwiększono ilość prenumeratorów „biało-
stockiego Dziennika Ludowego” o 135 egzempl. i „Zielonego Sztandaru” o 40 eg-
zempl. Ponadto nadal grodzkie Koło S.L. w Kolnie przeprowadza 2-tygodniowe 
wieczory dyskusyjne.  

S.D. przystąpiło do umasowienia swych szeregów przez kooptowanie nowych 
członków z pośród inteligencji pracującej i wolnych zawodów. 

 
2. Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
a) Związek Młodzieży Polskiej prowadził dalszą pracę organizacyjną na terenie 

powiatu oraz poczynił przygotowania do obchodu Święta 1-go Maja.  
b) Związki Zawodowe specjalnej działalności w okresie sprawozdawczym nie 

przejawiały po za pracą w łonie Zarządów. 
c) Powiatowy Zarząd Związku Samopomocy Chłopskiej przeprowadził zebra-

nia wszystkich Gminnych Komitetów Z.S.Ch. w związku z III Kongresem Związku 
Samopomocy Chłopskiej. 

d) Liga Kobiet w dalszym ciągu przeprowadzała szkolenie ideologiczne swych 
członkiń. Prowadziła tani bufet w świetlicy Wojskowej Komisji Rejestracyjnej oraz 
zorganizowała wyżywienie dla junaków S.P. odjeżdżających w dniu 27.IV. do bry-
gad. 

e) Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w dniu 20.IV. zwołało doroczne 
walne zebranie przedstawicieli Kół na którym został wybrany nowy Zarząd Powia-
towy w skład prezydium którego weszli: jako przewodniczący – ob. Kachnowski 
Czesław Starosta Powiatowy, sekretarz – ob. Rogiński Tadeusz referent Admin.  
– Karny Starostwa oraz skarbnik ob. Możejko Michał – wicestarosta. Zarząd wezwał 
wszystkie instytucje i organizacje społeczne do czynu 1-szo majowego, by każdy 
pracownik lub członek organizacji wstąpił do T.P.P.R. 

f) Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza uaktywniło swą działalność w miesiącu 
sprawozdawczym powstało 2 nowe Gminne Koła T.P.Ż. w Łysych i Zbójnej z ilo-
ścią 55 członków, jak również rozpoczęto organizować Szkolne Koła Młodzieżowe 
T.P.Ż. 

 
3. Związki Religijne. 
W miesiącu sprawozdawczym związki religijne żadnej działalności nie przeja-

wiały. 
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4. Mniejszości narodowe. 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma. 
 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Na terenie tut. powiatu stosunek ludności do władz i ich zarządzeń uległ czę-

ściowej poprawie, co się tłumaczy zwiększoną działalnością partii politycznych, 
które swój aktyw oddziaływają uświadamiająco na społeczeństwo powiatu. Społe-
czeństwo zaczęło po części rozumować słuszne dążenia Rządu Ludowego skierowa-
ne do podniesienia stopy życiowej klasy robotniczej i chłopskiej. Wynikiem tego był 
większy wpływ pierwszej raty podatku gruntowego. U ludzi bogatszych w dalszym 
ciągu spotyka się opór. 

 
II. Stan bezpieczeństwa. 

 
1. Przestępstwa pospolite. 
Powiatowa Komenda M.O. w Kolnie nie przedłożyła wykazu przestępczości  

w miesiącu sprawozdawczym. Ogółem wpłynęło do tut. Starostwa za różne wykro-
czenia 76 doniesień karnych. W miesiącu sprawozdawczym wyegzekwowano  
31 tytuły wykonawcze za różne wykroczenia na kwotę 27 300 zł. 

 
2. Działalność organizacji tajnych. 
W miesiącu sprawozdawczym działalność pozostałości organizacji podziem-

nych trwała. W nocy z 16 na 17/IV. 1949 r. we wsi Turośli została nałożona kontry-
bucja w wysokości 50 000 zł. na jednego z mieszkańców z wyznaczeniem terminu  
i miejsca wpłaty. Następnie w nocy z 20 na 21.IV. r.b. we wsi Brzozowo gm. La-
chowo wtargnęła banda składająca się z kilku osób do jednego z mieszkańców  
i pobiła go dotkliwie kijami za to, że zameldował w Urzędzie Bezpieczeństwa Pu-
blicznego o zabraniu mu wieprza w dniu 21.I.49 r., a następnie nakazano mu wpłacić 
30 000 zł w oznaczonym terminie i miejscu. Ponadto w dniu 23.IV.r.b. we wsi Sza-
blami gm. Turośli został napadnięty patrol milicyjny z Turośli i został zastrzelony 
jeden z milicjantów, któremu po zabójstwie zabrano czapkę oraz buty. Dalej ta banda 
cofając się wtargnęła do mieszkania gajowego i nie zastawszy go w domu zabrała 
teczkę z papierami. Zwiększenie załóg posterunków M.O. w gminach zagrożonych, 
częstotliwości patroli w terenie przyśpieszyła by zlikwidowanie resztek pozostałych 
band. 

 
3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej  
oraz współdziałanie z nimi ludności. 
Organa bezpieczeństwa i M.O. działają aktywnie. Cały wysiłek ich skierowany 

jest przeciwko likwidacji pozostałości band terrorystyczno-rabunkowych, miejsco-
wych członków organizacji podziemnych, szeptanej propagandzie i sabotażu. 
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Współpraca między organami M.O. i bezpieczeństwa na wszystkich odcinkach pra-
cy jest dobra, odbywają się wspólne odprawy. Ludność nie zawsze powiadamia 
organa M.O. i bezpieczeństwa o pojawianiu się band. Motywuje się to tym, że społe-
czeństwo tylko częściowo zrozumiało szkodliwą działalność band, które dezorgani-
zują życie społeczno-gospodarcze i jest sterroryzowana.  

 
III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 

 
1. Sytuacja aprowizacyjna. 
Zaopatrzenie ludności w artykuły rolne w okresie sprawozdawczym nie natra-

fiało na specjalne trudności. 
Zaopatrzenie w mięso i tłuszcze jest wystarczające. Przydział mięsa w ilości 4 t. 

jest zbyt szczupły ażeby pokryć zaopatrzenie 9000 ludności nierolniczej i małorolnej. 
Ten stan rzeczy zmusza miejscową ludność do samozaopatrywania się. Ze względu 
na wyczekującą postawę miejscowego społeczeństwa, które nieprzychylnie i niedo-
wierzająco ustosunkowuje się do każdego zarządzenia władz centralnych należy 
zwiększyć przydział mięsa do 5 t. miesięcznie minimum. 

Zaopatrzenie ludności w artykuły przemysłowe jest nadal niedostateczne. Od-
czuwa się niedostateczne ilości tkanin bawełnianych, wełny niskoprocentowej oraz 
obuwia roboczego jak i całkowity brak żelaza obręczowego i pasty do obuwia. 

 
2. Stan rynku, podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Podaż artykułów rolnych utrzymała się na poziomie poprzedniego miesiąca. 

Popyt-umiarkowany nie przewyższał podaży. 
 
3. Kształtowanie się cen. 
Ceny wolnorynkowe zbóż i ziemniaków uległy nieznacznej zwyżce i różnią się 

około 150–200 zł. od cen płaconych przez P.Z.G.SW. i P.Z.Z. 
Ceny trzody chlewnej i rogacizny są stałe i regulowane cennikami C.M. 
 
4. Stan spółdzielczości. 
Sieć spółdzielcza zwłaszcza w ośrodkach miejskich jest zbyt słabo rozwinięta  

i nie może z powodu odpowiedniego transportu, magazynów jak również z powodu 
braku odpowiedniego personelu – rozwinąć się do pożądanego poziomu. Również 
trudnością w rozwoju spółdzielni jest brak odpowiedniego zainteresowania się kie-
rownictwa. 

 
5. Akcja skupu zbóż i żywca. 
Skup zbóż przez P.Z.G.S zmniejszył się do minimum z powodu zbyt niskich 

cen płaconych przez p-kty skupu w stosunku do cen wolnorynkowych. 
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Pod względem zakupu żywca w okresie sprawozdawczym zakupiono około 
600 szt. trzody chlewnej i 330 szt. rogacizny na ogólną wagę mięsa 80,5 t. (plan 
zakupu narzucony przez C.M. przewidywał 94 t.). 

 
6. Stan zatrudnienia. 
W/g danych nadesłanych przez Instytucję Zastępczą Urzędu Zatrudnienia przy 

Zarządzie Miejskim w Kolnie stan bezrobotnych na terenie powiatu na dzień 
1.IV.49 r. wynosił 50 mężczyzn, w ciągu miesiąca kwietnia zarejestrowano nowych 
bezrobotnych 10 mężczyzn i 4 kobiety co razem stanowiło 60 mężczyzn i 4 kobiety 
bezrobotnych. W ciągu miesiąca sprawozdawczego zatrudniono 23 mężczyzn i 3 
kobiety. Stan niezatrudnionych na dzień 1.V.49 r. wynosił 37 mężczyzn i 1 kobietę, 
są to w przeważającym stopniu robotnicy niewykwalifikowani.  

 
IV. Akcja specjalna. 

 
1. Akcja Repatriacyjna i przesiedleńcza. 
W miesiącu sprawozdawczym wydano 10 zaświadczeń przesiedleńczych dla 

osób, które poprzednio wyjechały na tereny zachodnie. 
 
2. Stan zagospodarowania. 
W stanie zagospodarowania żadne istotne zmiany nie zaszły. Zmian spodziewać 

się należy dopiero po uruchomieniu ośrodków maszynowych i wejściu w tok pracy 
nowomianowanych 4-ch instruktorów na szczeblu gminnym i 2-ch powiatowych 
oraz rozwinięciu działalności akcji „H”, która podobnie jak i inne prace w dziedzinie 
podniesienia rolnictwa kuleje, z braku odpowiednich ludzi do pracy w terenie. Mają-
tek Państwowy Stawiski nie może należycie rozwinąć pracy, ponieważ dotychczas 
brak decyzji odnośnie wysiedlenia osób tam zamieszkujących. 

 
3. Akcja siewna i żniwna. 
Zasiewy wiosenne trwają. W dniu 29.IV.b.r. nadeszło 15 ton ziemniaków sa-

dzeniaków, które przydzielone zostały gminom kurpiowskim t.j. Zbójna, Turośli  
i Łyse, które specjalnie odczuwają stały ich brak. 

Z nadesłanych ilości nawozów sztucznych 
120 ton azotniaka rozprowadzono 60 850 kg. pozostało 59 150 kg. 
18 ton saletrzaka rozprowadzono   15 000 kg. pozostało 3 000 kg. 
70 ton superfosfatu rozprowadzono   18 500 kg. pozostało 51 500 kg. 
115 ton soli potasowej rozprowadzono  105 200 kg. pozostało 10 000 kg.  
205 ton kainitu rozprowadzono   205 000 kg. 
Z przydzielonego kredytu na zakup nawozów sztucznych w wysokości 1,5 mi-

liona złotych rozprowadzono 1 310 000 zł., pozostało 190 000 złotych. 
Kredyt na orkę 500 000 zł. wykorzystano 400 000 zł. 
Kredyt na ziarno siewne 800 000 zł – wykorzystano 612 000 złotych. 
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Pomoc sąsiedzka. Zgłoszono zapotrzebowanie pomocy dla 198 gospodarstw na 
obszarze 502,3 ha, którym ma nieść pomoc 247 gospodarstw. 

 
Do dnia 30 kwietnia b.r. zasiano: 
pszenicy     353 ha. 
jęczmienia     362 ha. 
owsa  1 102 ha. 
ziemniaki     823 ha. 
len       26 ha. 
strączkowo jadalne     693 ha. 
strączkowo pastewne      141 ha. 
wyka       28 ha. 
peluszka       45 ha. 
seradela     415 ha. 
łubin słodki       17 ha. 
łubin gorzki     424 ha. 
mieszanki zbóż strączkowych        52 ha. 
mieszanki zbóż na ziarno     117 ha. 
inne       21 ha. 
Podane cyfry nie są dokładne, gdyż 5 gmin nie nadesłało w ogóle raportów. Da-

ne te nie są dokładne, gdyż nie wszystkie Zarządy Gmin nadsyłają na czas raporty ze 
stanu zasiewów. Siewy wiosenne zostaną zakończone w pierwszej dekadzie maja 
b.r. Stan zasiewów dobry. Masowego występowania gryzoni na obszarze tut. powia-
tu nie stwierdzono. 

 
4. Produkcja hodowlana. 
Stan pogłowia zwierząt nieznacznie wzrasta. 
Przeciętna wydajność mleka 7–10 litrów mleka dziennie. 
Chorób masowych zwierząt nie stwierdzono. 
Do końca miesiąca kwietnia zakontraktowano 1914 sztuk świń. 
Warunki zbytu produktów hodowlanych dobre, dzięki zorganizowaniu kilku 

punktów spędu na terenie powiatu. 
 
5. Reforma rolna. 
W miesiącu sprawozdawczym zmian nie było. 
 
6. Ważniejsze wyniki w wykonaniu 3-ch letniego planu gospodarczego. 
W miesiącu sprawozdawczym wykonano następujące prace. 
1. Sporządzono projekty Szkół: Szkoły Podstawowej w Zabielu i Porytem. 
2. Sporządzono przedmiary analizy cen i kosztorysy na budowę Szkoły Podsta-

wowej w Zbójnej, Turośli, Zabieli i Porytem. 
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3. Na skutek pisma okólnego Min. Odbudowy Okólnik Nr 11 z dnia 11 kwiet-
nia 1949 r. przerobiono w/w analizy cen kosztorysy doliczając procenty do roboci-
zny przewidziane okólnikiem.  

4. Sporządzono przedmiary robót do kosztorysów na wykonanie remontu  
w Szkole Powszechnej w Małym Płocku i Kątach. 

5. Dokonano pomiarów i sporządzono plany budynków użytkowanych przez 
Komitety P.Z.P.R. na terenie tut. powiatu. 

Nadmienia się, że do dnia 15 kwietnia pracowało w tut. Ref. Odbudowy 3 oso-
by personelu biurowego natomiast od 15.IV.49 r. tylko jeden pracownik w osobie 
Architekta Powiatowego. Pozostali pracownicy zatrudnieni w A.O.W. zostali zwol-
nieni zgodnie z pismem W.W.O. Nr Odb. B. 23.A.O.W. 

 
7. Stan organizacyjny Straży Pożarnych. 
W miesiącu sprawozdawczym wyjechała jedna osoba na kurs motopomp z Wy-

kowa. Na wykończeniu budowa remizy w Zbójnej. Przystąpiono do prac remontu 
remizy w m. Stawiskach. Rozprowadzono na teren sprzęt z m. Kolna do m. Stawisk 
motopompę z powodu otrzymania z demobilu angielskiego innej motopompy. Do-
tychczas nowo zorganizowane oddziały zaopatrują się w potrzebny sprzęt przeciwpo-
żarowy z kredytów gminnych. Samochód przydzielony dla Oddziału O.S.P. w Kolnie 
został odremontowany i znajduje się w dyspozycji Oddziału Straży w Kolnie. 

 
8. Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc samorządu w tym zakresie. 
Miasto Kolno, siedziba władz powiatowych ma bezpośrednie połączenie telefo-

niczne z 7 gminami, z pozostałymi zaś 3 gminami przyłączonymi z powiatu Ostrołęc-
kiego uzyskuje się z wielkim trudem połączenie drogą okólną przez Łomżę i Ostrołę-
kę, stan ten uniemożliwia pracę, gdyż w większości wypadków nie można otrzymać 
potrzebnych połączeń z różnych względów. W sprawie przeprowadzenia bezpośred-
nich linii z Kolna do gmin b. powiatu Ostrołęckiego są już poczynione przygotowania 
przez Oddział Telekomunikacyjny w Łomży, lecz w/g planu robót ustalonego przez 
Dyrekcję Okręgu Poczt i Telegrafów w Olsztynie – wymieniona budowa przewidzia-
na jest na miesiąc wrzesień i październik 1949 r. W celu przyśpieszenia budowy wy-
mienionej linii telefonicznej i przesunięcia terminu budowy z miesiąca września na 
miesiąc maj r.b., zwróciłem się do Ob. Wojewody pismem z dnia 21.IV.r.b. 
Nr.O.Org.2/6/49 z prośbą o interwencję w Dyrekcji Okręgu P. i T. w Olsztynie, gdyż 
natychmiastowe wybudowanie bezpośredniej linii z Kolna do Turośli długości 14 km., 
konieczne jest ze względów gospodarczych, a szczególnie ze względów bezpieczeń-
stwa publicznego, albowiem teren 3 gmin b. pow. Ostrołęckiego jest zagrożony. 

 
9. Akcja samorządowa. 
W miesiącu sprawozdawczym odbyło się 1 posiedzenie Wydziału Powiatowe-

go 14.IV.1949 r. 
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Na posiedzeniu załatwiono cały szereg spraw bieżących wśród których sprawę 
systemu „O”. Sporządzonoprojekty limitów i dotacji celowych na 1950 r. W terenie 
dokonano inspekcji dorywczych w 6 gminach wiejskich. Odbyto 1 odprawę Sekreta-
rzy Gminnych. Dokonano zamknięcia ksiąg biorczych w 5 gminach. Rozpoczęto 
szkicowanie granic gromad wiejskich. 

 
10. Akcja zbiórki na odbudowę Warszawy. 
W miesiącu sprawozdawczym Gminne Komitety przedłożyły sprawozdania 

kwartalne z akcji zbiórkowej w wyniku której w I kwartale r.b. wpłynęło 132 222 zł. 
Akcja zbiórkowa trwa nadal. 

 
11. Akcja pomocy zimowej. 
Komitet Powiatowy Akcji Pomocy Zimowej, który został zorganizowany  

w dniu 6.XII.48 r. do dnia 1.V.49 r. z akcji zbiórkowej uzyskał kwotę 60 262 zł., 
część której to kwoty rozprowadził na akcję pomocy biednym. 

 
12. Akcja przeciwgruźlicza. 
W miesiącu sprawozdawczym ekipa Skandynawsko-Polska Czerwonego Krzy-

ża prowadziła dalsze masowe szczepienia przeciw gruźlicze na terenie tut. powiatu. 
 
13. Wojskowa Komisja Rejestracyjna. 
W miesiącu sprawozdawczym Komisja Rejestracyjna R.K.U. Łomża zakończy-

ła pracę rejestracyjną częściowych rezerw osobowych. Stawiennictwo na komisję 
rejestracyjną było 100%. Szeptana propaganda, która szerzyła pogłoskę, że wszyscy 
ci co staną na komisję zostaną zabrani do wojska nie znalazła posłuchu u społeczeń-
stwa objętego rejestracją, przebieg rejestracji był spokojny. 

 
      Starosta Powiatowy 
 
Starosta Powiatowy 
 Łomżyński 
Nr. O.Org.31/pfn./49   Łomża, dnia 4 maja 1949 r. 
 

    
 P o u f n e 
 Do 
 Obywatela Wojewody 
 w Białymstoku 
 

Na zarządzenie z dnia 22.III.1947 r. Nr.O.Org.9/3/47 przedkładam poniżej 
sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc kwiecień 1949 r. 
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Ogólna sytuacja polityczna: 
 
1) W miesiącu kwietniu r.b. partie polityczne w dalszym ciągu zajmowały się 

pracą uświadamiającą w terenie, w kierunku pobudzenia miejscowej ludności do 
ostatecznego uregulowania I raty podatku gruntowego i F.O.R. Na czoło jak zwykle 
wybiła się P.Z.P.R. Partia ta obecnie pracuje intensywnie i daje inicjatywę pozosta-
łym dwom partiom zblokowanym. W okresie sprawozdawczym staraniem tej partii 
została urządzona akademia Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej w Łomży, 
oraz wiece we wszystkich gminach powiatu w sprawie akcji „H”, akcji siewnej, 
pomocy sąsiedzkiej i polityczno-gospodarczej. 

Niezależnie od tego partia ta odbyła szereg posiedzeń egzekutywy omawiając 
na nich sprawy wewnętrzne i ogólno-państwowe, oraz sprawy związane ze Świętem 
klasy robotniczej w dniu 1-go Maja. W sprawie Święta 1-go Maja w lokalu tej partii 
odbyły się 2 zebrania w których brali udział przedstawiciele S.L., S.D. urzędów  
i miejscowych organizacji społecznych. Na pierwszym zebraniu odbytym w dniu 
12.IV.r.b. powołano Komitet organizacyjny na czele którego stanął I sekretarz Po-
wiatowego Komitetu P.Z.P.R. Ob. Koszel Grzegorz. 

W dniu 30.IV.r.b. P.Z.P.R. urządziła w miejscowym kinie „Uciecha” uroczystą 
akademię w związku ze Świętem 1-szo Majowym. W akademii wzięło udział około 
600 osób. Po wygłoszeniu referatu politycznego przez przedstawiciela Wojewódz-
kiego Komitetu P.Z.P.R. Ob. Jachimowicza odbyła się część artystyczna programu 
na co złożyły się śpiewy, deklamacje i inscenizacja uczniów i uczennic szkół miej-
scowych jak średnich tak i powszechnych. Po akademii w nowo otwartej świetlicy 
między związkowej odbyła się zabawa taneczna. 

W czasie akademii nastrój był poważny. Zebrani w skupieniu wysłuchali refera-
tu politycznego, zaś w części rozrywkowej żywo oklaskiwali wystąpienia zespołów 
artystycznych miejscowych szkół. 

Stronnictwo Ludowe po mianowaniu Komisarycznego Zarządu Powiatowego 
przystąpiło energiczniej do pracy. Na razie przeprowadzono reorganizację we-
wnętrzną jak w Zarządzie Powiatowym, tak i w kołach terenowych. 

Jak dotychczas praca nowego Zarządu daje wyniki dość dobre. Przede wszyst-
kiem została zaprowadzona dyscyplina partyjna, pozatem partia ta ostatnio stosownie 
do poruczonych jej zadań wysyła swoich ludzi w teren. 

Zarząd Powiatowy tej partii w miesiącu kwietniu odbył 3 zebrania partyjne,  
z których dwa były poświęcone sprawom wewnętrznym stronnictwa, zaś na trzecim 
zebraniu omawiano wyłącznie sprawę udziału członków tej partii w święcie 1-szo 
Majowym. 

Stronnictwo Demokratyczne większej działalności w terenie w miesiącu spra-
wozdawczym nie przejawiało.  

Ograniczało się ono jedynie do załatwienia swoich spraw wewnętrznych i wy-
syłania delegatów na różne miejscowe zebrania i urządzane akademie. 
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P.S.L. na terenie powiatu nie ma. Jednakże stary zacofany element tej partii  
w dalszym ciągu szerzy wrogą szeptaną propagandę wśród miejscowej ludności. 
Przyczynia się do tego w dużym stopniu kler i bogacze wiejscy. 

Współpraca partii zblokowanych ze mną, jako Starostą w miesiącu sprawoz-
dawczym była dobra. 

 
2) Powiatowa Rada Z.Z. jak i koła lokalne Z.Z. w miesiącu sprawozdawczym 

działały dość dobrze. Wyłoniły one u siebie Komisje współdziałania, które jednocze-
śnie zajęły się i akcją oszczędności na terenie danych komórek. W dniu 30 kwietnia 
r.b. została otwarta w Łomży świetlica między związkowa w byłym lokalu „Klubu 
Świata Pracy”, świetlica urządzona jest dobrze. 

a) Ochotnicze Straże Pożarne – bez zmian. 
b) Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej rozwija się dobrze. Urządziło 

ono w dniu 21 kwietnia r.b. akademię w Sali Rady Miejskiej w Łomży. Odczyt na 
temat stosunków polsko-radzieckich wygłosił Ob. Lewartowski Zygmunt, przewod-
niczący Zarządu Powiatowego Towarzystwa. Ponadto Ponadto.P.P.R. urządziło  
w Łomży w Sali Ochotniczej Straży Pożarnej od dnia 13 do 24 kwietnia r.b. wysta-
wę w związku z 800 lesiem powstania miasta Moskwy. Wystawa cieszyła się dużą 
frekwencją.  

c) T.P.Ż. – bez zmian 
d) R.T.P.D. w dalszym ciągu pracuje dobrze. Staraniem tej organizacji zostało 

zorganizowane w dniu 16.IV.r.b. tak zwane „święcone” dla biednej dziatwy robotni-
czej z Łomży. 

e) Z.M.P. – bez zmian 
f) Komenda Powiatowa „Służba Polsce” urządziła w dniu 10.IV.49 r. „Apel 

Wiosenny” junaków i junaczek w Sali gimnazjum Ogólnokształcącego w Łomży. 
Na apel ten przybyło około 500 osób, młodzieży jak miejscowej, tak i z terenu.  
W czasie apelu stwierdzono, że młodzież zrzeszona chętnie oddaje się pracy dla 
dobra Państwa i dąży do zasad postępowych. Młodzież tą można urobić przez dobre 
zorganizowanie, przedewszystkiem winien zająć się Z.M.P. 

W dniu 28 IV.r.b. Komenda S.P. wysłała do brygad pracy 109 junaków. Przy 
pożegnaniu junaków byli obecni przedstawiciele władz administracyjny, partii poli-
tycznych, Z.M.P. oraz specjalne delegacje szkół średnich na czele z chórami gimna-
zjalnymi, które dały kilka występów artystycznych. 

g) Liga Kobiet – działała w miesiącu sprawozdawczym dobrze. W dalszym cią-
gu prowadzi ona współzawodnictwo z L.K. w Ełku, staraniem L.K. zostało urządzo-
ne w dniu 16.IV.r.b. „święcone” dla dzieci z przedszkola i Żłobka w Łomży. 

h) Komisja rejestracyjno-wojskowa ukończyła swą pracę w powiecie w dniu 
30.IV.49 r. Procent stawiennictwa rezerwistów był duży (około 95% ). Nie stawili 
się jedynie ci, którzy mieszkają na innych terenach. W czasie trwania komisji – żad-
nych wrogich zajść nie było. 
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3) O ile rozchodzi się o sektę „Świadków Jehowy” – bez zmian. Natomiast du-
chowieństwo kościoła rzymsko-katolickiego w dalszym cięgu prowadzi cichą szep-
taną propagandę godzącą w obecny ustrój Państwowy, nastawiając parafian na sta-
nowiska wyczekujące, czego dowodem jest list pasterski wygłoszony z ambon  
w kościołach powiatu w dniu 24.IV.49 r. 

 
4) Mniejszości narodowych na terenie powiatu – nie ma.  
 
5) Ludność zasadniczo odnosiła się w miesiącu sprawozdawczym do władz  

i ich zarządzeń dość przychylnie. Obecnie stara się ona wykonywać zarządzenia tych 
władz i podporządkowuje się do obowiązków nałożonych na nią w myśl obowiązu-
jących przepisów. 

 
6) Bez zmian. 
 

Stan bezpieczeństwa. 
 
1) Stan bezpieczeństwa w powiecie w stosunku do miesiąca marca r.b. nieco się 

pogorszył. Poza kradzieżami które częściowo zostały wykryte, zanotowano 3 wy-
padki wystąpienia band dywersyjnych „Wiarusa” i innych. 

a) W dniu 15.IV.r.b. pomiędzy wsią Siestrzanki i Kucze gm. Jedwabne 2 uzbro-
jonych osobników zatrzymało gminnego komendanta Ob. Ryszarda Malczyńskiego, 
który był specjalnie delegowany na teren gminy Jedwabne w sprawie likwidacji 
odłogów i widocznie wiedząc od miejscowej ludności, w jakiej sprawie przybył 
zagrozili mu, ażeby więcej tymi sprawami nie zajmował się. 

b) w dniu 20.IV.r.b. o godz. 21.30 – 3 członków bandy „Wiarusa” uzbrojonych 
przybyło do mieszkania wójta gminy Chlebiotki, do wsi Targonie Krytuły i zażądali 
od niego 100 000 zł. Wójta w tym czasie nie było w mieszkaniu (sprawozdanie  
z dnia 22.IV.49r. Nr.O.Org.27/pfn/49). 

c) Dnia 21.IV.r.b. o godz. 19 we wsi Witynie, gm. Jedwabne 3 uzbrojonych 
bandytów, ubranych po cywilnemu, zatrzymali poborcę gminnego Ob. Truszkow-
skiego Tadeusza, pobili go, zabrali ubranie i buty, które zniszczyli na miejscu, przez 
porznięcie nożem na paski. Prócz tego ci sami zabrali Truszkowskiemu 1500 zł go-
tówki, porznęli teczkę skórzaną i zniszczyli kwitariusze podatkowe. We wszystkich 
trzech sprawach prowadzi dochodzenie U.B. i M.O. 

 
2) Na terenie powiatu w dalszym ciągu grasują bandy „Wiarusa”, „Bąka”  

i „Nocy” w sile od 3 do 5 osób, bandy te są tropione przez organa U.N. i M.O. 
 
3) Współpraca z organami U.B. i M.O. w miesiącu sprawozdawczym była do-

bra – żadnych scysji z tego tytułu nie miałem. 
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Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 1. Bez zmian 
 2. Bez zmian 
 3. Bez zmian 
 4. Bez zmian 

Akcja specjalna 
 
1) i 2) W miesiącu sprawozdawczym nie notowano wypadków przybycia osób 

ze Wschodu. Na Ziemie Odzyskane wyjechało z powiatu 3 rodziny (13 osób). 
 
3) a) Akcja siewna jest prowadzona normalnie, pożyczki na orkę wiosenną  

i nawozy sztuczne rozprowadzono w 75%. Zahamowanie całkowitego rozprowa-
dzenia tych pożyczek powstało z winy Powiatowego Zarządu Zw. Sam. Chłop., 
który zbyt długo przetrzymywał podania zainteresowanych. Pomimo braku kredy-
tów, rolnicy we własnym zakresie dążą do całkowitego zasiania swoich pól. 

b) Pomoc sąsiedzka jest stosowana nie tylko w ramach przepisów prawnych, 
lesz i samorzutnie przez poszczególnych rolników. Rolnicy dążą do tego by nie było 
odłogów i by wszystkie ziemie zostały zasiane. Według posiadanych sprawozdań  
z poszczególnych gmin, akcja siewna w powiecie będzie przeprowadzona w całości. 

c) 3-letni plan odbudowy w miarę posiadanych kredytów odbywa się planowo  
i zostanie zakończony w swoim czasie.  

       Starosta Powiatowy 
 Wł. Dymowski 
 
Starosta Powiatowy 
Wysoko-Mazowiecki  Wysokie Mazowieckie, dn. 4 maja 1949 r. 
Nr. O.Org.8/8/49 

Do 
Obywatela Wojewody w Białymstoku 

Wydział Społeczno-Polit.  
w Białymstoku 

Powiatowa Rada Narodowa w miejscu 
 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko-Mazowieckiego 

za miesiąc kwiecień 1949 r. 
I. Ogólna sytuacja polityczna 

 
1. Działalność partii politycznych. 
Istniejące i ściśle z sobą współpracujące partie polityczne P.Z.P.R. i S.L., reali-

zując hasła kongresowe, utrzymując zacieśnioną łączność z chłopami mało i średnio-
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rolnymi, robotnikami, inteligencją pracującą, urzędami, placówkami handlowymi, 
organami M.O. i U.B. 

Dzięki uprawianej propagandzie ludność powiatu bez przerwy zmienia swe ob-
licze i stosunek do partii politycznych i obecnej rzeczywistości. Dowodem tego są 
wnoszone podania o przyjęcie w szeregi P.Z.P.R.-u lub S.L.-u. Werbowanie nowych 
członków pozwala na zasilenie szeregów partyjnych i stwarzanie komórek tereno-
wych, które niosą wydatną pomoc przy wykrywaniu fikcyjnie podzielonych gruntów 
oraz podejrzanych i szerzących wrogą propagandę osób. 

W okresie sprawozdawczym najważniejszą pracą partii politycznych była akcja 
„H” dzięki której uświadomiona ludność kontraktowała swój żywiec, realizacja po-
datku gruntowego i F.O.R-u, walka klasowa prowadzona wspólnie z chłopami mało 
i średniorolnymi, opracowywanie na odprawach wytycznych działania na najbliższą 
przyszłość, przeprowadzanie likwidacji ukrytych gruntów przez bogaczy wiejskich, 
akcja „O”, akcja siewna oraz przygotowanie i przeprowadzenie obchodu Święta 
Pracy, który zadokumentował z całą mocą potęgę światowego frontu pokoju, wolno-
ści i postępu. Masowy udział w uroczystości wykazał, że Polska Ludowa to mocne 
ogniwo łańcucha pokoju, skuwającego siły imperialistycznej agresji. „Nasza władza, 
nasza walka, nasza praca potencjał gospodarczy i ludzki, nasza rewolucyjna, ideolo-
gia, patriotyzm i świadomość narodu, nasze budownictwo i porywające plany roz-
woju sił wytwórczych kraju – wszystko służy sprawie pokoju i postępu, wzmacnia 
obóz pokoju i osłabia siły, zmniejsza szanse i możliwości obozu imperialistycznego.  

Nasze narodowe zdobycze i nasze wysiłki na froncie wewnętrznym wiążą się  
z ogólną, międzynarodową walką sił demokratycznych przeciw imperializmowi, 
przeciw planom ujarzmienia wolnych narodów, zduszenia ruchów wyzwoleńczych, 
przeciw planom zamiany globu ziemskiego w kolonię amerykańską, zaborczego 
kapitału”, jak powiedział sekretarz KB PZPR-u Al. Zawadzki na akademii 1-szo 
Majowej. 

 
2. Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe, stowarzyszenia, organizacje społeczne i młodzieżowe wy-

kazują żywotną działalność w zakresie swoich programów oraz przejawów życia 
gospodarczego, politycznego i społecznego. 

Podobnie jak członkowie partii politycznych, tak samo i członkowie organizacji 
biorą czynny udział we wszystkich przejawach życia.  

Odbywające się zebrania i składane sprawozdania świadczę o tętniącym życiu 
wśród zrzeszonych w organizacjach. Oddziały junackie S.P. w czynie 1-szo majo-
wym uporządkowały teren obejmujący wspólną mogiłę bohaterów ostatniej wojny. 

Towarzystwo Burs i Stypendiów postanowiło umasowić szeregi i wytężyć pra-
cę w zbieraniu funduszy na zaprojektowaną bursę męską na 150 osób oraz rozpo-
cząć jej budowę w miesiącu maju pomimo tego, że koszt tej budowy wyniesie  
zł. 60 000 000. 
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Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej postanowiło wzmóc pracę w kie-
runku uświadamiania ludności i jej nastawienia do wschodniego sąsiada, dzięki któ-
remu posiadamy dzisiaj wolność i niepodległość i dzięki pomocy którego mogliśmy 
bez żadnych wystrzałów przetrwać najcięższe czasy po tak okrutnym zniszczeniu. 

 
3. Związki religijne. 
Na terenie tut. powiatu zamieszkuje prawie wyłącznie ludność wyznania rzym-

sko-katolickiego. Kilka zaledwie osób jest wyznania mojżeszowego. W toku zała-
twiania jest jedna sprawa religijna. 

Podczas obchodu Święta Pracy żadnych wystąpień duchowieństwa na tut. tere-
nie nie zanotowano. 

 
4. Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych nie przedstawia w dalszym ciągu żadnych 

trudności z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
   
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń.  
Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń ulega stopniowo poprawie, jednak 

„bogacze” wiejscy w dalszym ciągu zachowują postawę wyczekującą. Szeptana 
propaganda o stworzeniu spółdzielczych wsi napawa ludność obawą przed strace-
niem swych posiadłości. 

Zacofany i przywiązany chłop do swego zagona nie może zrozumieć udoskona-
lonej gospodarki rolnej. 

 
6. Ważniejsze zarządzenia mające znaczenie ogólne. 
W związku ze świętem Pracy wydano zarządzenie należytego przygotowania 

do obchodu w każdej miejscowości, a w szczególności w większych skupiskach 
ludności. 

 
II. Stan bezpieczeństwa w powiecie. 

 
1) Przestępstwa pospolite i działalność organizacji tajnych. 
W dalszym ciągu notowane są wykroczenia pospolite. O zakłócenie spokoju 

publicznego wpłynęło 2 sprawy, o ochronie przeciwpożarowej 8 spraw, o przepisach 
drogowych 4 sprawy, o przepisach sanitarnych 6 spraw, o nieprzestrzeganiu obo-
wiązku ubezpieczenia społecznego 3 sprawy i o nieprzestrzeganiu powszechnego 
obowiązku wojskowego 9 spraw. 

Wszystkie sprawy zostały rozpatrzone i winni ukarani grzywną na ogólną sumę 
zł 35 000, z czego wyegzekwowano zł 8 700. 

W okresie sprawozdawczym morderstw nie zanotowano. 
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Prawie nie słychać działalności organizacji tajnych. Jedynie wroga propaganda 
szerzy plotkę o kołchozach, czego najbardziej obawia się tut. ludność. Czynniki 
polityczne i społeczne bacznie czuwają nad złowrogimi podszeptami i likwidują je  
w zarodku. 

 
2) Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. 
Czujne oko organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej bacznie strzeże 

spokoju i porządku publicznego, likwidując z zarodku wszelkie złowrogie przejawy 
terenowe. 

Odbywające się konferencje bezpieczeństwa, na których opracowywane są 
wspólne plany pracy i omawiane osiągnięcia polepszają i usprawniają stan bezpie-
czeństwa w powiecie. 

 
III Ogólna sytuacja gospodarcza. 

 
1) Sytuacja aprowizacyjna i stan rynku. 
Wybitnie rolniczy tut. powiat o średnio urodzajnej glebie nie odczuwa braku 

ziemiopłodów, pomimo to podaż ich na rynkach nie jest duża. Tak samo jest średnia 
podaż zwierząt rzeźnych, za które Spółdzielnie dokonujące spędów płacą ustalone 
ceny. Obrót zwierzętami rzeźnymi, a ostatnio i hodowlanymi odbywa się na większą 
skalę na spędach w Czyżewie, Szepietowie, Wysokiem Mazowieckiem, Sokołach, 
Łapach i Tykocinie. 

W dalszym ciągu jest duży popyt na towar. Każda ilość artykułów dostarczana 
na rynek jest wykupywana. Popytem cieszą się wszystkie artykuły bez wyjątku. 
Dystrybucja stoi na wysokości zadania. Zaopatrzenie w artykuły mleczne i pieczywo 
jest dostateczne i przebiega bez zaburzeń. Natomiast za małe są przydziały mięsa  
i tłuszczy. Mała podaż na rynkach mięsa stwarza, przypuszczać należy, spekulacje. 
Współpraca z delegaturą Centrali Mięsnej stopniowo układa się coraz lepiej. 

Zaopatrzenie w inne artykuły spożywcze przebiega normalnie. Z powodu Świąt 
Wielkiejnocy, a potem 1-go Maja dał się odczuć wielki popyt na cukier, wina i zapa-
chy do ciast. Cukru rozprowadzono około 30 ton, natomiast zapachów do ciast pra-
wie zę zupełnie nie było. Według rozdzielnika otrzymano 30 dkg wanilii i 200 tore-
bek cukru waniliowego. 

Przed Świętami Wielkiejnocy nie było prawie zupełnie wina, dopiero 1 300 bu-
telek otrzymano przed 1-szym Maja. Drożdży w kwietniu rozprowadzono kg 1000. 

Gorzej przedstawia się z octem, którego zapas z rezerwy zimowej zakończył się 
do dnia 15 kwietnia br. i pomimo wysłanych już ponagleń 500 litrów z Fabryki octu 
z Gdańska nie nadchodzi. 

Artykuły chemiczne, jak pasta do obuwia, proszek do prania, soda krystaliczna 
jest w bardzo małych ilościach otrzymywana na tut. rynek. Pastę do obuwia P.Z.G.S. 
zmuszony był sprowadzić z firmy prywatnej. 
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Najgorzej jednak przedstawia się sprawa z towarami kolonialnymi. Brak jest 
pieprzu, ziela angielskiego, kakała i herbaty. 

Wiele trudności P.Z.G.S-wi w/m sprawia nieterminowe załatwianie przesyła-
nych zamówień, a szczególnie przez Centralę Chemiczną w Białymstoku. Zamó-
wione artykuły, jak soda krystaliczna i proszek do prania nie nadchodzą wagonowo, 
a sprowadzanie samochodem nie wytrzymuje kalkulacji. 

Tutejszy powiat odczuwa również brak cegły. Produkcja Cegielni w Szepieto-
wie jest na ukończeniu z powodu wyczerpania się zapasów gliny. Należy zaprojek-
tować i uruchomić cegielnię w innej miejscowości. Przekazanie i uruchomienie da-
chówczarni w Złotorii Gm. Spół. Samop. Chł. w Tykocinie odbywa się bardzo po-
woli. Dachówczarnia w obecnym stanie zdolna jest produkować 9 000 szt. cegły  
i 25 000 szt. dachówek. 

Pokłady gliny oblicza się na 50 lat. Produkcja dachówczarni istniejących usta-
wiona była wyłącznie na akcję A.O.W. i dokonywana była w okresie sprawozdaw-
czym jak niżej: 

  Sokoły    szt.   6 000 
  Płonka Kościelna  szt.   2 500 
  Pietkowo   szt. 10 000 i 500 szt. pustaków 
  Dąbrówka Kościelna  szt.   1 000 
  Żabiniec   szt.   2 600 
Za mała jest również produkcja Gorzelni w Mietkowie. 
 

IV. Akcja Specjalna. 
1) Repatriacja. 
Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 
 
2) Akcja przesiedleńcza. 
Akcja przesiedleńcza ograniczyła się tylko do wydania trzech zaświadczeń 

przesiedleńczych. 
 
3) Akcja „H” 
Uznana ilość buhai w ilości szt. 177 i knurów w ilości szt. 69 jest ze względu na 

ilość pogłowia żeńskiego bardzo mała. Porządne jest przeprowadzenie dodatkowego 
przeglądu buhai i knurów. Szczepienia trzody chlewnej zostały przerwane wskutek 
nieodpowiedniej szczepionki serii Nr. 185, po której padło 19 szt. i wiele zachorowa-
ło. Kontraktacja trzody chlewnej wynosi do 1 maja br. szt. 7 070 co stanowi 76%. 

 
4) Produkcja roślinna. 
W pierwszej połowie miesiąca nadmierne opady oraz przymrozki i niska tempe-

ratura uniemożliwiły siewy. Stan zbóż ozimych i koniczyn wskutek niesprzyjających 
warunków obniżył się znacznie. 
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Gryzoni przeprowadzone lustracje nie zauważyły. Ceny zbóż utrzymują się na 
poziomie, jedynie cena koniczyny dochodzi do zł. 650 za 1 kg. 

W okresie sprawozdawczym ostatecznie rozprowadzono kredyty na nawozy or-
kę i siew. Rozprowadzono wszystkie zboże siewne w ilości: jęczmienia q 123,34; 
owsa q 449 pierwszego odsiewu i q 150 jednolitego, koniczyny q 30. 

Siewy zbóż jarych są opóźnione ze względu na niesprzyjające warunki atmosfe-
ryczne. Na dzień 30 kwietnia w powiecie zasiano: 

  pszenicy   ha 2335 
  owsa    ha 6728 
  jęczmienia   ha 1748 
  ziemniaków   ha   412,5 
  buraków cukrowych  ha   200 
  oleistych   ha     82 
  strączkowych jad.  ha   169 
  strączkowych pastewn.   ha   386 
  łubinu słodkiego   ha   197 
  łubinu gorzkiego   ha   555 
  mieszanki zbóż strącz.  ha 1711 
  innych    ha   674,5 
 
Zgłoszenia przez rolników o pomoc sąsiedzką są obecnie realizowane. Podań  

o pomoc na orkę ha 238,85, bronowanie ha 133, inne prace 630 jedno i parokonnych 
dniówek. 

Siewniki będące w ośrodkach maszynowych są planowo rozdzielane pomiędzy 
poszczególne gromady. 

Zawarto umów na len selekcyjny na obsiew ha 1,60 
Założono 28 poletek demonstracyjnych z nawozami. 
W okresie sprawozdawczym zostało przekazane Związkowi Samorządu Teryto-

rialnego 11 resztówek o ogólnym obszarze około 60 ha i osiem gospodarstw rolnych 
o obszarze około 614 ha, Gm. Spółdzielniom 3 resztówki o obszarze około 34,5 ha. 
Pozatem został opracowany plan zagospodarowania terenowego wsi Czyżewo Sutki. 

 
 
 
5) Samorząd i akcja podatkowa. 
Posiedzeń Wydziału Powiatowego odbyło się trzy, jedna odprawa referentów 

podatkowych i wójtów. W terenie odbyło się trzy odprawy sołtysów. 
Przewodniczący Wydziału Powiatowego osiem razy wyjeżdżał w teren w spra-

wie nasilenia wpływów F.O.R-u. Inspektor Samorządowy przeprowadził jedną orygi-
nalną i trzy doraźne inspekcje. 
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Wpływy podatkowe: 
 

a) I rata podatku gruntowego: 
  wymiar   zł. 85 700 095 
  wpływ   zł. 84 805 215 
  procent wykonania  zł.      99 
b) F.O.R. 
  wymiar   zł. 33 605 221 
  wpływ   zł. 18 140 745 
  procent wykonania       54 
 
Sporządzone sprawozdanie z wykonania budżetu P.Z.G.S. za 1948 r. przedsta-

wia się następująco: 
a) w wydatkach   zł. 34 268 306,05 
b) w dochodach   zł. 33 461 307,60 
c) niedobór wynosi   zł. 806 998,45 
 
Akcja oszczędnościowa. 
Zaprojektowano zaoszczędzić w budżecie na 1949 r. 
w dz. I    zł.    100 000 
w dz. V    zł. 1 000 000 
w dz. VI    zł.    600 000 
w dz. X    zł.    100 000 
w dz. I ( budżet gm.   zł.    200 000 
R a z e m:    zł. 2 000 000 
  
6) Odbudowa powiatu. 
W miesiącu sprawozdawczym zakończono przydział materiałów budowlanych 

z akcji odbudowy wsi. 
 
Przydział w m-cu ub. wynosił: 
dłużycy 19 m2 na sumę zł. 96 450, dachówki 1 500 szt. na sumę zł. 14 610. 
Zakwalifikowano do odbudowy na rok 1949 zagród 50, do których sporządzono 

150 kosztorysów i 150 wniosków kwalifikacyjnych. 
Zakończono ekshumację zwłok Żołnierzy Radzieckich i urządzono cmentarz 

dla tychże zwłok. We wsi Czyżewo Sutki zakończono pomiary działek pod budowę 
Spółdzielczej wsi, jak również wycięto 50 działek.  

Istniejące betoniarnie przystąpiły do intensywnej produkcji. We wsi Złotoria 
projektuje się urządzenia cegielni, gdyż północna część powiatu pozbawiona jest 
materiałów ogniotrwałych. 

Ostatecznie załatwiono sprawy dotyczące dokumentacji prawnej obiektów, ob-
jętych P.P.I. w roku 1949. 

       Starosta Powiatowy 
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Starosta Powiatowy 
Kolneński     Kolno, dnia 4 czerwca 1949 r. 
Nr. O.Org.8/5/49 
 
       Poufne 
 

Do 
Ob. Wojewody 
w Białymstoku 

 
Przedkładam w dwóch egzemplarzach sprawozdanie miesięczne za m-c maj do 

dyspozycji. 
Jednocześnie donoszę, że jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Wydziału 

Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego. 
 

I Ogólna sytuacja polityczna 
 

1) Działalność partii politycznych 
W miesiącu sprawozdawczym partie polityczne brały czynny udział w dalszym 

ciągu w reorganizowaniu Komitetów Rodzicielskich przy szkołach podstawowych. 
P.Z.P.R. w dalszym ciągu wysyła swych członków w teren, którzy przeprowa-

dzali akcję „H”. Przejawia aktywną działalność w każdej dziedzinie życia gospo-
darczego i politycznego. 

S.L. w dalszym ciągu prowadziło akcję umasowienia członków. W terenie od-
bywały się zebrania Gminnych Komitetów S.L. z udziałem aktywu powiatowego  
w związku z odnowieniem gminnych Zarządów S.L., oraz utworzeniu Komitetów 
Obchodu Święta Ludowego. 

S.D. w dalszym ciągu umasawnia szeregi kooptowaniem nowych członków  
z pośród inteligencji pracującej i wolnych zawodów. 

 
2) Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
a) Związek Młodzieży Polskiej prowadził dalszą pracę organizacyjną na terenie 

powiatu, oraz brał czynny udział w obchodzie Święta 1-go Maja. Istnieje w powiecie 
33 Koła, które liczą ogółem 68 członków. W dniu 15.V.r.b. odbył się Powiatowy 
Zjazd, na którym wybrano i zatwierdzono Powiatową Władzę Związku. 

b) W dniu 28 maja b.r. odbyło się w Z.Z.P.P. zebranie na którym postanowiono: 
1) urządzić 16 godzinny kurs szkoleniowy na kierowników Kół szkoleniowych 

zostali wybrani ob.ob. Możejko, Rogiński, Wojszel, Piotrkowski. 
2) Wstrzymanie się członków Z.Z. od użycia alkoholu do rozpoczęcia i ukoń-

czenia Kongresu Związków Zawodowych. 
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3) Otworzyć świetlicę Z.Z. 
 
4) Doprowadzić do należytego stanu boisko sportowe. 
 
5) Zwiększyć wydajność pracy. 
d) Liga Kobiet w dalszym ciągu przeprowadzała szkolenie ideologiczne swych 

członków. 
e) Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej uaktywniło swą działalność  

w m-cu sprawozdawczym powstało 3 nowe Koła w m. Kolnie, które ogółem liczą 
90 członków. 

f) Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza. Odbyło się jedno zebranie. Wszczęto pra-
cę założenia nowych Kół w szkołach młodzieżowych. Założono nowych 9 Kół  
w powiecie. 

 
3) Związki religijne. 
W miesiącu sprawozdawczym związki religijne żadnej działalności nie przejawiały. 
 
4) Mniejszości narodowe. 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych niema. 
 
5) Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Na terenie tut. powiatu stosunek ludności do władz i ich zarządzeń uległ czę-

ściowej poprawie, co się tłumaczy zwiększoną działalnością partii politycznych, 
które przez swój aktyw oddziaływają uświadamiająco na społeczeństwo powiatu. 
Społeczeństwo zaczęło po części rozumować słuszne dążenia Rządu Ludowego 
skierowane do podniesienia stopy życiowej klasy robotniczej i chłopskiej. Wynikiem 
tego był większy wpływ podatku gruntowego. U ludzi bogatszych w dalszym ciągu 
spotyka się opór.  

 
II. Stan bezpieczeństwa. 

 
1) Przestępstwa pospolite. 
Powiatowa Komenda M.O. w Kolnie nie przedłożyła wykazu przestępczości  

w miesiącu sprawozdawczym. Ogółem wpłynęło do tut. Starostwa za różne wykro-
czenia 52 doniesień karnych, o szkodnictwie leśnym i polnym, nie zgłoszenia  
w Urzędzie Stanu Cywilnego urodzeń i zejścia. 

 
 
2) Działalność organizacji tajnych. 
W miesiącu sprawozdawczym działalność organizacji pozostałości podziem-

nych zmalała. Organa Urzędu Bezpieczeństwa i M.O. zorganizowały obławę  



LESZEK KOCOŃ 

 

284
____________________________________________________________________________________________________________ 

w gminie Turośli, która rezultatu nie dała, ponieważ grasująca banda prawdopodob-
nie przeniosła się z tut. powiatu do pow. Ostrołęckiego. 

 
3) Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz współdzia-

łanie z nimi ludności. 
Organa bezpieczeństwa i M.O. działają aktywnie. Cały wysiłek ich skierowany 

jest przeciwko likwidacji pozostałości band terrorystyczno-rabunkowych, miejsco-
wych członków organizacji podziemnych, szeptanej propagandzie i sabotażu. 

Współpraca między organami M.O. i bezpieczeństwa na wszystkich odcinkach 
pracy jest dobra, odbywają się wspólne odprawy. Ludność nie zawsze powiadamia 
organa M.O. i Bezpieczeństwa o pojawianiu się band. Motywuje się to tym, że spo-
łeczeństwo tylko częściowo zrozumiało szkodliwą działalność band, które dezorga-
nizują życie społeczno-gospodarcze i jest sterroryzowane.  

 
 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1) Sytuacja aprowizacyjna.  
Zaopatrzenie ludności w artykuły rolne w okresie sprawozdawczym było dosta-

teczne i nie natrafiało na specjalne trudności. Zaopatrzenie w mięso i tłuszcz jest 
niedostateczne, przez co ludność zmuszona jest do samozaopatrzenia się. Pomimo 
kilkakrotnych pism do C.M. i W.K.U.Z przydziały mięsa nie zwiększono i nie do-
starczono do faktycznego stanu ludności nierolniczej. (Faktyczny stan 6000 osób,  
a przydziela się dla 3 150 osób). Zaopatrzenie ludności w artykuły przemysłowe 
pomimo większej poprawy jest w dalszym ciągu niedostateczne. Odczuwa się cał-
kowity brak żelaza obręczowego oraz niedostateczną ilość tkanin bawełnianych, 
wełny niskoprocentowej i innych artykułów jak pasty do obuwia.  

 
2) Stan rynku, podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Podaż artykułów rolnych jak zbóż zmniejszyła się, zaś ziemniaków zwiększyła 

się bardzo w stosunku do poprzedniego miesiąca. Popyt na ziemniaki jest mniejszy 
od podaży co powoduje zniżkę cen. Na inne artykuły popyt nie przewyższa podaży. 

 
3) Kształtowanie się cen. 
Ceny wolnorynkowe zbóż utrzymały się na poziomie poprzedniego miesiąca  

i są wyższe o 150–200 zł od cen płaconych przez P.Z.G.S. i P.Z.Z. Ceny ziemnia-
ków spadły o 50% (cena za 100kg – 400 złotych). Ceny trzody chlewnej i rogacizny 
są stałe i regulowane cenami C.M. 
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4) Stan spółdzielczości. 
Sieć spółdzielcza zwłaszcza w ośrodkach miejskich jest słabo rozwinięta i nie 

może z powodu braku odpowiedniego transportu, magazynów, jak również odpo-
wiedniego personelu – rozwinąć się do pożądanego poziomu. Również trudnością  
w rozwoju spółdzielni jest brak odpowiedniego zainteresowania się kierownictwa. 

 
5) Akcja skupu zbóż i żywca. 
Skup zbóż przez P.Z.G.S. zmniejszył się do minimum, ograniczył się jedynie do 

skupu grochu i gryki. Plan skupu ziemniaków na akcję wiosenną, który winien być 
zakończony do 1 lipca r.b. został wykonany w 150% na dzień 28 maja r.b. Plan sku-
pu trzody chlewnej i bydła na dzień 30 maja b.r. wykonano w 116% (niewliczono  
z powodu braku danych dzień 31.V.1949 r.) Plan kontraktacji narzucony przez C.M. 
wykonano w ok. 185%, zaś zobowiązany przez Komisję Koordynacyjną w ilości 
110% (dane na dzień 25.V.1949 r.). 

 
6) Stan zatrudnienia. 
W/g danych nadesłanych przez Instytucję Zastępczą Urzędu Zatrudnienia przy 

Zarządzie Miejskim w Kolnie bezrobotnych na terenie powiatu na dzień 1 maja b.r. 
wynosił 37 mężczyzn i 1 kobieta, w ciągu miesiąca zarejestrowano nowych bezro-
botnych 14 mężczyzn i 4 kobiety, co razem stanowiło 51 mężczyzn i 5 kobiet.  
W ciągu miesiąca sprawozdawczego zatrudniono 13 mężczyzn i 3 kobiety. Stan 
niezatrudnionych na dzień 1.VI.r.b. wynosił 38 mężczyzn i 2 kobiety, są to w prze-
ważającym stopniu robotnicy niewykwalifikowani.  

 
 

IV. Akcja specjalna. 
 
1) Akcja repatriacyjna i przesiedleńcza. 
W miesiącu sprawozdawczym wydano 22 zaświadczenia przesiedleńcze dla 

osób, które poprzednio wyjechały na tereny zachodnie. 
 
2) Stan zagospodarowania. 
Przyjęci do pracy 2 instruktorów powiatowych i 2 gminnych przystąpili do pra-

cy związanych z podniesieniem rolnictwa, którzy napotykają na trudności w terenie 
ze względu na brak uświadomienia ludności. W miesiącu sprawozdawczym rozpro-
wadzono kredyty na popieranie hodowli bydła, owiec i świń, co niewątpliwie przy-
czyni się do podniesienia rasy i ilości. 

 
3) Akcja siewna i żniwna. 
Wiosenna akcja siewna – przeszkód hamujących prace nie było. Zasiano nastę-

pujące obszary: 
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przenicy    1 600 ha100% 
owsa    5 100 ha100% 
jęczmienia    1 500 ha100% 
buraki pastewne        90 ha 100% 
inne okopowe        90 ha 100% 
oleiste         30 ha 100% 
len        450 ha 100% 
konopie         30 ha 100% 
strączkowe jadalne      900 ha 100% 
koniczyna       900 ha 100% 
mieszanka zbóż strączkowych    400 ha 100% 
seradela    1 400 ha100% 
wyka i bobik      100 ha 100% 
peluszka       220 ha 100 % 
łubin słodki         20 ha 100% 
inne pastewne        70 ha 100% 
drobne uprawy      150 ha 100% 
ziemniaki    8 000 ha100% 
warzywa w uprawie pol.     120 ha 100% 
gryka i proso      900 ha   45% na zaplanowane 1 900 ha 
łubin gorzki    1 770 ha  90% na zaplanowane 1970 ha 
Przy pomocy siewników obsiano około 2 823 ha. 
Pomoc sąsiedzka na ogół zorganizowana należycie i wykonana stosownie do 

przewidzianych planów w poszczególnych gminach nie objęła wszystkich potrzebu-
jących pomocy z ich własnej winy. Niektórzy rolnicy uważają, że lepiej jest nie na-
rażać się zamożniejszym i wolą umówić się z nimi o pomoc, niźli zgłosić takie zapo-
trzebowanie w gminie. 

Sprowadzone ziemniaki sadzeniaki dotarły do gmin dopiero w pierwszych 
dniach b.m. Cena tych ziemniaków stosunkowo wysoka, bo 775 zł., podczas gdy na 
rynku można je było już nabyć po 600 zł. za kwintal, spowodowała mimo oddawa-
nia ich na warunkach kredytowych, że rozprowadzono je w ilości 2 ton. 

Z nadesłanych ilości nawozów sztucznych – 120 ton azotniaka w mies. spra-
wozda. rozprowadzono 15 ton, pozostało 45 850 kg. 

18 ton saletrzaka rozprowadzono 15 ton pozostało 3 tony. 
70 ton superfosfatu rozprowadzono 18,5 ton pozostało 51,5 tony 
115 ton soli potasowej rozprowadzono 107,4 ton pozostało 7,6 tony 
205 ton kainitu rozprowadzono 205 ton 
Kredyty na nawozy sztuczne z 1,5 miliona zł. rozprowadzono 1 399 679 zł., po-

zostało 100 321 zł. 
Na zakup ziarna 800 000 zł. rozprowadzono 612 500 zł, pozostało 187 500 zł. 
Na orkę 500 000 zł, rozprowadzono 400 000 zł., pozostało 100 000 zł. 
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Dane co do wysokości rozprowadzonych kredytów nie są ścisłe, a to z powodu 
braku placówki kredytowej na miejscu i z powodu nie dostarczenia przez G.Z.G.S.  
w Kolnie dokładnych danych. 

Warunki wegetacji roślin na ogół sprzyjające. Przechodzące na tut. powiatem 
dwie burze gradowe poważniejszych szkód nie wyrządziły. 

 
4) Produkcja hodowlana. 
Stan pogłowia zwierząt nieznacznie wzrasta. Przeciętna wydajność mleka 7–12 

litrów dziennie. Chorób masowych zwierząt nie stwierdzono. Do końca m-ca zakon-
traktowano 2753 sztuk świń. Warunki zbytu produktów hodowlanych dobre, dzięki 
zorganizowaniu kilku punktów spędu na terenie powiatu. 

 
5) Reforma rolna. 
W miesiącu sprawozdawczym zmian nie było. 
 
6) Ważniejsze wyniki w wykonaniu 3-ch letniego planu gospodarczego. 
W miesiącu sprawozdawczym wykonano następujące prace: 
1) sporządzono kosztorysy szkół: Szkoły Podstawowej w Zabielu i Porytem. 
2) Ukończono sporządzanie dokumentacji technicznej na obiekty objęte Pań-

stwowym Planem Inwestycyjnym na rok 1949. 
3) Uzupełniono dokumentację zagród wiejskich objętych P.P.I. w 1949 r. przez 

sporządzenie protokołów Powiatowego Komitetu Kredytów Budowlanych Wiej-
skich, które zostały przesłane do P.B.R. w Białymstoku. 

4) Sporządzono również imienne rozdzielniki materiałów budowlanych dla go-
spodarstw objętych P.P.I. w roku bieżącym. Nadmieniam, że do dnia 15.IV.49 r. 
pracowało w tut. referacie Odbudowy 3 osoby personelu biurowego, natomiast od 
15.IV.49 r. tylko jeden pracownik w osobie Architekta Powiatowego.. 

 
7) Stan organizacyjny Straży Pożarnych. 
W miesiącu sprawozdawczym Powiatowy Oddział Straży przystąpił do zakła-

dania ścisłej ewidencji sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich Oddziałach 
Ochotniczych S.P. Na terenie powiatu zostały zorganizowane 3 drużyny przeciwpo-
żarowe do walki z pożarami lasów, które zostały cztery razy przeszkolone. 

 
8) Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc samorządu w tym zakresie. 
Miasto Kolno siedziba władz powiatowych ma pośrednie połączenie telefonicz-

ne z 7 gminami, z pozostałymi 3 gminami przyłączonymi z powiatu Ostrołęckiego 
uzyskuje się z wielkim trudem połączenie drogą okólną przez Łomżę i Ostrołękę. Na 
interwencję Ob. Wojewody w Dyrekcji Okręgu P. i T. w Olsztynie, rozpoczęto  
w dniu 23 maja r.b. budowę linii telefonicznej Kolno – Turośli, która ma być ukoń-
czona w dniu 10 czerwca 1949 r. 
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9) Akcja samorządowa. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się 3 posiedzenia Wydziały Powiatowego 

w dniach 10, 19 i 30 maja r.b. Na posiedzeniach załatwiono cały szereg spraw bieżą-
cych. Dokonano uzupełnienia obsady personalnej, zaangażowani do pracy zostali: 
Referent w referacie inspekcji z dniem 15.V.49 r. i rachmistrz z dniem 1.VI.49 r.  
W maju r.b. opuścił samowolnie pracę referent Planowania Przestrzennego ob. Kra-
sicki Kazimierz. Stanowisko po nim nieobsadzone z powodu braku kandydata. 

Dokonano skomasowania niektórych obiektów z obiektów objętych P.P.G. na 
1949 rok. 

Sporządzono sprawozdanie roczne za 1948 rok z wykonania budżetów Powia-
towego Zw. Sam. i Gminnych Związków Samorządowych. Takie same sprawozda-
nie sporządzono za I kwartał 1949 roku. 

Dokonano 2 inspekcji w Zarządach Gminnych i 2 inspekcja sprawdzające. 
 
10) Akcja pomocy zimowej. 
Zrealizowano w m-cu sprawozdawczym bon Naczelnej Izby Aptekarskiej na 

ogólną sumę 10000 zł. W tym na Kolno 8000 zł i na gminę Łyse 2000 zł. Stan kasy 
na dzień 1.VI.49 r. wynosi sumę 19 865 zł. 

 
11) Akcja przeciwgruźlicza. 
W miesiącu sprawozdawczym w dniu 12 maja r.b. ekipa Skandynawsko-Polska 

Czerwonego Krzyża zakończyła szczepienie przeciw gruźlicze na terenie tut. powiatu. 
 
12) Akcja propagandy i prasy. 
Od dnia 1.V.b.r. do dnia 8.V.b.r. na terenie tut. powiatu odbył się Tydzień Oświa-

ty Książki i Prasy. Na terenie tut. powiatu zaprenumerowano pism: Chłopskiej Drogi 
500 egz., Trybuny Ludu 4800 egz., Trybuny Wolności 600 egz. i Gromady 2200 egz. 

       Starosta Powiatowy 
       /Cz. Kachnowski/ 
STAROSTA POWIATOWY 
Łomżyński     Łomża dnia 4 czerwca 1949 r. 
 
Nr. O.Org.35/Pf.49 

      P O U F N E ! 
  
      Do 
      Obywatela Wojewody 
  w  B i a ł y m s t o k u 
 
Na zarządzenie z dnia 22.III.1947 r. Nr. O.Org. 9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc maj 1949 r. 
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I. Ogólna sytuacja polityczna 
 
1) Praca partii politycznych w miesiącu sprawozdawczym miała przebieg na-

stępujący: 
a) P.Z.P.R. po urządzeniu Święta Pracy w dniu 1 maja, o czym doniosłem  

w sprawozdaniu z dnia 9.V.r.b. Nr. O.Org. 29/Pfn/49 w dalszym ciągu brała żywy 
udział we wszystkich poczynaniach gospodarczych i ogólnopaństwowych. Wysyłała 
ona kilkakrotnie swoich aktywistów w teren w sprawach podatku gruntowego, 
F.O.R. i akcji „H”. Poza tym urządziła kilka odpraw egzekutywy i jedno posiedzenie 
plenum Komitetu w zwiększonym składzie w dniu 22.V.49 r. Na posiedzeniu ple-
num wygłosił referat polityczny Ob. Michalski przedstawiciel Wojewódzkiego Ko-
mitetu P.Z.P.R. i K.C. ob. Orłowska. Na odprawach egzekutywy były omawiane 
sprawy wewnętrzne jak również polityczno gospodarcze o znaczeniu ogólno pań-
stwowym. Na plenum Komitetu omawiano te same sprawy i prócz tego wytykano 
błędy komórkom terenowym popełnione w czasie pracy w terenie. Ponadto wezwa-
no wszystkich aktywistów jak miejscowych tak i terenowych do zwiększenia wydaj-
ności pracy w kierunku uspołecznienia miejscowej ludności, opanowania dyscypliny 
i pobudzenia chłopów i robotników do dalszej wydatnej pracy dla dobra Państwa. 

Muszę podkreślić, że partia ta, wysyłając swoich ludzi w teren w dniu 15.V. r.b. 
w sprawach podatku gruntowego F.O.R. i akcji „H” przeważnie przyczyniła się do 
podniesienia wpływów I raty podatku gruntowego i F.O.R. 

Począwszy od 20 do końca maja r.b. aktywiści P.Z.P.R. przebywając w terenie 
włożyli dużo pracy przy organizowaniu Komitetów gromadzkich i gminnych ob-
chodu „Święta Ludowego”, a nawet w niektórych wypadkach aktywiści ci samo-
dzielnie organizowali te Komitety (Gmina Drozdowo, Rogienice, Długoborz). 

b) Stronnictwo Ludowe w miesiącu sprawozdawczym przejawiało większą in-
tensywność w pracy, jak w miesiącu kwietniu. Wysyłało ono swoich aktywistów  
w teren, którzy czy to wspólnie z delegatami P.Z.P.R., czy też samodzielnie prze-
prowadzali pogadanki i odczyty w sprawach polityczno-gospodarczych. Stronnictwo 
to również brało udział w pracy propagandowej w sprawie akcji „H” w dniu 
15.V.49 r. wysyłając swoich ludzi do różnych gmin i gromad.  

Od 12 maja Zarząd Stronnictwa przystąpił do pracy, jak w terenie tak i w Łomży 
nad zorganizowaniem Święta Ludowego. W tym celu odbyto 3 posiedzenia prezy-
dium, łącznie z Zarządem Powiatowym. Na pierwszym z zebrań utworzono Komitet 
obchodu i wyłoniono kilka sekcji jak: organizacyjną, propagandową, transportową i 
finansową. Sam Komitet do dnia 31 maja odbył cztery posiedzenia. Na posiedzeniach 
tych omawiano sprawy urządzenia Święta Ludowego i wytypowano delegatów na 
poszczególne gminy, celem zorganizowania Komitetów gminnych i wiejskich. Wyty-
powani delegaci mieli za zadanie dotrzeć do przydzielonych im gmin, zorganizować 
komitety gminne, wytypować ludzi z komitetu gminnego do zorganizowania komite-
tów gromadzkich i czuwać nad zorganizowaniem całości w związku ze Świętem Lu-
dowym w całej gminie przy współudziale komórek lokalnych S.L. 
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O ile rozchodzi się o całość pracy S.L. w miesiącu sprawozdawczym w tych czy 
innych poczynaniach Rządu, była ona na ogół dobra, jednakże Stronnictwo to mogło 
by było dać z siebie w tej czy innej dziedzinie więcej intensywności i aktywności. 

Niedociągnięte braki należy tłumaczyć małą aktywnością i może nieudolnością 
sekretarzy: politycznego Zarządu Powiatowego Ob. Wierzbowskiego oraz technicz-
nego Ob. Zakrzewskiego. Współpraca S.L. z P.Z.P.R. istnieje. 

c) Stronnictwo Demokratyczne większej działalności w miesiącu sprawozdaw-
czym nie przejawiało. Wysłało ono swoich przedstawicieli na zebrania różnych Ko-
mitetów, którzy przy przydzielaniu im pracy, tłumaczyli się, że ze względu na obar-
czenie pracą zawodową nie mogą przyjąć tych czy innych obowiązków, a tym bar-
dziej nie mogą jechać w teren. 

Muszę jednakże podkreślić, że Stronnictwo to ma i pewne plusy na terenie mia-
sta. Prowadzi ono Komitet powiatowy i Komitet grodzki „Odbudowy Warszawy”  
i z tej czynności wywiązuje się dobrze. 

d) P.S.L. na terenie powiatu oficjalnie nie istnieje. W ostatnich czasach stary i za-
cofany element tej partii znów zaczął szerzyć wrogą propagandę, godzącą w obecny 
ustrój Państwa. Propaganda ta zajmuje się przeważnie kler i bogaci chłopi. Współpraca 
partii zblokowanych ze mną jako Starostą, w miesiącu maju r.b. była dobra. 

 
2) a) Związki Zawodowe w powiecie w miesiącu sprawozdawczym przejawiały 

więcej aktywności jak w miesiącu poprzednim. Szczególnie rozwinęły działalność 
koła lokalne związków istniejące przy urzędach i instytucjach. Koła te ostatnio wy-
łoniły u siebie Komisje usprawnień, zadaniem których jest dopingowanie pracowni-
ków w kierunku zwiększenia wydajności pracy, oszczędzania materiałów potrzeb-
nych do pracy, oraz punktualnego przestrzegania godzin pracy. 

W związkach ostatnio podciągnięto dyscyplinę związkową nad którą czuwają 
komisje usprawnień. 

b) Na terenie powiatu istnieje 49 oddziałów ochotniczych Straży Pożarnych,  
z tego 47 jest zaopatrzonych w pompy motorowe (8 oddziałów) i 39 w pompy ręcz-
ne, pozostałe dwa oddziały w pompy ręczne będą zaopatrzone w krótkim czasie. 
Ponadto istnieje w Łomży całkowicie zmotoryzowane pogotowie powiatowe straży 
pożarnych przy obsłudze 6 zawodowych strażaków płatnych. Pogotowie to jest stale 
w pełnej gotowości i wyjeżdża do pożaru w promieniu 30–50 km nawet po bocz-
nych drogach. Ponadto jest całkowicie zmotoryzowana O.S.P. w Rutkach. Pozostałe 
straże w wypadku wyjazdu do pożaru używają środków lokomocji konnych, które 
dostarczają miejscowi rolnicy. We wszystkich O.S.P. w powiecie odczuwa się brak 
beczkowozów. W razie wypadku pożaru woda jest dowożona w przygodnych becz-
kach. Na ogół straże pożarne w powiecie działają dobrze. Oblicze polityczne O.S.P. 
bez zmian. Biorą jednakże one udział we wszystkich uroczystościach państwowych.  

Pozostałe Stowarzyszenia istniejące legalnie w powiecie pracują dość dobrze. 
Słabo rozwija się praca P.Z.Z. i T.P.Ż. Zarząd Powiatowy P.Z.Z. wkrótce ulegnie 
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reorganizacji. Również zostanie częściowo zreorganizowany i Zarząd Powiatowy 
T.P.Ż. Komenda Powiatowa „Służba Polsce” w miesiącu maju większej działalności 
nie przejawiała. 

Z.M.P. w tym miesiącu podciągnęło się i pracował dość dobrze. 
Na wyróżnienie zasługuje R.T.P.D. i Liga Kobiet. Stowarzyszenia te posiadają 

dobry skład zarządu i dobrych aktywistów, wskutek czego praca tych organizacji jak 
na terenie miasta Łomży tak i w terenie, we wszelkich poczynaniach Rządu góruje.  

 
3) Istniejąca na terenie powiatu sekta „Świadków Jechowy” żywszej działalno-

ści nie przejawia. Członkowie sekty politycznie nie udzielają się i wrogo przeciwko 
Państwu nie występują. Natomiast duchowieństwo rzymsko-katolickie jak prowadzi-
ło, tak i prowadzi w dalszym ciągu cichą szeptaną propagandę, godzącą w obecny 
ustrój Państwowy. 

W dniu 15-go Maja odbył się ingres nowego Biskupa Czesława Falkowskiego, 
który został mianowany na miejsce zmarłego biskupa Łukowskiego. Ingres aczkol-
wiek zanosił się na większą manifestację, odbył się jednakże skromnie. Większość 
ludności wierzącej i praktykującej odnosi się obecnie do tych spraw raczej negatyw-
nie. Nie lubi ona pompatycznych i ceremonialnych powitań, oraz procesji przestarza-
łych i mało związanych z samym kultem religijnym. Dlatego też i samo powitanie 
biskupa nie odbyło się tak jak sobie życzył kler. Jak dało się zauważyć około 60% 
ludności biorącej udział w powitaniu, przybyło jedynie z ciekawości, ażeby zobaczyć 
jak wygląda nowo mianowany biskup, co będzie mówił i ile księży będzie obecnych 
przy powitaniu. Specjalne pobudki religijne w danym wypadku można było stwier-
dzić jedynie u dewotek i członków kilku istniejących bractw kościelnych. 

Jak ustosunkuje się nowo mianowany biskup do obecnej rzeczywistości, na ra-
zie trudno jest określić, tym bardziej że nie wyjeżdżał on jeszcze z wizytacją do tej 
czy innej parafii. 

Szczegółowe sprawozdanie z przebiegu ingresu biskupa Falkowskiego przedło-
żyłem Urzędowi Wojewódzkiemu w swoim czasie. 

 
4) Mniejszości narodowe – bez zmian. 
 
5) Ludność zasadniczo do władz i ich zarządzeń odnosi się przychylnie. Spe-

cjalnego oporu, czy też nie wykonywania zarządzeń z pobudek wrogich do obecnego 
ustroju nie stwierdziłem. 

 
6) Ważniejszych zarządzeń władz, mających szczególne znaczenie nie było. 
 

II. Stan bezpieczeństwa. 
 
1) Stan bezpieczeństwa w powiecie w miesiącu maju znacznie się pogorszył. 

Zanotowano w tym miesiącu 2 zabójstwa, 1 rabunek i kilkanaście innych kradzieży. 
Zabójstw dokonały bandy dywersyjne. 
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a) Dnia 26 maja została zamordowana z broni palnej Ob. Rawa Bronisława 
mieszkanka wsi Zanie, gm. Kołaki – sprawcy zostali ujęci. 

b) Dnia 28 maja został ciężko ranny przez bandę „Bąka” sołtys wsi Zarazie, gm. 
Miastkowo, sołtys ten zmarł dnia 30.V.r.b. Jeden z bandytów ujęty. 

c) Dnia 8 maja o godz. 23 wtargnęło do mieszkania Ob. Strzeleckiego Czesła-
wa, zamieszkałego we wsi Młynik, gm. Szczepankowo dwóch uzbrojonych w auto-
maty bandytów i zażądali od niego 25 000 zł., ponieważ Strzelecki pieniędzy nie 
posiadał, zabrali mu buty męskie z cholewami i odeszli w nieznanym kierunku. 

d) Kradzieże zostały wykryte w 60%. 
 
2) Grasują jeszcze na terenie powiatu bandy „Wiarusa”, „Bąka” i „Nocy” w sile 

do 5 osób każda. Bandy te są tropione przez organa U.B. i M.O., lecz jak dotąd żad-
na z nich nie została zlikwidowana. 

Specjalnie tajnych zrzeszonych organizacji działających przeciwko obecnemu 
ustrojowi demokratycznemu na terenie powiatu nie stwierdziłem. 

 
3) Organa U.B.P. i M.O. w miesiącu sprawozdawczym działały dobrze. Współ-

pracę z tymi organami miałem dobrą. Jak już doniosłem oddzielnym telefonogra-
mem z dnia 31.V.r.b. Nr. S.P. 28/49 w dniach 30 i 31 maja Wojskowy Sąd Rejono-
wy w Białymstoku na sesji wyjazdowej w Kołakach, skazał bandytę Grafowskiego 
Jana PS. „Wolny” pochodzącego ze wsi Wiśniówek, gm. Kołaki na karę śmierci. Ze 
względu na to, że była to rozprawa pokazowa przy udziale dość dużej ilości, specjal-
nie na to zaproszonej miejscowej ludności, wywarła ona na obecnych duże wrażenie, 
bowiem zgromadzeni na rozprawie naocznie przekonali się, ile ich rodak i do tego 
młody człowiek ma na sumieniu morderstw i rabunków. Na rozprawie sądowej by-
łem osobiście. 

 
III. Sytuacja aprowizacyjna. 

 
1) Sytuacja aprowizacyjna w powiecie w miesiącu sprawozdawczym przedsta-

wiała się dodatnio. Podaż chleba na miejscowe rynki była dobra. W inne artykuły spo-
żywcze jak: mąkę i kasze sklepy były zaopatrzone dostatecznie. W nabiał i masło lud-
ność miejska zaopatruje się na targach. Artykuły te nie tylko, że są dostarczane przez 
wieś w dowolnej ilości na zaopatrzenie miast lecz są również masowo sprzedawane 
spółdzielniom, szczególnie jaja, które w bardzo dużej ilości zakupuje Oddział Spół-
dzielni Mleczarsko-Jajczarskiej w Łomży. Dawało się natomiast odczuwać w maju  
w miastach powiatu Łomżyńskiego częściowo brak tłuszczów zwierzęcych i mięsa. 

2) Stan zatrudnienia poprawił się w związku z przeprowadzonymi robotami bu-
dowlanymi i innymi, gdzie można było zatrudnić bezrobotnych. Obecnie na terenie 
powiatu ten tylko jest bezrobotnym, któremu nie chce się pracować, zresztą ludzi 
takich jest minimalna ilość. 
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3) Podaż artykułów rolniczych na miejscowe rynki była dobra, natomiast o ile 
rozchodzi się o podaż artykułów przemysłowych, odczuwa się brak żelaza na okucia 
wozów, podków, ufnali, a także lemieszy i pięt do pługów. W wyroby tekstylne 
rynek zaopatrzony jest dobrze. 

 
4) Ceny na wszelkie artykuły spożywcze są unormowane cennikami i nie wy-

kraczają poza ustaloną normę. Inne towary jak tekstylne i częściowo galanteryjne są 
sprzedawane przeważnie w spółdzielniach, które stosują odpowiednią marżę zarob-
kową. Zwyżki cen na towary jak spożywcze tak i tekstylne nie stwierdzono. 

 
IV. Akcja specjalna. 

 
1) W miesiącu sprawozdawczym nie notowano wypadków przybycia i osiedla-

nia się osób w powiecie Łomżyńskim. 
 
2) Wyjechało w tym miesiącu z terenu powiatu na ziemie odzyskane 6 rodzin  

(26 osób). 
 
3) Akcja siewna wiosenna została przeprowadzona dobrze. W miarę posiada-

nych siewników siew uskuteczniono siewnikami, resztę przeprowadzono siewem 
rozrzutowym ręcznie. 

 
4) Plan trzyletni jest wykonywany dobrze w miarę posiadanych funduszów. Do 

końca 1949 r. – całość planu będzie zrealizowana. 
 
       Starosta Powiatowy. 
 
Starosta Powiatowy 
Wysoko-Mazowiecki        Wysokie Mazowieckie, dn. 4 czerwca 1949 r. 
 
Nr. O.Org.8/12/49 

 Do 
 Obywatela Wojewody w Białymstoku 
 Wydział Społeczno Polityczny  
 w Białymstoku 
 Powiatowa Rada Narodowa w miejscu 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko-Mazowieckiego 

za miesiąc maj 1949 r. 
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I. Ogólna sytuacja polityczna, działalność partii politycznych. 
 
Na terenie tut. powiatu istniejące partie polityczne P.Z.P.R., S.L.D i S.D. współ-

pracują ze sobą, realizują hasła Kongresowe, utrzymują łączność z mało i średniorol-
nymi chłopami, inteligencją pracującą, urzędami, placówkami handlowymi, orga-
nami M.O. i U.B. 

Niezłomna postawa partii politycznych, usilna praca i odpowiednia propaganda 
przeorują i ciągle zmieniają oblicze ludności tut. powiatu. Zwiększają się szeregi 
P.Z.P.R.-u, S.L.-u i S.D. i podstawowe komórki organizacyjne tych partii, które niosą 
wydatną pomoc przy wykrywaniu i likwidowaniu występujących wrogo przeciwko 
obecnemu ustrojowi i państwu, bądź to w formie szerzenia wrogiej propagandy, bądź 
to przez ukrywanie ilości posiadanego gruntu lub wprowadzanie fikcyjnego podziału. 

Miesiąc ubiegły był okresem wzmożonej akcji siewnej na czem najbardziej 
skupiała się praca partii politycznych, jak również akcji „H” realizacja podatku grun-
towego i T.O.R-u. Walka klasowa trwa z niesłabnącą siłą i prowadzona jest wspólnie 
z chłopami mało i średniorolnymi. Obchody Święta Pracy na terenie tut. powiatu 
odbyły się bardzo uroczyście przy tłumnym udziale ludności, która z całą świadomo-
ścią zaakcentowała swój pozytywny stosunek do sprawy utrwalenia światowego 
pokoju, wolności i postępu. S.L. przygotowuje się do obchodu Święta Ludowego, 
które winno wypaść niemniej imponująco, jak dotychczas. 

 
II. Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

  
Żywotna działalność w zakresie swoich programów, oraz przejawów życia go-

spodarczego, politycznego i społecznego wykazują Związki Zawodowe, stowarzy-
szenia organizacje społeczne i młodzieżowe. O ich czynnym udziale i życiu świad-
czą liczne zabrania, urządzane obchody i uroczystości. Związki zawodowe wszyst-
kich branż urządzały masówki celem uświadomienia swych członków o zadaniach  
i celach II Kongresu Związków Zawodowych. Członkowie samorzutnie osobiście  
i zbiorowo deklarowali pewne zobowiązania jako „Czyn Kongresowy” które szcze-
gólnie zostały zaakceptowane na specjalnej akademii dla uczczenia kongresu Związ-
ków Zawodowych w dniu 31 maja br. 

Towarzystwo Burs i Stypendiów jak również Liga Lotnicza obchodziły swe do-
roczne tygodnie podczas których werbowano nowych członków uświadamiano  
o celach i zadaniach tych organizacji, urządzano imprezy, przeprowadzano zbiórki 
uliczne i rozprzedawano nalepki.  

 
III. Związki religijne. 

 
Powiat tut. zamieszkiwany jest w przytłaczającej większości przez ludność wy-

znania rzymsko-katolickiego. Jednostki wyznania mojżeszowego znajdują się  
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w niektórych punktach tut. powiatu. W okresie sprawozdawczym załatwiono osta-
tecznie jedną sprawę dotyczącą kwestii związków religijnych. 

 
IV. Mniejszości narodowe. 

 
Zagadnienie mniejszości narodowych nie przedstawiało i nie przedstawia nadal 

trudności, z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
 

V. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
 
Tylko „bogacze wiejscy” zajmują jeszcze nadal postawę wyczekującą w sto-

sunku do władz i ich zarządzeń. Stosunek ludności robotniczej i mało i średniorol-
nych chłopów stale się poprawia i wykazuje przychylność. Pewną obawą i strachem 
napawa niektórych chłopów szeptana propaganda o przymusowym organizowaniu 
spółdzielczych wsi. 

 
VI. Ważniejsze zarządzenia mające znaczenie ogólne. 

 
W okresie sprawozdawczym zarządzeń o znaczeniu ogólnym nie wydawano. 
 

II. Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
 
1) Przestępstwa pospolite i działalność organizacji tajnych. 
Wykroczenia pospolite notowane są w dalszym ciągu. O ochronie przeciw po-

żarowej wpłynęło 2 sprawy: o przepisach drogowych 2, o przepisach sanitarnych 6, 
o ubezpieczeniu społecznym 2, o obowiązku „Służba Polsce” 11, o defraudację leśną 
2, o rybołustwie 4. 

Sprawy zostały rozpatrzone i na winnych nałożono grzywnę w wysokości ogól-
nej 42 000 zł, z czego wyegzekwowano 14 000 zł. 

W miesiącu sprawozdawczym nieznani sprawcy zamordowali w nocy o godz. 
23 dnia 20 maja br. Ob. Grodzkiego Jana wraz z małżonką. W/w był sołtysem wsi 
Jamiołki Godziłby Klosy gminy Sokoły. Po zamordowanych zostało 2 dzieci i jego 
teściowa. Dochodzenie w toku. 

O działalności organizacji tajnych prawie nie słychać. Przechodzi tylko szeptana 
plotka o przymusowym tworzeniu kołchozów. Czynniki polityczne i społeczne czu-
wają jednak nad podobnymi wrogimi podszeptami i likwidują je w zarodku. 

 
2) Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. 
Organa bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej bacznie strzegą porządku pu-

blicznego i zawsze są gotowi i pełni poświęcenia w walce z ukrytym wrogiem de-
mokracji ludowej. 
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Na konferencjach bezpieczeństwa omawiane są wspólne plany pracy i wyty-
czane są linie postępowania które mają podnieść bezpieczeństwo w powiecie. 

 
 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
Tut. powiat wybitnie rolniczy nie odczuwa braku ziemiopłodów, pomimo niedu-

żej ich podaży na rynkach spowodowanej okresem przednówkowym. Podaż zwierząt 
rzeźnych na targach jest minimalna. Główny obrót zwierzętami rzeźnymi i hodowla-
nymi odbywa się na spędach, na które są już dostarczone tuczniki kontraktowane  
w ramach akcji „H”. Popyt na towar w dalszym ciągu jest duży i wykupowane są 
wszystkie artykuły bez wyjątku. Dystrybucja artykułami przemysłowymi stoi na wy-
sokości zadania. Zaopatrzenie w art. mączne i pieczywo jest dostateczne i przebiega 
normalnie. Przydział natomiast mięsa i tłuszczów jest za mały i stwarza podatny grunt 
do spekulacji i potajemnego uboju, aczkolwiek walka z tymi nierormalnymi objawami 
jest prowadzona bezwzględnie. Zaopatrzenie w inne art. spoż. przebiega normalnie. 

Nienormalna sytuacja wytworzyła się ze śledziami, które bez uzgodnienia zosta-
ły nadesłane do P.Z.G.S. w ilości 10 ton, w okresie nieodpowiednim. Rozprowadze-
nie śledzi w porze letniej natrafia na poważne trudności. Potrzebne one były w m-cu 
marcu i kwietniu, lecz nie zostały nadesłane. Następną opieszałością w planowej 
dystrybucji jest nadesłanie przez Centralę Rybną konserw rybnych, na które cena 
zostaje nadesłana z dwutygodniowym opóźnieniem. Stan taki wstrzymuje obrót  
i zamraża bezpłodnie kapitał. Wytworzył się chwilowo brak tłuszczów roślinnych, 
pomimo że na m-c czerwiec zamówiono 1200 kg. Brak obuwia kurantowego i pasty 
do niego. Brak jest również pasty do obuwia skurzanego. Brak jest również materia-
łów budowlanych jak belek żelaznych, blachy i papy. Odczuwa się brak jedwabi  
i wełny 100%. Nadchodzące w małych ilościach towary są momentalnie rozchwy-
tywane, a następnie sklepy świecą pustkami.  

W okresie sprawozdawczym zanotowano również brak napojów chłodzących, 
których potrzebne są zwiększone ilości na panujące obecnie upały. 

Browar w Jeżenie zaprzestał już w m-cu sprawozdawczym produkcję. Z innych 
zakładów przemysłowych normalną produkcję prowadzi Cegielnia w Szepietowie  
i dachówczarnia, których produkcja przedstawia się następująco. 

  Pietkowo    5 000 
  Dąbrówka K.    7 000 
  Żabiniec    3 000 
  Miodusy Litwa  12 000 
Dachówczarnia w Złotori nie została jeszcze przekazana Gminnej Spółdz. „Sa-

mopomoc Chłopska” w Tykocinie. 
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IV Akcja specjalna. 
1) Repatriacja. 
Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 
  
2) Akcja przesiedleńcza. 
Akcji przesiedleńczej w m-cu sprawozdawczym nie było. 
 
3) Akcja H 
W m-cu sprawozdawczym zorganizowano 6 zespołów konkursowych wycho-

wu cieląt i 1 zespół wychowu prosiąt. 
Przeprowadzone trzy dodatkowe spędy na których uznano 28 buhajów i 4 knu-

ry, oraz wykastrowano 12 buhajów. 
Zakupiono i rozprowadzono 9 knurków. 
Z zakresu hodowli drobiu, rozprowadzono kurcząt jednodniowych 228 sztuk. 

Przeprowadzono również szczepienie drobiu w ilości 3020 sztuk 
 
4) Akcja siewna. 
Opóźnienie siewów wiosennych wskutek niesprzyjających warunków atmosfe-

rycznych w kwietniu spowodowało, że siewy wiosenne przeciągały się prawie do 
końca maja. Na zaplanowany obszar 51 887 ha zasiano 5 126 ha. Wszystkie zboża 
jare, które powiat otrzymał zostały rozprowadzone między rolników w ilości: 

 Owsa I odsiewu Biały Antoninski    149q 
 Owsa I odsiewu Żółty Udycz    300q 
 Owsa jednolitego     150q 
 jęczmienia I odsiewu Ryska    100q 
 jęczmienia I odsiewu Ruja      22,84q 

Lnu okity L.C.S.D. na umowy     100 kg. na 2 ha. 
Z nadesłanych 115 ton sadzeniaków jednolitych zostało rozprowadzonych 169 

ton, 8 ton zostało sprzedane do konsumpcji. Sadzeniaków I osiewu „Pionier” z Za-
kładu Doświadczalnego w Szepietowie rozprowadzono 30 ton. 

O udzielenie pomocy sąsiedzkiej zgłosiło się 350 rolników. Decyzji na udziele-
nie tej pomocy wydano 595 rolnikom w następujących ilościach: 

 na orkę     360,85 ha. 
 na bronowanie    706,23 ha. 
 na całkowitą uprawę   469,85 ha. 
 przydział siewników   201 
 na pracę jednokonną   336 
 na prace parokonne   788 
 
5) Samorząd akcja podatkowa. 
W okresie sprawozdawczym odbyło się trzy posiedzenia Wydziału Powiatowe-

go, jedna odprawa referentów podatkowych i jedna odprawa wójtów i sekretarzy. 
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Inspektor Samorządowy przeprowadził jedną generalną i jedną doraźną inspekcję. 
Wpływy podatkowe przedstawiają się następująco: 
 podatek gruntowy  99% 
 F.O.R.    56% 
 
6) Odbudowa powiatu. 
W m-cu sprawozdawczym zakończono kwalifikację zagród do A.O.W. 1949 r. 

Wykonano 150 kosztorysów i planów sytuacyjnych oraz podpisano skrypty dłużne. 
Wieś Czyżewo Sutki zaprojektowana do akcji poparcelacyjnej odmówiła podpi-

sania skryptów dłużnych. 
Dokonano dokumentacji technicznej trzech obiektów: 
Szkół Podstawowych w Wojnach Krupach, Brykach i Płonce Kościelnej. 
Przeprowadzono rozliczenie z remanentów materiałów budowlanych A.O.W. 

1946 i 1947 r. 
      Starosta Powiatowy 
        (ST. Wysztygiel) 
 
 
Starosta Powiatowy 
 Kolneński                 Kolno, dnia 6 VII.1949 r. 
 
Nr. O.Org.6/6/49 
 

Sprawozdanie miesięczne 
 
      Do 
      Ob. Wojewody 
      w Białymstoku 
Przedkładam w dwóch egzemplarzach sprawozdanie miesięczne za m-c czer-

wiec r.b. do dyspozycji. 
Jednocześnie donoszę, że jeden egzemplarz przeznaczony jest dla Wydziału 

Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego. 
 

1) Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1) Działalność partii politycznych. 
W miesiącu sprawozdawczym brały czynny udział wraz z Powiatowym Komi-

tetem do Walki z analfabetyzmem, wysyłały w teren swoich członków. P.Z.P.R.  
w dalszym ciągu wysyłał członków w teren, którzy przeprowadzali akcję „H”. Prze-
jawia Aktywną działalność w każdej dziedzinie życia gospodarczego i politycznego. 
Brała aktywny udział w organizowaniu wyborów do Komisji Spółdzielczych. Brała 
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czynny udział z analfabetyzmem. Rozpoczęła przygotowania do akcji zimowej. 
Brała udział w zakończeniu roku szkolnego. Brała udział w Święcie Ludowym. 

S.L. w dniu 5.VI.rb. urządziła „Święto Ludowe” w dwóch miejscowościach m. 
Kolnie i gm. Łyse. W uroczystości w m. Kolnie brały udział wszystkie organizacje, 
młodzież szkolna, ludność miejscowa oraz okoliczna z gminą Lachowo, Grabowo, 
Stawiski i Mały Płock. 

Program uroczystości w m. Kolnie. 
a) 4.VI. o godz 18. Akademia i występy artystyczne. 
b) Dnia 5.VI.49. o godz. 9tej zbiórka organizacji na placu wolności, gdzie odbył 

się wiec, pochód, wręczenie dyplomów rolnikom zasłużonym pracą w rolnictwie. 
Wręczono 9 dyplomów nadesłanych przez główny zarząd Związku Samopomocy 
Chłopskiej. Wręczenie dokonał Prezes S.Ch. Ob. Kulesza. I na zakończenie zabawa 
ludowa. 

S.D. brało udział w uroczystości Święta Ludowego. 
 
2) Działalność Związków Zawodowych, Stowarzyszeń i organizacji społecz-

nych. 
a) Związek Młodzieży Polskiej prowadził dalszą pracę organizacyjną na terenie 

powiatu, oraz brał czynny udział w obchodzie Święta Ludowego. 
b) Z.Z.P.P.brał czynny udział w obchodzie Święta Ludowego. Wysłał delega-

tów na wolny Zjazd Wojewódzki Z.Z.P.P. 
c) Liga Kobiet brała czynny udział w uroczystości Święta Ludowego. W mie-

siącu sprawozdawczym odbyło się: 1 zebranie powiatowe, 2 zebrania Zarządu,  
1 zebranie aktywu. 

d) Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej uaktywniło swą działalność  
w m-cu sprawozdawczym powstało 1 nowe Koło w gminie Turośli, które ogółem 
liczy 25 członków. 

e) Towarzystwo Przyjaciół Żołnierza. Odbyło się 1 zebranie. 
 
3) Związki Religijne. 
W miesiącu sprawozdawczym związki religijne żadnej działalności nie przejawiały. 
 
4) Mniejszości narodowe. 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma.  
 
5) Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Na terenie tut. powiatu stosunek ludności do władz i ich zarządzeń uległ popra-

wie, co się tłumaczy zwiększoną działalnością Partii Politycznych, które przez swój 
aktyw odziaływują uświadamiająco na społeczeństwo powiatu. 
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II. Stan bezpieczeństwa 
 
1) Przestępstwa pospolite. 
Powiatowa Komenda M.O. w Kolnie nie przedłożyła wykazu przestępczości  

w m-cu sprawozdawczym. Ogółem wpłynęło do tut. Starostwa za różne wykrocze-
nia 233 doniesień karnych, o szkodnictwie leśnym i polnym, o wykroczenia pożaro-
we i za niedoprowadzenie buhai do przeglądu. 

 
2) Działalność organizacji tajnych. 
W m-cu sprawozdawczym działalność organizacji pozostałości podziemnych 

zwiększyła się, pomimo znajdujących się na terenie tut. powiatu Jednostek Wojsko-
wych K.B.W. W nocy z 15.VI. na 16.VI. r.b. grupa żołnierzy K.B.W. udała się  
w kierunku wsi Mściwuje, gminy Mały Płock tut. powiatu gdzie natknęła się bandę 
Kiełczewskiego Józefa, m-ca tejże wsi, wywiązało się starcie, użyto broni, w którym 
został zabity żołnierz z K.B.W. 

W nocy z 16.VI. na 17.VI.r.b. do mieszkania sołtysa wsi Mała Ruda, gminy Tu-
rośli ob. Stachelka Stanisława wtargnęło 2 bandytów uzbrojonych w broń maszyno-
wą, zmusili tegoż do udania się z nimi w las, tam zagrozili jemu aby wrogo ustosun-
kował się do zarządzeń władz oraz wymuszono u niego 20 000 złotych zagrażając 
ażeby nie meldował Władzom Bezpieczeństwa. 

 
 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 
1) Sytuacja aprowizacyjna. 
Zaopatrzenie ludności w artykuły rolne w okresie sprawozdawczym było dosta-

teczne i nie natrafiało na specjalne trudności. Zaopatrzenie w mięso i tłuszcz jest 
niedostateczne, przezco ludność jest zmuszana do samozaopatrzenia się. Pomimo 
kilkakrotnych pism do C.M. i W.K.U.Z. przydziały mięsa nie zwiększono i niedo-
starczono do faktycznego stanu ludności nierolniczej. (Faktyczny stan 6  000 osób,  
a przydziela się dla 3 150 osób). 

Zaopatrzenie ludności w artykuły przemysłowe pomimo większej poprawy jest 
w dalszym ciągu niedostateczne. Odczuwa się brak żelaza obręczowego, oraz niedo-
stateczna ilość tkanin bawełnianych, wełny niskoprocentowej. 

 
2) Stan rynku, podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Podaż artykułów rolnych jak zbóż zmniejszyła się, zaś ziemniaków powiększyła 

się. Na inne artykuły popyt nie przewyższa podaży. 
 
3) Kształtowanie się cen. 
Ceny wolnorynkowe utrzymały się na poziomie poprzedniego miesiąca, za wy-

jątkiem nieznacznej podwyżki jaj o 1 złoty na sztuce. 
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4) Stan spółdzielczości. 
Sieć spółdzielcza w gminach wiejskich jest dostateczna z nielicznymi wyjątka-

mi, zaś w miastach jak dotychczas była niedostateczna tam w m-cu sprawozdaw-
czym nastąpiła poprawa. Przewiduje się, iż w najbliższych 2 miesiącach zostanie 
otwarte 3 nowe punkty sprzedaży w m. Kolnie i 1 w m. Stawiskach, co znacznie 
poprawi zaopatrzenie ludności. 

 
5) Akcja skupu zbóż i żywca. 
Skup zbóż przez punkt przy P.Z.G.S. w dalszym ciągu zmniejszył się. W m-cu 

sprawozdawczym zakupiono 14 ton żyta, 2 tony gryki, 0,5 t. grochu. Odnośnie sku-
pu ziemniaków zakupiono 119 ton. 

Plan skupu trzody chlewnej i bydła wykonano jak w poprzednim miesiącu  
z nadwyżką o 54% (skupiono 1 368 sztuk o łącznej wadze mięsa 138 ton). Plan kon-
traktacji trzody chlewnej na rok 1949 zakończono z dniem 30.VI.49 r. Wykonano 
120%. Zakontraktowano 3 013 sztuk. 

 
6) Stan zatrudnienia. 
W/g danych nadesłanych przez Instytucję Zastępczą Urzędu Zatrudnienia przy 

Zarządzie Miejskim w Kolnie bezrobotnych na terenie powiatu na dzień 1.VI.1949 r. 
wynosił 36 mężczyzn i 2 kobiety. W ciągu miesiąca zarejestrowano nowych bezro-
botnych 6 mężczyzn i 1 kobietę, co razem stanowi 42 mężczyzn i 3 kobiety. W ciągu 
miesiąca sprawozdawczego zatrudniono 23 mężczyzn i 3 kobiety. Stan niezatrud-
nionych na dzień 1.VII.r.b. wynosił 19 mężczyzn, są to w przeważającym stopniu 
robotnicy niewykwalifikowani.  

 
IV. Akcja specjalna 

 
1) Akcja przesiedleńcza. 
W miesiącu sprawozdawczym wydano 16 zaświadczeń przesiedleńczych dla 

osób które wyjechały na tereny zachodnie. 
2) Stan zagospodarowania. 
W ramach kredytów inwestycyjnych na: 
a) zakup buhai, krów i jałowic rozprowadzono 545 000 zł z tym jednak, że z te-

goż kredytu Centrala Mięsna zakupiła dla rolników 7 buhajów, 4 jałowice i 3 krowy, 
na które referat nie posiada jeszcze rachunków. Kredyt w ogólnej sumie 1 550 000 
zł. będzie w najbliższym czasie w całości wykorzystany. 

b) z kredytu na zakup trzody chlewnej w ogólnej sumie 600 000 zł rozprowadzo-
no 15 000 zł pozatem C.M. zakupiła knura, na którego brak dotychczas rachunków. 

c) z kredytu na zakup owiec 120 000 zł. rozprowadzono 68 000zł. 
d) z kredytów na racjonalizację pomieszczeń 100 000 zł dotychczas nie rozpro-

wadzono. 
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e) z kredytów 65 000 zł na zakup i budowę kozłów nie rozprowadzono. 
Kredyty pod punktami d, e i f w całości rozprowadzone na pewno nie będą i po 

zorientowaniu się w III kwartale, referat Rolnictwa wystąpi z wnioskiem o przezna-
czenie pozostałości na inne cele. 

 
3) Produkcja hodowlana. 
Stan pogłowia nieznacznie wzrasta. Przeciętna wydajność mleka 7–12 litrów 

dziennie. Chorób masowych zwierząt nie było. Warunki zbytu produktów hodowla-
nych dobre, dzięki zorganizowaniu kilku punktów spędu na terenie powiatu. 

 
4) Reforma rolna. 
W miesiącu sprawozdawczym zmian nie było. 
 
5) Ważniejsze wyniki w wykonaniu 3-ch letniego planu gospodarczego. 
a) przygotowano materiały budowlane do budowy fundamentów pod Szkołę 

Podstawową w Turośli, Zabielu i Porytym. 
b) Sporządzono zapotrzebowanie materiałów budowlanych potrzebnych do bu-

dowy szkół objętych P.P.I. 1949 r. 
c) Zwołano odprawę wójtów i Inst.. Bud. Wiejskiego i zarządzono kontrolę nad 

zabudową osiedli wiejskich odnośnie stosowania prawa budowlanego. 
d/ Zlecono wykonanie robót budowlanych przy budowie Szkoły Podstawowej 

w Turośli i Zbójnej Pow. Sp. Bd. Grajewo. 
e) Zlecono wykonanie robót remontowych w Szkole Podstawowej w Małym 

Płocku i Kątach Spółdz. Bud. „Budowa” w Kolnie. 
 
6) Stan organizacyjny Straży Pożarnych. 
W miesiącu sprawozdawczym Powiatowy Oddział Straży założył ścisłą ewi-

dencję sprzętu przeciwpożarowego we wszystkich Oddziałach Ochotniczych S.P. 
 
7) Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc samorządu w tym zakresie.  
Miasto Kolno siedziba władz powiatowych ma pośrednie połączenie telefonicz-

ne z 8 gminami, z pozostałymi 2 gminami przyłączonymi z powiatu ostrołęckiego 
uzyskuje się z wielkim trudem połączenie drogą ogólną przez Łomżę i Ostrołękę. Na 
interwencję Ob. Wojewody w Dyrekcji Okręgu P. i T. w Olsztynie została ukoń-
czona linia telefoniczna Kolno–Turośli. 

 
8) Akcja samorządowa. 
W m-cu sprawozdawczym odbyło się 2 posiedzenia Wydziału Powiatowego  

w dniu 10 i 25 VI. b.r.. Na posiedzeniach załatwiono cały szereg spraw bieżących. 
Dokonano 3 inspekcji w Zarządach Gminnych i 2 inspekcje sprawdzające. 
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9) Akcja pomocy zimowej 
Sprzedano w miesiącu sprawozdawczym znaczków, a mianowicie: w Zarządzie 

Gminnym Turośli na sumę 250 zł., w Zarządzie Gminnym Mały Płock na sumę 
8 000 zł., w Zarządzie Gminy Grabowo na sumę 11 955 zł. i w Nadleśnictwie Kozioł 
na sumę 4 000 zł. 

 
10) Akcja propagandy i prasy. 
W m-cu sprawozdawczym zaprenumerowano pism: Chłopskiej Drogi 112 egz., 

Trybuny Ludu 172 egz., Trybuny Wolności 79 egz. i Gromady 315 egz. 
 
      Starosta Powiatowy. 
 
 
STAROSTA POWIATOWY 
  ŁOMŻYŃSKI 
      Łomża, dnia 4 lipca 1949 r. 
 
Nr. O.Org.55/Pfn/49 
 
       P o u f n e. 
 

Do 
Obywatela Wojewody 
w B i a ł y m s t o k u. 

 
 
Na zarządzenie z dnia 22.III.1947 roku Nr. O.Org.9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za miesiąc czerwiec 1949 r. 
 

I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1. Praca partii politycznych miała przebieg następujący: 
a) P.Z.P.R. Odbywały się cotygodniowe posiedzenia Egzekutywy na których 

omawiane były sprawy organizacyjne i wymiana legitymacji członkowskich.  
W związku z tym teren powiatu został podzielony po dwie gminy między aktywi-
stów. W dniu 29 czerwca br. w Łomży odbyło się zebranie plenum Komitetu, a póź-
niej odbył się wiec w Porytem Jabłoń z udziałem aktywu wiejskiego oraz delegata 
K.C. ob. Orłowskiej. Na wiecu ob. Orłowska w referacie sprawozdawczym omówiła 
prace sejmu, a po zakończeniu przyjmowała interesantów w sprawach podatkowych, 
gospodarczych i innych. Udział w wiecu wzięło ponad 300 osób. Na wiecu byłem 
osobiście. W dniu 30.VI.rb. odbyło się zebranie plenum na którym omówiono 
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uchwały konferencji wojewódzkiej. Ogólnie przedstawiciele P.Z.P.R. brali udział we 
wszystkich poczynaniach społeczno-gospodarczych i ogólno-państwowych. 

b) Stronnictwo Ludowe w pierwszych dniach miesiąca zajmowało się organi-
zowaniem Święta Ludowego. Sprawozdanie z obchodu Święta przedłożyłem dnia  
7 czarwca rb. za Nr. O.Org.39/Pfn.49. 

Dodatkowo donoszę, że księża w Łomży i Zambrowie celowo przedłużyli na-
bożeństwa o godzinę czasu w dniu Święta. 

W miesiącu czerwcu odbyło się kilka zebrań Zarządu Powiatowego z udziałem 
delegatów. Na jednym z zebrań została powołana sekcja gospodarczo-samorzą-
dowa. Przewodniczącym sekcji został ob. Mieczysław Kruszewski, sekretarzem ob. 
Poreda Bolesław. Skład osobowy = 13 osób. 

c) Stronnictwo Demokratyczne szerszej działalności nie przejawiało, niemniej 
jednak delegaci brali udział we wszystkich zebraniach = uroczystościach natury 
ogólnopaństwowej i społecznej. 

 
2. Związki Zawodowe przejawiały dosyć ożywioną działalność. Świetlica Mię-

dzyzwiązkowa jest czynna. W nawiązaniu łączności między miastem a wsią z inicja-
tywy Rady Zakładowej Z.Z. sekcja artystyczna wyjeżdżała do miejscowości Kisiel-
nica, Poryte-Jabłoń i Krzewo z atrakcjami. Miejscowości te są wytypowane na spół-
dzielnie. Wsie te są również obsługiwane przez lekarzy bezpłatnie. 

Straże pożarne w tygodniu przeciwpożarowym od 14 do 20 czerwca 1949 r. 
urządziły biegi, pokazy ćwiczebne, majówki i inne imprezy widowiskowe. Z 27 
oddziałów czysty dochód wyniósł 323 000 zł. Z 22 oddziałów danych brak na razie. 

Z.M.P. od 9 czerwca rb. na teren powiatu przybył nowy przewodniczący ob.  
R. Adamczyk, który do dzisiaj nie zgłosił się do mnie celem nawiązania współpracy. 
W związku z częstą zmianą przewodniczących Z.M.P. przejawia słabą działalność. 

Służba Polsce liczy 4700 junaków. Pracuje dobrze. Ponad 400 junaków wzięło 
udział w robotach przy naprawie dróg i kanałów melioracyjnych. 

Liga Kobiet. 28 czerwca rb. odbyło się walne zebranie z udziałem delegata  
z Zarządu Wojewódzkiego ob. Sulewskiej. Poza pracami organizacyjnymi L.K. przy-
stąpiła w werbowaniu członkiń do współzawodnictwa z powiatem augustowskim. 

T-wo Przyjaciół Dzieci prowadzi ożywioną działalność. Ostatnio przystąpiło do 
zorganizowania półkolonii dla dzieci robotniczych w Nowogrodzie – 100 dzieci i dla 
dzieci rolników w Romanach – 80 dzieci. 

T-wo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej 27.VI. r.b. odbyło się zebranie Zarządu na 
którym złożono sprawozdanie ze Zjazdu Wojewódzkiego. Wyłoniono komisję 
oświatową i werbunkową. Teren powiatu podzielono między członków celem orga-
nizowania dalszych kół. Obecnie T-wo posiada 26 kół miejskich i 7 wiejskich.  
W czerwcu przybyło 141 członków. Razem T-wo liczy 1211 członków. Do Zarządu 
Powiatowego weszli ob. ob. Lewartowski Zygmunt prezes, Hetmańczyk Feliks I-szy 
wiceprezes, Mizerak Jan II-gi wiceprezes, Duczyński Marcin sekretarz, Poczykow-
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ski Aleksander skarbnik, członkowie Dymowski Władysław, Malski Marian, Czo-
chański Jan, Ostrowski Józef, Telloch Marian i Deptała Helena. 

 
3. W dniach 4 czerwca rb. ukończyły się misje w Puchałach, a 12 w Rutkach. 

Sprawozdania przedłożyłem przy pismach z dnia 7.VI. rb. Nr.40/Pfn./49 i 14.VI. rb. 
Nr. O.Org.42/Pfn./49. Ogólnie ujmując poza przemówieniami o treści religijnej uwi-
doczniło się negatywne ustosunkowanie się kleru do dzisiejszej rzeczywistości. Boże 
Ciało wypadło słabiej jak w latach poprzednich. W Łomży w czterech miejscach 
zostały wywieszone flagi kościelne i w dniu 19 czerwca rb. w trzech miejscach. 
Winni wywieszenia zostali pociągnięci do odpowiedzialności w drodze administra-
cyjnej. Proboszcz ks. Betto, dyrektor Seminarium ks. Perkowski i przełożony klasz-
toru O.O.Kapucynów ks. Józef Zajkowski nadesłali piśmienne wyjaśnienia. Ksiądz 
biskup przez swojego sekretarza wyraził u mnie żal z powodu niepokojenia biskupa. 
Biskup jest zdania, że jako biskup nie powinien być zainteresowany tego rodzaju 
sprawą ze strony władz, jak również i wzywany w tych sprawach. Poza księżmi 
został pociągnięty do odpowiedzialności za wywieszenie flagi jeden osobnik cywil-
ny. W dniu 26 czerwca rb. w Łomży w katedrze i klasztorze na kazaniach była 
omawiana sprawa ślubów cywilnych. Kościół uzna ślub cywilny za ważny o ile 
zostanie potwierdzony w kościele. Siostra Urbańska Janina umieściła w bibliotece 
szpitalnej w Łomży książkę o treści antykomunistycznej. Książka została wycofana. 

 
4. Mniejszości narodowe – bez zmian. 
 
5. Ludność do władz i ich zarządzeń odnosi się pozytywnie. Oporu względnie 

niewykonania zarządzeń nie stwierdziłem. 
 
6. Ważniejsze zarządzenia władz mające szczególne znaczenie wydawane nie były. 

 
II. Stan bezpieczeństwa. 

 
1. W czerwcu rb. został zatrzymany Jaworowski Marian, pseudonim „Raptus” 

ze wsi Gniazdowo, gm. Lubotyń. Jest to drugi z bandytów, którzy dokonali napadu 
na ob. Wł. Niksę, Przewodniczącego P.R.N. 

W związku z przeprowadzaną akcją zwalczania band został zatrzymany Dzienni-
czewski, wójt gminy Rutki oraz kilkanaście osób podejrzanych o kontakt z bandami. 

 
2. Na terenie grasują jeszcze dwie bandy (Wiarusa i Bąka) w sile do 5 osób. 

Bandy są tropione przez jednostki wojskowe, organa U.B. i M.O. 
 
3. Organa U.B.P. i M.O. w czerwcu pracowały dobrze. Współpraca ze mną była 

dobra. 
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III. Sytuacja aprowizacyjna. 
 
1. Sytuacja aprowizacyjna w powiecie w czerwcu była dobra. Podaż chleba na 

miejscowe rynki wystarczająca. Inne materiały spożywcze jak mąka, kasza, mięso, 
cukier były w dowolnej ilości. 

 
2. Bezrobotnych niema. 
 
3. Podaż artykułów rolniczych na miejscowe rynki była dobra. 
 
4. Ceny na artykuły spożywcze są unormowane cennikami, inne towary jak tek-

stylne i galanteryjne są sprzedawane w większości przez spółdzielnie z uwzględnie-
niem odpowiedniej marży zarobkowej. 

 
IV. Akcja specjalna. 

 
1. W miesiącu czerwcu rb. wypadków osiedlenia na terenie powiatu nie było. 
 
2. Wyjechało na Ziemie Odzyskane 4 rodziny (14 osób). 
 
3. Plan gospodarczy w miarę posiadanych funduszów jest wykonywany dobrze. 
 
 
 
Starosta Powiatowy 
Wysoko-Mazowiecki             Wysokie Mazowieckie, dnia 4 lipca 1949 r. 
 
Nr. O.Org.8/14/49. 

Do 
Obywatela Wojewody w Białymstoku 

Wydział Społeczno Polityczny 
w Białymstoku 

 
Sprawozdanie sytuacyjne 

Starostwa Powiatowego Wysoko-Mazowieckiego 
za m-c czerwiec 1949 r. 

 
I. Ogólna sytuacja polityczna. 

 
1) Działalność partii politycznych 
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Współpraca ściśle z sobą istnieje partie polityczne P.Z.P.R., S.L. i S.D. realizują 
hasła kongresowe, prowadzą bardzo ożywioną działalność, utrzymują łączność  
z mało i średniorolnymi chłopami, inteligencją pracującą, urzędami, placówkami 
handlowymi, organami M.O. i U.B. 

Sprawiedliwe i słuszne postępowanie partii politycznych odpowiednia propa-
ganda, usilna ich praca powoli lecz stale zmieniają oblicze ludności. Zwiększają się 
ich szeregi. Rozrastają się podstawowe komórki organizacyjne tychże partii, wzmaga 
się ich działalność w kierunku likwidacji wrogich elementów na polu gospodarczym 
i politycznym. 

Uwaga partii politycznych w miesiącu sprawozdawczym skupiała się głównie 
na akcji „H” na rok 1950 i na realizacji podatku gruntowego. 

Z niesłabnącą siłą trwa nadal walka klasowa i prowadzone jest wspólnie z mało 
i średniorolnymi chłopami. 

W m-cu sprawozdawczym uroczyście obchodzono Święto Ludowe, które wy-
padło bardzo imponująco przy masowym udziale z najbardziej odległych okolic. 
Przez udział w obchodzie Święta Ludowego chłopi wykazali swój patriotyzm, ideo-
logię, świadomość i poparcie dla obecnej walki o lepsze i szczęśliwsze jutro. 

 
2) Działalność Związków zawodowych stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
W życiu politycznym i gospodarczym oraz w zakresie swych programów bar-

dzo ożywioną działalność wykazują stowarzyszenia i organizacje społeczne, mło-
dzieżowe i związki zawodowe. Członkowie tych organizacji i związków biorą czyn-
ny udział we wszystkich przejawach życia. Liczne zebrania i obchody świadczą o ich 
czynnym życiu. 

W miesiącu sprawozdawczym Ochotnicze Straże Pożarne obchodziły tydzień 
„Straży Pożarnych” podczas którego werbowano nowych członków, uświadamiano 
o celach, urządzano imprezy, pokazy, zbiórki uliczne. 

  
3) Związki religijne. 
Powiat tut. zamieszkiwany jest prawie wyłącznie przez ludność wyznania rzym-

sko-katolickiego. Spraw religijnych nie notowano. 
 
4) Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych nie przedstawia żadnych trudności z braku 

tych mniejszości jako większych skupisk. 
 
5) Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Stosunek ludności mało i średniorolnej do władz i ich zarządzeń stale się po-

prawia i wykazuje przychylność. „Bogacze wiejscy” zajmują nadal postawę wycze-
kującą. Szeptana propaganda o przymusowym tworzeniu wsi spółdzielczych napawa 
niektórych chłopów lękiem i obawą przed straceniem swych posiadłości. 



LESZEK KOCOŃ 

 

308
____________________________________________________________________________________________________________ 

6) Ważniejsze zarządzenia mające znaczenie ogólne. 
W okresie sprawozdawczym zarządzeń o znaczeniu ogólnym nie wydawano.  
 

II. Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
 

1) Przestępstwa pospolite i działalność organizacji tajnych. 
Z wykroczeń pospolitych zanotowano następujące sprawy: o powszechnym 

obowiązku „Służba Polsce” 6, o defraudację leśną (szkodnictwo leśne i polne) 75, 
różne 12, o rybołóstwo 2. 

Sprawy zostały rozpatrzone i na winnych nałożono grzywny w wysokości ogól-
nej 50 000 z czego ściągnięto 33 000 zł.  

W miesiącu sprawozdawczym notowano wystąpienia czynne band jak następuje: 
W dniu 8.VI.br. o godz. 23-ej został zabity we wsi Truskolasy Olszyna przez 

nieznanych sprawców ob. Łapiński Józef (Prezes Zw. Sam. Chłopskiej w Sokołach). 
W dniu 9.VI.br. o godz. 22 w m. Łapy w mieszkaniu przy ul. Przechodniej  

Nr. 1 przez nieznanych sprawców zostali zabici ob. Kalińska Julianna c. Pawła  
i Zofii i Zdanowski Władysław s. Andrzeja i Józefy. Na ul. Głównej o godz. 22 m. 40 
został zabity funkcjonariusz Post. M.O. kolejowego ob. Filimoniuk Mikołaj. Docho-
dzenie prowadzone przez Urząd Bezpieczeństwa trwa.  

Poza wymienionymi wyżej wypadkami działalności organizacji tajnych nie widać. 
 
2) Działalność organów Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. 
Działalność organów Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej poświęceń i go-

towości do walki z wrogiem demokracji ludowej. 
III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 

 
Powiat tut. wybitnie rolniczy nie odczuwa braku ziemiopłodów, pomimo ich 

niedużej podaży w okresie przednówkowym. Główny obrót zwierzętami hodowla-
nymi i rzeźnymi odbywa się obecnie wyłącznie na spędach organizowanych przez 
Gminną Spółdz. Samop. Chłopskiej. Popyt na każdy towar jest duży. Zaopatrzenie  
w art. mączne i pieczywo przebiega normalnie w wystarczającej ilości. Przydział 
mięsa i tłuszczów został znacznie zwiększony, lecz niewystarczający jeszcze na 
pełne zaopatrzenie rynku. Stan ten sprzyja wzrostowi nielegalnego uboju aczkolwiek 
walka z tym nienormalnym objawem trwa. Dystrybucja art. przemysłowych stoi na 
wysokości zadania. 

Okres przednówkowy trwa w całej pełni, a akcji na ten cel mimo omówień nie 
widać. Prawdopodobnie rozpocznie się ona po terminie, albo zupełnie jej nie będzie, 
aczkolwiek wielu małorolnych na tę akcję czeka. 

Podaż artykułów spożywczych i przemysłowych jest na ogół wystarczająca, po 
za brakiem omówionym wyżej i sezonowym brakiem mat. budowlanych. 
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Z zakładów istniejących na terenie tut. powiatu czynne są młyny prywatne  
i spółdzielcze. Nastawione one są wyłącznie na przemiał zboża gospodarskiego.  
Z innych zakładów przemysłowych pełną parą pracuje cegielnia w Szepietowie  
i niektóre dachówczarnie, których akcja nastawiona jest na akcję A.O.W. 

 Produkcja ich przedstawia się jak wyżej: 
 Sokoły     6 500 szt. 
 Płonka     3 000 szt. 
 Pietkowo  10 000 szt. 
 Dąbrówka Kościelna   1 000 szt. 
 Żabiniec    2 000 szt. 
 

IV. Akcja specjalna. 
1) Repatriacja. 
Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 
 
2) Akcja przesiedleńcza. 
Akcji przesiedleńczej nie było. 
 
3) Akcja „H” 
W okresie sprawozdawczym omawiano akcję „H” na rok 1950. 
W miesiącu sprawozdawczym zorganizowano pokaz bydła i trzody chlewnej  

w Szepietowie. Pokaz ten zgrupował 135 szt. cieląt, 80 buhajów, około 600 szt. krów 
i jałowic oraz 60 szt. trzody chlewnej rasy W.B.A. 

W zakresie hodowli drobiu przeprowadzono szczepienie drobiu w miejscowo-
ściach: Brzóski, Sokoły, Ruś Stara i Nowa, Bujny i Bruszewo. 

4) Samorząd. Akcja podatkowa. 
Inspektor Samorządowy przeprowadził w miesiącu sprawozdawczym 2 gene-

ralne kontrole i 3 doraźne. 
Wpływy podatkowe w m-cu sprawozdawczym przedstawiają się jak niżej: po-

datek gruntowy wymierzono w gotówce 129 611 970 zł. w życie 2 119 315 kg. odpi-
sano: w gotówce 895 747 zł w życie 41 832 kg. wpłynęło w gotówce 67 058 436 zł 
w życie 114 162. 

Ogólne wykonanie wynosi 80,5%. 
S.F.O.R. wymierzono 69 217 910, odpisano 1 465 634 zł. wpłynęło 15 669 766. 

Ogólne wykonanie wynosi 54% 
 
5) Odbudowa powiatu. 
W związku z zrzeczeniem się właścicieli zagród poparcelacyjnych we wsi Czy-

żewo Sutki, przeprowadzono kwalifikacje zagród we wsiach Wyliny Ruś i Chorą-
żych. Ogółem zakwalifikowano 20 zagród. Rozpoczęto już roboty przygotowawcze.  
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Zagrody objęte akcją odbudowy wsi w miejscowościach Łapy Dębowizna i Ła-
py Szołajdy otrzymują już pożyczkę gotówkową. Rozpoczęto rozprowadzania mat. 
budowlanych.  

W związku z wykonaniem P.P.I. prawie dla wszystkich obiektów sporządzana 
jest dokumentacja prawna. 

Dodatkowo otrzymano kredyt na odbudowę szkół w powiecie w wysokości 
8 300 000 zł. 

Rozpoczęto budowę następujących obiektów: 
1) Szkoła Podstawowa we wsi Wojny Krupy 
2) Szkoła Podstawowa we wsi Brykach 
3) Szkoła Podstawowa we wsi Czosnkowo [Czosnowo] Kalinowo 
4) Szkoła Podstawowa we wsi Płonka Kościelna 
5) Dom dla pracowników samorządowych (rob. przygot.) 
6) Gmach szpitala powiatowego (rob. przygot.) 
7) Gmach Powiatowego Urzędu Bezp. Publicznego (podciągnięto mury) 
Rozprowadzono następujące materiały budowlane: 
tarcicy obrzynanej         286 m3 
tarcicy nieobrzynanej          15 m3 
surowca iglastego           30 m3 
cementu     18 000 kg. 
cegły palonej  337 910 szt. 
Zauważono wznowione tempo budowy z funduszów prywatnych. 
 
       Starosta Powiatowy  
 
 
Ostatnie miesiące zimy 1949 roku i nadchodząca wiosna nie wnoszą w życie 

codzienne zasadniczych zmian. Trudności gospodarcze nie ustępują, zrzucanie winy 
na wiejskich bogaczy i kler niczego nie zmienia. Ten ostatni zaczyna wchodzić  
w ostry konflikt z władzą ludową bynajmniej nie ze swojej winy. Władza uzurpuje 
sobie prawo do przewodniej roli w kierowaniu krajem na każdej płaszczyźnie,  
władzy wreszcie potrzebny jest wróg. Dotychczasowy przeciwnik, organizacje  
podziemne, jest już praktycznie pokonany, więc ktoś musi go zastąpić. Boże Ciało 
1949 roku jest przykładem nowego podejścia rządzących do tradycji i roli kościoła  
w społeczeństwie.  

Ślady minionej wojny zaczynają powoli znikać z otoczenia. Trwa akcja odbu-
dowy zniszczonej infrastruktury, buduje się nową, rusza w końcu budownictwo 
indywidualne. Widać również na każdym kroku siłę propagandy, podkreślania każ-
dego sukcesu a przemilczania niepowodzeń. Widać również pogodzenie się z re-
aliami i szukanie swojego miejsca w nowej rzeczywistości.  
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Summary 
 
The article is another edition of local official’s situational reports from the sec-

ondo half of 1948. Individual locals are describing both political situation and safety 
status and economical situation of the regions under their control. What can be seen 
is a tendency towards standardizing the situation and more visible results of an inten-
sive and expensive rebuilding of destroyed areas. Another noticeable matter is  
a growing strength of PZPR (Polish Labour Party) created during its Congress; 
PZPR has overpowered almost all key positions of administration, local govern-
ments, and economy. 

In the second half of 1948, there is a visible fall of military activity. Hundreds of 
military units from 1945-1946 reformed into small groups of 2-5 persons. Losing 
support of local population and being more intensively pursued by KBW, they dis-
appear from local politics. The locals become less and less favorable for Catholic 
Church and social organizations supported by the Church, especially “Caritas.” 

At the economic ground, there are problems with supplying people with meat 
and fat. Results of recently finished war, especially on the ground of industrial deve-
lopment are very noticeable.  

Despite these difficulties local populations seem to accept the new politically-
social situation and government’s higher self-confidence in rulling the country. 
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Historia bujatryki 
 
 
 Zainteresowanie bydłem, którego przodkiem był dziki wół indyjski (Bos plani-

frons), żyjący w okresie górnego pliocenu i plejstocenu, najstarszy z grupy turów, 
datuje się od czasu jego udomowienia. W epoce holocenu pozostał tylko jeden gatu-
nek tura – Bos taurus, uznawany za przodka bydła europejskiego i zebu. Rozprze-
strzenił się on w postaci licznych odmian w Azji, Europie i północnej Afryce, adap-
tując się do różnych warunków środowiskowych ukształtował się, znacznie różniąc 
się co do kształtu, wielkości itp. Wykształciły się odmiany: stepowe Bos taurus pri-
migenius Bojanus, (żyjący również na obszarach Europy północnej); Bos taurus 
brachyceros Rutimeyer (bydło czerwone, jersey, guernsey, aberdeen angus, i in.);  
i Bos taurus frrontosus Nielson (bydło simentalskie).  

Ludzi zajmujących się bydłem nazwano bujatrykami, co wywodzi się z wyra-
zów Boύς (czyt. bous) oznaczającego bydło i Ίατρίχή (czyt. iatrikέ) to jest zdolności  
i umiejętności leczenia. Większości lekarzy weterynaryjnych są dobrze znane po-
dobne określenia, jak np. hipiatrika, hyologia, kynologia, oznaczające odpowiednio: 
umiejętność leczenia koni, świń, psów. Nowoczesne ujęcie słowa bujatryka obejmu-
je choroby wewnętrzne i zakaźne, chirurgię, ginekologię i położnictwo, prewencję  
i organizację chowu bydła. W kręgu jej zainteresowania pozostaje patofizjologia, 
mikrobiologia i immunologia, parazytologia, toksykologia, badania laboratoryjne 
oraz kontrola środków spożywczych. Ponadto, istotną część bujatryki stanowią 
umiejętności praktyczne, opracowywanie programów zdrowotnych i żywieniowych 
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krów mlecznych i wolno żyjących przeżuwaczy, także tych z ogrodów zoologicz-
nych. Pierwsze skąpe informacje dotyczące chorób bydła pochodzą z okresu udo-
mowienia zwierząt. W Europie najwcześniejszymi zapiskami dotyczącymi opieki 
człowieka nad bydłem i jego wykorzystaniem są, pochodzące ze Skandynawii, na-
skalne ryciny z epoki brązu, około 2700 roku p.n.e. (ryc. 1. i 2.). 

Starożytni Egipcjanie wykazywali umiejętność obcowania z bydłem i wykorzy-
stywania go m.in. do produkcji mleka (ryc. 3.), potrafili chwytać, poskramiać i kłaść 
bydło (ryc. 4). Oprócz powyższych czynności są dowody świadczące o umiejętności 
udzielania pomocy porodowej (ryc. 5), wykonywania zabiegów trzebienia, dekorni-
zacji, zadawania leków (ryc. 6.) i badania pośmiertnego. 

Na tzw. papirusie z Kahun pochodzącym z 1900 roku p.n.e., widnieje zapis do-
tyczący chorób oczu, schorzeń kolkowych i wzdęć u bydła. W Starym Testamencie 
znajdują się opisy plag związanych z chorobami zakaźnymi zwierząt domowych. 
Babiloński Kodeks Hammurabiego (około 2200 r. p.n.e podaje po raz pierwszy pi-
semne informacje o lekarzach zajmujących się bydłem. W dokumencie tym znajdują 
się opisy chorób trzewi i niektórych zabiegów wykonywanych na chorych zwierzę-
tach. 

Izraelici (1500–722 r. p.n.e.), Kartagińczycy (900–146 r. p.n.e.) i Hindusi 
(1900–800 r. p.n.e.) opracowali skuteczne metody trzebienia byczków. W Indiach od 
500 r. p.n.e. istnieją „domy miłosierdzia”, w których sprawowano i sprawuje się 
opiekę nad starymi i chorymi zwierzętami.  

Grecy już w latach 1200–323 p.n.e. potrafili rozpoznać liczne przypadki choro-
bowe, takie jak: pleuropneumonia contagiosa, gorączka, obturacja, wymioty, zabu-
rzenia trawienne w przedżołądkach, kaszel, zmiany na paznokciach, rany, ropnie, 
świerzb, zawszenie i gzawicę bydła. Oczywiście, zajmujący się leczeniem bydła 
ówcześni lekarze i hodowcy – Bςvizoλos = boukolos i Bovioχvos – zwani też buja-
trykam, mieli skromną wiedzę o przyczynach i terapii chorych zwierząt. 

W Italii, kraju o dużej tradycji hodowli bydła (500 r. p.n.e.–476 r. n.e.), ciężkie 
woły italiańskie – Iτaλos, wykorzystywane były jako siła pociągowa. Bubulcus – 
pasterz, hodowca i medicus pecuarius – lekarz leczący bydło, byli uznawani za przy-
gotowanych do leczenia chorego bydła (curae novum). Rzymianie posiadali już 
wiedzę o możliwości przenoszenia się różnych chorób bydła, znanych jako pestilen-
tia, maleus, verago i morbus alienatus i radzili hodowcom oddzielać i izolować 
zwierzęta chore od zdrowych. Pozostawili po sobie opisy przypadków dotyczące 
sporadycznych zachorowań bydła, przebiegających z brakiem apetytu i wychudze-
niem, osłabieniem i gorączką, z obrzękiem wymienia, bólami serca, zaburzeniami 
trawiennymi i wzdęciem, skurczami jelit i biegunką. Zalecali stosowanie odpowied-
niej diety i podawanie leków przez jamę ustną, nos i otwory naturalne (ryc. 6.).  

Spośród pasożytów dużych przeżuwaczy znane były gzy, wszy i robaki żołąd-
kowo-jelitowe. Zapiski Rzymian dają świadectwo wykonywania już wówczas za-
biegów weterynaryjnych na zwierzętach, takich jak: palenie, przyżeganie, szycie ran, 
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leczenie i korekcja racic. W razie konieczności unieruchamiali zwierzęta (tormen-
tum).  

W wiekach średnich i wcześniej (800–700 r. n.e.) szalejące w Europie zarazy – 
pomór bydła, zakaźna pleuropneumonia, pryszczyca, krzywica i wąglik – dziesiąt-
kowały stada bydła były przyczyną ogromnego głodu (ryc. 7). W tym okresie opieka 
nad chorymi stadami bydła przypadła niemal całkowicie, słabiej przygotowanym  
i mniej do tej pory wykorzystywanym do tego celu, grupom społecznym: pasterzom, 
rolnikom, masażom a nawet katom. Niejednokrotnie wyniki leczenia odnotowywane 
były w tzw. Książkach domowych. Zapiski te, jak i wcześniejsze uwagi i porady, 
wkrótce posłużyły jako zalecenia postępowania z chorym bydłem i zamieszczone 
zostały w kalendarzach dla hodowców (ryc. 8.). Oprócz prymitywnego znachorstwa, 
medycynę średniowieczną cechował mistycyzm i zabobony, np. „odklinanie amule-
tami”, rozpalanie ognisk w zagrodach biedaków, składanie zwierząt w ofierze, od-
czynianie znakami i spluwaniem przez lewe ramię, itp. Wkrótce praktyki te zostały 
zastąpione innymi, zmodyfikowanymi i bardziej zorganizowanymi formami, jak np.: 
święcenie dobytku, procesje błagalne, dary, ofiarowywanie figurek zwierząt, itd., itp. 
(ryc. 9.). Po wojnie 30-letniej, z powodu niekompetencji tzw. krowich doktorów, 
prowadzono, nadzorowaną przez lekarzy medycyny i księży, względnie szeroką 
akcję instruktażową dla mieszkańców wsi zajmujących się bydłem. W tej oto sytu-
acji powstała pilna potrzeba posiadania odpowiednio przygotowanego personelu do 
zwalczania chorób bydła. Straty spowodowane częstymi wówczas zarazami bydła  
i innych zwierząt oraz potrzeby wynikłe z konieczności prowadzenia opieki wetery-
naryjnej nad końmi, stanowiącymi główną siłę roboczą i bojową ówczesnych armii, 
zapewniających transport sprzętu, materiałów i ludzi, były głównym motywem two-
rzenia szkół weterynaryjnych. W rejonach intensywnego chowu i hodowli bydła,    
w Tuluzie i Bernie, założono pierwsze szkoły zajmujące się tylko chorobami bydła. 
Z przyczyn ekonomicznych i problemów z transportem chorego bydła, a niejedno-
krotnie i braku miejsc dla zwierząt w klinikach, rzadko było ono hospitalizowane. 
Najczęściej chore zwierzęta były badane i leczone na miejscu, w gospodarstwach, 
przez wyjazdową służbę ambulatoryjną ze Stuttgartu, oznakowaną jako „Klinika 
bydła”. Podobne służby znane były jako „Poliklinika bujatryczna” z Berna (ryc. 10.). 

Intensywny rozwój wszystkich dziedzin bujatryki, stwierdzany w drugiej poło-
wie XIX wieku, był wynikiem wytężonej pracy wiodących klinik weterynaryjnych  
i specjalistów chorób bydła – bujatryków. Tym samym, znaczenie i rola bujatryki 
bardzo wzrosła. Rozwój ten przejawiał się w licznych, stojących na wysokim po-
ziomie publikacjach, ogłaszanych w specjalnych czasopismach, skryptach i mono-
grafiach, jak np.: „Buiatrika” autorstwa Rychnerona (Berno, 1835). 

Rozwój motoryzacji stał się przyczyną spadku znaczenia konia, jako najważ-
niejszego – pierwszego zwierzęcia domowego. Główne miejsce, w tej sytuacji, 
przypadło bydłu. Problemy ekonomiczne związane z transportem zwierząt do klinik 
weterynaryjnych, przestały być takim problemem jak niegdyś. W znaczących ośrod-
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kach weterynaryjnych: – w Wiedniu 1912, Hanowerze w 1925 i Sztokholmie  
w 1927 roku powstały kliniki specjalistyczne zajmujące się chorobami bydła  
i kształceniem studentów. Powstanie i rozwój tych ośrodków przyczyniły się do 
znacznego postępu medycyny weterynaryjnej. W okresie ostatnich dziesięcioleci 
wiedza o chorobach bydła została znacznie pogłębiona i rozszerzona. Postęp w dia-
gnostyce chorób zakaźnych, wewnętrznych i pasożytniczych bydła opiera się na 
metodach klinicznych i badaniach laboratoryjnych. Dla chorób wymagających tech-
nik operacyjnych opracowano nowe metody, jak np. rumenotomia, amputacja pa-
znokci, resekcja, omentopexia, korekcja racic, fiksacja trawieńca i inne. Zakaźne 
choroby bydła zagrażające zdrowiu człowieka (tbc, bruceloza itp.), zostały zlikwi-
dowane. Na ich miejsce pojawiły się inne choroby, jak na przykład BSE. Narastające 
wymagania dotyczące zwalczania chorób bydła wymuszają kształcenie wysokiej 
jakości specjalistów – bujatryków. Podobne wymagania stawiane są prawie wszyst-
kim specjalnościom z dziedziny weterynarii. 

Jednym z kroków, dokonanych w tym właśnie kierunku, było powołanie  
w 1960 roku, w Wiedniu, przez profesorów Karla Diernhofera, G. Rosenbergera  
i H.Ch. Bendixena Międzynarodowego Stowarzyszenia Bujatrycznego. Dało to 
impuls do powstania w większości państw europejskich, także i w Polsce, Stowarzy-
szeń Bujatrycznych (Dirksen i WSP., 2006, Kovac 2001).  

Podczas konferencji naukowej „Choroby krów mlecznych i cieląt w okresie od-
chowu”, zorganizowanej przez Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach  
w dniach 18-19 czerwca 1999 roku odbyło się pod przewodnictwem prof. dr hab. 
Włodzimierz Klucińskiego zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Buja-
trycznego, w którym uczestniczyło 51 lekarzy weterynarii zainteresowanych pro-
blematyką związaną z bydłem. Porządek zebrania obejmował: przyjęcie Statutu 
Stowarzyszenia Bujatrycznego oraz powołanie Komitetu Założycielskiego w skład 
którego weszli: prof. prof. Marian Kondracki, Włodzimierz Kluciński, Eligiusz Ma-
dej, Józef Nicpoń i Mirosław Kleczkowski. W dniu 6.09.1999 r. Sąd Okręgowy  
w Warszawie wpisał do Rejestru stowarzyszeń Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne 
z siedzibą w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Weterynaryjnego 
SGGW.  

Pierwsze Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego 
odbyło się 22 lutego 2000 roku w SGGW i połączone zostało z seminarium nauko-
wym, na które zostali zaproszeni wszyscy zainteresowani. Współorganizatorami 
Seminarium był Zakład Chorób Bydła i Owiec Państwowego Instytutu Weterynarii 
w Puławach oraz Katedra Chorób Wewnętrznych z Kliniką Wydziału Medycyny 
Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Na pierwszej części seminarium prof. dr hab. 
Henryk Jasiorowski wygłosił referat „Perspektywy rozwoju hodowli bydła w Polsce 
w świetle Unii Europejskiej”. Następnie prof. dr Danny Godwin-Jones z Walijskiego 
Centrum Niedoborów Mineralnych omówił problemy niedoboru selenu u bydła. 
Doc. dr hab. Dariusz Bednarek z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puła-
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wach przedstawił współczesne metody leczenia bronchopneumonii cieląt ze szcze-
gólnym uwzględnieniem kontroli procesu zapalnego.  

W drugiej części spotkania odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzysze-
nia Bujatrycznego, podczas którego został wybrany prezes, wiceprezes, sekretarz, 
skarbnik, trzech członków zarządu oraz członkowie Komisji Rewizyjnej (przewod-
niczący, wiceprzewodniczący, sekretarz). Prezesem został prof. Włodzimierz Klu-
ciński, wiceprezesem prof. Eligiusz Madej, sekretarzem prof. Marian Kondracki,  
a skarbnikiem prof. Mirosław Kleczkowski. Na członków Zarządu Głównego wy-
brano prof. Zygmunta Litwińczuka, prof. Edwarda Malinowskiego i lek wet. An-
drzeja Grzywnę. W skład Komisji Rewizyjnej weszli prof. Maria Dymnicka, doc. dr 
hab. Dariusz Bednarek i dr Paweł Jonkisz. Podczas tego zebrania określono główne 
kierunki działania i zasady przynależności do organizacji. Najbardziej liczną grupę 
stanowili lekarze weterynarii z byłego województwa łomżyńskiego (obecnie woje-
wództwa podlaskiego) zainteresowani problematyką powołania Oddziału Polskiego 
Stowarzyszenia Bujatrycznego z siedzibą w Łomży – regionu powszechnie uważa-
nego za jeden z przodujących w hodowli bydła mlecznego na terenie Polski.  

Polskie Stowarzyszenie Bujatryczne ma osobowość prawną i jego nazwa jest 
prawnie zastrzeżona. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej 
Polskiej, a siedzibą władz Warszawa. Stowarzyszenie ma prawo powoływania od-
działów terenowych na zasadach określonych w postanowieniach statutu. Stowarzy-
szenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków, a udział we władzach 
jest honorowy. Do prowadzenia określonych czynności może zatrudniać pracowni-
ków. 

Celem Stowarzyszenia jest upowszechnianie wiedzy z zakresu profilaktyki, 
rozpoznawania i leczenia chorób bydła, inspirowanie prac naukowo-badawczych 
obejmujących wymienioną tematykę, jak też inspirowanie i popieranie realizacji 
programów kształcenia i specjalizacji w zakresie chorób bydła. Stowarzyszenie re-
alizuje swoje cele przez organizowanie naukowych kongresów, zjazdów, sympo-
zjów, konferencji, spotkań i wystaw, inspirowanie działalności wydawniczej oraz 
upowszechnianie wiedzy z zakresu bujatryki. Wymienione cele realizowanie są  
w ścisłej współpracy z Polskim Towarzystwem Nauk Weterynaryjnych, Komitetem 
Nauk Weterynaryjnych PAN, Krajową Izbą Lekarsko-Weterynaryjną, Komisją do 
Spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii oraz międzynarodowymi organizacjami 
bujatrycznymi.  

Członkiem Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego (PSB) może zostać lekarz 
weterynarii lub osoba mająca inny równorzędny stopień akademicki. O przyjęcie  
w poczet członków może się ubiegać również osoba nieodpowiadająca wyżej wy-
mienionym warunkom, ale pracująca w zakresie celów Stowarzyszenia. Członkiem 
wspierającym zaś osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowa-
rzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba 
prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członkiem hono-
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rowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Stowarzy-
szenia lub inny szczególny sposób jest zasłużona dla Stowarzyszenia. Godność 
członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu. Człon-
ków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd na podsta-
wie pisemnej deklaracji, popartej przez członków Stowarzyszenia lub innych Towa-
rzystw i Organizacji. 

Członkowie zwyczajni i honorowi mają prawo do: 1) czynnego i biernego pra-
wa wyborczego do władz Stowarzyszenia, 2) uczestnictwa w zebraniach, odczytach, 
konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez Stowarzyszenie, 3) zgłaszania 
opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia, 4) korzystanie  
z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia, 5) zaskarżania do Walnego Zebra-
nia Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub  
o wykluczeniu ze Stowarzyszenia. Członkowie zobowiązani są do: 1) aktywnego 
uczestnictwa w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia, 2) przestrzegania statutu, 
regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 3) przestrzegania etyki zawodowej,  
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzy-
szeniu. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich. 

14 marca 2003 w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży zorganizowana została 
kolejna konferencja PSB, po której odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Ze-
branie Członków. Ustępujący prezes prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński przedstawił 
sprawozdanie z działalności za okres 2000–2003 oraz podziękował członkom Zarządu 
i Komisji Rewizyjnej za dotychczasową aktywność. Sprawozdanie Komisji Rewizyj-
nej przedstawiła jej przewodnicząca prof. dr hab. Maria Dymnicka. Po dyskusji  
i udzieleniu absolutorium dokonano wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia. Preze-
sem został prof. Edward Malinowski, wiceprezesem prof. Mirosław Kleczkowski, 
sekretarzem prof. Marian Kondracki, skarbnikiem prof. Zygmunt Kuleta, a członkami 
Zarządu prof. Eugeniusz Grela, lek. wet. Sławomir Mioduszewski i lek. wet. Tadeusz 
Wądołowski. Na przewodniczącą Komisji Rewizyjnej powołano prof. Marię Dymnic-
ką, na członków dr Ryszarda Kasztelana i lek. wet. Leszka Wojewodę.  

Podczas zebrania omówiono konieczność aktywizacji wszystkich członków 
stowarzyszenia, udział polskich lekarzy weterynarii w międzynarodowych kongre-
sach, a także konieczność zorganizowania przez PSB międzynarodowego kongresu 
bujatrycznego. Na wniosek profesora Mariana Kondrackiego uczestniczy zebrania 
podziękowali profesorowi Włodzimierzowi Klucińskiemu za ogromne zaangażowa-
nie i wkład pracy w powołanie Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego. 

20 października 2006 r. w Wyższej Szkole Agrobiznesu w Łomży zorganizo-
wana została kolejna konferencja Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego, po któ-
rej odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków. Sprawozdanie 
z działalności Stowarzyszenia przedstawił ustępujący prezes kadencji 2003–2006 
prof. dr hab. Edward Malinowski. Omówił on szczegółowo działalność związaną  
z funkcjonowaniem Stowarzyszenia oraz podziękował wszystkim członkom Zarzą-
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du i Komisji Rewizyjnej za ich aktywność, podkreślając przy tym zaangażowanie 
poszczególnych jego członków w organizację VI Środkowoeuropejskiego Kongresu 
Bujatrycznego, który odbył się w Krakowie w dniach 1–4 czerwca 2005 r. Z kolei 
szczegółowe sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia przedstawiła prof. dr hab. 
Maria Dymnicka. Podkreśliła ona szczególne zasługi ustępującego Zarządu w zdo-
bywaniu funduszów, które zwiększyły się wielokrotnie w porównaniu z poprzednią 
Kadencją Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego głównie za sprawą zysków  
z organizacji Kongresu Europejskiego.  

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawiła przewodnicząca tej Komisji 
prof. dr hab. Maria Dymnicka, nie wnosząc żadnych uwag do działalności Stowa-
rzyszenia.  

Następny punkt porządku obrad to dyskusja na temat przedstawionych informa-
cji i sprawozdań. Dominującym głosem w dyskusji były, prezentowane przez wielu 
uczestników, pozytywne opinie na temat organizacji i przebiegu VI Środkowoeuro-
pejskiego Kongresu Bujatrycznego. Ponadto sugerowano potrzebę, wyrażoną m.in. 
przez lek. wet. Tadeusza Wądołowskiego, dalszych spotkań edukacyjnych dla leka-
rzy praktyków najlepiej, z powodów logistycznych, organizowanych w Centralnej 
Polsce np. w Puławach wykorzystując bazę szkoleniową PIWet – PIB. Z kolei lek. 
wet. Andrzej Sacewicz zaproponował aby miejscem najbliższego spotkania człon-
ków Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego był Ciechanowiec we wrześniu przy-
szłego roku. Prof. dr hab. Jan Twardoń poparł tę propozycję, jednak sugerował inny 
termin spotkania, bowiem w tym samym czasie planowana jest coroczna konferen-
cja dotycząca rozrodu bydła w Polanicy, która w przyszłym roku ma być rozszerzo-
na również o problemy zakaźne. Sugerował również potrzebę większej aktywizacji 
ośrodków akademickich w działalność Stowarzyszenia, zwłaszcza na Wydziałach 
Weterynaryjnych.  

Ad vocem prof. Malinowski wspomniał o wyjątkowo małym zaangażowaniu  
i uczestnictwie polskich lek. wet. w konferencjach i sympozjach naukowych organi-
zowanych w kraju i zagranicą, takich jak Europejski czy Światowy Kongres Buja-
tryczny. W porównaniu z przedstawicielami innych państw starej Unii i nowo 
wprowadzonych jak Litwa, Łotwa i Estonia, bezpośredni udział Polaków w między-
narodowych Konferencjach w tym zwłaszcza w Światowym Kongresie Bujatrycz-
nym wypada bardzo słabo. Przykładowo na ostatnim Światowym Kongresie organi-
zowanym w tym roku w Nicei ogółem brało udział 3088 uczestników z tego z Polski 
jedynie 3 przedstawicieli. Być może wynika to braku odpowiednich funduszy. Dla-
tego też prof. Edward Malinowski wysunął propozycję pokrycia, ze środków Stowa-
rzyszenia, 6 uczestnikom opłaty rejestracyjnej na najbliższy VIII Środkowoeuropej-
ski Kongres Bujatrycznego w 2007 r. w Rumunii. Proponowaną propozycję podda-
no następnie pod głosowanie, które zakończyło się zgodą wszystkich uczestników 
(Kleczkowski i Jakubowski 2009).  
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Jednym z ostatnich osób zabierających głos w dyskusji był dr nauk wet. Ry-
szard Mordak oraz lek. wet. Jerzy Wolski, którzy zwracali uwagę na konieczność 
poszukiwania nowych dróg rozszerzania i promowania działalności Polskiego Sto-
warzyszenia Bujatrycznego. Pierwszy z nich proponował wykorzystanie w tym celu 
łączy internetowych i stworzenia specjalnej, poświeconej temu strony wzorowanej 
na Brytyjskim Stowarzyszeniu Bujatrycznym. Strona ta umożliwiałaby stałe uczest-
niczenie w ogólnej debacie nad stanem polskiej bujatryki i mechanizmów jej rozwo-
ju, a także prezentacji ofert pracy i źródeł pozyskiwania środków na potrzeby eduka-
cyjne. Z kolei lek. wet. Jerzy Wolski proponował również rozszerzenie działalności 
na szeregowych pracowników terenowej służby weterynaryjnej. W odpowiedzi 
dotychczasowy prezes Stowarzyszenia prof. Edward Malinowski przytoczył aktual-
ne dane o liczbie zarejestrowanych członków, która wynosi obecnie ponad 180. 
Podkreślił jednocześnie, że dominującą grupę stanowią właśnie lekarze terenowi, 
jednak ich dotychczasowe zaangażowanie w działalność Stowarzyszenia pozostawia 
niestety, wiele do życzenia.  

Po zakończeniu ożywionej dyskusji przewodniczący zebrania prof. dr hab. Ma-
rian Kondracki zaproponował podjęcie kilku uchwał w sprawie:  
1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Stowarzyszenia (uchwała 1),  
2. udzielenia absolutorium (uchwała 2),  
3. zatwierdzenia nowo przyjętych członków Stowarzyszenia (uchwała 3),  
4. obniżenia składki dla emerytów (honorowych członków stowarzyszenia) stu-

dentów do wysokości 20 zł rocznie (uchwała 4),  
5. partycypacji w kosztach opłaty rejestracyjnej (6 młodych członków Stowa-

rzyszenia) na VIII Środkowoeuropejski Kongres Bujatryczny w 2007 roku  
w Rumunii (uchwała 5). 
Następnie przystąpiono do wyborów niejawnych nowego Zarządu Stowarzy-

szenia i Komisji Rewizyjnej. Po ogłoszeniu wyników uzupełniającej tury głosowa-
nia ukonstytuował się nowy Zarząd Główny Polskiego Stowarzyszenie Bujatrycz-
nego III Kadencji.  

Nowym prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bujatrycznego na kadencję  
2007–2009 został prof. dr hab. Edward Malinowski – PIWet - PIB, Oddział Bydgoszcz.  

Pozostałymi członkami Zarządu zostali:  
1. prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski – SGGW Warszawa – wiceprezes, 
2. doc. dr hab. Dariusz Bednarek – PIWet. – PIB Puławy – sekretarz, 
3. prof. dr hab. Zygmunt Kuleta – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski – skarbnik, 
4. prof. dr hab. Jan Twardoń – Akademia Rolnicza Wrocław – członek Zarządu, 
5. lek. wet. Sławomir Mioduszewski – Lecznica Zwierząt w Wysokiem Mazo-

wieckiem – członek Zarządu, 
6. lek. wet. Tadeusz Wądołowski – Lecznica Zwierząt w Wiźnie – członek Zarządu.  

Do Komisji Rewizyjnej w wyniku tajnego głosowania, w którym wzięło udział 
33 członków, zostali wybrani jednomyślnie:  

prof. dr hab. Maria Dymnicka – SGGW Warszawa – przewodnicząca, 
lek. wet. Jan Szeretucha – wiceprzewodniczący, 
lek. wet. Marek Wysocki – sekretarz.  
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Druga część zebrania, której przewodniczył nowo wybrany prezes Stowarzy-
szenia prof. dr hab. Edward Malinowski, poświęcona była w całości Sesji Naukowej, 
w której zaprezentowali się następujący prelegenci:  
1. dr Marek Gehrke z wykładem: „Rola amoniaku i mocznika w patogenezie zabu-

rzeń metabolizmu i płodności u krów”;  
2. dr Mirosław Polak „Wirusowa biegunka bydła (BVD) – diagnostyka, terapia, 

profilaktyka”;  
3. doc. dr hab. Grażyna Sender „Genetyczne uwarunkowania podatności i oporności 

na zakażenie i zapalenie gruczołu mlekowego u krów”;  
4. prof. dr hab. Zygmunt Kuleta: „Czym jest bujatryka?”.  

Po każdym z wystąpień prowadzona była krótka dyskusja. Po ostatnim z nich 
dokonano ostatecznego podsumowania zebrania i sesji naukowej, a wszystkich 
uczestników zaproszono na integrujące spotkanie towarzyskie, które odbyło się  
w miłej, koleżeńskiej atmosferze.  

W wyniku dotychczasowej analizy PSB zwrócono uwagę na udział Stowarzy-
szenia w organizacji spotkań naukowych, kongresów przy współpracy z PIWet – 
PIB w Puławach, ZG PTNW i PAN oraz z innymi jednostkami z Łomży. Szczegól-
ne podziękowania za pomoc w organizacji i innych formach pomocy należą się prof. 
dr hab. Włodzimierzowi Klucińskiemu, dr Tadeuszowi Jakubowskiemu prezesowi 
Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej, doc. dr hab. Dariuszowi Bednarkowi, prof. 
dr hab. Janowi Twardoniowi, mgr Alinie Chojak – dyrektor Zespołu Szkół Wetery-
naryjnych i Ogólnokształcących, prof. dr hab. Romanowi Englerowi – rektorowi 
WSA w Łomży oraz lek. wet. Markowi Wysockiemu, lek. wet. Sławomirowi Mio-
duszewskiemu, lek. wet. Tadeuszowi Wądołowskiemu, dr Marianowi Czerskiemu  
i lek. wet. Emilianowi Kudybie (Malinowski i Kleczkowski 2009).  

Ostatnia międzynarodowa Konferencja bujatryczna pt. „Zarządzanie stadem  
w aspekcie zdrowia bydła” zorganizowana została w dniach 8–9 października 
2010 r. w Łomży na terenie Wyższej Szkoły Agrobiznesu. Miała ona charakter in-
terdyscyplinarny i stanowiła kolejny dowód stałej żywotności dobrych tradycji re-
gionu w kontynuowaniu i upowszechnianiu najnowszego dorobku nauk weteryna-
ryjnych oraz pokrewnych (Kleczkowski i WSP., 2010). 
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Ryc. 1. Epoka brązu, Włochy. Prymitywne ryty naskalne obrazujące zaprzęg wołów 

użytych do prac polowych – orka (w środku) i bronowanie (z prawej strony) 
 
 

 
Ryc. 2. Epoka brązu. Włochy, Vel Camonica. Malarstwo naskalne – zaprzęg wołów 

 w pracach polowych (orka) i transportowych (ok. 2000 lat p.n.e.) 
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Ryc. 3. Egipskie malowidło naskalne – dojenie krowy w obecności cielęcia (4000 lat p.n.e.) 

 
 
 
 
 

 
Ryc. 4. Egipt. Malowidło naskalne, przedstawiające kładzenie wołu z użyciem liny  

(2450 lat p.n.e.) 
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Ryc. 5. Udzielanie instrukcji hodowcy, przez znawcę przedmiotu, podczas porodu 

(Egipt, 2500 lat p.n.e.) 
 
 
 
 

 
Ryc. 6. Podawanie leku choremu zwierzęciu (Egipt, 2000 lat p.n.e.) 

 



Historia bujatryki                                                                                                                327 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Ryc. 7. Rozpacz holenderskich farmerów spowodowana pomorem bydła (1745 r.) 

 
 
 
 

 
Ryc. 8. Schemat postępowania w przypadku wzdęcia żwacza – trokarowanie  

(Niemcy 1791 r,. Kalendarz dla farmerów) 
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Ryc. 9. Hetyci (2000-772 r., p.n.e.) posługiwali się zwierzętami w pracach gospodarskich, 

wykorzystywali mleko i skóry oraz traktowali je jako obiekt kultu. 
Żelazny model wołu z Koryntii 

 
 

 
Ryc. 10. „Krowi doktor” z polikliniki w Bernie (1875 r.) 
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Summary 
 
People started being interested In cattle since its’ domestication. It has been thousands of 

years since animals had been taken care of by their owners what can be confirmed by numer-
ous engravings found in caves on stones. With the time passing by the humans’ care over 
cattle became more professional finally leading to veterinary care. When first veterinary 
schools had been founded the range of medical care had been broadened from external care 
towards breeding, husbandry, rules concerning sick animals treatment had been described in 
details and their isolation. supported by first veterinary high schools. Among veterinary soci-
ety a group of specialists in cattle diseases had been formed. They have decided to create 
veterinary cattle association, which task has been to propagate knowledge concerning preven-
tion, treatment of cattle diseases and its’ husbandry.  
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Osoba z niepełnosprawnością w społeczeństwie 
Łomży i powiatu łomżyńskiego 
– wybrane problemy 
 
 
 Niepełnosprawność to stan wyznaczany możliwościami fizycznymi i psychicz-

nymi jednostki oraz ograniczeniami tworzonymi przez sprawną część społeczeństwa. 
„istotą niepełnosprawności nie są indywidualne ograniczenia, lecz źle zorganizowa-
ne społeczeństwo” (Garbat 2003: 341). Zbigniew Woźniak przyjmuje, że analizując 
niepełnosprawność z perspektywy społecznego modelu, uwzględniając bariery na 
jakie napotykają codziennie osoby z niepełnosprawnością, stwierdzić można, że 
człowiek jest na tyle niepełnosprawny, na ile na tej pozycji sytuują go normy, warto-
ści i postawy przyjęte w danym społeczeństwie. Ponadto warunkuje ją także organi-
zacja społeczności i/lub społeczeństwa globalnego poprzez udostępnianie lub nie 
udziału w głównym nurcie życia zbiorowego i korzystanie z jego zasobów (Woźniak 
2007: 37). 

Celem niniejszego artykułu jest analiza sytuacji człowieka z niepełnosprawno-
ścią w mieście Łomża i powiecie łomżyńskim w wybranych aspektach życia przez 
pryzmat barier na jakie napotykają. Jakość życia to (…) stopień zaspokojenia mate-
rialnych i niematerialnych potrzeb jednostek, rodzin i zbiorowości” (Ergonomia 
2001: 7).  

Realizując założony cel, wskazane zostaną wybrane, obiektywne utrudnienia, 
które determinują pełny udział osób z ograniczoną sprawnością w życiu społecznym, 
gospodarczym i kulturalnym. Wymienione tu będą wybrane programy wsparcia 
finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  
i Unię Europejską. Ze względu na brak jednej definicji w artykule zamiennie będą 
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stosowane pojęcia niepełnosprawny, osoba z niepełnosprawnością, osoba z niepeł-
ną/ograniczoną sprawnością. 

  
 

Źródła barier  
 

Utrudniony dostęp do instytucji życia społecznego nie jest zdeterminowany wy-
łącznie pewnymi dysfunkcjami związanymi z niepełnosprawnością danej osoby. 
Przyczyn wykluczania osób z ograniczoną sprawnością jest wiele. Tkwią one za-
równo w samej osobie jak i społeczeństwie. Z. Woźniak przytacza najważniejsze: 
a) Tkwiące w osobie z niepełnosprawnością. Związane są np. z oceną samego siebie, 

poziomu akceptacji własnej ograniczonej sprawności, poziomu lęku, poczucia 
krzywdy, obliczania zysków i strat jakie niesie ze sobą niepełnosprawność, moż-
liwość kierowania własnym życiem, przezwyciężaniem trudności, poczuciem 
uzależnienia od innych ludzi. 

b) Tkwiące w kulturze społeczności lokalnej oraz społeczeństwa globalnego. Składa-
ją się na nią między innymi mity, stereotypy i postawy wobec osób z niepełno-
sprawnością. To także stygmatyzacja i swoista prezentacja lub pomijanie ich  
w mediach. Ponadto ważną rolę w procesie wykluczania osób z niepełnosprawno-
ścią odgrywa dostęp do instytucji umożliwiających uprawianie sportu, spędzanie 
wolnego czasu w sposób przez siebie wybrany i preferowany. Nie bez znaczenia 
jest także zakres udziału w życiu społecznym, poziom ignorancji ze strony oto-
czenia. 

c) Rozwiązania organizacyjno-prawne. W tym zakresie wiele barier kryje się w do-
stępności ustawowej do systemu kształcenia i rynku pracy. Ponadto należy zwró-
cić uwagę na zabezpieczenie prawno-materialne oraz ochronę statusu jaki przy-
sługuje osobie z niepełnosprawnością. Nie mniej ważny jest poziom zabezpiecze-
nia instytucjonalnego oraz ochrona osób, które nie są samodzielne, poradnictwo 
prawne oraz psychologiczne i zawodowe. 

d) Organizacja i funkcjonowanie systemu opieki zdrowotnej jak też dostępność 
wsparcia społecznego przeznaczonego dla osób z niepełnosprawnością. Ważny  
w tym zakresie jest dostęp oraz ciągłość świadczeń medycznych oraz rehabilita-
cyjnych, możliwość korzystania z urządzeń i sprzętu wspomagającego osoby  
z niepełnosprawnością w ich codziennym życiu. Należy w tym miejscu uwzględ-
nić także zakres oraz jakość zaplecza społecznego, na który składają się: rodzina, 
społeczność lokalna, organizacje pozarządowe. 

e) Sposób zagospodarowania przestrzeni – to przede wszystkim bariery architekto-
niczne w przestrzeni publicznej, dostępność budynków użyteczności publicznej 
oraz mieszkalnych, bariery związane ze środkami komunikacji i transportu pu-
blicznego (Woźniak 2007: 39) 
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Różnorodność źródeł barier piętrzących się przed osobami z niepełnosprawno-
ścią powoduje, że szybka poprawa ich sytuacji jest utrudniona. Ponadto przeszkody 
te, mimo że mają różne pochodzenie, wzajemnie są mocno powiązane, brak działań 
w jednej dziedzinie utrudnia, a niekiedy uniemożliwia podjęcie innych.  

 
 

Osoby z niepełnosprawnością w Łomży i powiecie łomżyńskim  
w świetle danych 

 
Jedynym miarodajnym źródłem informującym o liczbie osób niepełnospraw-

nych w społeczeństwie jest spis powszechny, dlatego analiza populacji niepełno-
sprawnych na badanym obszarze w okresie między spisowym jest znacznie utrud-
niona. Na podstawie spisu powszechnego przeprowadzonego w roku 2002 można 
stwierdzić, że co ósmy mieszkaniec województwa podlaskiego był osobą niepełno-
sprawną, co jest porównywalne do liczby osób z niepełnosprawnością w skali kraju.  

W tym czasie liczba osób z ograniczoną sprawnością wynosiła 129 na 1000 
mieszkańców w województwie, przy czym 117 przypadało na 1000 mieszkańców  
w miastach i 146 osób na wsiach. W powiecie łomżyńskim, jak i pozostałych powia-
tach należących do województwa podlaskiego (z wyjątkiem grajewskiego) liczba 
kobiet niepełnosprawnych przewyższała liczbę niepełnosprawnych mężczyzn (tabela 
nr 1).  
  
Tabela 1.  

Częstotliwość występowania niepełnosprawności (na 1000 mieszkańców) 
 

Obszar Ogółem Mężczyźni Kobiety 
województwo podlaskie 129 125 133 
powiat łomżyński 127 122 132 
Łomża 122 117 127 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie spisu powszechnego z 2002 roku. 
 
Wśród osób z niepełną sprawnością 25,1% stanowiły osoby o umiarkowanym 

stopniu niepełnosprawności a osoby posiadające orzeczenie o lekkim stopniu niepeł-
nosprawności stanowiły 24,1% natomiast ze znacznym stopniem niepełnosprawno-
ści 24% spośród wszystkich niepełnosprawnych w województwie podlaskim.  

Poza tym, można stwierdzić, że w roku 2002 w Podlaskiem zanotowano 
125,6 tys. osób niepełnosprawnych prawnie (tzn. wyłącznie prawnie lub prawnie  
i biologicznie), a niepełnosprawnych tylko biologicznie stwierdzono 30,4 tys. osób 
(stat.gov.pl, 20.02.2010). Ze względu na brak danych dotyczących Łomży i powiatu 
łomżyńskiego przyjmuje się na potrzeby tej analizy, że liczba osób niepełnospraw-
nych w latach 2008–2009 szacunkowo wynosiła ok. 14 tys. 
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Tabela 2.  
Osoby niepełnosprawne w Łomży i powiecie łomżyńskim  

według miejsca zamieszkania i kategorii niepełnosprawności w roku 2002 
 

Ogółem Miasta Wieś 

Wyszczególnienie 
 o

gó
łem

 

 m
ęż

cz
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ni
 

 k
ob

iet
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 ra
ze

m
 

 m
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cz
yź

ni
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 ra
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m
 

 m
ęż
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yź

ni
 

 k
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powiat łomżyński 6449 3136 3313  414  213  201 6035 2923 3112 
niepełnosprawni 
prawnie 5265 2677 2588  381  199  182 4884 2478 2406 

niepełnosprawni 
tylko biologicznie 1184  459 725  33  14  19 1151  445  706 

W wieku 16 lat  
i więcej 6249 3025 3224  395  202  193 5854 2823 3031 

niepełnosprawni 
prawnie 5115  590  525  367 # #  748 # # 

niepełnosprawni 
tylko biologicznie 1134  435  699  28 # # 1106 # # 

W wieku do 15 lat  200  111  89  19  11 8 181 100  81 
niepełnosprawni 
prawnie z uprawnie-
niami do zasiłku  
pielęgnacyjnego 

150  87  63  14 # # 136 # # 

niepełnosprawni 
tylko biologicznie 50  24  26 5 # #  45 # # 

miasto Łomża 7807 3611 4196 7807 3611 4196 - - - 
niepełnosprawni 
prawnie  6972  3293  3679 6972 3293 3679 - - - 

niepełnosprawni 
tylko biologicznie  835  318  517  835  318  517 - - - 

W wieku 16 lat  
i więcej  7444  3392  4052 7444 3392 4052 - - - 

niepełnosprawni 
prawnie 6698 3130 3568 6698 3130 3568 - - - 

niepełnosprawni 
tylko biologicznie  746  262  484  746  262  484 - - - 

W wieku do 15 lat  363  219  144  363  219  144 - - - 
niepełnosprawni 
prawnie z uprawnie-
niami do zasiłku  
pielęgnacyjnego 

 274  163  111  274  163  111 - - - 

niepełnosprawni 
tylko biologicznie  89  56  33  89  56 33 - - - 
 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie spisu powszechnego z 2002 roku. 
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Na podstawie danych ze spisu powszechnego z 2002 r., stwierdzić można, że  
w województwie podlaskim ponad 60% spośród osób niepełnosprawnych legity-
mowało się w tym czasie wykształceniem co najwyżej podstawowym. Odsetek osób 
posiadających wykształcenie ponadpodstawowe wynosił 38% gdzie w przypadku 
osób sprawnych 61,7%. Stwierdzono także zróżnicowanie według płci. Niepełno-
sprawni mężczyźni z wykształceniem wyższym stanowili 4,8% populacji niepełno-
sprawnych w województwie podlaskim, a w przypadku kobiet odsetek ten wynosił 
3,5%, z wykształceniem średnim i policealnym było 20,1% mężczyzn i 20,6% ko-
biet, wykształceniem zasadniczym zawodowym legitymowało się 18,2% mężczyzn  
i zaledwie 9,4% kobiet z całej populacji osób niepełnosprawnych.  

Istotnym determinantem poziomu wykształcenia było miejsce zamieszkania, tak 
wśród mężczyzn, jak i kobiet poziom wykształcenia był wyższy wśród mieszkańców 
miast niż wsi. Wśród niepełnosprawnych mieszkańców wsi aż 79,9% stanowiły 
osoby legitymujące się wyłącznie wykształceniem podstawowym a jedynie co piąty 
tej populacji posiadał wykształcenie ponadpodstawowe. W miastach odsetek osób 
niepełnosprawnych mających wyższe wykształcenie wynosił 4,2%, na podkreślenie 
zasługuje fakt, iż analogiczny wskaźnik dla mężczyzn wynosił 8,2%. We wsiach 
województwa podlaskiego jedynie 0,8% kobiet niepełnosprawnych legitymowało się 
w 2002 roku wyższym wykształceniem.  

W roku 2009 wydano 1152 dorosłym osobom zamieszkałym w Łomży orze-
czenia o niepełnosprawności (nie jest to liczba osób niepełnosprawnych w mieście,  
a jedynie liczba osób, którzy zgłosili się do Powiatowego Ośrodka Orzekania o Nie-
pełnosprawności), Wśród nich zaledwie 298 miało w tym czasie pracę. Spośród 
osób, które zgłosiły się do ośrodka 34 nie miało wykształcenia, 279 miało wykształ-
cenie podstawowe, 304 zasadnicze, 406 średnie i 129 wyższe. Najwięcej (610) osób 
było z przedziału wiekowego 41–60 lat. 

W tym czasie osobom zamieszkałym w powiecie łomżyńskim wydano 478 
orzeczeń, wśród nich 36 osób nie posiadało wykształcenia podstawowe, 246 legity-
mowało się wykształceniem podstawowym, 97 zasadniczym, 84 średnim i 15 wyż-
szym. Wśród nich zaledwie 46 osób w tym czasie pracowało. Najwięcej, bo 186 – to 
osoby po 61 roku życia, niewiele mniej liczną grupę, 176 osób, stanowiły osoby  
w przedziale 41–60 lat.  

W roku 2008 mieszkańcom Łomży wydano 778 orzeczeń, wśród tych osób 78 
legitymowało się wykształceniem wyższym, 258 średnim, zawodowym 196 osób, 
217 podstawowym, a 29 nie miało wykształcenia. Osobom zamieszkałym w 2008 
roku w powiecie łomżyńskim wydano 439 orzeczeń o niepełnosprawności, wśród 
tych osób 35 nie miało wykształcenia, 214 miały wykształcenie podstawowe, 99 
zawodowe, 74 średnie i 17 wyższe.  

Na podstawie danych pochodzących ze spisu powszechnego wśród niepełno-
sprawnych w województwie podlaskim 145 tys. miało własne źródło dochodów. 
Wśród nich 84,5% stanowiły osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł 
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utrzymania, tj. emerytur, rent i zasiłków. W populacji niepełnosprawnych w wieku 
produkcyjnym mieszkających na terenie województwa podlaskiego zaledwie 8,4% 
stanowił odsetek osób utrzymujących się z własnej pracy, natomiast odsetek osób 
utrzymujących się z innych źródeł np. najmu osiągnął zaledwie 0,1%, a pozostający 
na utrzymaniu stanowili 6,9% ogólnej liczby niepełnosprawnych w województwie 
podlaskim.  

W 2009 roku wśród 1152 osób, które otrzymało orzeczenie o niepełnosprawności 
i niepełnosprawnych zamieszkałych w Łomży, 298 było zatrudnionych, a 854 pozo-
stawało w tym czasie bez zatrudnienia. W roku 2008 wydano 778 orzeczeń, wśród 
osób, które zgłosiły się do instytucji orzekającej 598 nie miało pracy, a 180 było czyn-
nych zawodowo. Natomiast wśród osób zamieszkałych na terenie powiatu łomżyń-
skiego wydano w 2009 roku 478 orzeczeń. Wśród osób niepełnosprawnych, którzy 
otrzymali orzeczenia zaledwie 46 było aktywnych zawodowo, a 432 pozostawało bez 
pracy. W roku 2008 wydano orzeczenia o niepełnosprawności 439 osobom z powiatu 
łomżyńskiego wśród tych osób 39 miało zatrudnienie, a 400 pozostawało bez pracy. 
 
 
Niepełnosprawni na łomżyńskim rynku pracy 
 

Praca w przypadku osób niepełnosprawnych jest swego rodzaju pomostem, 
dzięki któremu mają możliwość nawiązania kontaktów społecznych i angażowania 
się w inną rolę społeczną niż pacjenta. Zwłaszcza we własnej świadomości popra-
wiają swój wizerunek odrzucając rolę niesprawnej jednostki (Woźniak 2007: 47). 

Pozostawanie bez pracy w przypadku osób niepełnosprawnych wiąże się z sze-
regiem licznych konsekwencji, które nie występują w przypadku bezrobocia osób 
zdrowych. Brak pracy może powodować nasilenie się dolegliwości związanych  
z podstawową przyczyną istniejącej dysfunkcji organizmu, a także pojawieniem się 
nowych, zarówno psychicznych jak też fizycznych. Poza tym brak pracy może wy-
woływać u tych osób różnego rodzaju depresji, co w konsekwencji może wydatnie 
przyczyniać się do obniżenia zdolności przystosowawczych. Pozostawanie bez za-
trudnienia powodować może także uczucie społecznej zbędności, bezużyteczności, 
wyizolowania oraz odrzucenia. W skrajnych przypadkach bezrobocie u osób niepeł-
nosprawnych może prowadzić do pojawienia się zjawisk patologicznych, np. nad-
używania alkoholu (Poliwczak 2008: 58).  

Analizując sytuację osób z niepełnosprawnością na lokalnym rynku pracy nale-
ży zaznaczyć, że nie wszyscy niepełnosprawni mogą pracować i są zarejestrowani  
w urzędzie, a liczba wydanych orzeczeń nie jest tożsama z liczbą osób niepełno-
sprawnych na badanym obszarze. Ważne jest także, że wśród licznej rzeszy osób  
z niepełnosprawnością funkcjonuje przekonanie, że w chwili podjęcia pracy utracą 
świadczenia, jakie im przysługują, dlatego też niejednokrotnie nie rejestrują się jako 
poszukujący zatrudnienia.  
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Tabela 3.  
Liczba bezrobotnych niepełnosprawnych na obszarze działania  
Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży w latach 2008–2009 roku 

 
Niepełnosprawni na lokalnym rynku pracy 

Obszar 
Rok PUP Łomża 

ogółem 
Powiat  
Łomżyński Miasto Łomża 

2008 337 83 254 
2009 383 95 288 

 
Źródło:  Opracowanie własne na podstawie Biuletynu informacyjnego za 2008 i 2009  

Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży. 
 

Na podstawie Sprawozdania o osobach niepełnosprawnych bezrobotnych  
i poszukujących pracy nie pozostających w zatrudnieniu opracowanym przez Powia-
towy Urząd Pracy w Łomży na koniec 2009 wśród 383 zarejestrowanych aż 335 to 
osoby kolejny raz zarejestrowane jako bezrobotne. Wśród nich 301 to mieszkańcy 
miast, a 82 to osoby zamieszkujące obszary wiejskie. Spośród ogółu 187 to męż-
czyźni, a 196 to kobiety. Bez kwalifikacji było 111 osób, w tym 64 kobiet. Stopień 
niepełnosprawności lekki miało 328 osób, 51 umiarkowany i 4 znaczny. Wśród osób 
niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży 45 
osób, to osoby, które dotąd nie pracowały. Staż pracy powyżej 30 lat miały 3 osoby, 
15 przepracowało w życiu od 20 do 30 lat a 74 od 10 do 20. Staż pracy 5–10 lat mia-
ło 66 osób, 58 przepracowało od roku do 5 lat a 28 do roku. Osoby z niepełnospraw-
nością, które są w ewidencji PUP w Łomży legitymowały się różnym poziomem 
wykształcenia. Spośród ogółu 11 osób miało wykształcenia wyższe, 22 średnie ogól-
nokształcące, 123 zasadnicze zawodowe (w tym 9 specjalne), 1 osoba miała wy-
kształcenie gimnazjalne, podstawowe i nieukończone podstawowe 128 osób (w tym 
specjalne 6).  

W roku 2009 do Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży zgłoszono 66 ofert pra-
cy dla osób posiadających uprawnienia inwalidzkie. Wśród nich 40,9% stanowiły 
oferty pracy subsydiowanej. Wszystkie zgłoszone propozycje zatrudnienia pochodzi-
ły z Łomży. 

Osoby z niepełnosprawnością znajdują pracę na otwartym rynku pracy oraz  
w zakładach pracy chronionej. W Łomży i powiecie łomżyńskim – na podstawie 
danych bip.bialystok (www.bip.bialystok.gov.pl, 20.03.2010) w roku 2009 było 
siedem tego typu przedsiębiorstw. Były to: PPHU „EWA” Strękowski Sp. j. ul. Leś-
na 3, Wygoda; Polska Grupa Farmaceutyczna Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 151A, 
Łomża; Zakłady Spożywcze „Bona” Sp. z o.o., ul. Fabryczna 9A Łomża; TMT  
Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego, Łomża; Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-
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Usługowe „Okruszek” E. Gadomska Sp. j., ul. Przykoszarowa 16, Łomża; Polski 
Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży, ul. Sikorskiego 222, 
Łomża; Przedsiębiorstwo Ochrony „Purzeczko” sp. z o.o. ul. Nowa 3A, Łomża.  

Osoby z niepełnosprawnością pozostające w szczególnie trudnej sytuacji mogą 
liczyć na pomoc wyspecjalizowanych służb. W roku 2009 Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Łomży przeznaczył na rehabilitację zawodową i społeczną osób nie-
pełnosprawnych 178 120,55 zł i na pozostałą działalność Biura Zatrudnienia i Reha-
bilitacji Osób Niepełnosprawnych 495 493, 80 (www.lomza.bip. 7.08.10). 

Niewielki udział niepełnosprawnych w rynku pracy jest charakterystyczny za-
równo dla badanego obszaru, jak i dla Polski, stanowi też od wielu lat problem poli-
tyki społecznej. Na podstawie Badań znaczenia barier informacyjnych dla zwiększe-
nia możliwości zatrudniania osób niepełnosprawnych przeprowadzonych na zlecenie 
Krajowej Izby Gospodarczo-Rehabilitacyjnej na przełomie 2006/2007 stwierdzić 
można, że ze strony pracodawców najczęściej wskazywanymi barierami ogranicza-
nymi zatrudnienie osób niepełnosprawnych są: skomplikowane procedury wsparcia 
finansowego, brak stabilności prawa i warunków wsparcia finansowego, złożone 
zapisy regulacji prawnych, wymagania związane z przygotowaniem obiektów (Bar-
czyński 2007: 20). 

 
 

Szkoły ponadgimnazjalne a potrzeby osób z niepełnosprawnością  
 

Współczesna gospodarka potrzebuje osób wykształconych. Dlatego to właśnie 
ono staje się elementem warunkującym pozycję jednostki na rynku pracy, dotyczy to 
także osób z niepełnosprawnością. Edukacja pozwala na pozyskanie umiejętności 
przystosowawczych w taki sposób, aby jednostki potrafiły dawać sobie szybko radę 
z ciągłymi zmianami przy użyciu możliwie najmniejszej siły psychicznej i fizycznej 
(Toffler 1974: 439). Stąd realizacja prawa do wykształcenia powinna być respekto-
wana wobec każdego człowieka. 

Zamieszczone poniżej wnioski pochodzą z badań przeprowadzonych przez au-
torkę artykułu w latach 2008–2009 Analiza potrzeb edukacyjnych osób niepełno-
sprawnych w zakresie kształcenia ponadgimnazjalnego i wyższego na obszarze Łom-
ży i powiatu łomżyńskiego w aspekcie wymogów lokalnego rynku pracy, współfinan-
sowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Ra-
port z tych badań znajduje się w książce J. Truszkowska, Niepełnosprawni, edukacja 
rynek pracy, Łomża 2009. 

Jednym z podstawowych praw człowieka jest prawo do wykształcenia, którego 
nikt nie ma prawa ograniczać ani odbierać. Właściwe zapisy w dokumentach o ran-
dze krajowej oraz międzynarodowej zapewniają każdemu możliwość edukacji. Jed-
nak nie zawsze w codziennych sytuacjach prawo to jest respektowane, zwłaszcza  
w odniesieniu do osób z ograniczona sprawnością. Ważnym czynnikiem, ogranicza-
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jącym realizowanie prawa człowieka z niepełnosprawnością do wykształcenia, jest 
niewielki udział (lub w niektórych przypadkach jego brak) w procesie kształcenia 
wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej. Do rzadkości należą placówki, w których 
pracują nauczyciele, mający umiejętności i kwalifikacje, niezbędne do nauczania 
młodzieży o specjalnych potrzebach. Ponadto właściwie przygotowanych i wykwali-
fikowanych pedagogów maleje wraz z wyższym poziomem kształcenia.  

Inny problem stanowią podręczniki szkolne, które w systemie kształcenia 
otwartego nie są dostosowane potrzeb osób niewidomych i niedowidzących. Na-
uczyciele i młodzież zwracają uwagę na materiałów dydaktycznych, które powinny 
służyć jako instrumenty wspierające pracę z osobami obarczonymi różnego rodzaju 
schorzeniami (m. in. niewidomi, niedowidzący, głuchoniemi, słabosłyszący). 

Ponadto organizacja pracy szkoły ponadgimnazjalnej nie zakłada (lub czyni to 
w minimalnym stopniu) tworzenia klas integracyjnych lub/i włączających. W Łomży 
i powiecie łomżyńskim jak dotąd nie utworzono klas integracyjnych/włączających  
w szkołach ponadgimnazjalnych. Jedynie na poziomie szkoły podstawowej i gimna-
zjalnej klasy integracyjne są organizowane. 

Inne bariery napotykają osoby z niepełnosprawnością w budynkach szkół  
i uczelni. Rzadko stworzone są w nich warunki do godnego kształcenia się w nich 
osób niepełnosprawnych, zwłaszcza ze schorzeniami ruchu. Brakuje podręczników 
akademickich dla osób niewidomych i niedowidzących oraz wyposażenia sal wykła-
dowych i ćwiczeniowych w sprzęt nagłaśniający i wizualny, niezbędny w procesie 
kształcenia osób głuchoniemych i słabosłyszących. Należy jednak nadmienić, że 
powoli sytuacja ta poprawia się. Wskazane problemy nie wyczerpują listy barier  
w edukacji osób niepełnosprawnych, ale pokazują, że równy dostęp do systemu 
kształcenia osób zdrowych i niepełnosprawnych nie jest respektowany (Truszkow-
ska 2009: 64).  

Na podstawie badania przeprowadzonego przez autorkę wśród lokalnych szkół 
ponadgimnazjalnych (Łomża i powiat łomżyński) stwierdza się znikomy udział osób 
z niepełnosprawnością w procesie kształcenia. Wśród 12 z 15 szkół biorących udział 
w badaniu kształci osoby niepełnosprawne, placówki, które nie kształcą osób niepeł-
nosprawnych to licea ogólnokształcące z terenu powiatu łomżyńskiego. W 6 pla-
cówkach kształcą się osoby niedosłyszące, w 1 osoby niedowidzące, w 2 osoba na 
wózku inwalidzkim, w 5 szkołach osoby ze schorzeniami ruchu, ale nieporuszające 
się na wózku inwalidzkim, w 3 szkołach osoby z lekkim upośledzeniem umysło-
wym. W placówkach na obszarze objętym badaniem nie uczą się osoby niewidome  
i słabowidzące. W szkołach ponadgimnazjalnych uczą się osoby z zaburzeniami 
zachowania oraz z cukrzycą. Osoby niedosłyszące kształcą się w profilach: plastyka, 
technik weterynarii, sprzedawca oraz technik masażysta. Osoby na wózku inwalidz-
kim kształcą się w szkołach o profilu plastycznym oraz ogólnokształcącym. Osoby 
ze schorzeniami ruchu, ale nieporuszające się na wózku inwalidzkim, podjęły kształ-
cenie w szkołach o profilu ogólnym (liceum ogólnokształcące), plastycznym oraz 
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technik ochrony środowiska. Młodzież z upośledzeniem umysłowym uczy się w kla-
sach o profilu: cukiernik, technik budowlany oraz murarz. Jedna ze szkół kształci 
osobę z zaburzeniami zachowania na kierunku technik weterynarii.  

Uczestniczący w badaniu dyrektorzy szkół przekazali informacje, że zamiar pod-
jęcia nauki w szkołach ponadgimnazjalnych wyrażają osoby niedowidzące (w 1 szko-
le), niedosłyszące (w 5 szkołach), na wózku inwalidzkim (w 2 szkołach), ze schorze-
niami ruchu, ale nieporuszające się na wózku inwalidzkim (w 6 placówkach), z upo-
śledzeniem umysłowym lekkim (w 3 szkołach), z upośledzeniem umysłowym umiar-
kowanym (w jednej placówce). Najłatwiej jest wykazać zgłoszenia od osób niepełno-
sprawnych, których uczęszczanie do szkoły wiąże się z zastosowaniem określonych 
metod i narzędzi przez nauczycieli oraz w wielu przypadkach technicznego dostoso-
waniu budynku. Natomiast określenie rzeczywistej liczby osób niepełnosprawnych 
pragnących podjąć naukę jest trudne, ze względu na to, że nie zawsze takie informacje 
otrzymują. Młodzież ze schorzeniami kardiologicznymi, układu oddechowego czy 
cukrzycą, niejednokrotnie w ogóle tego faktu nie zgłasza przed podjęciem nauki. Pro-
ces kształcenia osób ze schorzeniami somatycznymi nie wymaga środków technicz-
nych, a raczej odpowiedniego przygotowania nauczycieli, ich wiedzy na temat choro-
by i wynikających z tego ograniczeń. Są to osoby, które samodzielnie i niejednokrotnie 
bez pomocy mogą przebywać w szkole w czasie zajęć lekcyjnych.  

Licea ogólnokształcące są najchętniej wybierane przez się osoby ze schorze-
niami ruchu oraz niedosłyszące, do liceum o profilu artystycznym niedosłyszące, do 
zasadniczej szkoły zawodowej niedosłyszące i z upośledzeniem umysłowym, do 
szkoły o profilu technicznym osoby niedosłyszące i ze schorzeniami ruchu, a do 
liceum dla dorosłych niepełnosprawni na wózkach inwalidzkich. Na podstawie prze-
prowadzonych badań stwierdza się, że do szkół zlokalizowanych poza Łomżą osoby 
niepełnosprawne nie zgłaszały się w celu podjęcia nauki. W szkołach na terenie 
Łomży uczy się młodzież niepełnosprawna z innych miast z powiatu łomżyńskiego 
oraz z obszarów wiejskich. Nie decydują się na edukację w szkołach ponadgimna-
zjalnych zlokalizowanych w swojej najbliższej okolicy, tylko w Łomży, gdzie na 
tym poziomie (tak jak i w powiecie) nie ma klas integracyjnych.  

Szkoły, chcąc zapewnić odpowiednią jakość kształcenia osób niepełnospraw-
nych, muszą spełniać określone warunki. Dotyczy to zarówno technicznego dosto-
sowania budynku, wyposażenia, jak też (a może przede wszystkim) odpowiednio 
przygotowanej kadry dydaktycznej. Placówki, które uczestniczyły w badaniu nie są 
przygotowane do kształcenia osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Nie ma 
np. szkół, w których mogą kształcić się osoby niewidome, dlatego muszą uczyć się 
poza Łomżą, najbliższa placówka znajduje się w Laskach k. Warszawy. Liceum  
o profilu artystycznym przygotowane jest do kształcenia osób niedosłyszących oraz  
z wszelkimi schorzeniami ruchu. Zespół szkół (w którym znajduje się m.in. techni-
kum budowlane) może kształcić osoby niedowidzące, głuchonieme, niedosłyszące 
oraz ze schorzeniami ruchu. Działają na w Łomży szkoły, które nie są przystosowa-
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ne do kształcenia osób z niepełnosprawnością, ale mimo wszystko podejmują trud 
ich kształcenia. Placówki niemające w ogóle możliwości kształcenia osób niepełno-
sprawnych to: 6 (na 10) liceów ogólnokształcących, liceum dla dorosłych, zespół 
szkół o profilu technicznym oraz zespół szkół zawodowych. Mimo to w jednej ze 
szkół o profilu technicznym i zasadniczej szkole zawodowej kształcą się osoby nie-
dosłyszące, a w 3 liceach uczą się osoby ze schorzeniami ruchu (nie na wózkach). 
Tylko 1 placówka zlokalizowana na terenie powiatu łomżyńskiego może kształcić 
osoby niepełnosprawne poruszające się na wózku.  

Z analizy pozyskanych danych wynika, że w łomżyńskich szkołach ponadgim-
nazjalnych osoby niedowidzące mogą wybrać kierunek technik masażysta, osoby 
niedosłyszące mogą się kształcić na profilu plastycznym jako terapeuta zajęciowy, 
technik masażysta oraz technik farmaceuta. Osoby, które poruszają się na wózku 
inwalidzkim mogą kształcić się w szkole o profilu plastycznym oraz liceum ogólno-
kształcącym, ze schorzeniami ruchu, ale niebędące na wózku inwalidzkim mogą 
uczyć się w kierunku plastycznym, jako terapeuta zajęciowy lub technik ochrony 
środowiska oraz liceum ogólnokształcącym. Jedna placówka ma możliwość kształ-
cenia osób z upośledzeniem umysłowym na wszystkich profilach. Generalnie pla-
cówki, które zgodziły się na udział w badaniu w niewielkim stopniu przygotowane 
są na przyjęcie uczniów o specjalnych wymaganiach. Możliwość poruszania się po 
placówce na wózku inwalidzkim istnieje w nielicznych spośród wszystkich uczestni-
czących w badaniu szkół: (LO, szkoła o profilu artystycznym, szkoła o profilu tech-
nicznym (w którym znajduje się m.in. technikum budowlane) oraz 1 budynek  
w połowie przygotowany jest do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwa-
lidzkich (w którym znajduje się liceum dla dorosłych). Kadra znająca język migowy 
jest tylko w jednej szkole: szkoła o profilu technicznym (w którym znajduje się m.in. 
technikum budowlane). Kadra znająca alfabet Braille’a jest tylko w jednej szkole: 
szkoła o profilu technicznym (w którym znajduje się m.in. technikum budowlane). 
Kadra przygotowana do pracy z uczniami niedosłyszącymi jest tylko w jednej szko-
le: szkoła o profilu artystycznym (szkoła o profilu artystycznym). 

Na podstawie badania można określić liczbę szkół posiadających środki tech-
niczne (np. audiowizualne) ułatwiające kształcenie się osobom: niewidomym:  
0, niedowidzącym: 1 (liceum ogólnokształcące), głuchoniemym: 0, niedosłyszącym: 
0, na wózkach inwalidzkich: (szkoła o profilu artystycznym, niepubliczne liceum 
ogólnokształcące), ze schorzeniami ruchu, ale nie poruszających się na wózku inwa-
lidzkim: (szkoła o profilu artystycznym, liceum ogólnokształcące, niepubliczne li-
ceum ogólnokształcące), z upośledzeniem umysłowym: (liceum ogólnokształcące). 

Uczestniczące w badaniu osoby kierujące szkołami w większości deklarują pod-
jęcie w przyszłości działań, zmierzających do poprawy warunków kształcenia osób  
z niepełnosprawnością. Wśród badanych 60% (6 placówek mieszczących w swoich 
budynkach licea ogólnokształcące, szkoła o profilu artystycznym, zespół szkół tech-
nicznych, liceum dla dorosłych wszystkie z Łomży) zastanawiało się nad działaniami 
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dostosowującymi placówkę do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rozważania te 
dotyczyły osób niedowidzących (2 placówki), niedosłyszących (2 szkoły), na wóz-
kach inwalidzkich (5 szkół), ze schorzeniami ruchu, ale nieporuszające się na wózku 
inwalidzkim (5 placówek) oraz z upośledzeniem umysłowym (1 szkoła). Kierujący 
szkołami z powiatu łomżyńskiego nie rozważali podjęcia działań, które umożliwiły-
by kształcenie osób niepełnosprawnych w ich placówkach. Wśród planów doposa-
żenia szkół znalazły się: nowy obiekt z windami i podjazdami dla osób niepełno-
sprawnych, winda, podjazdy dla wózków inwalidzkich oraz nagłośnienie. 

 
 

Łomżyńskie uczelnie a osoby z niepełnosprawnością  
 
Zamieszczone poniżej wnioski pochodzą z badania przytoczonego w powyższym 

rozdziale. W około 60-tysięcznym mieście funkcjonują trzy wyższe uczelnie świec-
kie i jedno seminarium duchowne. Badanie, z którego pochodzą wykorzystywane  
w niniejszym artykule dane zostało przeprowadzone w uczelniach świeckich. Poza 
seminarium duchownym, łomżyńskie uczelnie są placówkami nowymi, Państwowa 
Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Zarządzania  
i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego oraz Wyższa Szkoła Agrobiznesu. 
Uczelnie dostosowują stopniowo swoje budynki do specyficznych i różnorodnych 
potrzeb osób z niepełnosprawnością.  

Studenci niedowidzący znaleźli dla siebie miejsce na takich kierunkach jak: rol-
nictwo, informatyka oraz towaroznawstwo; niedosłyszący kształcą się we wszyst-
kich łomżyńskich szkołach wyższych i studiują na kierunkach: informatyka, rolnic-
two, socjologia. Także studenci poruszający się na wózkach podjęli studia w dwóch 
uczelniach i w tych samych dwóch osoby ze schorzeniami ruchu, ale nieporuszające 
się na wózku inwalidzkim. Studiują towaroznawstwo, informatykę, rolnictwo oraz 
pedagogikę. 

Studenci nie mają obowiązku informowania o swojej niepełnosprawności i dlate-
go nie zawsze to czynią. Niechęć do mówienia o swojej niepełnej sprawności wyni-
kać może z wielu powodów: braku potrzeby korzystania ze wsparcia ze strony in-
nych, jak również braku na uczelniach punktów konsultacyjnych, służących pomocą 
osobom z niepełnosprawnością. Strony internetowe łomżyńskich uczelni nie zawie-
rają informacji o funkcjonowaniu w uczelni biur pełnomocnika czy stowarzyszenia 
ds. osób niepełnosprawnych. Nie ma także informacji o jakichkolwiek innych for-
mach pomocy uczelni osobom niepełnosprawnym (poza stypendium dla osób nie-
pełnosprawnych z puli ministerstwa). Stan taki nie jest charakterystyczny wyłącznie 
dla uczelni uczestniczących w badaniu. W większości polskich szkół wyższych stro-
ny internetowe nie zwierają takich informacji. Badania przeprowadzone pod kierun-
kiem Anny Brzezińskiej dowodzą, że wśród uczelni publicznych aż 63% nie za-
mieszcza żadnych informacji o/ lub dla osób niepełnosprawnych na swoich stronach 
internetowych. Podobnie sytuacja wygląda w odniesieniu do uczelni niepublicznych, 
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które, jeśli w ogóle, to w sposób znikomy, umieszczają informacje o możliwościach 
skorzystania ze stypendiów przyznawanych osobom niepełnosprawnym. Ponadto 
tylko 3% uczelni niepublicznych i 18% publicznych podaje informacje dla osób 
niepełnosprawnych w osobnej zakładce lub na oddzielnej podstronie (K. Maj,  
A. Resler-Maj, A. Morysińska 2008: 46).  

W łomżyńskich uczelniach deklarowały chęć podjęcia nauki: osoby niewidome 
(w 1 uczelni), niedowidzące (w 1 uczelni), głuchonieme (w 1 uczelni), niedosłyszące 
(w 3 uczelniach), na wózku inwalidzkim (w 2 uczelniach), ze schorzeniami ruchu, 
ale nie poruszające się na wózku inwalidzkim (w 2 uczelniach). Plany potencjalnych 
studentów koryguje najczęściej realna sytuacja w uczelniach. Żadna z wyższych 
uczelni nie jest przygotowana do kształcenia osób niewidomych i głuchoniemych. 
Dwie placówki mogą kształcić osoby niedowidzące, a 3 uczelnie są przygotowane 
do edukacji osób niedosłyszących oraz ze schorzeniami ruchu, w tym również poru-
szających się na wózkach. 

Lokalne uczelnie oferują następujące kierunki kształcenia, które mogą wybrać 
osoby niepełnosprawne: niedowidzące: informatyka, rolnictwo, towaroznawstwo, 
socjologia, zarządzanie pedagogika, automatyka i robotyka, technologia żywności  
i żywienia człowieka, niedosłyszące: informatyka, rolnictwo, towaroznawstwo, pe-
dagogika, socjologia, zarządzanie oraz kosmetologia, automatyka i robotyka, techno-
logia żywności i żywienia człowieka, na wózkach: informatyka, rolnictwo, towaro-
znawstwo, pedagogika, socjologia, zarządzanie, automatyka i robotyka, technologia 
żywności i żywienia człowieka, ze schorzeniami ruchu nieporuszające się na wóz-
kach: informatyka, rolnictwo, towaroznawstwo, pedagogika, socjologia, zarządzanie 
oraz automatyka i robotyka, technologia żywności i żywienia człowieka. 

Uczelnie uczestniczące w badaniu są dostosowane do specyficznych potrzeb osób 
z ograniczoną sprawnością ruchową, a w jednej jest kadra znającą język migowy. 
Żadna z tych szkół wyższych nie zatrudnia kadry znającej alfabet Braille’a. 

Uczelnie deklarują, że są wyposażone w: rzutniki, oprogramowanie, kamery, moni-
tory, wzmacniacze dźwięku, podjazdy, windy, poręcze, pomosty, parkingi oraz życz-
liwą i pomocną kadrę, co pozwala na kształcenie się osobom niedowidzącym, niedo-
słyszącym, ze schorzeniami ruchu, w tym również na wózkach inwalidzkich. Planują 
także podjęcie działań, dostosowujących placówki do potrzeb osób z niepełnospraw-
nością. Rozważa się doposażenie placówek tak, by były dostosowane do kształcenia 
osób niewidomych (2 uczelnie), głuchoniemych (2 uczelnie), niedowidzących  
(2 uczelnie), niedosłyszących (2 uczelnie), na wózkach inwalidzkich (2 uczelnie), ze 
schorzeniami ruchu, ale nie poruszające się na wózku inwalidzkim (2 uczelnie) oraz  
z innymi upośledzeniami (1 uczelnia). Dwie uczelnie planują przystosowanie w ciągu 
1 roku – 2 lat placówek do edukacji osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 
Planują zamontować podnośniki, pętle induktorowe, system bluetooth, drzwi uchylne, 
zakupić rzutniki, monitory wielkoformatowe, drukarki, oprogramowanie, urządzenia 
wspierające osoby głuchonieme, niewidome oraz nową windę. 
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Bariery architektoniczne, komunikacyjne i informacyjne 
 
W kwietniu 2010 r. przeprowadzono na terenie Łomży badania z wykorzysta-

niem arkusza obserwacji. Dokonano przeglądu wybranych miejsc w Łomży w celu 
określenia stopnia dostosowania do potrzeb osób z ograniczoną prawnością ruchową. 
Analizie poddano także wybrane strony internetowe.  

Strony internetowe – portale poruszające problematykę miasta i powiatu,  
w tym także oficjalne strony urzędów i placówek edukacyjnych nie posiadają wersji 
dla słabowidzących. Brak informacji o miejscach dostępnych dla osób niepełnospra-
wnych. Jak dotąd w Łomży powstała jedna strona internetowa, podejmująca proble-
matykę osób z niepełnosprawnością.  

Na budynkach użyteczności publicznej nie stwierdzono informacji, że w danej 
placówce możliwa jest obsługa w języku migowym. Można więc przyjąć, że klienci 
głuchoniemi będą mieli trudności w załatwieniu spraw.  

Urzędy – są dość wybiórczo dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawno-
ścią ruchową, często hole wyłożone są śliskimi płytkami.  

Banki – w wielu przypadkach lokalne oddziały banków są niedostępne dla osób 
z niepełnosprawnością ruchową, niejednokrotnie mieszczą się na piętrach i dotarcie 
do nich wymaga pokonaniu wielu schodów. Poza tym czasami są to pomieszczenie 
tak zaaranżowane, że trudno poruszać się po nich osobie na wózku. Posadzki są 
niejednokrotnie śliskie, co znacznie utrudnia poruszanie się osobom o kulach.  

Służba zdrowia – na badanym obszarze nie wszystkie placówki służby zdrowia 
dostępne są dla osób poruszających się na wózkach. Często niedostępne są gabinety 
stomatologiczne.  

Przystanki komunikacji miejskiej – nie zawsze mają zadaszenia i ławki, na 
których mogą usiąść osoby oczekujące, a tablice zawierające rozkłady jazdy są mało 
czytelne.  

Sklepy – w wielu przypadkach wejście wymaga pokonania schodów lub wyso-
kiego progu. W przypadku sklepów samoobsługowych zdarza się, że wewnątrz 
sklepu znajdują się bramki, przez które nie może przemieścić się osoba poruszająca 
się na wózku. Także nie wszystkie apteki dostępne są dla osób poruszających się na 
wózkach. 

Komunikacja PKS, MPK – niejednokrotnie trudno jest dotrzeć osobie o grani-
czonej sprawności ruchowej na przystanek, poza tym brakuje na nich zadaszeń, ła-
wek. Dworzec PKS w Łomży nie jest miejscem przyjaznym osobom poruszającym 
się na wózkach. Zwłaszcza barierki na stanowiskach są istotną przeszkodą w dotar-
ciu do autobusu, który zazwyczaj jest bardzo trudno dostępny dla osób z ograniczoną 
sprawnością fizyczną. Autobusy PKS w niewielkim stopniu umożliwiają podróż 
osobie poruszającej się na wózku. Pokonanie wąskich drzwi i kilku schodków jest 
często barierą nie do przekroczenia, ale takie autobusy jeżdżą po całej Polsce.  
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Stadion miejski – jest usytuowany na obrzeżach miasta, w pobliżu nie ma przy-
stanku autobusowego, ani wygodnego parkingu, z którego bez trudu mogliby dostać 
się na trybuny. 

Chodniki – mimo że bardzo dużo zostało zrobione w celu poprawy jakości cią-
gów pieszych, wiele chodników jest nadal trudno dostępnych dla osób o ograniczo-
nej sprawności fizycznej.  

Osiedla – do wielu klatek schodowych prowadzą schody, obok których są pod-
jazdy, niestety, nie spełniają one technicznych wymogów, by mogły z niego korzy-
stać osoby poruszające się na wózkach (zbyt strome). Aby wyrzucić śmieci, trzeba 
pokonać kilka stromych, niewygodnych schodów, osoba poruszająca się o kulach 
praktycznie ma znikome szanse ich pokonania.  

Placówki kulturalne – Teatr Lalki i Aktora w Łomży jest dostosowany do spe-
cyficznych potrzeb widza z ograniczoną sprawnością ruchową, pozostałe analizowa-
ne palcówki nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach, wejście w wielu 
przypadkach możliwe dopiero po pokonaniu schodów. W placówkach kulturalnych 
nie znaleziono także informacji o audiodeskrypcji, która umożliwiłaby osobom sła-
bowidzącym i niewidomym poznawać widzialny dorobek kulturalny z zakresu sztu-
ki plastycznej, teatralnej, scenicznej i filmowej.  

Sytuacja osób z niepełnosprawnością pragnących w Łomży pragnących fizycz-
nie dotrzeć do różnych miejsc społecznie użytecznych jest bardzo utrudniona. Łom-
ża nie jest w tym względzie odosobniona. Niestety, stan taki właściwy jest także dla 
niepełnosprawnych mieszkańców innych miast, np. Białegostoku. Badania prowa-
dzone pod kierunkiem Tadeusza Popławskiego w 2007 roku dowiodły, że w stolica 
województwa podlaskiego nie jest przyjazna osobom niepełnosprawnym.  

Ankietowani szczególnie negatywnie ocenili stan techniczny ulic i chodników  
w mieście. Niezbyt wysoko respondenci ocenili także dostępność obiektów publicz-
nych dla niepełnosprawnych w Białymstoku. Nieco lepiej wypadła ocena dostoso-
wania komunikacji miejskiej do potrzeb osób nie w pełni sprawnych, chociaż  
i w tym przypadku nie była ona za wysoka. Niezbyt dobrze oceniono także dostęp-
ność do informacji miejskich związanych z problemem niepełnosprawności. Jeśli 
chodzi o elementy przestrzeni miejskiej, które można uznać za akceptowalne przez 
osoby niepełnosprawne w Białymstoku, to należy wskazać na dostateczną dostęp-
ność do obiektów handlowych (Zapotrzebowanie 2007: 139).  

 
 

Formy wsparcia – wybrane przykłady  
 
Osoby niepełnosprawne pozostające w trudnej sytuacji finansowej mogą skorzy-

stać z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łomży, gminnych ośrod-
ków pomocy oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży. Pomocą służy 
także Caritas, który prowadzi Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych.  
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Szansą na niwelowanie niektórych barier osób z niepełnosprawnością są pro-
gramy realizowane w ramach środków z Unii Europejskiej lub Państwowego Fundu-
szu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Informacje o projektach zostały za-
czerpnięte ze stron internetowych www.lomza.pl, wwww.powiatlomzynski.pl. 
Wśród wielu projektów wymienić można następujące:  
a) Kompleksowa rehabilitacja dziecka szansą na samodzielność, realizowany przez 

Stowarzyszenie EDUKATOR w Łomży Projekt skierowany jest do niepełno-
sprawnych dzieci w wieku przedszkolnym (2–8 lat), z Łomży, powiatu łomżyń-
skiego i zambrowskiego (limit miejsc 50). Udział w projekcie jest bezpłatny. Ce-
lem projektu jest prowadzenie systematycznej i kompleksowej rehabilitacji oraz 
efektywnego systemu zindywidualizowanego wsparcia dzieci niepełnosprawnych, 
w stopniu zapewniającym im możliwość właściwego rozwoju, osiągnięcia moż-
liwie najwyższego poziomu samodzielności, zniwelowania występujących dys-
funkcji. 

b) Ze świata ciszy ku rodzinnej wspólnocie, realizowany przez Stowarzyszenie 
EDUKATOR w Łomży. Projekt skierowany jest do członków rodzin, opiekunów 
osób niepełnosprawnych – inwalidów słuchu, z Łomży, powiatu łomżyńskiego, 
zambrowskiego i ostrowskiego (limit miejsc 60). Udział w projekcie jest bezpłat-
ny. Celem projektu jest organizowanie i prowadzenie szkoleń dla członków rodzin 
i opiekunów osób niepełnosprawnych – inwalidów słuchu – bezpośrednio zaan-
gażowanych w proces rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych z zakresu 
posługiwania się językiem migowym i nowoczesnych technologii informacyj-
nych. 

c) Spółdzielnia socjalna – moja własna szansa na pracę – realizowany przez Staro-
stwo Powiatowe w Łomży. Celem projektu jest przygotowanie grupy 30 benefi-
cjentów do samodzielnego działania na rynku pracy, w szczególności do założenia 
i prowadzenia spółdzielni socjalnej przez 15 osób. 

d) Bliżej ludzi, bliżej pracy – wsparcie dla utworzenie zakładu aktywności zawodo-
wej – projekt realizowany przez Starostwo Powiatowe w Łomży i Urząd Miasta  
w Łomży. Celem projektu jest przede wszystkim: poprawa dostępu do zatrudnie-
nia osobom niepełnosprawnym poprzez przeszkolenie zawodowe i indywidualne 
wsparcie specjalistyczne oraz stworzenie osobom niepełnosprawnym możliwości 
wejścia na rynek pracy, m.in. przez określenie kompetencji i predyspozycji, uwa-
runkowań psychologicznych, zwiększających szanse na podjęcie pracy i ograni-
czających zjawisko wykluczenia społecznego. Poza tym istotne jest kreowanie 
pozytywnego wizerunku osób niepełnosprawnych w społeczności, a także zwięk-
szenie motywacji i zaufania we własne siły.  

e) Spektakl taneczny jest przygotowywany w ramach międzynarodowego projektu 
MODE H, którego realizacja odbędzie w październiku 2010 r. w Tours we Fran-
cji. Celem projektu jest integracja osób pełnosprawnych z osobami niepełno-
sprawnymi ruchowo poprzez sztukę i modę oraz zmiana świadomości tych osób 
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w zakresie poczucia własnej wartości. W projekcie bierze udział 10 osób, w tym 5 
osób niepełnosprawnych. 
Zaprezentowane powyżej wybrane formy wsparcia dowodzą, że zarówno osoby 

sprawne, jak i z ograniczoną sprawnością podejmują wspólny trud wprowadzania 
zmian i łamania stereotypów. Efekty tych działań będą widoczne natychmiast, jak  
i dłuższej perspektywie.  

 
 

Podsumowanie 
 
Osoby niepełnosprawne są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa. Przysłu-

gują im przywileje i obowiązki jak wszystkim pozostałym mieszkańcom kraju. Sta-
nowią niewątpliwy, niewykorzystany potencjał. Wiele z nich nie podejmuje nauki, 
pracy, nie wchodzi w interakcje z innymi ludźmi. Ograniczają swoje relacje z oto-
czeniem do kontaktów z najbliższą rodziną, lekarzami, rehabilitantami i pracowni-
kami ośrodków pomocy  

Zarówno sprawni, jak niepełnosprawni przez zaniechanie lub nieefektywne dzia-
łanie, sprawiają, że sytuacja osób z niepełną sprawnością odbiega od stanu pożąda-
nego – respektującego należne im prawa. Ograniczanie ich szans zawodowych  
i społecznych odbywa się przede wszystkim, przez niekiedy niewielkie, architekto-
nicznie utrudnienia – pojedynczy schodek, zbyt wysoki próg czy zbyt wąskie wej-
ście. Trudności w codziennym przemieszczaniu się oraz możliwość łatwego i tanie-
go komunikowania się ogranicza lub uniemożliwia im pełnienie funkcji społecznych  
i dążenie do osiągania coraz wyższych pozycji społecznych. Niedostępność placó-
wek edukacyjnych oraz brak wyspecjalizowanej kadry na wyższych poziomach 
kształcenia sprawia, że już na początku drogi szanse zawodowe niewykształconych 
osób z niepełnosprawnością zwłaszcza na otwartym rynku pracy są znikome.  

Łomża i powiat łomżyński powoli zmieniają się i otwierają na potrzeby osób  
z niepełnosprawnością, co widać jest zwłaszcza na terenie powiatu łomżyńskiego. 
Do zrobienia jest jednak wiele, by poprawić niezadawalającą sytuację osób  
z niepełnosprawnością. Istotną rolę powinny odegrać media, promując działania  
i aktywizując zwłaszcza społeczność lokalną. Rozbudzenie potrzeby działania  
i poczucia współodpowiedzialności za jakość życia własnego i sąsiadów powinna 
przyczynić się do istotnej poprawy warunków życia wszystkich mieszkańców bez 
względu na stan zdrowia.  
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Summary 
 

The purpose of this article is to analyze the situation of a man with a disability in Lomza 
and its district in chosen aspects of life seen through the prism of the barriers they encounter. 
The article will show selected, objective difficulties, which determine person’s with reduced 
efficiency full participation in the social, economic, and cultural life. Author will list some 
support programs funded by the National Fund for Rehabilitation of Disabled Persons and the 
European Union. Due to the lack of a definition in the article two terms of disability will be 
used interchangeably: a person with a disability, a person from the incomplete / limited effi-
ciency. The analysis is based on the literature and two of the author's own research. 
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Skutki konsolidacji banku dla klientów  
  – wyniki badania ankietowego 
 
 
 

 Od momentu wprowadzenia reformy systemu bankowego minęło ponad dwa-
dzieścia lat. W tym czasie w polskim systemie bankowym zaszły bardzo duże zmia-
ny. Na początku dostosowywania systemu bankowego do gospodarki rynkowej, 
banki nie miały wystarczających środków, żeby tworzyć i wprowadzać nowe pro-
dukty oraz usługi finansowe. Poziom personelu i technologii bankowej był na niskim 
poziomie. Fuzje banków z udziałem inwestorów zagranicznych były jedynym spo-
sobem innowacji produktowych. W procesie zmian polskiego systemu bankowego 
dominowały procesy konsolidacji powiązane z prywatyzacją. Połączenie przyniosło 
oczekiwane efekty organizacyjne i finansowe dla banków. Nastąpił wzrost kapita-
łów, konkurencyjności, rozwój bankowości elektronicznej, wzrost liczby placówek 
bankowych i poprawa jakości usług. Konsolidacja bankowości w Polsce miała przy-
nieść efekty zarówno dla banków, jak i dla ich klientów Wejście do struktur UE 
dodatkowo rozbudziły oczekiwania klientów w zakresie innowacyjności oferowa-
nych produktów i warunków cenowych. Celem artykułu jest pokazanie skutków 
konsolidacji banku dla klientów. Ocena tych procesów przez klientów banku stanowi 
uzupełnienie wiedzy na temat skutków przeobrażeń banku. 

 
 

Założenia badania ankietowego 
 
Celem badania ankietowego było poznanie stosunku klientów do procesów 

konsolidacji banku oraz do ich pozytywnych i negatywnych skutków dla klientów. 
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Do badań wytypowano klientów banku, który przeszedł wszystkie formy konsolida-
cji. Pytania do kwestionariusza badań podzielono na dwie grupy: 
− pytania wstępne, dotyczące rodzaju posiadanego rachunku, rodzaju prowadzonej 

działalności gospodarczej, wielkości rocznych obrotów, wielkości posiadanych ak-
tywów, wieku, okresu współpracy z bankiem. 

− pytania zasadnicze, dotyczące między innymi oceny satysfakcji klientów z konso-
lidacji banku. 

Do każdego z pytań kwestionariusza ankiety dołączony był zamknięty zestaw 
odpowiedzi. Poza pytaniami, na które można było odpowiedzieć „tak” lub „nie”, 
pozostawiono możliwość zakreślenia na raz wielu odpowiedzi. Klienci mieli również 
możliwość zaznaczenia i uzupełnienia wariantu „inne”. 

 
 

Charakterystyka wyników badania ankietowego 
 
Kwestionariusz badawczy został wysłany do 200 klientów banku. Odpowiedzi 

zbierano od kwietnia do czerwca 2010 r. Klienci odesłali 153 ankiety, co oznacza 
zwrotność na poziomie 76,5%. Przyjęto następujące kryteria podziału klientów we-
dług: 
− rodzaju prowadzonego rachunku (dla osób fizycznych, podmiotów gospodarczych 

oraz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych), 
− wieku,  
− okresu współpracy z bankiem. 
 
 
Poziom satysfakcji klienta z konsolidacji banku 

Ważną rolę w działalności banku powinno być elastyczne i szybkie dopasowy-
wanie się do oczekiwań klientów, które znacznie wzrosły w okresie przeobrażeń 
systemu bankowego. Konsolidacja banków przyniosła oczekiwane efekty organiza-
cyjne i finansowe dla banków. Klienci banków również oczekiwali i oczekują pozy-
tywnych skutków konsolidacji dla siebie. Wpływ konsolidacji na finansową i mate-
rialną satysfakcję klientów przedstawia tabela 1. 

 

 

 
 



Skutki konsolidacji banku dla klientów – wyniki badania ankietowego                     353 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 1.  
Finansowe skutki konsolidacji banków dla klientów 

 
Jeżeli Prowadzi Pan/i działalność gospodarczą, proszę odpowiedzieć, w jaki sposób procesy konsolida-
cyjne banku wpłynęły na sytuację finansową Pana /i firmy lub w przypadku klientów indywidualnych 
na ich sytuację materialną? 
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Rodzaj rachunku 
Podmioty gospodarcze 25 17 17 29 4 4 29 13 
Osoby fizyczne 11 1 6 24 0 0 24 34 
Podmioty gospodarcze  
i osoby fizyczne 19 12 5 33 2 10 36 17 

Wiek 
<30 lat 15 5 0 30 5 0 30 20 
31-45 lat 21 6 10 24 2 3 26 29 
>45 lat 11 7 7 30 0 4 30 25 

Okres współpracy z bankiem 
<5 lat 14 5 8 23 0 2 33 25 
6-10 lat 11 11 0 29 3 5 26 26 
>10 lat 22 6 12 31 2 4 24 27 

 
Źródło: Własne badanie ankietowe. 
 

Z analizy wypowiedzi wynika, że większość respondentów z każdej grupy 
uważa, że konsolidacja nie miała wpływu w stopniu znaczącym na poprawę ich 
sytuacji finansowej albo nie ma na ten temat zdania. Można więc stwierdzić, że po-
nad 50% badanej zbiorowości nie dostrzega pozytywnych skutków konsolidacji 
banku dla swoich finansów. Pozostała grupa klientów ocenia pozytywnie procesy 
konsolidacji banku z punktu korzyści finansowych. Najwięcej odpowiedzi dotyczyło 
w szybkości operacji bankowych. Rozkład odpowiedzi w ankiecie wskazuje, że 
ankietowani z grupy posiadającej rachunek dla podmiotów gospodarczych i osób 
fizycznych zaznaczyli wpływ szybkości operacji bankowych jako główny czynnik 
mający wpływ na poprawę ich sytuacji finansowej i materialnej. 
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Tylko mała grupa respondentów wskazała, że w wyniku konsolidacji nastąpiło 
zmniejszenie kosztów obsługi bankowej, zmniejszenie oprocentowania kredytów  
i zwiększenie oprocentowania lokat. 

W procesie zmian polskiego systemu bankowego dominowały procesy konsoli-
dacji powiązane z prywatyzacją. Obydwa procesy miały wspólny cel: zwiększenie 
konkurencyjności i efektywności polskich banków. Konsolidacja i prywatyzacja 
banków zachodziły jednocześnie, wzajemnie się przenikając i były skutkiem funk-
cjonowania mechanizmu rynkowego. Pogląd respondentów na temat pozytywnych  
i negatywnych stron prywatyzacji banku przedstawiają tabele 2. i 3. 
 
Tabela 2. 

Pozytywne strony prywatyzacji banku w opinii klientów 
 
Co Pan/i mógłby/mogłaby zaliczyć do pozytywnych stron prywatyzacji Pana/i banku? 
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Rodzaj rachunku 

Podmioty 
gospodarcze 50 50 13 33 8 17 8 8 0 0 

Osoby 
fizyczne 51 36 28 25 17 24 9 8 16 2 

Podmioty 
gospodarcze 
i osoby 
fizyczne 

43 33 31 24 7 17 12 12 7 0 

Wiek 
<30 lat 55 35 10 20 5 5 15 5 0 10 
31–45 lat 45 35 32 27 18 23 6 10 15 0 
>45 lat 49 39 25 27 11 24 11 10 11 0 

Okres współpracy z bankiem 
<5 lat 33 41 25 17 11 11 6 6 9 3 
6–10 lat 53 34 21 18 8 24 11 13 3 0 
>10 lat 65 35 31 43 20 31 14 10 20 0 

 
Źródło: Własne badanie ankietowe. 
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W opinii większości klientów ze wszystkich grup podwyższenie standardów 
obsługi należy do największych osiągnięć prywatyzacji. Tylko grupa klientów 
współpracujących z bankiem mniej niż 5 lat na pierwszym miejscu stawia innowa-
cyjność oferty. Zwiększenie liczby oddziałów, wygląd personelu i jego stosunek do 
klientów doceniają najbardziej klienci detaliczni oraz grupa klientów według kryte-
rium wieku 31–45 i > 45 lat oraz klienci z grupy „okres współpracy z bankiem”  
6–10 lat i > 10 lat. 
 
Tabela 3. 

Negatywne strony prywatyzacji banków w ocenie klientów 
 

Co Pan/i mógłby/mogłaby zaliczyć do negatywnych stron prywatyzacji Pana/i banku ? 
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Rodzaj rachunku 

Podmioty 
gospodarcze 50 21 8 17 13 38 29 0 

Osoby fizyczne 49 13 11 30 13 55 33 1 
Podmioty  
gospodarcze 
i osoby fizyczne 

45 12 7 19 19 43 24 0 

Wiek 
<30 lat 35 10 5 25 5 30 30 0 
31–45 lat 44 15 11 19 16 56 26 0 
>45 lat 56 14 10 30 15 48 34 1 

Okres współpracy z bankiem 
<5 lat 45 13 8 16 13 34 20 0 
6–10 lat 47 16 11 24 8 32 37 3 
>10 lat 53 14 12 37 22 80 37 0 

 
Źródło: Własne badanie ankietowe. 
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Rozkład odpowiedzi wskazuje, że wszystkie grupy klientów przewagę kapitału 
zagranicznego w polskich bankach wymieniają jako główną wadę prywatyzacji. 
Uważają, że banki w Polsce ze względu na dominujący udział kapitału zagraniczne-
go podlegają silnemu wpływowi procesów zachodzących w bankowości światowej. 
Przejawia się to między innymi w utrudnianiu finansowania małych i średnich 
przedsiębiorstw na rzecz obsługi rodzimych klientów korporacyjnych. Ceny usług 
bankowych wzbudzają również wśród klientów banków sporo kontrowersji, co zna-
lazło wyraz w odpowiedziach.  
 
 
Wnioski 

Na podstawie uzyskanych odpowiedzi można wnioskować, że banki bardziej 
koncentrowały się na realizacji własnych celów niż na realizacji oczekiwań swoich 
klientów. Analiza wyników badań pozwala stwierdzić, że konsolidacja banku nie 
przełożyła się na poprawę sytuacji finansowej i materialnej klientów. Ponad 50% 
badanej zbiorowości nie dostrzega pozytywnych skutków konsolidacji banku dla 
swoich finansów. Ankietowani klienci zauważyli zarówno pozytywne, jak i nega-
tywne skutki prywatyzacji banku. Do największych osiągnięć prywatyzacji, klienci 
zaliczyli podwyższenie standardów obsługi bankowej i innowacyjność oferty.  
W opinii klientów, przewaga kapitału zagranicznego w polskich bankach jest główną 
wadą prywatyzacji. Banki z przewagą kapitału zagranicznego odchodzą od finanso-
wania małych i średnich przedsiębiorstw, a koncentrują się na obsłudze dużych do-
chodowych instytucji i klientów indywidualnych o dużych dochodach. 
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Summary 
 

The article discusses the results of a questionnaire administered to 153 respondents from 
April to June of 2010. The purpose of the survey was to gain insight into customer perception 
of the consolidation processes in the Polish banking industry. Customer rating of consolidation 
processes complements research on the effects of system-wide banking transformation. Study 
findings indicate that majority of respondents do not correlate consolidation with significant 
improvements in the financial position. Only small group of participants noted that consolida-
tion translated into decreasing service and loan costs and increased rates of saving and other 
depository products. Questionnaire respondents perceived significant variance in customer 
opinions with regard to those processes, with multiple pros and cons observed. On one hand 
respondents attributed positive value to the higher standards in customer service as well as 
product innovation. On the other hand, participants critically rated foreign investment in the 
Polish banking system that results in increased focus on catering to large and profitable entities 
and individual customers.  
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Studia nad językiem reklamy 
 
 

 „Reklama stała się źródłem nowej światowej gwary, stworzyła uniwersalny ję-
zyk przeznaczony nie dla wykształconej elity, ale dla każdego. Język, w którym nie 
uwzględnia się różnic kulturowych, stopnia czy rodzaju wykształcenia” po prostu 
język ponadnarodowy1. Język ten fascynuje i zadziwia tempem rozwoju i ewaluacji 
w dążeniu ku nowym, coraz bardziej ekstremalnym formom i środkom wyrazu. 

Pierwszy etap zainteresowania językiem reklamy w Polsce datuje się na lata 
sześćdziesiąte i siedemdziesiąte ubiegłego wieku. Przykładem tego może być pio-
nierska publikacja Mirosława Brzostowskiego z 1975 r. pt. Język reklamy, czy też 
opracowanie Reklama w prasie. Zawartość, język i odbiór z 1965 roku wydane przez 
Ośrodek Badań Prasoznawczych w Krakowie2. Kolejne publikacje dotyczące języka 
reklamy pojawiające się w latach osiemdziesiątych, traktowały zjawisko w kontek-
ście politycznym i skupiały się na aspektach propagandowych języka rekla-
my3.Ożywienie badań nad językiem reklamy jest związane z rozwojem tego zjawi-
ska w mediach masowych po roku 1990. Obecnie można już mówić o stanie badań 
nad językiem reklamy, ponieważ literatura przedmiotu jest tak obszerna, że trudno 
wymienić wszystkie publikacje na ten temat, dlatego posłużę się kryteriami podziału 

__________ 
 
1 G. Majkowska, Język reklamy, w: Polszczyzna a/i Polacy końca XX wieku, pod red. K. Handke,  

H. Dalewskiej-Greń, Warszawa 1994, s. 315., 
2 Patrz M. Brzostowski, Język reklamy, Warszawa 1975., 
3 Należy tu wymienić: Język i społeczeństwo M. Głowińskiego, w którym znalazły się tłumaczenia 

tekstów na temat reklamy i propagandy amerykańskiej , takich autorów, jak: L. Spitzer, Amerykańska 
reklama jako sztuka popularna; O. Reobul, Kiedy słowo jest bronią,. Patrz M. Głowiński, Język  
i społeczeństwo, Warszawa 1980. 
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tej literatury zaproponowanymi przez M. Kochana4. W grupie pierwszej należy wy-
eksponować monografie traktujące o języku reklamy, spośród których wybrałam 
następujące:  

• J. Bralczyk, który w publikacji Język na sprzedaż (1996)5 przedstawia reklamę 
jako przede wszystkim sztukę słowa, zawsze prawie opartą na słowie. Językoznawcę 
fascynuje reklamowa gra słowem, gra, którą prowadzi nadawca z odbiorcą. 
Uwzględnia on magiczne wykorzystanie słów w kontekście znaczeniowym i frek-
wencyjnym. A także ze względu na używane w tekstach reklamowych części mowy, 
składnię i środki stylistyczne. Publikacja ta jest jedną z pierwszych porządkujących 
język reklamy według określonych kategorii. Niemniej jednak, J. Bralczyk nie 
przewidział takiego rozwoju reklamy ewoluującego ku minimalizacji słów w ko-
munikatach reklamowych aż do ich wyeliminowania na rzecz obrazów mówiących 
same za siebie, jak to ma miejsce w reklamach o charakterze postmodernistycznym6. 

• Stanisław Kuśmierski, który widzi potrzebę definiowania reklamy jako dzie-
dziny opartej na interdyscyplinarnej podstawie, Przedstawia to w wydawnictwie 
Reklama jest sztuką(1994). Poza rysem historycznym i omówieniem różnych rodza-
jów strategii reklamowych, autor skupia się tekście reklam i ich współgraniu z obra-
zem oraz sposobów jego wzmocnienia poprzez stosowanie figur stylistycznych 
zwiększających ekspresję komunikatu reklamowego, takich jak porównania, 
homonimia (np. „Ociec prać”), peryfrazy (np. „Fa – podaruj sobie odrobinę luksu-
su”)7. 

• Piotr Lewiński Retoryka reklamy(1999)8- opisuje reklamę jako wizualno-
werbalny akt komunikacyjny o prymarnej funkcji perswazyjnej z perspektywy zasad 
retoryki klasycznej. Na wybranych przykładach opisuje różne zabiegi retoryczne 
stosowane przez twórców spotów reklamowych. Autor skupia się na argumentacji 
topicznej, której celem jest wykorzystanie istniejących już przekonań i wzmocnienie 
ich w kontekście przedmiotu reklamy, która tym samym przenosi i uogólnia 
tradycyjny system aksjologiczny uświęcony doświadczeniami pokoleń9. P. Lewiński 
wyróżnia główne motywy występujące w reklamach: człowieka nowoczesnego 
__________ 
 
4 M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, Warszawa 2002, s. 14-16. Autor wyróżnia cztery grupy 

literatury dotyczącej reklamy: I – „obszerne przekrojowe studia nad językiem masowej perswazji  
w reklamie”; II – pojedyncze artykuły, zajmujące się różnymi aspektami języka reklamy; III – podręczniki 
reklamy, których autorami nie są językoznawcy, lecz spośród ogólnych zagadnień związanych z reklamą, 
językowi poświęcony jest zwykle jakaś część publikacji; IV – to teksty o bardziej popularnym 
charakterze, publikowane w branżowych pismach dotyczących marketingu, reklamy i public relations, 
takich jak; AIDA MEDIA, „Media i Marketing”, „Brief”, „Mangment” i innych. 

5  J. Bralczyk, Język na sprzedaż, Warszawa 1996., 
6  Pisze o tym m.in. Z. Melosik, Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Poznań-Toruń, 1995 

oraz B. Czajkowski, Czy reklama postmodernistyczna jest tekstem, w: Tekst w mediach, pod red.  
K. Michalewskego, Łódź 2002, 472-477., 

7  Patrz S. Kuśmierski, Reklama jest sztuką. Kraków 1994, s. 94-110., 
8  P. H. Lewiński, Retoryka reklamy, Wrocław 1999., 
9  Por. Tamże, 62, s. 62 –144., 
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uosabianego przez reklamę w typach: młodej seksownej dziewczyny, kobiety 
domowej, profesjonalistki, mężczyzny, a także motyw dziecka konotującego 
beztroskę, radość, naiwność oraz motyw rodziny, domu, laboratorium, natury czy też 
motywy literacko-filmowe. Ponadto Retoryka reklamy poddaje analizie teksty 
reklamowe, ich kompozycję oraz figury stylistyczne i gramatyczne z uwzględnie-
niem zasad retoryki oraz sposobu wykorzystania przez reklamę klasycznych 
postulatów i norm dla osiągania pragmatycznych celów o charakterze konsump-
cyjnym. Ważnym wydaje się również przedstawiona typologia strukturalna reklam 
drukowanych i filmów reklamowych, spośród których P. Lewiński wyróżnia: pre-
zentację, filmik fabularyzowany, impresję, teledysk, film dokumentalny, film animo-
wany, formy muzyczne, formy parateatralne, formy publicystyczne, teletturniej, film 
instruktażowy10.  

• Katarzyna Skowronek w publikacji Reklama.Studium pragmalingwistyczne 
(2001) podkreśla, że „już od dawna w Stanach Zjednoczonych i Europie Zachodniej 
zdobyła ona(reklama) sobie prawa obywatelskie i zajęła niekwestionowaną pozycję 
wśród różnorodnych czynników tworzących obraz kultury masowej”11, dlatego 
„wśród form symbolizacji międzyprzestrzeni oddalającej widza od przedstawień 
obrazowych należy wymienić przede wszystkim język, którego funkcja komunika-
cyjna jest szczególnie predestynowana, by wytwarzać symboliczne odniesienie tego, 
co interaktywne, jako duchową przestrzeń znaczeniową”12. Autorka opiera się na 
teorii J. Searl’a i wyprowadza pięć klas aktów mowy, analizuje reklamę jako akt 
komunikacyjny w kategoriach pośredniego aktu mowy ze szczególnym uwzględ-
nieniem perswazyjności wybranych tekstów reklamowych, wskazując „imperatywy 
ukryte’. Przeprowadza także analizę wybranych czynników struktury aktu rekla-
mowego, takich jak: czas, modalność. Punktem wyjścia tych analiz czyni reguły 
Grice’a. 

• Ewa Szczęsna w Poetyce reklamy13(2001) rozpatruje reklamę jako znak 
współczesnej kultury. To nie tylko forma perswazji czy zjawisko językowe, to cała 
poetyka, m.in.: obrazu (z jego linią, barwą, światłocieniem i kompozycją), ruchu oraz 
dźwięku (z jego rodzajami, synchronizacją, tempem, reklamową wartością głosu i 
muzyką). Niniejszy podręcznik z zakresu poetyki reklamy trafnie określa zakres 
problemów. Autorka zastosowała klasyczną aparaturę pojęciową poetyki do analizy 
przekazu reklamowego posługującego się właśnie nie tylko słowem, lecz także obra-
zem i dźwiękiem. Wykreowała, więc nowy rodzaj poetyki multimedialnej. Zaletą 
książki jest ukazanie reklamy jako gatunku wypowiedzi kulturowej, oderwanie jej od 

__________ 
 
10  Tamże, s.152-157., 
11  K. Skowronek, Reklama: studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001, s. 12., 
12 Tamże, s. 9., 
13  E. Szczęsna, Poetyka reklamy, dz. cyt., s. 72 
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dominującego spojrzenia marketingowego i przedstawienie jej jako przedmiotu 
badań humanistycznych.  

• Marek Kochan Slogany w reklamie i polityce (2002) 14- autor poddaje wnikli-
wej analizie genezę terminu „slogan” z perspektywy różnych paradygmatów my-
ślenia o języku. Sięga między innymi do teorii kodów Basila Bernsteina oraz teorii 
języka magicznego, aby określić slogany jako formułę komunikacyjną zależną od 
ich walorów perswazyjnych, kontekstu ich wygłaszania, a także dekodowania i in-
terpretowania w kontekście nierozerwalnie kreowanej wspólnoty nadawcy i od-
biorcy15. Ponadto autor proponuje własną typologię sloganów według kryteriów 
formy sloganu i „łączenia w typy przekazów, których podobieństwo formalne 
narzuca się odbiorcy analizującemu obszerny zbiór przykładów. [...] Kluczowe 
będzie więc pytanie nie to, co slogan komunikuje, lecz jak komunikuje, jak został 
zbudowany i jak jego budowa służy celom perswazyjnym”16. Stąd następujące typy 
sloganów według Marka Kochana: cytaty i aluzje („Pasta Kiwi but ożywi”), żetony 
językowe („z impetem w głąb” - z reklamy OMO lub „Z pewną taką nieśmiałością” 
– reklama Always), slogany naruszające normę językową („Volvo chili szybkość”, 
„Tylko mi Ciebie BROK”), dowcip, metateksty, dekonstrukcja (zastosowany w ka-
mpanii papierosów Lucky Strike – „Pal to na zimę”), wieloznaczność („Okno bez 
kitu” Termoplast); amalgamat, czyli połączenie słów niepasujących, z różnych pól 
semantycznych oraz paradoksy („Balcerowicz nasza szkapa”, „1/3 ceny ciach”); 
prosta matryca („Czyste pranie, czysta oszczędność, „Mały wielki telefon” Ericsson). 

• R. Zimny Kreowanie obrazów świata w tekstach reklamowych (2008)17 - 
wydawnictwo, w którym autor podejmuje lingwistyczne aspekty badań reklam jako 
dyskursu publicznego. Prezentuje reklamę jako ciekawe zjawisko kulturowe, jako 
zwierciadło odbijające obraz rzeczywistości w sposób realistyczny i metaforyczny 
jednocześnie. Badacz koncentruje się na wartościowaniu w tekstach reklamowych 
oraz procesie komunikacji nadawcy z odbiorcą. Wykorzystuje do tego analizę róż-
nych kreacji samochodu w tekstach reklamowych. Proponując holistyczne spojrzenie 
na reklamę, interpretuje teksty reklamowe pod względem struktur językowych (na 
przykład metafor pojęciowych, gatunków mowy, profilowania) oraz sięga do ich 
składników aksjologicznych i perswazyjnych, opartych zasadniczo na mechani-
zmach asocjacyjnych (pamięci kulturowej)18.  

Do przedstawionych publikacji należałoby dodać książkę A. Horodeckiej Mito-
logiczny świat reklam, w której autorka analizuje pokrewieństwo reklamy i bajki. 
Powołuje się na teorię bajki W. Proppa i potwierdza, że „spośród wyodrębnionych 
przez Proppa 31 funkcji reklama adaptuje do swoich celów najczęściej trzy: 
__________ 
 
14  M. Kochan, Slogany w reklamie i polityce, dz. cyt., 
15  Tamże, s. 9-72., 
16  Tamże, s. 136-138., 
17  R. Zimny, Kreowanie świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008., 
18  Por. tamże., s. 337-339., 
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• oznajmienie o nieszczęściu (braku), 
• przekazanie magicznego środka i jego wykorzystanie, 
• likwidacja szkody.”19 
Poprzez zastosowanie formy bajki udaje się reklamie wygłaszać sądy jakby mi-

mochodem, zwiększając w ten sposób zaufanie adresata. Poza tym bajka jako gatu-
nek uczy, jak zbudować tekst, który wywoła jednakową reakcję u większości od-
biorców ze względu na czytelną symbolikę, wyraziste wartościowanie i utrwalone  
w świadomości użytkowników języka konotacje20. Zdaje się to potwierdzać Ł. Ple-
snar, według którego „świat przedstawiony reklamy telewizyjnej przypomina w du-
żej mierze świat przedstawiony baśni. Decyduje o tym podobieństwo głównych 
składników strukturalnych obu form. Są to: schematyzm motywów tematycznych, 
wysoce skonwencjonalizowana, oparta na kontrastowych zestawieniach charaktery-
styka postaci, prostota fabuły, a także mnogość elementów fantastycznych”21. Na 
dowód tego wymienia następujące przykłady: przemiana brzydkiego kaczątka  
w piękność (reklamy pomadek do ust MARGARET ASTOR, farby do włosów PA-
LETTE...); przemiana szarego w złote - dotyczy to głównie reklam produktów spo-
żywczych, po spożyciu których człowiek wkracza w bardziej przyjazny świat, patrzy 
na rzeczywistość z większym optymizmem; przemiana metaforyczna, w które me-
tamorfozie ulega nie reklamowany przedmiot, lecz inne obiekty jakoś z nim związa-
ne, jak np. w reklamie wódki SMIRNOFF; przemiana personifikująca (animacja)  
i przemiana sugerowana (domek lalki BARBIE)22. 

W grupie drugiej publikacji na temat języka reklamy należałoby umieścić artyku-
ły traktujące o języku reklamy i ogólnie o języku mediów. Zasadniczą pozycją jest 
zatem monografia pt. Język w mediach masowych pod reakcją Jerzego Bralczyka  
i Katarzyny Mosiołek-Kłosińskiej23 rozpatrująca styl język mediów i jego związki  
z potocznością24 oraz analizująca mechanizmy manipulacyjne w języku mediów  
i reklamy, jak na przykład Andrzej Maria Lewicki i Paweł Nowak w artykule pt. 
Manipulacja językowa w mediach. Skupiają się oni ma manipulacji metatekstowej  
i manipulacji informacyjnej. Zdaniem autorów manipulacja „metatekstowa występu-
je wówczas, gdy nadawca komunikatu reklamuje towar tam lub w taki sposób, gdzie 
lub jak go reklamować nie wolno”, a informacyjna, gdy „odbiorca otrzymuje nakła-
niające go do działania informacje, których wiarygodności nie ma szansy spraw-

__________ 
 
19  A. Horodecka, Mitologiczny świat reklamy, Kraków 2002,s. ….., 
20  Tamże, s. 91., 
21  Ł. Plesnar, Baśniowy świat reklamy, w: Ze świata reklamy, pod red. S. Barczaka i A. Pitrusa, Kraków 

1999, s. 11., 
22  Por, tamże, s. 14-17., 
23  Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000., 
24  Patrz S. Gajda, Media – stylowy tygiel współczesnej polszczyzny; H i T. Zgółkowie, Polszczyzna 

mediów w komunikacji codziennej – ślady i naśladownictwa; W. Pisarek, Język w mediach, media  
w języku, w: Język w mediach masowych, dz. cyt., 
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dzić”25. Poprzez wprowadzanie wyrażeń nie podlegających weryfikacji i falsyfikacji. 
Warto tu również zwrócić uwagę na tekst Jerzego Bralczyka i Grażyny Majkowskiej 
pt. Język mediów – perspektywa aksjologiczna. Podkreślają oni, że media nie tylko 
informują, komentują, ale przede wszystkim odgrywają ważną rolę w ustaleniu hie-
rarchii świata, mają decydujący wpływ na modele życia społecznego poprzez kształ-
towanie zwyczajów językowych, opinii i postaw26. Poddają analizie aksjologicznej 
teksty reklamowe i medialne ze względu na postępujące trendy, jak np. przesunięcia 
znaczeniowe, modne słownictwo związane z manifestacją swobody i luzu, charakte-
rystycznego dla świata reklamy ze zwróceniem uwagi na słowa-klucze, czyli inaczej 
„worki semantyczne, w których warstwa konotacyjna dominuje nad denotacyjną. 

Inną monografią, w której odnaleźć można studia o języku reklamy, jest wydane 
Orędzie o stanie języka na przełomie tysiącleci pod reakcją Walerego Pisarka oraz 
Polszczyzna 2000 z artykułem J. Bralczyka O językowych zwyczajach polskiej re-
klamy, którego autor odkrywa mechanizmy „fraternizowania się” oraz zwraca uwagę 
na intertekstualność i idiomatyczność języka reklam. Ponadto analizuje wariacje 
leksykalne wybranych tekstów reklamowych27. 

Język reklamy stanowi również jedną z części publikacji WSHE w Łodzi pt. Ję-
zyk w komunikacji pod redakcją Grażyny Habrajskiej. Autorzy rozpatrują szczegól-
nie sposoby perswazji w tekstach reklamowych28. Warto również sięgnąć do publi-
kacji pt. Polszczyzna a/i Polacy schyłku XX wieku, pod redakcją Kwiryny Handke  
i Hanny Dalewskiej-Greń, w której na temat języka reklamy wypowiadają się Jakub 
Lichański, Grażyna Majkowska, Jolanta Ignatowicz-Skowrońska29.  

Różne aspekty języka reklamy rozpatrują autorzy artykułów zamieszczonych w 
pracy pod redakcją A. M. Lewickiego. – Kreowanie świata w tekstach (1995). Jest to 
między innymi R. Zimny, który w artykule Wartościowanie i magia w języku rekla-
my. ostrzega, że „jak niegdyś nowomowa, tak obecnie reklama przyczynia się do 
destabilizacji norm języka ogólnego. Czyni to poprzez idyferentny stosunek do prze-
pisów ortograficznych, modyfikowanie znaczeń czynnikami pozajęzykowymi, me-

__________ 
 
25  A. M. Lewicki, P. Nowak, Manipulacja językowa w mediach, w: Język w mediach masowych,  

dz. cyt., s. 38-39. , 
26 J. Bralczyk, G. Majkowska, Język mediów – perspektywa aksjologiczna, w: Język w mediach 

masowych, dz. cyt., s. 43, 
27 J. Bralczyk, O zwyczajach językowych polskiej reklamy, w: Polszczyzna 2000, pod red. W. Pisarka, 

Kraków 1999, s. 197-217.,, 
28  Warto zwrócić uwagę na następujące pozycje: Z. Weigt, Językowe środki perswazji w tekstach reklam 

niemieckich i polskich, K. Molek, Wartościowanie jako językowy środek perswazyjny w tekstach 
reklamowych, J. Lubocha-Kruglik, Współczesny tekst reklamowy – wybrane aspekty, R. Zimny, 
Obraz samochodu jako kobiety w prasowych tekstach reklamowych, w: Język w komunikacji, pod 
red. G. Habrajskiej, Łódź 2001, s. 24-60., 

29  Patrz J. Z. Lichański, Reklama i retoryka; G. Majkowska, Język reklamy; J. Ignatowicz-Skowrońska, 
Związki frazeologiczne w reklamie, w: Polszczyzna a/i Polacy końca XX wieku, pod red. K. Handke,  
H. Dalewskiej-Greń, Warszawa 1994., 
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chaniczne przeszczepianie do polszczyzny obcych wzorów gramatycznych”30. Na-
tomiast Jolanta Maćkiewicz poddaje analizie metafory ich perswazyjne użycie w re-
klamach31. 

Część trzecią literatury przedmiotu stanowią podręczniki reklamy (J. Kall. Re-
klama, B. Kwarciak Co trzeba wiedzieć o reklamie, M. Golka Świat reklamy), w któ-
rych jakiś rozdział jest poświęcony językowi dzieła reklamowego. Można do tego 
dodać jeszcze publikację pt.Kreacja w reklamie, której autorzy poświęcają rozdział 
poświęcony językowym technikom przyciągania uwagi na przykładzie reklam pra-
sowych. Zwracają uwagę na wielkość i długość nagłówka, długość tekstu i wyeks-
ponowanie w nim korzyści płynących zakupu reklamowanego towaru32, a także 
opracowanie K. Albina Reklama. Przekaz, odbiór, interpretacji, który szczegółowej 
analizie poddaje slogan i związki obrazu z tekstem, takie jak np. związek dwuznacz-
ności lub wieloznaczności( Popieram POP i rok), związek przyczynowości (Polar. 
Ten chłód się opłaca), apel lub sugestia (No to Frugo), odniesienie do wartości abso-
lutnej (Czas to więcej niż pieniądz), synteza korzyści (Polar. Czysta kalkulacja)33. 

W czwartej części opracowań języka reklamy wyróżnić należy teksty o bardziej 
popularnym charakterze, publikowane w branżowych pismach dotyczących marke-
tingu, reklamy i public relations, takich jak; AIDA MEDIA, „Media i Marketing”, 
„Brief”, „Mangment” i innych34. 

Bogata literatura przedmiotu dotycząca reklamy potwierdza, że jest to ciągle 
intrygujący problem oraz że reklama wchodzi ustawicznie w relacje z zastanymi for-
mami językowymi, wytwarza nowe szokowe kombinacje wymagające nieustanne-
go monitorowania. 
__________ 
 
30  R. Zimny, Wartościowanie i magia w języku reklamy, s. 239-253., 
31  Patrz J. Maćkiewicz, Metafora w reklamie; R. Zimny, Wartościowanie i magia w języku reklamy,  

w: Kreowanie świata w tekstach, pod red. A. M. Lewickiego, Lublin 1995, s. 229-253., 
32  R. Kreczyk, M. Hajdas, M. Sobocińska, Kreacja w reklamie, Kraków 2008, s. 71-79, 140-145., 
33  K. Albin, Reklama. Przekaz, odbiór interpretacja, Warszawa-Wrocław 2000, s.171-181., 
34  Patrz J. Bralczyk, Reklamowe gry i zabawy, „AIDA MEDIA” 1999 nr 9, s. 7-8; J. Bralczyk, Język pu-

blicznej perswazji, „AIDA MEDIA” 1999, nr 8, s.4-5. „Zwyczaje językowe polskiej reklamy mają istotny 
wpływ na potoczne myślenie o świecie i na sposoby porozumiewania się Polaków, niż miały dawne ko-
munikaty polityczne.”, s. 5; M. Wroński, Czyli czym się żywi homo reclamans, „AIDA MEDIA” 1999, 
nr 4, s. 16-18 - analizuje różne propozycje łączenia języka werbalnego z audiowizualnością.; W. Godzic, 
Retoryka sieci – retoryka reklamy „AIDA MEDIA” 1999, nr 9. s.8-10; A. Paprocka, Tajniki reklamy, 
„AIDA MEDIA”1997, nr 11,s. 82; A. R. Młynarska, Jeszcze raz dobrze o sobie, „AIDA MEDIA” 1999, 
nr 7, s. 30-32- analizuje, jak pogodzić intencje nadawcy uprawiającego perswazję i zatajającego swoje 
istotne zamiary i jego komunikację z odbiorcą.; M. Tokarz, Manipulacyjna funkcja pytań, „AIDA ME-
DIA” 1999, nr 8, s.8-9. „Pytania to w ogóle bardzo dobre narzędzie komunikacyjne, w sztuce perswazji 
gorąco zalecane, co najmniej od czasów Sokratesa. Tkwi w nich jednak pewna pułapka. Otóż niektóre 
pytania zawierają tzw. założenia, w literaturze przedmiotu nazwane presupozycjami.”; G. Majkowska, 
Językowe środki silnej ekspresji w tekstach reklamowych, „AIDA MEDIA” 1999, nr 10, s. 10-11;  
B. Pachnowska, Czy można wierzyć stereotypom?, „AIDA MEDIA” 1999, nr 1, s. 29; M. Gołębiewska, 
O samozwrotności tekstu reklamowego, „Kultura i społeczeństwo” 1997, nr 3, s.113-127; M. Kieżel, Rola 
symbolu w reklamie „MARKETING I RYNEK” 1997, nr 10, s. 26-29. 
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Streszczenie:  
Artykuł na charakter syntetyczny, zestawiona została tu literatura przedmiotu 

dotycząca języka reklamy podzielona na cztery grupy: I – obszerne przekrojowe 
studia nad językiem masowej perswazji w reklamie; II – pojedyncze artykuły, 
zajmujące się różnymi aspektami języka reklamy; III – podręczniki reklamy, których 
autorami nie są językoznawcy, lecz spośród ogólnych zagadnień związanych z 
reklamą, językowi poświęcony jest zwykle jakaś część publikacji; IV – to teksty o 
bardziej popularnym charakterze, publikowane w branżowych pismach dotyczących 
marketingu, reklamy i public relations, takich jak; AIDA MEDIA, „Media i 
Marketing”, „Brief”, „Mangment” i innych. Najwięcej uwagi poświęcono 
opracowaniom monograficznym, które analizują język reklamy w chronologicznym 
układzie w różnych aspektach. Ważne miejsce w studiach nad reklama zajmują 
popularne teksty publikowane w różnych pismach nie tylko branżowych, których 
duża liczba została w tym artykule przedstawiona. 
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 W tomie XIX „Studiów Łomżyńskich” zamieściłam artykuł Polacy skazani na 
karę śmierci w latach 1920–1937 w Rosji (s. 335–346) opracowany na podstawie 
materiałów Archiwum Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie1. Był 
__________ 
 
1 Tam też dane o Archiwum Delegatury Czerwonego Krzyża w Moskwie (przypis 1.) i bibliografia 

tematu (przypis 2.), które tu powtarzam. „Są to dokumenty przechowywane w Archiwum Państwo-
wym Federacji Rosyjskiej (GARF - Государственный Архив Росcийской Федерации). Delegatury 
Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie i Rosyjskiego (Politycznego) Czerwonego Krzyża w War-
szawie działały w latach 1920 -1937. Władze sowieckie odmówiły zgody na wjazd i działalność na 
swoim terenie przedstawicieli Międzynarodowego Komitetu Czerwonego Krzyża po odmowie przyję-
cia Rosyjskiego Czerwonego Krzyża do międzynarodowej federacji Ligi Stowarzyszeń Czerwonego 
Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przyczyną była odmowa podpisania przez Rosyjski Czerwony 
Krzyż Konwencji Genewskiej Czerwonego Krzyża (z 21 II 1919 r.). Na międzynarodowej konferencji 
Czerwonego Krzyża w Genewie (30 III–17 IV 1921 r.) Rosyjski Czerwony Krzyż został przemiano-
wany na Rosyjski Polityczny Czerwony Krzyż. Polski Czerwony Krzyż nie mógł prowadzić bezpo-
średniej działalności na terenie Rosji, ale współpraca pomiędzy nim i Rosyjskim Politycznym Czer-
wonym Krzyżem po podpisaniu umów w dniu 2 i 9 listopada 1919 roku była możliwa za pośrednic-
twem delegatur. Na terytorium RFSRR mógł działać w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża i dys-
ponować jego środkami delegat mianowany spośród obywateli RFSRR (została nim Jekatieryna Paw-
łowna Pieszkowa), natomiast w Polsce – odwrotnie – delegat Rosyjskiego Politycznego Czerwonego 
Krzyża mianowany spośród obywateli Polski (powołano Stefanię Sempołowską). Delegaci otrzymali 
uprawnienia do zorganizowania placówek w Moskwie i w Warszawie oraz prawo dobierania współ-
pracowników według własnej oceny. Mogli kontaktować się ze swoimi pracodawcami w pasie linii 
demarkacyjnej lub na terytorium państw neutralnych.”. 
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on poświęcony ludziom sądzonym i skazanym w Rosji sowieckiej na najwyższy 
wymiar kary, czyli karę śmierci. Materiały znajdujące się w Archiwum Polskiego 
Czerwonego Krzyża w Moskwie pozwoliły odtworzyć losy skazanych na karę 
śmierci. Nie zawsze kończyły się one wykonaniem wyroku śmierci. Następowała np. 
zamiana tego wyroku na wieloletnie zesłanie do łagrów, niektórych zdążyła objąć 
amnestia, nawet wymiana personalna na jeńców rosyjskich i powrót do Polski. Ni-
niejsze opracowanie stanowi uzupełnienie wymienionego artykułu o nieprzewidzia-
ne i tragiczne losy Polaków z tego samego okresu. Tu jest mowa o ludziach, których 
biogramy zawierają informacje o ich rozstrzelaniu, natomiast brak jest w nich jakiej-
kolwiek wzmianki na temat aresztowania, postawionych zarzutów, śledztwa, postę-
powania sądowego, czy wydania wyroku. Można sądzić, że rozstrzelania nie po-
przedzał proces sądowy i wydanie wyroku. Zakładam, że gdyby takie dane były, 
znalazłyby się w zapisach Archiwum Delegatury PCK. Biogramy powstawały  
w tym wypadku na podstawie informacji, które uzyskiwano w wyniku poszukiwania 
konkretnych osób, o los których kierowano do PCK zapytania. Z pytaniami zwracali 
się zarówno krewni, znajomi jak też instytucje. W większości biogramów (w karto-
tece Archiwum Delegatury PCK w Moskwie opracowanej w Instytucie Slawistyki 
PAN jest ich 5380) zawarte są informacje, które Delegatura mogła pozyskać, zwykle 
są to konkretne daty aresztowania, organ dokonujący aresztowania, artykuł oskarże-
nia, miejsca pobytu aresztowanego, przebieg procesu, wyroki, przemieszczania ska-
zanych, powtórne skazania itp. Biogramy omawiane w niniejszym artykule charakte-
ryzuje mniejsza ilość informacji (w stosunku do innych biogramów), np. jako reguła 
brak miejsca urodzenia, tylko w niektórych podana jest narodowość, wyznanie, miej-
sce aresztowania i organ, który dokonał aresztowania. Zwykle jest nazwane miejsce 
rozstrzelania. Dość wyraźną cechą jest krótki okres pomiędzy aresztowaniem i roz-
strzelaniem. 

Biogramy są ułożone chronologicznie, według daty rozstrzelania. Próby zasto-
sowania innych kryteriów nie powiodły się. Chronologia rozstrzelania ukazuje po-
stępujące zmniejszanie się informacji o osobach rozstrzelanych. W stosunku do dwu 
osób – Jana Szytko i Tadeusza Żarskiego – są przytoczone biogramy ich bliskich, nie 
ma tam wzmianek o pozbawieniu życia, ale w sposób istotny uzupełniają wiadomo-
ści o rozstrzelanym.  

                                                                                                                       
„Na podstawie dokumentów zachowanych w Archiwum Delegatury PCK w Moskwie zostały wydane 

prace: H. Owsiany, Polacy w łagrach rosyjskiej północy w świetle relacji, listów i dokumentów, War-
szawa 2000; „Bez sądu świadków i prawa…”, pod red. R. Dzwonkowskiego, Lublin 2002; I. Mary-
niakowa, Z archiwum Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie (1920-1937), „Acta Bal-
tico-Slavica”, t. XXVII, s. 153–160; tejże, Mieszkańcy guberni łomżyńskiej w materiałach archiwum 
Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie (1920–1937), „Studia Łomżyńskie”, t. XVI,  
s. 47–62; tejże, Żołnierze Piątej Syberyjskiej Dywizji w archiwum Delegatury Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Moskwie, „Acta Baltico-Slavica”, t. XXIX, s. 178–194. 
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Zambrzycki Marian, s. Alojzego i Marii, ur. w 1899 roku. Student. W 1919 
roku był członkiem Przedstawicielstwa Rady Regencyjnej, powinien wyjechać do 
Polski. Aresztowany w 1919 roku w Moskwie wśród 16 osób z Poselstwa Polskiego 
i wysłany do Оrszy, następnie cofnięty do Moskwy i osadzony w Tagańskim wię-
zieniu, gdzie przebywał do 1920 roku, następnie zwolniony i 17.04.1920 aresztowa-
ny po raz drugi. Latem 1920 roku rozstrzelany. Według innych informacji był roz-
strzelany w Orszy. Do PCK pisał z Permu ojciec z prośbą o metrykę zgonu syna oraz 
z Krasnojarska brat jeniec wojenny.  

Źródła: GARF2, zesp. 8406, zesp. 1, inv. 121; zesp. 8406, inw. 2, vol. 1841.  
 
Pogosski (może: Pągosski) Władysław, s. Wincentego, Polak, katolik, generał-

lejtnant, prawnik wojskowy. Przed aresztowaniem był członkiem zespołu kasacyjne-
go [кассационное присутствие]. Oskarżony o służbę u Kołczaka został aresztowa-
ny i osadzony w więzieniu w Omsku. 27.05.1920 w grupie 28 oficerów zwolniony 
ze skierowaniem do dyspozycji Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji do Walki 
z Kontrrewolucją i Sabotażem [ВЧК] w Moskwie, prawdopodobnie z myślą włą-
czenia do Armii Czerwonej. Do Moskwy przybył 18.06.1920 roku, osadzony do 
ukończenia wojny w Kożuchowskim obozie koncentracyjnym, poczem 30.06.1920 
został rozstrzelany w Archangielsku. Są to informacje, które otrzymała żona od 
PCK.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 129, k. 224-225.  
 
Łempicki Julian s. Artura, ur. w 1855 roku był prawnikiem, kształcił się  

w Warszawie. W 1919 roku został przeniesiony z Kijowa do pracy na Krymie. Po 
zajęciu Krymu przez wojska sowieckie służył w wydziale prawnym w Eupatorii, 
skąd w grudniu 1920 roku został przeniesiony do Jałty i rozpoczął pracę w jałtań-
skim Rewkomie (Rewolucyjny Komitet). Aresztowany 31.12.1920 w Jałcie. Roz-
strzelany 05.01.1921 roku (w areszcie był przetrzymywany w pałacu emira Buchar-
skiego). Do Delegatury PCK pisała córka Zofia Łempicka.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 125, k. 82, 82v. 
 
Lew Zenobiusz (Zelman), s. Aleksandra, ur. w 1900 roku wypędzony 

(беженец) z Białegostoku gub. grodzieńskiej, zarejestrowany w Centrum Jeńców  
i Wypędzonych (Центропленбеже), aresztowany w1920 roku, zwolniony w wyniku 
amnestii po 4 miesiącach. Ponownie aresztowany w kwietniu 1921 roku, rozstrzela-
ny 15.04.1921 r. w WCZK (Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по Борьбе с 
Контрреволюцией).  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 125, k. 54, 58, 59.  
__________ 
 
2 GARF – Archiwum Państwowe Federacji Rosyjskiej [Государственный Архив Росcийской 
Федерации]. 
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Mielektowicz (Kałmucki) Polak, obywatelstwo rumuńskie. W czerwcu 1921 
w Butyrskim szpitalu. Grozi mu rozstrzelanie. Informacje pochodzą od B. Łaganow-
skiego, polskiego starosty w butyrskim szpitalu. W jego sprawie zostali rozstrzelani: 
Ardeljan, Papasco, Bogacz, Branym.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 125, k. 32, 32v. 
 
Kowalczuk (Kowalczyk) Jan. W 1923 roku oraz 08.1924 znajduje się w ki-

jowskim więzieniu. Rozstrzelany między 08.1924 a 1.02.1925. Poszukiwania pro-
wadziła Polska Delegacja, gdyż był w spisach do wymiany zatwierdzonych przez 
stronę rosyjską.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 255.  
 
Tomaszewicz Anna, c. Tomasza – w grudniu 1924 roku przebywała w więzie-

niu w Mińsku. Została rozstrzelana przed 01.02.1925, dokładnej daty nie podano. 
Pytanie o jej los kierowała Polska Delegacja, była na listach do wymiany personal-
nej.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 255. 
 
Drucko-Sokolińska Diana, c. Mikołaja i Olgi, ur. w 1886 roku. Przebywała  

w Butyrskim więzieniu. W 1925 rozstrzelana w Mińsku. Brat mieszkający w Polsce 
zwracał się do PCK o wydanie zaświadczenia o jej śmierci. Otrzymał odpowiedź, że 
takich zaświadczeń nie wydaje się.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1602.  
 
Szmidt Włodzimierz w lutym 1922 znajdował się w Winnickim więzieniu.  

W 1926 r. rozstrzelany, dokładnej daty brak. J.K. Pieszkowa sprawdzała wykazy 
kandydatów do wymiany personalnej i wykazy rozstrzelanych.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 255.  
 
Juszkiewicz Alfred, s. Władysława i Marii, ur. w 1902. W sierpniu 1927 roku 

przyjechał do ZSRR. Został aresztowany we wsi Słomianki pow. Torysowski i roz-
strzelany. PCK zwróciło się o wydanie zaświadczenia o rozstrzelaniu, odmówiono.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5466.  
 
Gierasimow Bazyli, s. Mikołaja i Ariadny, ur. w 1904 roku. Był sekretarzem  

w redakcji gazety «Новая Россия», wychodzącej w Wilnie. W 1928 r. był areszto-
wany za nielegalne przekroczenie granicy i rozstrzelany. W gazecie «Известия»  
z 09.10.1928 były informacje o przyczynach rozstrzelania, które zostały przedruko-
wane w emigracyjnej gazecie «За свободу». Do РСК zwracała się matka Gierasi-
mowa Ariadna z Wilna i Morzecka Maria.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1067.  
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Zubowicz Piotr, s. Jakuba, ur. w 1899. Do ZSRR wyjechał w 1929. W 1930 
w Mińsku został rozstrzelany. Odmówiono wydania dokumentu dotyczącego śmier-
ci, o który zwracał się do PCK.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1960.  
 
Aptowicer (Aptowitzer) Symcha. W 1930 rozstrzelany w Tyflisie. Pozostała 

żona i dwoje dzieci. Matka mieszkająca w Polsce zwróciła się do PCK z prośbą  
o informację, czy chcą wyjechać do Polski.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 126.  
 
Szytko Jan, s. Tadeusza i Marii, ur. w 1905. Rozstrzelany w 1932 roku w Ir-

kucku.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5297.  
 
W materiałach Delegatury PCK nie ma informacji na temat daty, miejsca  

i przyczyny aresztowania Jana, natomiast są dane o jego rodzinie. Wszyscy człon-
kowie rodziny pisali do PCK z prośbą o umożliwienie wyjazdu do Polski i o pomoc 
materialną. 

Ojciec – SzytkoTadeusz s. Teofila i Izabeli ur. w 1882 roku mieszkał w fol-
warku Jaźwiny, gm. Rudobiełka, pow. Słucki [Хлуцкого р-на], bobrujski okręg, 
mińska gubernia. W 1925 roku złożył wniosek o wyjazd do Polski, otrzymał odmo-
wę. W 1930 roku został pozbawiony majątku [rozkułaczony] i wysłany wraz z ro-
dziną na Syberię [miejsce jego pobytu nie jest znane]. Umarł 12 czerwca 1933 roku.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5297. 
Matka – Szytko Maria, c. Kajetana, w listopadzie 1930 roku znajdowała się  

z córkami w posiołku Jewgienowaja Jurta, Jefimowska gmina [sielsowiet], tabarinski 
rejon, Uralskie woj. [obłast’], w 1935 r. w posiołku Kurta Oziorska, tabarinski rejon, 
Uralskie woj., w 1935 roku w posiołku Ozierki, Tabarinski rejon, Swierdłowskie 
woj. W 1936 roku i marcu 1937 roku tamże.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5297. 
Siostra – Szytko Antonina, c. Tadeusza i Marii, ur. w 1907 roku przebywała  

z matką, p. wyżej.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5297. 
Siostra – Szytko Zofia, c. Tadeusza i Marii, ur. w 1912 roku przebywała z mat-

ką, p. wyżej.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5297.  
 
Bracia – Bolesław Szytko w 1920 roku w drodze wymiany wyjechał do Polski 

razem z bratem Stanisławem Szytko. Bolesław w 1930 roku mieszkał w Wilanowie 
pod Warszawą. 
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Żarski Tadeusz, s. Józefa. W 1932 wyjechał do ZSRR. Mieszkał w Moskwie 
w hotelu Majak. W marcu 1934 był aresztowany i rozstrzelany. Żonę – Żarska-
Macewska Zofia - wysłano do Kiemu, dzieci – Piotr ur. w 1921 r. i Jerzy ur. w 1923 
r. - skierowano do domu dziecka w Iwanowie (1. międzynarodowy dom dziecka [1-й 
интернациональный детдом]). Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1691.  

Żona - Żarska Zofia, c. Piotra i Janiny, ur. w 1893 r., w grudniu 1835 roku 
znajdowała się na stacji kolei murmańskiej Miedwieżja Gora (Sołowiecki Obóz 
Robót Przymusowych Specjalnego Przeznaczenia [ИТЛ ОГПУ]3. Do Delegatury 
PCK zwracała się Zofia Żarska i synowie w sprawie pomocy materialnej i możliwo-
ści korespondencji z krewnymi.  

Źródła: GARF, zespół 8406, inw. 2, vol. 1691. 
 
Kruszelnicki Jan, s. Маrii (zmarła we wrześniu 1935 roku w Charkowie).  

W 1934 mieszkał w Charkowie. 15.12.1934 został rozstrzelany. Kruszelnicka Larysa 
10.05.1934 roku była przywieziona do ojca. W październiku 1935 powróciła do 
matki Heleny Kruszelnickiej-Lewickiej, która mieszkała we Lwowie. Do PCK 
zwracali się Kruszelniccy N.W i Stefania c. Franciszka, którzy w 1935 r. mieszkali  
w Kursku.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 2629. 
 
Kastiuryn Aleksander, s. Jerzego. Był aresztowany w Konstantynopolu i ode-

słany do ZSRR. W Butyrskim więzieniu znajduje się w maju 1935 roku. Został roz-
strzelany w Moskwie, dokładna data śmierci nie jest znana. W styczniu 1936 wśród 
żywych już go nie było. Do PCK zwracał się ojciec jego żony Rabczewski W. Ko-
stiuryna Natalii wyjechała do ojca w Polsce w 1933 roku.  

Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 2173. 
 
 
 

Summary 
 

In the Department of Polish Red Cross in Moscow there are Archive Materials, devel-
oped at the Institute of Slavic Studies Academy. They include biographies of Polish citizens 
which inform about the date of their execution, but ignore information about who performed 
their arrest, charges against them, process, or the sentence. Biographies quoted in the article 
supplement the article printed in Studia Łomżyńskie vol. XIX (p. 335-346), based of the same 
material, about the people tried and sentenced to death in Soviet Russia. Biographies arose as a 
result of exploration by the Red Cross Delegation in Moscow about the fate of people whose 
relatives or institutions were concerned, such as when a person was on the list for the ex-
change of personnel. 
__________ 
 
3 Łagry. Przewodnik Encyklopedyczny. Warszawa 1998, s. 464. 
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Powstanie i rozwój  
Towarzystwa Miłośników Ciechanowca 
(lata 1962–1972)1 

 
 

Na początku marca 1962 roku powstało pierwsze w dziejach powojennej Biało-
stocczyzny towarzystwo regionalne. Jego powstanie zostało zainicjowane na sesji 
Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu. Zaproszony na obrady jako gość mgr 
Kazimierz Uszyński, nauczyciel Szkoły Podstawowej w Ciechanowcu zaprezento-
wał potrzebę powołania regionalnego towarzystwa w celu aktywizacji miejscowego 
społeczeństwa – głównie w dziedzinie kultury i sztuki. 

Propozycja została pozytywnie przyjęta przez władze miejskie. Radni podjęli 
uchwałę o powołaniu Komitetu Rozwoju Miasta Ciechanowca, który miał podjąć 
starania o zorganizowanie Towarzystwa Rozwoju Miasta Ciechanowca. W skład 
wspomnianego Komitetu weszli: Franciszek Binaś (przewodniczący Prezydium 

__________ 
 
1 Na łamach „Słowa Parafialnego” – lokalnego pisma ciechanowieckiego, ukazującego się w latach 

1999–2003, pojawiło się w 2000 r. dziesięć krótkich artykułów autorstwa Kazimierza Uszyńskiego, 
poświęconych powstaniu TMC. W ostatnim artykule, zamieszczonym w 26. numerze „Słowa Para-
fialnego” z dnia 1.10.2000 roku, pojawiło się życzenie: „Gdyby znalazł się obecnie historyk, który 
chciałby napisać historię Ciechanowca z lat 1962–1972 w oparciu o to, co dostarczyły środki masowe-
go przekazu [...] to miałby bardzo bogaty materiał. Co prawda ów materiał nie jest zbyt bogaty (poza 
tym – autorzy artykułów prasowych powtarzają najczęściej te same informacje), to jednak stanowi on, 
po uzupełnieniu go materiałami archiwalnymi, wystarczającą bazę źródłową do naszkicowania zarysu 
działalności Towarzystwa Miłośników Ciechanowca w latach 1962–1972”. 
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Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu), Mirosław Kulesza (sekretarz Komitetu 
Miejskiego PZPR), Eugeniusz Miłkowski (prezes Gminnej Spółdzielni), Kazimierz 
Recki (dyrektor szpitala), Stanisław Rutkowski (dyrektor liceum ogólnokształcące-
go), Stefan Rużkowski (kierownik szkoły podstawowej), Kazimierz Uszyński i Bal-
tazar Górski – nauczyciele ze szkoły podstawowej w Ciechanowcu oraz: Mieczy-
sław Siekierko, Marian Bachórzewski i Janusz Niewiarowski – mieszkańcy Ciecha-
nowca2. 

W programie działania komitetu znalazły się między innymi: powołanie do ży-
cia Towarzystwa Miłośników Miasta Ciechanowca (TMMC), zorganizowanie spo-
tkania społeczeństwa z przedstawicielami władz w sprawie rozwoju miasta, odbu-
dowa pałacu w Nowodworach oraz zorganizowanie społecznego Muzeum Rolnic-
twa im. Krzysztofa Kluka3. 

Projekt zorganizowania TMMC uzyskał aprobatę części mieszkańców Ciecha-
nowca. Rozpoczęto prace nad projektem statutu i programem działania Towarzy-
stwa, wzorując go na statucie podobnej instytucji działającej już od pewnego czasu 
w Ciechanowie. Osobą odpowiedzialną za przygotowanie statutu i programu działa-
nia Towarzystwa był Janusz Niewiarowski4. 

Zebranie założycielskie Towarzystwa odbyło się 24 marca 1962 r. w obecności 
36 osób, w lokalu Miejskiej Rady Narodowej, znajdującym się wówczas przy ul. 
Mickiewicza. Na zebraniu, które poprowadził Stanisław Kapłan – ówczesny sekre-
tarz Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu, przedstawiono projekt 
statutu i programu działania, które po niewielkich poprawkach zostały zatwierdzone. 

 
Członkowie – Założyciele Towarzystwa Miłośników 

Ciechanowca. (24.03.1962)5 
  1. Marian Bachórzewski    2. Franciszek Binaś 
  3. Jadwiga Bogusz    4. Halina Chochlew 
  5. Leon Chochlew    6. Jadwiga Dybowska 
  7. Ryszard Dybowski   8. Baltazar Górski 
  9. Antoni Kalesiuk  10. Stanisław Kapłan 
11. Henryk Kulczakiewicz 12. Mirosław Kulesza 
13. Stanisława Kunicka 14. Konstanty Krzyszyński 
15. Henryk Kwiatkowski 16. Regina Łukaszewicz 

__________ 
 
2 10 lat TMC, Wyd. Białostockie Towarzystwo Kultury i Prezydium PRN w Siemiatyczach, Białystok 

1972. 
3 Z. Tworkowska, K. Uszyński, Kronika Towarzystwa Miłośników Ciechanowca, Ciechanowiec 1962, 

(rękopis w zbiorach Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu), s. 15. 
4 Tamże, s. 15. 
5 Na podstawie Listy obecności na zebraniu założycielskim TMC w dniu 24 marca 1962 roku. Zbiory 

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Kursywą podano nazwiska osób wpisanych na 
listę, które nie złożyły na niej swojego podpisu – prawdopodobnie nieobecnych (?) na zebraniu. 
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17. Ludwik Łukaszewicz 18. Tadeusz Manturo 
19. Mieczysław Mogielnicki  20. Henryk Niemyjski 
21. Feliks Niewiarowski 22. Janusz Niewiarowski  
23. Maria Olifierko  24. Paweł Olszewski  
25. Mieczysław Pliszko  26. Zygmunt Proniewicz 
27. Kazimierz Ręcki  28. Wanda Rutkowska 
29. Stanisław Rutkowski  30. Stefan Rużkowski 
31. Krystyna Rybak  32. Mieczysław Siekierko 
33. Janina Stalewska  34. Zbigniew Szpierko 
35. Hieronima Szpurko 36. Zuzanna Tworkowska 
37. Kazimierz Uszyński 38. Danuta Wyłucka 

 
Nowo powstałe Towarzystwo przyjęło nazwę Towarzystwo Rozwoju Miasta 

Ciechanowca. Na zebraniu wybrano pierwszy zarząd Towarzystwa, w skład którego 
weszli: Marian Bachórzewski – przewodniczący, dr Paweł Olszewski, Stanisław 
Rutkowski i Kazimierz Uszyński – zastępcy przewodniczącego, Janusz Niewiarow-
ski – sekretarz i Mieczysław Pliszko – skarbnik6. Uchwalono też pierwszy statut 
Towarzystwa, w którym ustalono cel i zakres jego działalności oraz zasady członko-
stwa7. 

W tworzeniu struktur Towarzystwa wykorzystano doświadczenia istniejących 
już podobnych organizacji: Postanowiono zorganizować regionalne towarzystwo na 
wzór Towarzystwa Regionalnego działającego w mazowieckim Ciechanowie – 
wspomina K. Uszyński – Była to pierwsza po wyzwoleniu tego typu próba na Biało-
stocczyźnie8. Wypracowano też własne, oryginalne (jak na ówczesne czasy) sposoby 
działania: Na terenie działania Zarządu Towarzystwa jako jego członkowie spotykali 
się – Przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, Sekretarz Komitetu Miejskiego 
PZPR, Prezes Gminnej Spółdzielni i szereg zaangażowanych społecznie osób. Jed-
nolity, uzgodniony i poparty przez olbrzymią większość społeczeństwa front działa-
nia łatwiej znajdował poparcie u wyższych instancji władz, skąd potrzebna była 
akceptacja i pomoc w działaniu9. 

Inicjatywa powołania Towarzystwa wyszła z kręgu mieszkańców samego Cie-
chanowca. Inicjatorami jego powstania byli między innymi: Marian Bachórzewski – 
starszy mieszkaniec Ciechanowca, wieloletni działacz społeczny, przedwojenny 
lekarz – społecznik dr Paweł Olszewski; z młodszego pokolenia: Wanda Rutkowska 
– nauczycielka, Janusz Niewiarowski – księgowy Miejskiej Rady Narodowej, Kazi-
__________ 
 
6 Z. Tworkowska, K. Uszyński, dz. cyt. s. 15–16. 
7 Statut TRMC uchwalony w dniu 24.03,1962. Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciecha-

nowcu. Nie zachowała się pierwsza strona ówczesnego Statutu. 
8 K. Uszyński, Towarzystwo Miłośników Ciechanowca i jego rola w rozwoju miasta (mps.), Ciechano-

wiec 1974, s. 4. 
9 Tamże, s. 4–5. 
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mierz Uszyński – historyk sztuki i nauczyciel. Do nich dołączyli: Stefan Rużkowski 
– kierownik szkoły podstawowej, Henryk Kwiatkowski – kierownik szpitala miej-
skiego, Stanisław Rutkowski – dyrektor liceum ogólnokształcącego, Baltazar Górski, 
Zuzanna Tworkowska, Jadwiga Dybowska, Danuta Wyłucka, Mieczysław Mogiel-
nicki, Hieronima Szpurko, Mieczysław Pliszko, Stanisława Kunicka, Zygmunt Pro-
niewicz, Henryk Kulczakiewicz, Mirosław Kulesza – nauczyciele, Mieczysław Sie-
kierko – księgowy, Feliks Niewiarowski – emerytowany księgowy, Ryszard Dy-
bowski – rzemieślnik, Regina Łukasiewicz – bibliotekarka, Kazimierz Ręcki – chi-
rurg (ordynator szpitala), Leon Chochlew – aptekarz, Halina Chochlew – agrotech-
nik, Janina Stalewska – pracownica biurowa, Krystyna Rybak – pracownica biuro-
wa, Zbigniew Szpierko – pracownik CPN, Henryk Niemyjski – mechanik, Konstan-
ty Krzyszyński – prezes gminnej spółdzielni, Antoni Kalesiuk – naczelnik urzędu 
pocztowego, Ludwik Łukaszewicz – pracownik budowlany, Tadeusz Manturo – 
pracownik szpitala, Franciszek Binaś – przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady 
Narodowej w Ciechanowcu, Stanisław Kapłan – sekretarz Miejskiej Rady Narodo-
wej w Ciechanowcu.  

Zdumiewający w tym gronie jest całkowity brak rolników, stanowiących wów-
czas około 40% mieszkańców miasta i blisko 75% mieszkańców gminy Ciechano-
wiec. Dopiero późniejszym czasie inicjatywę Towarzystwa wsparli mieszkający  
w swoich rodzinnych wsiach nauczyciele wiejscy:  Aktywność miasteczka udzieliła 
się ostatnimi czasy okolicznym wioskom. Ewa Kosk, nauczycielka z Radziszewa, 
zachęciła tamtejszych gospodarzy do porządkowania podwórek i budowy dróg. Kilka 
miesięcy później podobna inicjatywa narodziła się we wsi Łempice, gdzie za namową 
miejscowego nauczyciela czynem społecznym wybudowano świetlicę10.  

Przykłady te niewiele jednak zmieniają fakt, że udział społeczności wiejskiej  
w pracach Towarzystwa był stosunkowo niewielki. 

Na zebraniu założycielskim Towarzystwa utworzono dwie sekcje robocze: et-
nograficzno-historyczną i kulturalno-oświatową oraz została powołana grupa do 
spraw gospodarczych. Zarząd Towarzystwa podjął starania o legalizację jego istnie-
nia i działania, zaś reszta osób zapoczątkowała działania społeczne, związane głów-
nie z poszerzaniem grona zwolenników Towarzystwa i gromadzeniem zbiorów do 
planowanego muzeum rolnictwa oraz poszukiwania dla niego należytej siedziby, ze 
wskazaniem na odbudowę zabytkowego pałacu w Nowodworach. Siedzibą Towa-
rzystwa stał się lokal ekspozytury Cechu Rzemiosł Różnych, gdzie postanowiono też 
urządzić wspólną klubo-świetlicę11.  

__________ 
 
10 B. Romanowicz, Ciechanowiec – arcymistrz. A co dalej bez naczelnika, „Życie Warszawy”, nr 169  

z  17.07.1974, s. 5. Działalności Ewy Kosk poświęcony jest artykuł M. Ceglara, Nic po diable w Ra-
dziszewie, „Nasza Wieś”, nr 27 (578) z 4.07.1971, s. 1 i 3. 

11 Z. Tworkowska, K. Uszyński, Kronika Towarzystwa Miłośników Ciechanowca... dz. cyt. s. 19. 
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Kolejnym etapem rozwoju Towarzystwa miało być spotkanie społeczeństwa 
Ciechanowca z władzami wojewódzkimi oraz przedstawicielami mediów, zaplano-
wane na 18 kwietnia 1962 roku. Niestety, na spotkanie przybył drugi lub trzeci garni-
tur ówczesnych decydentów. Fakt ten podsumował jeden z uczestników spotkania, 
który stwierdził, że dzisiejsze zebranie rozczarowało nas ze względu na przyjazd  
w większości przedstawicieli władz, którzy nie mają wielkich kompetencji i dlatego 
nie mogli dać odpowiedzi wiążących, konkretnych, dających pewną nadzieję na 
zrealizowanie wysuniętych na zebraniu problemów. Następnie mówca poprosił re-
daktora „Gazety Białostockiej” o poruszenie spraw ciechanowieckich na łamach 
Gazety, aby chociaż przy pomocy prasy coś wskórać...12. 

Początki działalności Towarzystwa przedstawił w roku 2002 jego wieloletni 
prezes – Kazimierz Uszyński: Niewątpliwie najważniejszym osiągnięciem TMC było 
skonsolidowanie większości mieszkańców Ciechanowca wokół istotnych spraw mia-
sta, przynajmniej w okresie 1964–1974. Docenić tu trzeba wielkie społeczne zaanga-
żowanie kilku czołowych autorytetów miasta, a wśród nich dr Pawła Olszewskiego, 
ks. proboszcza Wincentego Marczuka, dyrektora Liceum Ogólnokształcącego Stani-
sława Rutkowskiego z żoną, prezesów Gminnej Spółdzielni Stefana Kamińskiego  
i Konstantego Knyszyńskiego, przewodniczącego Miejskiej Rady Józefa Przesława  
i kilku innych. 

Praktycznie każdy mieszkaniec miasta miał „przywódcę” według swoich 
upodobań, a ci właśnie w Towarzystwie znajdowali wspólny język. Tak skonsolido-
wana społeczność Ciechanowca mogła pokonywać przeszkody przy realizowaniu 
społecznie ważnych zadań. 

Na początku lat sześćdziesiątych powszechnie uważano, że w aktywnych spo-
łecznie środowiskach winno być miejsce na spotkania kulturalne. W Ciechanowcu 
takiego miejsca brakowało. Za skromne fundusze ze składek członkowskich wynajęto 
dwupokojowe pomieszczenie przy ul. Kościuszki, w którym otwarto świetlicę miejską. 
30 czerwca 1962 roku odbył się w Białymstoku zjazd założycieli Towarzystwa Miło-
śników Ziemi Białostockiej, na którym uchwalono, że będzie ono pełnić funkcję fede-
racji towarzystw regionalnych z terenu województwa. Od tej daty TMC miało pod-
stawę prawną do działania13.  

W wyniku powyższego rozwiązania prawnego ciechanowieckie Towarzystwo 
stało się kołem terenowym funkcjonującego od 1958 r. TMZB14 i przyjęło nazwę 

__________ 
 
12 Protokół z narady społecznej przedstawicieli społeczeństwa ciechanowieckiego i przedstawicieli władz 

wojewódzkich, powiatowych, miejscowych i prasy, poświęconej omówieniu aktywizacji Ciechanowca 
[...] 18 kwietnia 1962 roku. Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, s. 4. 

13 Referat prezesa TMC 24.03.2002. Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. s. 1–2. 
14 Patrz: H. Matejczyk, Kalendarz Informator Towarzystwa Miłośników Ziemi Białostockiej, Białystok 

1958. 
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Towarzystwa Miłośników Miasta Ciechanowca (TMMC). Dokonano też pewnych 
zmian w składzie zarządu – prezesem została Wanda Rutkowska15. 

Pomimo wspomnianego powyżej negatywnego nastawienia władz do inicjatyw 
społecznych, pierwszy rok swojej działalności Towarzystwo zakończyło kilkoma 
spektakularnymi sukcesami. Członkowie utworzyli zespół dramatyczny, powołano 
komitet redakcyjny, który systematycznie opracowywał i nadawał audycje przez 
miejscowy radiowęzeł, gromadzono też fundusze przeznaczone na uruchomienie 
pierwszej w mieście świetlicy dla młodzieży i dorosłych.  

Najważniejsze były jednak starania o uzyskanie zezwolenia władz na utworze-
nie społecznego muzeum. Pierwszym krokiem w tym celu było uzyskanie na sesji 
Miejskiej Rady Narodowej 8 września 1962 roku zgody władz na podjęcie starań  
o utworzenie muzeum im. Krzysztofa Kluka, na którego potrzeby przygotowano 
prowizoryczny lokal służący jako magazyn do gromadzenia eksponatów (w budyn-
ku dawnego kina)16. 

W tym miejscu konieczne jest wyjaśnienie pewnego nieporozumienia. Do roku 
1998, kiedy uroczyście obchodzono 35-lecie istnienia Muzeum Rolnictwa, jako datę 
jego powstania przyjmowano rok 196317. Zaczęło się to wszystko w 1963 roku – 
wspomina mgr Kazimierz Uszyński, kierownik muzeum – czytamy w artykule T. Cha-
leckiej z 1971 roku – Jego członkowie [TMC – przyp. aut.] zawędrowali do nieżyją-
cego już prof. Sławińskiego i we wspólnej dyskusji wyłoniła się koncepcja utworzenia 
w Ciechanowcu muzeum poświęconego postaci Krzysztofa Kluka oraz rolnictwu. 
Towarzystwo podjęło społecznie pierwsze prace organizacyjne [...]. Pierwszy wyjazd 
w teren po eksponaty – kontynuuje K. Uszyński. odbył się 1 maja 1963 r. Pojechali-
śmy we dwójkę: ja i dr Paweł Olszewski...18. 

Cztery lata później, w roku 2002, z inicjatywy ówczesnego dyrektora – Kazi-
mierza Uszyńskiego, za początek istnienia muzeum rolnictwa przyjęto rok 1962. 
Decyzja ta została podjęta obligatoryjnie, bez specjalnego uzasadnienia wprowadzo-
nej zmiany, co niestety spowodowało spory zamęt, głównie wśród dość licznej grupy 
studentów piszących prace magisterskie i licencjackie na temat muzeum rolnictwa. 
Nie potrafili oni ustalić, skąd wzięła się ta nagła zmiana daty powstania palcówki, 
wprowadzona zresztą przez tego samego człowieka. W ustalonym programie działa-
nia – czytamy wygłoszonym wówczas „Referacie prezesa TMC z 24.03.2002.” – 

__________ 
 
15 10 lat TMC..., dz. cyt. s. 9. 
16 Z. Tworkowska, K. Uszyński, dz. cyt. s. 19. 
17 Patrz: K. Uszyński (red.), Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Folder jubileuszowy, 

Warszawa 1998, Muzeum nasze (pierwsze w Polsce) zostało powołane w 1963 roku przez Towarzy-
stwo Miłośników Ciechanowca, jako placówka społeczna – K. Uszyński, Muzeum Rolnictwa w Cie-
chanowcu, „Demeter. Rolnicza Jednodniówka”. styczeń 1971, Białystok, s. 41. 

18 L. Chalecka, Dziedzictwo przeszłości – świadectwo dnia dzisiejszego Gazeta Białostocka, nr 1 (6075)  
z  31.12.1970–1.01.1971 roku, s. 7. 
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znalazło się też „zorganizowanie Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka”, które 
nadal istnieje od 1962 roku19.  

Początki faktycznej działalności Społecznego Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu przypadają na drugą połowę 1964 r. 5 lipca 1964 r., w obecności około 1000 
osób odbyło się uroczyste otwarcie ekspozycji magazynowej (o powierzchni około 
100 m²), na której zaprezentowano zgromadzone zbiory (około 1500 eksponatów), 
umieszczone w tymczasowym pomieszczeniu, w budynku dawnej remizy strażac-
kiej20. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otwarcie Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka  
w Ciechanowcu 05.07.1964. 

(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 

__________ 
 
19 Referat prezesa TMC... dz. cyt. s. 1. Patrz też: K. Uszyński (red.), Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzyszto-

fa Kluka w Ciechanowcu (1962 – 2002), Ciechanowiec 2002. 
20 K. Uszyński, Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu, Białostocczyzna, 1987,  

nr 4(8), s. 31. 
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Od tego czasu rozpoczęto systematyczne udostępnianie ekspozycji publiczno-
ści. Początkowo miało to miejsce dwa razy w tygodniu – w czwartki (dzień targowy) 
oraz w niedziele. Począwszy od 1965 r. Społeczne Muzeum Rolnictwa stało się 
placówką obecną w środowiskach masowego przekazu. Interesowały się nią również 
władze wojewódzkie: Wydział Kultury Prezydium W.R.N. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków w Białymstoku uprzejmie informują, że dnia 21.X. br. około godziny 10.30 
przyjadą do Ciechanowca członkowie Wojewódzkiej Rady Ochrony Dóbr Kultury  
w Białymstoku w celu bliższego zapoznania się z działalnością i planami rozwoju 
Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu – czytamy  
w piśmie sygnowanym przez Władysława Pawluczuka – ówczesnego wojewódzkie-
go konserwatora zabytków – W związku z tym Wojewódzki Konserwator Zabytków 
uprzejmie prosi Ob. o wzięcie udziału w posiedzeniu Rady Ochrony Dóbr Kultury  
w Ciechanowcu oraz przygotowanie odpowiedniego pomieszczenia dla odbycia tego 
posiedzenia21.  

Spotkanie w Ciechanowcu zostało szczegółowo zrelacjonowane w tygodniku 
„Nasza Wieś”, stanowiąc doskonałą reklamę dla starań Towarzystwa oraz promocję 
Ciechanowca i Muzeum Rolnictwa22. 

21 października 1965 roku, wspomniany powyżej tygodnik rolniczy „Nasza 
Wieś” objął uroczysty patronat nad tworzonym muzeum. Dzięki wsparciu dzienni-
karzy władze wojewódzkie w Białymstoku zorganizowały pomoc społeczną dla 
tworzącego się muzeum. Na pierwszej stronie „Naszej Wsi” z 7 listopada 1965 roku 
czytamy: Od 21.10. br. jedną ze ścian w Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka  
w Ciechanowcu zdobi skromna tabliczka. Uwidocznione jest na niej, że redakcja 
naszego pisma objęła patronat nad jedyną tego rodzaju w kraju społeczną placówką 
muzealną23. 

Działalność kulturalna Towarzystwa nie ograniczała się do spraw związanych  
z muzeum. W styczniu 1964 r. zespół amatorski wystawił sztukę teatralną „Panien-
ka z okienka”: W co się bawić?” – zapytali. Wiadomo – jest Fredro, będzie teatr; 
„posażna jedynaczka” – na czwartym spektaklu wręczono upominek tysięcznemu 
widzowi, Ciechanowiec liczył wtenczas 3 tys. osób24. 

 
 

__________ 
 
21 Pismo z 9.09.1965 roku skierowane do Prezesa Zarządu TMC – Pawła Olszewskiego przez Prezydium 

Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, zapraszające do udziału w posiedzeniu Wojewódz-
kiej Rady Ochrony Dóbr Kultury w Ciechanowcu. Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka  
w Ciechanowcu. 

22 Z. Bielewicz, Objęliśmy patronat nad Muzeum K. Kluka, „Nasza Wieś. Rolniczy Tygodnik Ziem 
Północnych”, nr 284 z 7.11.1965, s. 1–2. 

23 Tamże. 
24 W. Łuka, Wspólna trąba, „Walka Młodych”, nr 42 (1013) z 14.10.1973. s. 13. 
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Sztuka teatralna wystawiana przez TMMC w 1964 r. 
(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 



OLGA i NORBERT TOMASZEWSCY 

 

390
____________________________________________________________________________________________________________ 

TMC było też współorganizatorem pierwszego zjazdu absolwentów liceum 
ogólnokształcącego, związanego z obchodami 20-lecie jego istnienia, co odbyło się 
w dniach 22–23 sierpnia 1964 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pamiątka I Zjazdu absolwentów Liceum Ogólnokształcącego  
w Ciechanowcu odbytego w dniach 22–23.08.1964 

(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 
 

Zjazdowi absolwentów towarzyszyła druga impreza – uroczystość odsłonięcia 
odtworzonych płaskorzeźb na pomniku ks. Krzysztofa Kluka, wykonanych z inspi-
racji i częściowo za pieniądze Towarzystwa25. 

Rozwój osobowy Towarzystwa można prześledzić na podstawie zachowanych 
dokumentów. W roku 1966 liczyło ono już 243 członków opłacających składki 
członkowskie w wysokości 24 zł rocznie (w przypadku trzech osób obniżone one 
__________ 
 
25 Z. Tworkowska, K. Uszyński, dz. cyt. s. 65–66. 
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zostały do 1 zł rocznie, członkinię honorową TMC – Ksenię Ostanek zwolniono  
z płacenia składek)26. Spośród członków opłacających składki ubyło w latach 1966–
1968 dwanaście osób. Wykreśleni z ewidencji prawdopodobnie zmarli – taka adno-
tacja znajduje się w odniesieniu do kilku wykreślonych w tym czasie osób27.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dr Paweł Olszewski przemawiający przy odnowionym pomniku  
ks. Krzysztofa Kluka 23.08.1964. 

(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 
 
Kilkoro członków Towarzystwa pochodziło spoza Ciechanowca: Lucyna Koc – 

z Torunia; Irena Olszewska i dr Paweł Olszewski – z Bogut k. Ciechanowca; Tade-
usz Niewiarowski i Jerzy Sawicki (redaktor z czasopisma „Nasza Wieś”) – z Białe-
gostoku oraz ks. dr Tadeusz Uszyński, Lech Wilczuk i Helena Maria Zawadzka –  
z Warszawy28. Mieszkający w stolicy członkowie TMC stworzyli w 1968 roku War-
szawski Oddział TMC, istniejący do dzisiaj29. 

Najwięcej osób spośród czynnych członków Towarzystwa w latach 1966–1968 
udzielało się w sekcji gospodarczej – 29 osób, nieco mniej w sekcji historycznej (22) 
i sekcji kulturalnej (18)30. Jak na miasto liczące blisko 5000 mieszkańców (i drugie 
__________ 
 
26 Rejestr składek TMC od 30. I. 1966. [do 1968 roku], Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka  

w Ciechanowcu. 
27 Tamże. 
28 Tamże.  
29 Materiały archiwalne na temat działalności tej grupy ma prof. Irena Maryniak. 
30 Rejest składek TMC... dz. cyt. 
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tyle mieszkających w gminnych wioskach) nie są to liczby dość imponujące, ale 
całkowicie wystarczające do sprawnego działania Towarzystwa i aktywizacji setek 
mieszkańców miasta i gminy do pracy na rzecz swojego najbliższego otoczenia. 
Działanie to nie było tylko zbędnym truizmem – nauczenie mieszkańców Ciecha-
nowca codziennego zamiatania chodników przed swoimi posesjami, wywożenie 
nieczystości, sadzenie drzew, krzewów i kwiatów w przydomowych podwórkach – 
to tylko niektóre z wielu przykładów. Do tego dochodziła krytyka wszelkich niedo-
ciągnięć władz31 – dzięki społecznemu działaniu mieszkańcy Ciechanowca i okolic 
nauczyli się twardo rozmawiać z przedstawicielami władz, bez względu na rangę ich 
przedstawicieli, mając oparcie we wpływowych przedstawicielach TMC, którzy 
potrafili wspomóc każdą logiczną i potrzebną dla lokalnej społeczności inicjatywę. 

W latach następnych liczba osób opłacających składki członkowskie, a więc bę-
dących rzeczywistymi członkami tego Towarzystwa oscylowała około 200–212 
osób32. Suma zebranych składek członkowskich, wpłaconych na konto Banku Spół-
dzielczego w Ciechanowcu w 1968 roku, była dość znaczna i wyniosła 2555 zł33. 

Działalność Towarzystwa została dość szybko dostrzeżona przez media.  
15 marca 1967 roku reporter „Naszej Wsi” relacjonował walne zebranie TMC,  
w którym wzięło udział blisko 200 mieszkańców miasta i gminy, przedstawiciele 
władz wojewódzkich i powiatowych oraz regionalnych towarzystw kultury34. Fakt 
ten dobrze świadczył o rosnącej randze Towarzystwa w województwie białostockim, 
a zarazem o znaczącej pozycji mieszkańców Ciechanowca w regionie: Rozkręcało 
się Towarzystwo, jego członkowie czego nie mogli wyciągnąć od „czynników po linii 
służbowej”, wykrzyczeli jako społecznicy. Do władz jechali gromadą, nie po to, by 
żebrać; jechali ze społecznym, milionowym wkładem robocizny. Nie śmiały „Czynni-
ki” odmawiać, choć Ciechanowiec gdzieś na skraju powiatu leży, a to nie jest bez 
znaczenia”35. 

 
 
 
 

__________ 
 
31 Celował w tym przez wiele lat ciechanowiecki radny ze wsi Antonin – Józef Mierczyński, który potra-

fił, bez ogródek, wytykać władzom gminnym i partyjnym wszelkie absurdy i niekonsekwencje – patrz: 
Archiwum Państwowe w Łomży. Rada Narodowa i Urząd Miasta i Gminy w Ciechanowcu 1973–
1990. 

32 Zestawienie wpłaconych składek członkowskich [za lata 1968–1969] w/g zał. dow. wpł. (...) przez 
[Mieczysława] Pliszko, Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. 

33 Dowody wpłaty składek członkowskich TMC na konto Banku Spółdzielczego w Ciechanowcu (od 
29.01.1968 do 18.09.1968 – 10 przekazów). Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciecha-
nowcu. 

34 Zebranie TMC, „Nasza Wieś” z 19.03.1967, s. 8. 
35 W. Łuka, dz. cyt. s. 13. 
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Walne zebranie TMC 15.03.1967 r. 
(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 

 
Twarda linia działania władz Towarzystwa wiąże się zapewne ze zmianą preze-

sa, którym został wybrany w dniu 28 marca 1965 roku dr Paweł Olszewski. Na ko-
lejnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, odbytym 17 stycznia 1968 roku, po-
nownie powierzono mu funkcję prezesa36, którą pełnił do 1970 roku. Lata prezesury 
TMC dr Pawła Olszewskiego wiążą się z największymi sukcesami Towarzystwa, 
które utrwaliły jego pozycję wśród lokalnej społeczności i stanowiły inspirację do 
dalszych działań. Nic więc dziwnego, że po zakończeniu kolejnej kadencji nowy 
zarząd Towarzystwa, pod kierownictwem Jana Bondarenki przyjął uchwałę o nada-
niu mu tytułu honorowego prezesa TMC37. 

W czasie prezesury dr. Pawła Olszewskiego zaszło ważne wydarzenie formal-
no-prawne. W związku z likwidacją Towarzystwa Miłośników Ziemi Białostockiej, 
przemianowanego 29 listopada 1965 roku na Białostockie Towarzystwo Kultury, 
TMMC, które było jego Kołem Terenowym, utraciło formalne podstawy swojego 
istnienia. W tej sytuacji działacze TMMC podjęli starania o ponowne zarejestrowa-

__________ 
 
36 Protokół nr 1 z pierwszego posiedzenia Zarządu TMC [...] odbytego w dniu 21 stycznia 1968 r., Zbiory 

Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. 
37 Protokół z Walnego Zebrania sprawozdawczo-wyborczego TMC odbytego w dniu 1 marca 1970 r., 

Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Podobną godność uzyskał w 2002 roku 
Kazimierz Uszyński. 
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nie swojej organizacji: 30 stycznia 1966 r. zwołano walne zgromadzenie, któremu 
nadano charakter organizacyjny. Powołano do życia towarzystwo regionalne pod 
nazwą Towarzystwo Miłośników Ciechanowca. Zgromadzenie zatwierdziło Statut  
i wybrało Zarząd, który ukonstytuował się w następującym składzie: dr Paweł Ol-
szewski – prezes, Wanda Rutkowska, Józef Przestaw i Stanisław Kamieński v-ce 
prezesi, Kazimierz Uszyński – sekretarz, Tadeusz Bachórzewski – skarbnik oraz 
członkowie zarządu: Barbara Szulc - kierownik sekcji kulturalnej, Stanisław Rutkow-
ski – kierownik sekcji historycznej, Konstanty Knyszyński – kierownik sekcji gospo-
darczej, Stanisława Kunicka, Janusz Szulc, Stanisław Kapłan i Janusz Niewiarowski 
– członkowie zarządu. Skompletowane dokumenty przesłano do Urzędu Spraw We-
wnętrznych WRN w Białymstoku w celu rejestracji Towarzystwa. W odpowiedzi na 
prośbę Zarządu TMC Urząd Spraw Wewnętrznych pismem z dn. 28 marca 1966 r. 
nadał osobowość prawną społecznej grupie: „Do rejestru stowarzyszeń i związków 
Prezydium WRN w Białymstoku wpisano stowarzyszenie pod Nr 924/x/66, pod na-
zwą Towarzystwo Miłośników Ciechanowca”38. 

23 lipca 1968 roku, na wniosek Zarządu TMC, Miejska Rada Narodowa w Cie-
chanowcu podjęła Uchwałę Nr 125/110/68, na mocy której Społeczne Muzeum 
Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu otrzymało status placówki pań-
stwowej. Uchwała ta ustanowiła podstawowe zasady funkcjonowania placówki, zaś 
jego statut, opracowany w konsultacji z dyrektorem Muzeum Okręgowego w Bia-
łymstoku, określał sprawy merytoryczne i organizacyjne. Za teren działalności Mu-
zeum Rolnictwa uznano Białostocczyznę i przyległe tereny Mazowsza i Podlasia. Za 
siedzibę placówki uznano zespół pałacowo-parkowy w Ciechanowcu-Nowodwo-
rach. Finansowanie placówki wzięła na siebie Miejska Rada Narodowa w Ciecha-
nowcu. Wspomniana uchwała weszła w życie 1 września 1968 roku39. 

Ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu – Józef 
Przesław powołał na stanowisko kierownika organizacyjnego placówki mgra Kazi-
mierza Uszyńskiego – historyka sztuki i dotychczasowego organizatora Społecznego 
Muzeum Rolnictwa. Nowo utworzona placówka państwowa otrzymała czasowe 
pomieszczenie – jeden pokój w zabytkowym czworaku przy ulicy Pałacowej40.  
W budżecie gminnym przez wiele lat zapewniane były bardzo wysokie kwoty na 
dalszy rozwój Muzeum Rolnictwa, zakup wyposażenia i remonty kolejnych po-
mieszczeń41. 

__________ 
 
38 Z. Tworkowska, K. Uszyński, dz. cyt. s. 92. 
39 Protokół nr 7 z zebrania Zarządu TMC odbytego w dniu 1 września 1970 r. Zbiory Muzeum Rolnic-

twa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. 
40 K. Uszyński (red.), Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Folder jubileuszowy, dz. cyt. 

s. 11. 
41 Np. na rok 1974 zapewniono w funduszu miejskim na działalność Muzeum Rolnictwa bardzo dużą 

kwotę – 2 288 000 zł – Archiwum Państwowe w Białymstoku. Oddział w Łomży. Sygn. 579. Rada 
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Działanie władz miejskich wsparło TMC, które oficjalnie przekazało muzeum 
rolnictwa zgromadzone dotychczas zbiory muzealne oraz księgozbiór:  

W związku z upaństwowieniem Społecznego Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa 
Kluka – czytamy w protokole z Walnego Zebrania TMC odbytego 16 lutego 1969 
roku – powstałego staraniem Towarzystwa, Walne Zebranie TMC uchwala przeka-
zać wszystkie zebrane przez Towarzystwo eksponaty muzealne na rzecz Muzeum 
Państwowego. Przekazuje się też sprzęt związany z działalnością muzealną oraz 
książki pozyskane dla muzealnej biblioteki. (...) Ustala się ponadto, że dalsze ekspo-
naty gromadzone przez członków Towarzystwa, będą automatycznie przekazywane 
na własność Państwowego Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanow-
cu. Uchwałę przyjęto jednogłośnie42. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Otwarcie odbudowanego pałacu w Ciechanowcu-Nowodworach  
– siedziby Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 1.05.1970 r. 

(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 
 

                                                                                                                       
Narodowa i UMiG w Ciechanowcu 1974–1990. Plan dochodów i wydatków funduszu gminnego na 
1974 rok, s. 24–25. 

42 Wyciąg z protokołu Walnego Zebrania TMC odbytego 16 lutego 1969 roku. Zbiory Muzeum Rolnic-
twa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, s. 1. 
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Opisane powyżej działania władz miejskich i zarządu TMC zapewniły podsta-
wowe potrzeby Muzeum Rolnictwa, które w kilka miesięcy później otrzymało od-
budowany pałac jako swoją główną siedzibę. Dziwnie wygląda w tym kontekście 
pismo prezesa Zarządu TMC Jana Bondarenki do Prezydium Powiatowej Rady 
Narodowej w Siemiatyczach, w którym informuje on, że nie dokonano otwarcia 
muzeum rolnictwa w nowej bazie lokalowej (czytaj: w pałacu w Nowodworach)  
z powodu  braku zabezpieczenia obsady etatowej43.  

Pomimo różnorodnych komplikacji, w tej liczbie trudności budżetowych..., które 
sprawiły, że ...postanowiono „awaryjnie” z budżetu społecznego Muzeum i TMC, 
szczególnie na sprzątnięcie pałacu i wykonanie innych prac związanych z otwarciem 
Muzeum... postanowiono dokonać oficjalnego otwarcia muzeum rolnictwa 10 maja 
1970 roku44. 

Jednocześnie z odbudową pałacu oraz tworzeniem muzeum rolnictwa członko-
wie TMC kontynuowali swoje działania na rzecz miasta i gminy. Na ich efekty nie 
trzeba było długo czekać. W roku 1967 miasto wzięło udział w konkursie Mistrz 
Gospodarności, gdzie zanotowało znaczący sukces, który opisany został w „Gazecie 
Białostockiej”: Nie są jeszcze znane ostateczne wyniki tegorocznego współzawodnic-
twa miast i wsi. Komisje konkursowe przy WK FJN dokonują bowiem oceny wyko-
nanych prac społecznych w miastach powiatowych, miasteczkach oraz wsiach – 
siedzibach gromadzkich rad narodowych. Dziś już jednakże można powiedzieć, iż 
spośród kilkunastu miasteczek, które uczestniczyły w konkursie czystości, estetyki  
i gospodarności, Ciechanowiec (pow. siemiatycki) wysunął się zdecydowanie na 
czoło i w tej chwili nie ma konkurenta, który by mógł poważnie zagrozić w utrzyma-
niu przodującego miejsca. Ponadto Ciechanowiec uczestniczy w ogólnopolskim 
konkursie „Mistrz Gospodarności”, gdzie również ma bardzo duże szanse45. 

W następnych latach działalność społeczna mieszkańców Ciechanowca, prowa-
dzona pod egidą TMC przyniosła bardzo duże, wymierne efekty. W roku 1964 war-
tość czynów społecznych wykonanych przez mieszkańców Ciechanowca wyniosła 
464 000 zł46. W roku 1970 zamknęła się kwotą 1 775 073 zł, co w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca dawało kwotę 490 zł47. Zadania podzielone zostały na pięć 
grup: roboty drogowe (wartość czynu społecznego – 389 169 zł); miejsca pamięci 
narodowej (29 878 zł); zieleń miejska i parki (1 063 659 zł); roboty na rzecz obiek-
__________ 
 
43 Pismo z dnia 25.05.1970 roku Prezesa Zarządu TMC – Jana Bondarenki do Prezydium Powiatowej 

Rady Narodowej w Siemiatyczach na temat udziału Towarzystwa w obchodach 25-lecia PRL. Zbiory 
Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, 

44 Protokół z zebrania Zarządu TMC w dniu 9 kwietnia 1970 r., Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks.  
K. Kluka w Ciechanowcu. 

45 Ciechanowiec nie ma konkurencji, „Gazeta Białostocka”, nr 265 z 12.10.1967 roku, s. 3. 
46 L. Chalecka-Połocka, Spotkania z mistrzem, „Gazeta Białostocka”, nr 131 (6565) z 13.05.1972. s. 4. 
47 Zbiorowe zestawienie wykonanych czynów społecznych w 1970 r. na rzecz miasta Ciechanowca. 

Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, s. 2. 
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tów sportu i turystyki (52 355 zł); inne prace społeczne (240 011 zł)48. Rok później 
wynosiła ona już 2 243 000, co dawało 619 zł wypracowane przez jednego miesz-
kańca49. 

Pierwsze nagrody otrzymane przez Ciechanowiec od władz były stosunkowo 
niewielkie, ale zostały mądrze zainwestowane: Ale nietrudno już pierwszym rzutem 
oka, dostrzec zmiany, które przyniosły ostatnie lata. Na centralnym placu rośnie 
budynek handlowo-gastronomiczny GS, niedaleko powstaje nowe, panoramiczne 
kino, zmierzają ku końcowi prace przy budowie jazu na Nurcu, dzięki czemu powsta-
nie zalew, nawodni się ok. 200 ha łąk, powstaną tereny do organizowania wypoczyn-
ku, uprawiania sportów wodnych i turystyki [...] Zdobyte nagrody przeznaczane są 
na cele społecznie użyteczne: otrzymane od Komitetu Drobnej Wytwórczości 700 tys. 
zł – za świetne wyniki we współzawodnictwie „Mistrz gospodarności" w 1967 r. – 
przydały się na zorganizowanie zakładu wikliniarskie-go, zaś 130 tys. zł – za pierw-
sze miejsce w województwie w dziedzinie czystości i gospodarności w ubiegłym roku 
– poszło na renowację zieleńców. Powstaje już wizja własnego ośrodka przemysło-
wego. Przygotowywane są dokumentacje: zakładu produkcji materiałów budowla-
nych, nowego zakładu obuwniczego przemysłu terenowego, który zatrudni ok. 400 
osób (w obecnym pracuje ok. 100), i nowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej. Ta 
ostatnia inwestycja jest szczególnie ważna i potrzebna – i dla miasta, i dla okolicy50.  

Działalność społeczna organizowana była przez działaczy TMC z wielkim tak-
tem i wyczuciem: Otóż w Ciechanowcu dopracowano się takiej metody – pisała 
Krystyna Siemiatycka na łamach popularnego wówczas pisma „Kobieta i Życie” – 
ponieważ nic nie mobilizuje ludzi do działania tak jak odniesione sukcesy, starano się 
inicjować prace, z których miast, będzie miało jakiś pożytek. Kilkakrotne zdobycie 
tytułu mistrza w skali województwa białostockiego, potem mistrza w skali kraju, 
arcymistrza wreszcie, przysporzyło nie tylko sukcesów, ale i pieniędzy. Nagrody – 
przeznaczono znowu na potrzebne miastu inwestycje i tak dopracowywano się krok 
za krokiem nowych zdobyczy51. 

Kolejne wypracowane społecznie nagrody były coraz większe: W 1967 roku 
przyznano ciechanowiecczanom 700 000 złotych za udział w ogólnopolskim konkur-
sie „Mistrz Gospodarności”. Dwanaście miesięcy później miasteczko uzyskało dru-
gie miejsce w województwie białostockim, a w siedemdziesiątym pierwszym zdobyło 
zaszczytny tytuł „Mistrza” w grupie miast do 5 tys. mieszkańców oraz 4 miliony 
nagrody52. Uzyskane w ten sposób fundusze przeznaczano na realizację projektów 
związanych z infrastrukturą miejską, co miało być zachętą dla mieszkańców do dal-
__________ 
 
48 Tamże, s. 1–2. Pod tekstem maszynopisu ręczny dopisek: Na terenie Muzeum Rolnictwa 849.223 zł. 
49 L. Chalecka-Połocka, dz. cyt., s. 4. 
50 K. Chludzińska, Miasto dla rolnictwa, „Plon”, nr 38 z 21.09.1969, s. 8. 
51 K. Siemiatycka, Ciechanowieckie konfrontacje, „Kobieta i życie”, 1976, nr 38, s. 9. 
52 B. Romanowicz, Ciechanowiec – arcymistrz... A co dalej bez naczelnika, „Życie Warszawy”, nr 169  

z 17.07.1974, s. 5. 
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szych wysiłków: ... uzyskaną nagrodę w wysokości 4 mln zł miasto chce przeznaczyć 
na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej. Jest to chyba bardzo słuszne zało-
żenie, zwłaszcza, że łączy się z nim możliwość budownictwa mieszkaniowego53. 

Spośród zrealizowanych zadań związanych z przystąpieniem Ciechanowca do 
konkursu krajowego Mistrz Gospodarności w 1970 roku wymienić należy między 
innymi: ukończenie remontu pałacu w Nowodworach i urządzenie w nim ekspozycji 
muzealnej, zakończenie budowy jazu na rzece Nurzec oraz oddanie do użytku kina 
Meteor. Nie udało się natomiast stworzyć schroniska młodzieżowego w Starym 
Młynie, urządzić pola namiotowego na 500 miejsc przy ulicy Pałacowej, czy wybu-
dować zakładu galanteryjnego zatrudniającego 80 osób54. Pomimo to władze miej-
skie, wspierane przez działaczy TMC, zaplanowały na rok 1971 inwestycje szaco-
wane na kwotę 4 658 000 zł, z czego 1 813 000 zł miało stanowić tzw. wkład własny 
– głównie czyny społeczne mieszkańców miasta55.  

Pozytywne rezultaty aktywizacji społecznej mieszkańców Ciechanowca zachę-
ciły władze miejskie do dalszych działań. W programie na rok 1971 zaplanowano 
zmodernizowanie lub rozbudowanie, ze wsparciem społeczeństwa, zieleńców miej-
skich, parkingów, strzelnicy sportowej oraz rekultywację zabytkowego parku  
w Nowodworach. To ostatnie zadanie zaplanowano jako działanie wieloletnie,  
z terminem zakończenia w roku 197356. 

Pomimo znacznego zaangażowania w problematykę społeczną, nadal prowa-
dzono w ramach TMC aktywną działalność merytoryczną. Wyróżniała się w tym 
względzie Sekcja Historyczna TMC, kierowana przez Stanisława Rutkowskiego. Na 
spotkaniu 20 maja 1970 r. poinformował on zebranych o wynikach badań nad naj-
starszymi dziejami Ciechanowca oraz o planach dalszych poszukiwań. Jednym  
z jego ustaleń było wykluczenie najazdu tatarskiego na Ciechanowiec w roku 124157. 
Pomimo tego ów nieistniejący fakt został wprowadzony (prawdopodobnie w celu 
podkoloryzowania dziejów miasteczka) jako pewnik do artykułów prasowych, opra-
cowań historycznych i folderów reklamowych. Utrwalił się on do tego stopnia  

__________ 
 
53 L. Chalecka-Połocka, dz. cyt., s. 4. 
54 Program realizacji zadań w związku z przystąpieniem miasta do konkursu krajowego „Mistrz Gospo-

darności” w 1970 r. Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, s. 2–3. 
55 Prezydium Miejskiej Rady narodowej w Ciechanowcu, pow. Siemiatycze. Program czynów społecz-

nych przewidzianych do realizacji w m. Ciechanowiec w 1971 r. Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks.  
K. Kluka w Ciechanowcu. Dokument podpisany przez przewodniczącego MRN w Ciechanowcu – 
Józefa Przesława.  

56 Program czynów społecznych przewidzianych do realizacji w m. Ciechanowcu w 1971 roku. (doku-
ment opatrzony pieczęcią Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ciechanowcu oraz pieczęcią i pod-
pisem przewodniczącego MRN – Józefa Przesława, Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka  
w Ciechanowcu. 

57 Protokół z zebrania Sekcji Historycznej TMC odbytego w dniu 20 maja 1970 r., Zbiory Muzeum 
Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. 
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w świadomości tutejszych mieszkańców, że nadal uznawany jest za prawdę histo-
ryczną. 

Znacząca pozycja TMC w Ciechanowcu i jego najbliższych okolicach oraz po-
siadanie zaplecza w postaci odbudowanego pałacu w Nowodworach sprawiły, że 
wiele lokalnych organizacji poszukiwało współpracy z Towarzystwem.  

Zarząd Miejskiego Koła ZMW [Związku Młodzieży Wiejskiej – przyp. aut.] 
czyni wysiłki ożywienia życia kulturalnego w mieście, szczególnie dla zapewnienia 
rozrywek kulturalnych wśród młodzieży – czytamy w piśmie wystosowanym przez 
władze Koła ZMW do ówczesnego Zarządu TMC – Działalność ta wymaga dużego 
doświadczenia, którego nasze Koło jeszcze nie posiada, w związku z czym zwraca  
się z propozycją do Zarządu TMC o podzielenie swoich doświadczeń, szczególnie 
Sekcji Kulturalnej, z naszym Kołem. [...] Jednocześnie zwracamy się z uprzejmą 
prośbą o umożliwienie skorzystania z sali Pałacu w Nowodworach na zorganizo-
wanie dochodowego, karnawałowego wieczorku taneczno-rozrywkowego w dniu 
20.II.1971 r.58. 

Jak widać z powyższego pisma, muzeum rolnictwa dysponujące bazą lokalową 
(odbudowany pałac), będące wówczas jeszcze swoistym zapleczem logistycznym 
TMC, doskonale wpisało się w ówczesne realia ciechanowieckie. Mogło ono stano-
wić bazę do dalszego rozwoju Towarzystwa, ale tak się jednak nie stało. Trudno się 
zresztą temu dziwić – placówka kulturalna, jaką było muzeum rolnictwa, nie mogła 
bez końca pełnić roli domu kultury dla członków Towarzystwa, ale musiała prowa-
dzić działalność wystawienniczą i naukowo-badawczą.  

W tej sytuacji drogi Towarzystwa i charyzmatycznego twórcy i wieloletniego 
dyrektora muzeum rolnictwa – Kazimierza Uszyńskiego zaczęły się z wolna rozcho-
dzić. Fakt ten dostrzegli dziennikarze poszukujący w Ciechanowcu tematów do swo-
ich artykułów: Ostatnimi czasy Towarzystwo skoncentrowała się na działalności 
kulturalnej – pisała Krystyna Siemiatycka – podjęło współpracę z innymi towarzy-
stwami regionalnymi, ośrodkami naukowymi, muzeami. To wyjście za opłotki oży-
wiało znacznie życie kulturalne Ciechanowca. W pałacu zaczęto spotykać się na 
„koncertach przy świecach” – co było owocem współpracy z Białostockim Towarzy-
stwem Kultury i orkiestrą symfoniczną, w amfiteatrze, wybudowanym przy pałacu, 
koncertują zapraszane zespoły artystyczne, wymyślono konkursy gry na ginących 
instrumentach ludowych np. na ligawce. Świetnym pomysłem był konkurs fotogra-
ficzny pod hasłem „Ginący świat wiatraków”. Wespół z plastykami zaczęto organi-
zować plenery wiejskie. Oryginalną imprezą stały się niedziele folkloru i obyczaju 
ludowego, podpatrzone przez dyrektora muzeum aż w Finlandii59. 

__________ 
 
58 Pismo Związku Młodzieży Wiejskiej, Zarządu Koła Miejskiego w Ciechanowcu do Zarządu Towarzy-

stwa Miłośników Ciechanowca. Przed 06.02.1971, Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka  
w Ciechanowcu. 

59 K. Siemiatycka, dz. cyt. s. 9. 
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Można, z mniejszym lub większym błędem, przyjąć, że początek lat siedem-
dziesiątych XX wieku zamyka pewien przedział w dziejach TMC. Aktywizacja 
miejscowej społeczności, co zaowocowało w kolejnych latach spektakularnymi suk-
cesami w wojewódzkich oraz ogólnopolskich konkursach Mistrz Gospodarności, 
powołanie do życia muzeum rolnictwa i przeniesienie tej placówki do odbudowane-
go pałacu w Nowodworach – to tylko niektóre osiągnięcia pierwszej dekady istnienia 
TMC60.  

Dwudniowe obchody dziesięciolecia działalności TMC, które odbyły się 20–21 
maja 1972 roku zamknęły pierwszą dekadę istnienia tej instytucji61. W późniejszym 
czasie Towarzystwo zmieniło swoją sferę zainteresowań, ale działalności nigdy nie 
zawiesiło i kontynuuje ją do dzisiaj, z pożytkiem dla Ciechanowca i jego mieszkań-
ców. 

 
 

Summary 
 

Friends’ Society of Ciechanowiec (TMC) is an initiative of the inhabitants of the city in 
1962. Initially, it was a branch of Society of Friends of the Białostocczyzna. Its name and 
statute records has been repeatedly changing. 

TMC’s activity inscribed in years when the city was ruled by Joseph Przesław. Thanks to 
his efficiency and public assistance (participation in regional and national economic competi-
tions) Ciechanowiec became a city known well throughout the country. 

Activation of the society resulted in overcoming of the socio-economic stagnation, and 
various major investments and modernization of the city. However, the greatest achievement 
of TMC was rebuilding of the historic palace in Nowodwory (now district of Ciechanowiec) 
and the creation of Christopher Kluk’s Museum of Agriculture. 

The first decade of the TMC (1962-1972) was full of many spectacular achievements, es-
pecially in the development of local culture and social activism. In later years, the role of the 
TMC has been significantly falling, however the Society has never ceased its statue activity 
and exists up to these days. 

__________ 
 
60 Wydarzenia te zostały szczegółowo opisane w artykule Jak zostać mistrzem?, „Sztandar Młodych”  

z 27–28.05.1972 r., s. 7. 
61 Program obchodów X-lecia TMC w Ciechanowcu i Zjazdu Towarzystw Regionalnych województwa 

białostockiego w dniu 20 i 21.5.1972 r., Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. 
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Działalność Muzeum Przyrody w Drozdowie  
w latach 2005–2009 
 

 
 

Muzeum Przyrody w Drozdowie założono 1984 roku jako oddział Muzeum 
Okręgowego w Łomży. Otoczenie placówki – granica fizjograficzna między Europą 
wschodnią i zachodnią. Styk regionów o zróżnicowanej budowie geologicznej, wie-
ku i pochodzeniu: (Kotlina Kolneńska, Biebrzańska i Dolina Dolnej Narwi) okazał 
się czynnikiem decydującym w kwestii zagospodarowania i określenia programu 
działalności organizowanej instytucji. Pierwotna koncepcja programowa muzeum 
zakładała rozwijanie działalności naukowo-badawczej w celu popularyzacji zagad-
nień dotyczących fauny i flory najcenniejszego przyrodniczo fragmentu wojewódz-
twa łomżyńskiego – Bagien Biebrzańskich. Waga dokonań dawnych mieszkańców 
Drozdowa wzbudzała respekt i szacunek. Przeszłość historyczna miejscowości na-
rzuciła funkcję ośrodka kulturalnego, który różnorakimi działaniami powinien uzu-
pełniać poczynania kulturalne w położonej obok Łomży. Siedziba – dawny dwór 
Lutosławskich – ponownie stała się centrum kulturalnym regionu. 

Zmieniająca się sytuacja administracyjno-gospodarcza w Polsce w ciągu ostat-
nich 25 lat spowodowała wprowadzenie stopniowych zmian w koncepcji progra-
mowej placówki. Mimo to podstawowa misja pozostaje aktualna. Zgodnie ze statu-
tem muzeum gromadzi zbiory, prowadzi badania naukowe, popularyzuje osiągnię-
cia, krzewi wiedzę i kulturę. 

W okresie ostatnich pięciu lat działalności placówka rozwijała dotychczasowe 
założenia programowe, wzbogacając je o nowe elementy oraz planując kolejne dzia-
łania mające na celu podwyższenie atrakcyjności proponowanej oferty muzeum. 
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W minionym okresie wiele zmian dokonano w efekcie remontów, jakie prze-
prowadzono od 2005 roku. Dzięki dotacji ze środków Ministerstwa Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Staro-
stwa Powiatowego w Łomży wykonano wymianę pokrycia dachowego nad częścią 
parterową założenia podworskiego, gdzie ułożono nową warstwę gontu. Wymienio-
no na całości obiektu instalację odgromową. Odrestaurowano przejście nad przepu-
stem między stawami w parku, doposażając je w tralkowe poręcze. W 2006 r. kon-
tynuowano prace przy udziale pomocy unijnej w ramach Sektorowego Programu 
Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój 
obszarów wiejskich”. Modernizacją i renowacją objęto obszar piwnic oraz tarasy 
siedziby muzeum. Prace polegały na wykonaniu tynków renowacyjnych piwnic, 
izolacji pionowej ścian zewnętrznych, drenażu opaskowego oraz uzupełnieniu posa-
dzek na tarasie. Wewnątrz piwnic w części pomieszczeń wyburzono ścianki działo-
we pozostałość po poprzednim remoncie z początku lat 80. XX w., kiedy to obiekt 
przystosowywano pod potrzeby projektowanego domu pracy twórczej dla literatów. 
Usunięto posadzki oraz różnego rodzaju instalacje. Na scalonych przestrzeniach 
podłogowych ułożono 120 m2 posadzek ze ścinków marmurowych oraz zmoderni-
zowano istniejące instalacje, oddano do użytku WC. Przy układaniu drenażu na ze-
wnątrz budowli odkryto pochówek kobiecy, potwierdzający przypuszczenia, że na 
obszarze parku przy muzeum w XI w n.e. istniało cmentarzysko słowiańskie.  
W 2007 r. w części odrestaurowanych pomieszczeń prowadzono prace docelowe 
związane z organizacją wystaw stałych. Tym razem roboty współfinansowano wy-
datnie dzięki Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. Nowe środki pozwoliły na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego 
„Poprawa bazy lokalowej i uzupełnienie wyposażenia do realizacji działań eduka-
cyjnych dotyczących bioróżnorodności dolin rzecznych”. Pomieszczenia w pełni 
zagospodarowano w latach  2007–2008.  W ramach prac przygotowawczych w piw-
nicach muzeum wykonano roboty instalacyjne oraz wymieniano okna i drzwi ze-
wnętrzne w organizowanych salach wystaw stałych. Na powierzchni 125 m2; rozlo-
kowano akwarystyczną wystawę stałą, zaś w pomieszczeniach korytarzowych, łą-
czących budynki wchodzące w skład zespołu pałacowego, na przestrzeni 30 m2; 
zaprezentowano dwie kolekcje przyrodnicze ze zbiorów muzeum. W pomieszcze-
niach pod częścią willową kompleksu (70 m2)  przygotowano sale wystaw czaso-
wych oraz okresowych pochodzących ze zbiorów muzeum. W piwnicach zostały 
także wydzielone pomieszczenia zaplecza wystawy stałej hydrobiologicznej, czaso-
wych oraz kącik plastyczny, w którym maluchy mają możliwość rozwijania umie-
jętności manualnych i utrwalenia zdobytej wiedzy, rysując kolorowymi kredkami na 
kartkach papieru. Na potrzeby wystawy o środowisku słodkowodnym zakupiono 45 
akwariów o pojemności od 25 do 500 litrów oraz osprzęt akwarystyczny, zabudowy 
akwariów wraz z oświetleniem. Jedną z sal, przeznaczoną równocześnie do zajęć 
edukacyjnych, wyposażono w krzesła tapicerowane, stoły składane, mikroskopy 
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szkolne. W 2008 r. z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Białymstoku oraz Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Łomży zrealizowano scenariusz wystawy stałej „Podwodny 
świat pięciu kontynentów”. Zarybiono i obsadzono roślinnością akwaria. W salach 
wykonano instalację elektryczną, hydrauliczną, zamontowano i uruchomiono wenty-
lację mechaniczną. Kontynuowano doposażanie sali edukacyjnej, przeznaczonej na 
lekcje muzealne i prezentacje multimedialne dla zwiedzających muzeum – szczegól-
nie dzieci i młodzieży szkolnej. Zakupiono rolety i meble, przygotowano akwaria 
edukacyjne, wyposażono sale w sprzęt nagłaśniający. Ściany pomieszczenia przy-
ozdobiono wystawami plastycznymi. W organizację ekspozycji oraz sali edukacyjnej 
włączyli się ponadto: dr Witold Strużyński z SGGW w Warszawie wraz ze studen-
tami Międzywydziałowego Koła Naukowego Biologów SGGW oraz Karol Urbań-
ski – dyrektor Biura Zarządu Okręgu PZW w Łomży. Przedsięwzięcie zrealizowano 
również dzięki pomocy finansowej Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piątnicy. 

W ciągu roku zmodernizowano także instalację ciepłowniczą, wymieniono piec 
centralnego ogrzewania, zasilający siedzibę muzeum. Wykonano instalację elek-
tryczną oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego na wszystkich wystawach stałych. 
Doposażono sale wystaw czasowych w sprzęt  wystawowy. Odświeżono część po-
mieszczeń wystawienniczych i pracowni administracyjnych. Wyposażono pracow-
ników oprowadzających wycieczki w ubrania służbowe z logo instytucji. 

W omawianym okresie nastąpiły zmiany personalne, w tym na stanowisku dy-
rektora placówki. 24 grudnia 2007 r. w wieku 43 lat zmarł dotychczasowy dyrektor 
Mirosław Grużewski. Następczynią, wybraną w trybie konkursowym, we wrześniu 
2008 r. została Anna Archacka dotychczasowa naczelnik Wydziału Oświaty, Kultu-
ry i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Łomży. Adiunkt Muzeum Barbara Turow-
ska pełniła obowiązki dyrektora do czasu objęcia urzędu przez nowe kierownictwo. 

Od 2008 roku oferta bazy noclegowej muzeum wzbogaciła się o dwuosobowy 
pokój w części gościnnej placówki oraz aneks wypoczynkowy w pomieszczeniach 
na piętrze nad ośrodkiem zdrowia, położonym nieopodal siedziby, na obszarze parku 
podworskiego. Po generalnym remoncie oraz wymianie stolarki okiennej i drzwio-
wej złożony jest on z dwóch pokoi, kuchni oraz łazienki z ubikacją. Wewnątrz znaj-
duję się pięć miejsc noclegowych. Obecnie baza gościnna składa się z 6 pokoi wypo-
sażonych w 15 miejsc noclegowych. Pomieszczenia doposażono w sprzęt meblowy 
przekazany za pośrednictwem Starostwa Powiatowego w Łomży ze zlikwidowanej 
bursy szkolnej w Jedwabnem. Dzięki reorganizacji instytucja zapewnia miejsca noc-
legowe przedstawicielom ze świata kultury i nauki goszczącym w Drozdowie zwy-
kle w czasie odbywających się na terenie siedziby i w regionie łomżyńskim imprez, 
w których biorą udział oraz w okresie prowadzonych badań naukowych, także  
z udziałem praktykujących studentów.  

W skład zespołu pałacowo-parkowego Muzeum Przyrody w Drozdowie wcho-
dzi  park podworski, okalający siedzibę instytucji. Założenie parkowe rozpościera się 
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na powierzchni 3,5 hektara. Służy jako miejsce spotkań i wypoczynku. Stanowi 
rezerwuar do różnego rodzaju imprez masowych. W latach 2005–2009 w muzeum 
prowadzono bieżące prace mające na celu podniesienie estetyki parku takie jak: cię-
cia pielęgnacyjne, wycinka drzew martwych, nasadzanie nowych – głównie w alei 
lipowej, renowacja rabat kwiatowych itp. Dokonano wymiany zniszczonych frag-
mentów w ogrodzeniu muzeum. Krajobraz parkowy urozmaicono małą architekturą: 
nasadzeniami drzew i krzewów oraz wyposażeniem użytkowym – aranżacją przepu-
stu. Źródła historyczne wskazują, że tradycja pielęgnacji parku sięga początkami 
drugiej połowy XIX w. Domyślać się jednak można na podstawie obserwacji szpale-
ru drzew, że obecne założenie florystyczne zostało wkomponowane we wcześniej 
istniejące (z pewnością od czasów wybudowania pierwszego dworu, w tej części 
miejscowości, nie wcześniej jednak niż pierwsza połowa XIX w.). Wspomniany 
układ, wyznaczający południową granicę założenia parkowego, był złożony pier-
wotnie z kilkunastu topoli, w którym każdy z zachowanych okazów posiada obwód 
o około 6-metrowej długości. W najbliższym czasie planowane jest zwiększenie 
łącznej długości ścieżek parkowych o kolejne 200 metrów. W 2009 r. podjęto dzia-
łania zmierzające do wybudowania przyrodniczej ścieżki edukacyjnej „Ostoja Droz-
dowska”. Trasę wytyczono w części dzikiej założenia od 25 lat nieeksploatowanej 
przez człowieka. Na terenie działki dzięki intencyjnej działalności, wykształcił się 
biotop nadrzecznego łęgu z siedliskiem licznych gatunków: owadów, grzybów, 
mchów i porostów. Obszar stanowi ostoję dla ptaków, których gniazduje tu 21 ga-
tunków, w tym: dzięcioł czarny, puszczyk, kwiczoł, strumieniówka, zaganiacz, peł-
zacz leśny czy drozd śpiewak. Fragment jest obszarem ekologicznym łączącym się  
z nadrzecznymi obszarami Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi 
(ŁPKDN), stanowiącymi jego otulinę. Nie dziwią zatem wycieczki w te strony ssa-
ków, tj. bobrów czy norek szukających pożywienia w dzikiej części parku. Ścieżka 
zostanie przystosowana dla osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich,  
a także niedowidzących  i niewidomych.  

Zasób muzeum powstał na bazie prowadzonych prac badawczych w zakresie 
nauk przyrodniczych oraz historycznych. Przyrodnicy z drozdowskiego muzeum 
prowadzili prace głównie z zakresu zoologii oraz botaniki, przede wszystkim na 
obszarze powiatu łomżyńskiego. Z zakresu botaniki prowadzono m.in. badania flo-
rystyczne i fitosocjologiczne na ziemi łomżyńskiej. Gromadzono okazy mniszka 
(Taraxacum). Były prowadzone obserwacje nad występowaniem storczyków  
w dolinie Narwi, a także badania roślinności doliny Pisy. Pozyskano materiał zielni-
kowy do zbiorów muzeum. Rozpoznano na potrzeby „Czerwonej księgi Podlasia”  
5 gatunków roślinności. 

Z kolei z zakresu zoologii muzealnicy podejmowali prace badawcze: hydrobio-
logiczne i ornitologiczne. Zebrano dane do „Atlasu rozmieszczenia motyli dziennych 
Polski”, kontynuowano prace nad występowaniem mięczaków w wodach doliny 
Narwi. Zebrano materiały uzupełniające ze starorzeczy. Inwentaryzowano stanowi-
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ska lęgowe dzierlatki (Galerida cristata) na terenie Łomży. Pracownicy biorą udział 
w corocznej akcji liczenia zimujących nietoperzy na terenie Łomżyńskiego Parku 
Krajobrazowego Doliny Narwi wraz z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian”  
i  ŁPKDN. Prace te odbywają się dwa razy do roku na przełomie stycznia i lutego 
oraz w grudniu, przy czynnym udziale młodzieży szkolnej z Łomży.  

Działalność naukowa z zakresu historii w minionym okresie dotyczyła ziemiań-
stwa łomżyńskiego oraz organizacji skupiających w swych szeregach obywateli 
ziemskich. Prowadzano poszukiwania i analizy materiałów źródłowych w archi-
wach, bibliotekach, instytucjach oświatowych w regionie oraz Białymstoku i War-
szawie. Rejestrowano relacje wspomnieniowe mieszkańców okolicznych miejsco-
wości na temat osób związanych z rodziną Lutosławskich, Drozdowa oraz ziemiań-
stwa łomżyńskiego. Ponadto muzeum zorganizowało w siedzibie w 2006 r. trzecią 
konferencję naukową poświęconą życiu i twórczości prof. Wincentego Lutosław-
skiego. 

Wyniki prac publikowano m.in. na łamach periodyku wydawanego przez mu-
zeum „Drozdowskie Zeszyty Przyrodnicze”, w „Studiach Łomżyńskich” oraz publi-
kacjach pokonferencyjnych. Artykuły o tematyce popularnonaukowej zamieszczano 
także w kwartalniku Łomżyńskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz  
lokalnej prasie i internecie. 

Muzealnicy udzielili także pomocy w przygotowywaniu kilkunastu prac olim-
piad przedmiotowych, licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz podyplomo-
wych związanych tematem z historią bądź przyrodą regionu. Studenci opracowali 
prace m.in. „Przestrzeń przyrodniczo-kulturowa dworu w Drozdowie na ziemi łom-
żyńskiej”, „Kulturotwórcza rola dworu w okresie międzywojennym w zakresie kul-
tury materialnej na przykładzie dworu Lutosławskich w Drozdowie”, „Wkład rodzi-
ny Lutosławskich w wychowanie społeczeństwa polskiego”, „Prezentacja multime-
dialna miejscowości Drozdowo”. Pracownicy muzeum sprawowali opiekę meryto-
ryczną nad osobami odbywającymi praktyki. Współorganizowali obozy naukowe 
dla studentów SGGW w Warszawie, badających malakofaunę w okolicach Drozdo-
wa. W muzeum w 2008 i 2009 r. kwaterował również obóz naukowy studentów 
Zakładu Geomorfologii Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu 
Warszawskiego. Specjalistyczne praktyki obejmowały badania w dolinie Narwi  
w okolicy Drozdowa.  

Jednym z celów prac badawczych podjętych przez muzealników było groma-
dzenie zbiorów i tworzenie kolekcji muzealnych. Ćwierćwiecze działalności pozwo-
liło na zgromadzenie około 6 tysięcy eksponatów. Większość stanowią zbiory przy-
rodnicze, które ze względu na sposób pozyskania, przeznaczenie oraz stan zachowa-
nia podzielono na trzy części: inwentarzowe, naukowe oraz pomocnicze. Trójstop-
niowe zróżnicowanie zastosowano w odniesieniu do materiałów botanicznych  
i zoologicznych. W zbiorach przyrodniczych znajduje się także kolekcja minerałów. 
W ostatnich pięciu latach działalności zbiory botaniczne uzupełniono o około 150 
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arkuszy zielnikowych roślin. Zbiory zoologiczne wzbogaciły się natomiast o skórę  
i kompletny szkielet wilka, kości prażubra oraz nosorożca włochatego, okazy taksy-
dermiczne jenota i jastrzębia. W 2008 r. Nadleśnictwo Łomża przekazało wyprawio-
ną skórę bobra. W przypadku muzealiów historycznych zastosowano nieco inny 
podział, ze względu na walory pozyskanych przedmiotów. Wydzielono zbiór inwen-
tarzowy – obecnie liczący 195 pozycji oraz pomocniczy, w którym odnotowano 
kilkadziesiąt elementów. W latach 2005–2009 księgę inwentarzową uzupełniono  
o 6 kolejnych pozycji. Opisane przedmioty to głównie pozostałości po działalności 
gospodarczej Lutosławskich: pieczęć Dominium Drozdowo, butelki, beczka oraz 
etykieta blaszana od piwa drozdowskiego. Do muzeum trafiła także fisharmonia oraz 
komoda do pisania (oryginalny mebel  w latach 20. ubiegłego wieku znajdował się  
w holu willi Stanisława Lutosławskiego). Część eksponatów ze zbiorów inwenta-
rzowych poddano konserwacji. Stan zbiorów zwiększył się z powodu tworzenia 
nowych kolekcji poświęconych historii browaru drozdowskiego oraz strojom zie-
miańskim. Do zbioru archiwaliów muzeum trafił poszyt kilkuset dokumentów doty-
czących zakładów przemysłowych działających w Drozdowie, wytworzony w latach 
1877–1911. 

Muzeum z ukierunkowaną misją oraz przygotowaną bazą lokalową, dysponując 
kadrą złożoną z muzealników oraz zbiory, w okresie 25 lat funkcjonowania opraco-
wało oryginalny program prezentowany w postaci oferty oświatowej, uzupełnionej 
działaniami kulturalnymi nawiązującymi do dawanych tradycji dworskich. W ostat-
nim pięcioleciu działalności kontynuowano realizowane dotychczas formy działań 
popularyzujących dorobek muzeum wśród społeczeństwa, tj. wystawy, lekcje i pre-
lekcje, wyprawy przyrodnicze, obozy, warsztaty i praktyki studenckie, konkursy 
plastyczne. 

Wystawy cieszą się największym zainteresowaniem wśród odwiedzających pla-
cówkę. W okresie 25 lat działalności prezentowano ich 70, z czego w ostatnich pię-
ciu latach 25. Szczególne znaczenie mają wystawy stałe, zrealizowane w siedzibie 
placówki w latach 1984–1989. Są to „Salon dworski”, „Trofea łowieckie” oraz cykl 
wystaw zatytułowany „Przyroda Kotliny Biebrzańskiej”. W 2008 r. otwarto kolejną 
„Podwodny świat pięciu kontynentów”. 

Wystawę akwarystyczną w Muzeum Przyrody w Drozdowie tworzy 26 akwa-
riów o pojemności do 500 litrów, z przedstawicielami ichtiofauny z Azji, Ameryki 
Południowej, Australii, Afryki i Europy. Aranżacja akwariów składa się z oryginal-
nych gatunków roślin oraz podłoża nawiązującego strukturą i teksturą do naturalnego 
gruntu. Wystawa świata organizmów żywych to miejsce, gdzie w warunkach naj-
bardziej zbliżonych do biotopowych eksponuje się zwierzęta i rośliny w celach po-
znawczych poprzez hodowlę i obserwację. W środowisku wodnym zgromadzono 
około 2 tys. ryb. W pierwszej z sal wystawy spotkać można przedstawicieli pielęgnic 
afrykańskich i południowoamerykańskich oraz piranie. W kolejnej, nieco mniejszej, 
akwaria zamieszkują przedstawiciele ichtiofauny Azji, Ameryki Południowej, Au-
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stralii i Afryki. W trzecim pomieszczeniu, oświatowo-ekspozycyjnym zaprezento-
wano przedstawicieli rodzimej fauny z Narwi. Wystawa łączy cele rekreacyjne  
z działaniami edukacyjnymi, pozwalającymi poznać różnorodność środowisk rodzi-
mych i tropikalnych oraz ich funkcjonowanie. 

Przygotowana w latach 2007–2008 wystawa jest największą ekspozycją tego 
typu w regionie. Pomysłodawcą oraz początkowym realizatorem był dyrektor mu-
zeum Mirosław Grużewski. Autorem scenariusza i wykonawcą aranżacji jest przy-
rodnik dr Roman Pawlak – pracownik Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi UMK  
w Toruniu, uczestnik wyprawy naukowej do Jeziora Malawi w Afryce Wschodniej 
oraz twórca opracowań książkowych o rybach tropikalnych. W pomieszczeniu 
oświatowo-ekspozycyjnym poświęconym rodzimej faunie wyeksponowano także 
część wystawy fotograficznej o przyrodzie kotliny biebrzańskiej autorstwa Grzego-
rza Błachowskiego „W meandrach rzeki” oraz plastycznej, pokonkursowej „Nie 
tylko ryby są w rzekach”. 

Także od 2008 r. w pomieszczeniach sąsiadujących z wystawami akwarystycz-
nymi prezentowane są w szklanych gablotach zbiory muzeum. Dwie kolekcje przy-
rodnicze – okazów taksydermicznych owadów występujących w Polsce oraz mine-
rałów ze zbiorów Adama Chętnika. Formy oraz pochodzenie mazowieckich kamieni 
przybliżają fotografie wykonane przez Mirosława Krawczyka, pracownika Instytutu 
Geologii w Warszawie. Oprawę plastyczną prezentowanych zbiorów przygotował 
artysta plastyk Antoni Mieczkowski.  

Oprócz stałych ekspozycji w muzeum prezentowano wystawy czasowe o tema-
tyce historycznej, przyrodniczej oraz etnograficznej. Prace wykonano z wykorzysta-
niem różnorodnych materiałów oraz technik. Muzealnicy we własnym zakresie 
przygotowali wystawy: w 2005 r. „Hafty richelieu i tradycja rodzinna”, „Łąka zielo-
ny mikroświat”, „Prosto z muzealnego magazynu”; w 2006 „Trudny haft i piękno 
pracowitego życia”, „Nocą w lesie”, „Natura i historia ziemi łomżyńskiej”; w 2007 r. 
„Motyle mojej okolicy”; w 2008 r. „Nie tylko ryby są w rzekach”, „Muszę być tan-
cerzem nic innego nie pragnę! – Zbigniew Pieńkowski tancerz i choreograf”, „Praca  
w polskim dworze”. Dodatkowo na zlecenie Muzeum w 2008 r. opracowano wy-
stawę „Życie i twórczość Witolda Lutosławskiego”. Autorką scenariusza i oprawy 
plastycznej jest Teresa Witkowska, prawnuczka Mariana Lutosławskiego. Dotych-
czas pracę zaprezentowano w Filharmonii Narodowej w Warszawie, w siedzibie 
Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, Studiu Koncertowym 
Polskiego Radia im. W. Lutosławskiego w Warszawie. Część pozostałych wystaw 
prezentowano również poza murami placówki, w Muzeum Regionalnym w Kutnie 
oraz Starostwie Powiatowym w Łomży. W muzeum na wystawach czasowych prezen-
towano także prace popularyzujące dorobek zaproszonych wystawców. W 2005 r. 
prace zaprezentowali: Archiwum PAN i PAU w Krakowie „Primum vivere deinde 
philosophari – Wincenty Lutosławski 1863–1954”, T. Gumołowska „Ach... ta wo-
da!”; w 2007 – dr J. Kupryjanowicz z Uniwersytetu w Białymstoku „Bursztynowy 
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mikrokosmos”; w 2008 – Paolo Volponi „Bielik – król polskich ptaków”, Jacek 
Zacharzewski „Korzenie”,  rodzeństwo Joanna i Jacek Zacharzewscy „Drozdowskie 
korzenie”; w 2009 – Zbigniew Biernacki „Ziemia łomżyńska w obiektywie”, Jadwi-
ga Solińska „Rajski ogród”, Marcin Rydzewski „Życie w polskim dworze”. Odbyła 
się prezentacja zbiorowa wyrobów plastycznych osób niepełnosprawnych wykona-
nych w ramach zajęć terapeutycznych w Warsztatach Terapii Zajęciowej  
w Marianowie „Niepełnosprawni w fotografii, ich pasje i twórczość artystyczna”, 
oraz „Omne trinum perfectum " absolwentek Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku 
specjalizujących się w: malarstwie – Karoliny Kropińskej, rysunku – Agnieszki 
Wróblewskiej, fotografii – Magdaleny Kaszubowskiej. Także artyści ludowi skorzy-
stali z możliwości prezentacji własnych wyrobów  podczas zajęć oświatowych, na 
których prezentowali mistrzowskie umiejętności. Uczestnicy mieli możliwość obej-
rzeć prace rzeźbiarskie, kowalskie, garncarskie, wycinankarskie oraz palemki wiel-
kanocne. Po wystawach oprowadzali muzealnicy oraz przewodnicy muzealni służą-
cy fachowym komentarzem, a także czuwający nad stanem muzealiów.  

Wzorem lat ubiegłych stałą ofertą edukacyjną przygotowaną dla szkół oraz 
przedszkoli były lekcje muzealne, gry i zabawy terenowe oraz mini wystawy. Do-
tychczas muzealnicy, jak też współpracujący z placówką studenci SGGW w War-
szawie, opracowali następujące tematy lekcyjne: 1) Nasze nietoperze, 2) Życie owa-
dów społecznych na przykładzie pszczoły miodnej, 3) Nocą w lesie, 4) Ptaki zimują-
ce w Polsce, 5) Płazy – nasi kumkający przyjaciele 6) Chruściki, 7) Co żyje w sta-
wie?, 8) Gady, 9) Ryby, 10) Sowy Polski, 11) Raki, 12) Mięczaki słodkowodne,  
13) Pijawki, 14) Dziuplaki, 15) Ks. Kazimierz Lutosławski – twórca krzyża harcer-
skiego, 16) Najwybitniejsi przedstawiciele rodziny Lutosławskich herbu „Jelita”, 17) 
Przedsiębiorczość rodziny Lutosławskich. Pod hasłem „Zabawa w tropicieli” dla 
najmłodszych przygotowywano gry i zabawy terenowe. Dział oświatowy muzeum 
udostępniał czasowe ekspozycje z cyklu „Przyroda wokół nas”, prezentowane  
w placówkach szkolnych zainteresowanych ich wypożyczeniem. Na miniwystawach 
prezentowano ssaki oraz ptaki występujące w Polsce. W gablocie stanowiącej opra-
wę wystawy wyeksponowano od kilku do kilkunastu wypreparowanych zwierząt 
dobranych w grupy tematyczne. Przygotowano i udostępniano następujące tematy 
mini wystaw: „Nie tylko wrony”, „Poznajemy ptaki”, „Ptaki zimujące w Polsce”, 
„Nocą w lesie”. 

Także wybrane wystawy spośród ekspozycji czasowych przygotowanych na 
potrzeby muzeum dostosowano do możliwości wypożyczania do prezentacji przez 
zainteresowane instytucje. Wystawy składają się z podobnej wielkości płaskich ele-
mentów, co ułatwia transport. Obecnie są przygotowane do wypożyczenia: „Rolnic-
two – polski skarb”, „Praca w polskim dworze” oraz „Życie i twórczość Witolda 
Lutosławskiego”. 

Prezentacji wystaw oraz uroczystościom rocznicowym towarzyszyły rozmaite 
zajęcia dydaktyczne – wykłady, lekcje i prelekcje tematyczne, które realizowali za-
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proszeni specjaliści z różnych ośrodków naukowych oraz pracownicy muzeum. 
Dużym powodzeniem cieszyły się organizowane przez muzealników konkursy pla-
styczne dla szkół i przedszkoli o tematyce przyrodniczej. Uczestnicy – dzieci w wie-
ku od 5 do 13 lat, wychowankowie placówek oświatowych z powiatu łomżyńskiego 
oraz ościennych,wykonując prace plastyczne mieli możliwość rozbudzenia zaintere-
sowań przyrodniczych i plastycznych pozwalających wyrazić niepowtarzalność 
przyrody i odczucia estetyczne. Prace nagrodzone na konkursie prezentowano na-
stępnie na wystawach pokonkursowych w salach muzeum. Od 2005 r. młodzi twór-
cy mieli możliwość konkurować w następujących tematach: „Łąka zielony mikro-
świat” (2005), „Nocą w lesie” (2006), „Motyle mojej okolicy” (2007), na którą nade-
słano najwięcej (668) prac z 41 placówek; oraz „Nie tylko ryby są w rzekach” 
(2008). Ponadto w 2008 r. zrealizowano wspólnie z Łomżyńskim Parkiem Krajobra-
zowym Doliny Narwi konkurs plastyczny pod tytułem „Sposób na odpady”. Adresa-
tami były dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych zlokalizowanych w okolicy 
doliny środkowej Narwi. Konkurs ukierunkowano na uwrażliwienie dzieci na pro-
blem zaśmiecenia okolicy oraz propagowanie właściwej segregacji nieczystości. 
Łącznie wpłynęło 156 prac konkursowych. Popularnością cieszyły się audycje ra-
diowe transmitowane za pośrednictwem Radia Nadzieja. Programy skierowane do 
szerokiego grona odbiorców przygotowali oraz prezentowali Teresa i Mirosław Gru-
żewscy. Cotygodniowe pogadanki radiowe poświęcono tematyce przyrodniczej  
i ekologicznej. W latach 2005–2007 zrealizowano około 90 kilkuminutowych audycji.  

Innym rodzajem działalności edukacyjnej placówki były warsztaty przyrodnicze 
współorganizowane z Towarzystwem Przyrodniczym „Bocian” i ŁPKDN. Zajęcia 
przygotowano dla młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich. Od 2005 r. na obszarze 
ŁPKDN odbyły się cztery obozy w latach 2006–2009 r. W trakcie zgrupowań mło-
dzież poznawała różne gatunki zwierząt żyjących na ziemi łomżyńskiej (głównie 
nietoperze, motyle, ważki, pająki). Prowadziła obserwacje terenowe, uczestniczyła  
w działaniach związanych z czynną ochroną nietoperzy, takich jak sprawdzanie bu-
dek lęgowych i rozwieszanie nowych. Dla mniej wytrwałych przygotowano jedno-
dniowe edukacyjne wycieczki przyrodnicze, podczas których młodzież uczyła się 
rozpoznawania w środowisku naturalnym różnych gatunków zwierząt, np. motyli.  
Z uwagi na tradycje rękodzielnicze Drozdowa w sali oświatowej placówki zorgani-
zowano warsztaty hafciarskie. Odbyły się w 2006 oraz przy współpracy z Fundacją 
Narwiańską w 2009 r. W trakcie zajęć uczestnicy mieli możliwość nauki haftowania 
techniką richelieu, pod kierunkiem miejscowych twórczyń. 

Muzeum posiada bibliotekę, której podstawową funkcją jest gromadzenie i udo-
stępnianie zbioru bibliotecznego. Obecnie stan księgozbioru wynosi około 5,4 tys. 
woluminów. Zbiór uzupełnia się o wydawnictwa dotyczące nauk przyrodniczych  
(w szczególności: biologii środowiskowej, zoologii, botaniki, geografii regionu, 
ekologii i ochrony środowiska) oraz lokalnej historii. Jest on udostępniany uczniom 
szkół różnych szczebli, nauczycieli, studentów, pracowników naukowych i innych 
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osób zainteresowanych przyrodą lub historią regionu. Oprócz uzupełnień nowymi 
publikacjami muzealnicy wyszukują publikacje na rynku antykwarycznym podwyż-
szające wartość oświatowo-naukową księgozbioru o prace archiwalne, oryginalne 
dzieła związane tematycznie z działalnością publicystyczną ziemiaństwa łomżyń-
skiego, ze szczególnym uwzględnieniem członków rodziny Lutosławskich oraz osób 
z nimi związanych. 

Oprócz gromadzenia zbiorów bibliotecznych muzeum prowadzi także działal-
ność wydawniczą. Od 2005 r. wydało kilkanaście tytułów, także wznowień oraz 
kolejne numery periodyku, na łamach którego prezentowane są wyniki prac badaw-
czych pracowników oraz innych naukowców o tematyce przyrodniczej. Prace te 
poświęcono edukacji przyrodniczej, historii regionalnej, biografiom, muzealnictwu. 
W grupie wybranych publikacji, których wydawcą bądź współwydawcą było Mu-
zeum Przyrody w Drozdowie w latach 2005–2009 r. znalazły się m.in. prace autor-
stwa A. Biedrzyckiej „Nocą w lesie”; B. Turowskiej „Łąka zielony mikroświat”; W. 
Lignowskiej „Pamiętniki 1897–1918”; Izabeli z Lutosławskich Wolikowskiej „Ro-
man Dmowski, człowiek, Polak, przyjaciel” – II wydanie; R. Pawlaka „Podwodny 
świat pięciu kontynentów” – przewodnik po wystawie stałej; Anny Szczyglewskiej 
„Pub u Emila Ciorana” - tomik wierszy; Z. Pieńkowskiego „Wspomnienia”; T. i M. 
Grużewskich „Z rodziną na motyle”; W. Lutosławskiego „Metafizyka”;  
A. Schramm „Roman Dmowski w Drozdowie” – II wydanie. Prace zbiorowe to m.in 
pokonferencyjna poświęcona III konferencji naukowej na temat prof. Wincentego 
Lutosławskiego w 2006 r. „Wincenty Lutosławski – oblicza różnorodności”; Droz-
dowskie Zeszyty Przyrodnicze z. 3 oraz z. 4 poświęcony Mirosławowi Grużewskie-
mu (1964–2007); „Muzeum Przyrody w Drozdowie” – przewodnik po wystawach 
stałych muzeum z 2005 r.  

Działalności publicystycznej towarzyszyła również promocja wydawnictw, po-
legająca  przede wszystkim na zorganizowaniu w siedzibie muzeum spotkań autor-
skich, niejednokrotnie wzbogacających program otwarcia wystaw czy obchodów 
uroczystości rocznicowych łączących się tematycznie z treścią książek. Własne do-
konania publicystyczne mieli możliwość zaprezentować w salonie dworskim w 2005 r. 
m.in. Anna Szczyglewska; w 2007 – Henryk Gała, Stefania Henryka Cieszyńska, 
Zbigniew Pieńkowski, zaś w 2008 Marcin Schirmer oraz Maria Kaczyńska Wydaw-
nictwa muzeum prezentowano również poza jego siedzibą. W 2005 r. w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej dla Dzieci w Łomży odbyła się prezentacja autorska książki 
„Łąka zielony mikroświat”, na której gościem honorowym była prof. Simona Kos-
sak. W 2008 r. w Bibliotece Miejskiej w Łomży dr hab. Irena Rymwid-Mickiewicz 
zaprezentowała  „Pamiętniki 1897–1918” W. Lignowskiej, zaś w 2009 r. Barbara 
Turowska najnowsze publikacje placówki. 

Instytucja na potrzeby prezentowanych wystaw wydała drukiem foldery zawie-
rające fachowy komentarz na temat problematyki prac.  
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Od 2004 r. placówka ma własną stronę internetową dostępną pod adresem 
www.mpd.4lomza.pl. Strona jest aktualizowana na bieżąco przez cały rok, zawiera 
najświeższe informacje, artykuły tematyczne oraz archiwum. Na potrzeby tworzenia 
wirtualnego muzeum prowadzona jest archiwizacja i digitalizacja wydarzeń kultu-
ralnych towarzyszących działalności. Na stronie muzeum prezentowane są materiały 
filmowe (fragmenty muzealnych wydarzeń kulturalnych), które można obejrzeć bez 
dodatkowego oprogramowania. Nawiązano regularną współpracę ze stroną BIP 
Starostwa Powiatowego w Łomży, z portalem Regionalnego Ośrodka Kultury  
w Łomży oraz publikatorami newsowymi 4lomza.pl, lomza-echo.pl, eduskrypt.pl. 

Muzeum od początków działalności wspiera różnorodne inicjatywy społeczne. 
Siedziba stała się miejscem organizowania imprez artystycznych, o których randze 
zaświadcza stała obecność w kalendarzu wydarzeń kulturalnych, w niektórych przy-
padkach odnotowywana regularnie już od kilkunastu lat. W 2009 r. odbył się szesna-
sty raz Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża. W 2008 r. zorganizowano po raz 
dziewiąty Wieczór Pieśni Patriotycznych oraz Powiatowe Obchody Święta Niepod-
ległości. Ponadto instytucja urządza obchody rocznicowe, takie jak Światowe i Eu-
ropejskie Dni Ptaków czy Dzień Kobiet. Z palcówką związany jest również Ogólno-
polski Konkurs Wykonawczy Utworów Witolda Lutosławskiego. W dworze Luto-
sławaskich oraz kościele parafialnym w Drozdowie odbywały się w latach ubiegłych 
przesłuchania finałowe oraz koncerty laureatów.  

Instytucja jest także miejscem spotkań drużyn harcerskich. Harcerze przybywa-
ją do  miejsca narodzin dh. Szarego – ks. Kazimierza Lutosławskiego, współtwórcy 
idei harcerstwa polskiego, autora krzyża harcerskiego oraz wychowawcy pierwszych 
zastępów skautowych. Patron wielu drużyn spoczywa na cmentarzu parafialnym  
w Drozdowie. W miejscowości także odbywały się pierwsze zloty skautowe oraz 
obozy. Swoją obecnością młodzi Polacy pielęgnują tradycje oraz pamięć o współza-
łożycielu i propagatorze organizacji skupiającej w swych szeregach dzieci i mło-
dzież, niezależnie od koloru skóry, płci, wyznania czy poglądów politycznych,  
a służącej przede wszystkim wychowywaniu. W 2009 r. odbył się już po raz XVI Ogól-
nopolski Zlot dh. Szarego, III Wiosenny zlot Drużyn Harcerskich Komendy Hufca Zie-
mi Łomżyńskiej, zaś w 2008 II Zlot Drużyn „Z wizytą u ks. Lutosławskiego”. 

Szersza działalność oświatowa w ostatnich latach rozwijana jest przy wsparciu 
finansowym oraz organizacyjnym różnorodnych podmiotów, m.in. instytucji pań-
stwowych, fundacji oraz wolontariuszy i patronów. Nie bez znaczenia było w tym 
wypadku także wsparcie finansowe umożliwiające przeprowadzenie różnorodnych 
działań popularyzujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze oraz sztukę w regio-
nie łomżyńskim. Pomoc pozwoliła rozwijać współpracę przy realizacji przedsię-
wzięć przede wszystkim przez zaangażowanie młodzieży szkolnej oraz studentów, 
jak również specjalistów, w tym rzemieślników w zakresie prezentowanych zagad-
nień. Wsparcie materialne umożliwiło przygotowanie oraz zrealizowanie następują-
cych przedsięwzięć: „Gościniec edukacyjny natura i historia” (2005); „Dworskie 
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wieczory z haftem, muzyką, poezją i literaturą patriotyczną”, „Młodzi twórcy  
w salonie dworskim” (2006); „Odcienie twórczości w dworskim salonie”, „Młodzi 
muzycy grają Lutosławskiego” (2007). 

Muzeum wspiera młodych twórców przez nieodpłatne udostępnianie wnętrz 
oraz reklamę medialną. W saloniku oraz w salach oświatowych i wystaw czasowych 
istnieje możliwość zaprezentowania szerokiemu gronu odbiorców  autorskiej twór-
czości. Promuje dokonania młodych artystów zdobywających doświadczenie przed 
szerszą grupą odbiorców. Zachęca do eksponowania pomysłów. Służy fachowym 
wsparciem podczas przygotowania prezentacji. Z zaproszeń skorzystali od  2005 
roku plastycy, muzycy, śpiewacy, przyrodnicy. Nie zapomniano także o pasjonatach 
rozwijających swoje zainteresowania artystyczne jako hobby w czasie wolnym od 
zajęć zawodowych. 

Tylko w ramach programów „Odcienie twórczości w dworskim salonie” oraz 
„Młodzi muzycy grają Lutosławskiego”, jakie zrealizowano w 2007 r. studenci szkół 
muzycznych oraz zaproszeni goście, prezentowali umiejętności w oparciu o repertu-
ar zawierający m.in. utwory Witolda Lutosławskiego. Występowali: kwartet smycz-
kowy Aperto; kwartet smyczkowy Animus; Jolanta Terlecka; kwartet kameralny 
akademików z Warszawy oraz Białegostoku. Odbył się także koncert kameralny 
akademików z Warszawy oraz Łodzi; koncert kameralny uczniów Państwowej 
Szkoły Muzycznej I i II Stopnia w Łomży. A także „Nadnarwiańskie smutki” – jazz 
i blues; koncert jazzowy TRIO LIPSKI/STARACHOWSKI/LIPSKI oraz wokalistki 
Anny Kaptór;  Głosy puszczańskie – koncert śpiewaków kurpiowskich.  

Wystawy muzeum dotychczas obejrzało około 225 tys. osób. Obecnie średnia 
roczna frekwencja waha się od 10,5 do 14 tys. 

Oprócz wystaw goście korzystali z innych form aktywności placówki. Muzeal-
nicy realizowali lekcje muzealne oraz prelekcje, w których rocznie brało udział od 
1,5 do 2,5 tys. uczniów. Goście przybywali na imprezy kulturalne odbywające się  
w siedzibie – cykliczne: Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo–Łomża (1,1 tys.–1,5 tys. 
osób), Wieczór Pieśni Patriotycznych, Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wyko-
nawczego Utworów Witolda Lutosławskiego, zloty harcerskie, powiatowe obchody 
Święta Niepodległości; konferencje, otwarcia wystaw, warsztaty, koncerty itp. Nie-
zależnie od wymienionych rodzajów działalności odwiedzany jest również park 
podworski, który udostępniany jest chętnym przez cały rok od świtu do zmierzchu. 
Nie wliczając imprez organizowanych w siedzibie, rocznie odwiedza go od 3 do  
6 tys. osób. Korzystający z malowniczo położonego parku podworskiego o po-
wierzchni 3,5 ha mają do dyspozycji aleje spacerowe oraz około 40 stylizowanych 
ławek do odpoczynku. Organizowane są tu również ogniska integracyjne, na których 
jednorazowo spotyka się nawet kilkaset osób. Podsumowując niniejsze wyliczenia – 
z pozawystawienniczych form działalności instytucji korzysta rocznie około 13 tys. 
osób. 
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Muzeum rozwija również współpracę z gospodarstwami agroturystycznymi. Na 
przykład wspólnie organizuje przejażdżki dla turystów bryczką oraz zaprzęgiem 
ciągnącym platformę pasażerską z kilkunastoma widokowymi miejscami siedzący-
mi.  

By rozwijać ofertę kulturalną, muzeum oraz park podworski nadal będą podda-
wane w nadchodzących latach, zabiegom adaptacyjnym oraz renowacji. Prowadzone 
są działania w celu pozyskania środków na zagospodarowanie poddaszy siedziby. 
Wykonanie remontu generalnego elewacji i tarasów oraz schodów w parku; wymia-
nę – dachu, instalacji elektrycznych oraz stolarki okiennej zaplanowano na najbliższe 
lata. W perspektywie jest także zmiana szaty prezentowanych wystaw, a także przy-
stosowanie ich do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz obcojęzycznych m.in. po-
przez wykonanie audiodeskrypcji. Na 2010 r. zaplanowano realizację ścieżki przy-
rodniczej. Rozważane jest także zagospodarowanie przestrzeni pod wschodnim tara-
sem siedziby instytucji.  

Muzeum w okresie ćwierćwiecza działalności opracowało własny oryginalny 
program kulturalno-oświatowy. działania realizowane w czasie ostatnich pięciu lat 
funkcjonowania służyły przede wszystkim poprawie jakości świadczonych usług. 
Pozostałe inwestycje zostały ukierunkowane na poszerzenie oferty o nowe atrakcje. 
Dzięki realizowanym pracom, muzeum przystosowywano do coraz bardziej zróżni-
cowanych potrzebom odwiedzających go gości. 

 
 

Summary 
 

Natural History Museum in Drozdowo has been founded in 1984 as a branch of the Re-
gional Museum in Lomza. The institution’s Setting – the boundary between the physiological 
Eastern and Western Europe. The contact of regions with different geological structure, age, 
and origin (Kolneńska and Biebrzańska Basin, and the Valley of the Lower Narew) proved to 
be a decisive factor in the development and determination of the organizational activities of 
the institution. The museum’s original program concept assumed the development of research 
activities in order to promote issues related to fauna and flora of Lomza region most valuable 
natural part – Biebrza Marshes. The achievement weight of Drozdowo former residents 
aroused awe and respect. The history of the village has imposed on the place the cultural cen-
ter function, which should complement the various cultural actions in situated near Lomza. 
Residence - the former Lutosławski mansion – once again became a cultural center for the 
region. 



STUDIA ŁOMŻYŃSKIE 
tom XXI  ŁOMŻA 2010 

 
 
 
BARBARA FALIŃSKA (Warszawa) 

 

 

Warsztaty gwaroznawczo-kulturoznawcze  
w Augustowie 10–20 lipca 2010 
 

 
Tegoroczne warsztaty gwaroznawczo-kulturoznawcze odbywały się od 10 do 

20 lipca w Augustowie, w Bursie Zespołu Placówek Młodzieżowych przy al. Kar-
dynała Wyszyńskiego 3A, pod troskliwą opieką Dyrektora Jarosława Kwietnia, za 
co serdecznie dziękujemy. Realizacja programu naukowego rozpoczęła się od spo-
tkania w Grajewie (po drodze do Augustowa) w Urzędzie Starostwa Powiatowego, 
gdzie wcześniej, w porozumieniu starostą Jarosławem Augustowskim i wicestarostą 
Alicją Rutkowską mieliśmy zaplanowane spotkanie z osobami zainteresowanymi 
swoim regionem. Wygłoszono następujące referaty: 
1. Informacja o obozach gwaroznawczych w Niećkowie (w roku 1979) i w Woje-

wodzinie (w roku 1983) oraz o Warsztatach Gwaroznawczych w Grajewie  
(w roku 2008) i w Niećkowie (w roku 2009) – prof. Barbara Falińska (Pracow-
nia Badań Regionalnych Wszechnicy Mazurskiej w Olecku) 

2. Informacja o badaniach kultury ludowej w pow. grajewskim – dr Tomasz Ro-
kosz (Akademia Podlaska w Siedlcach) 

3. Upowszechnianie wiedzy o języku w polityce językoznawczej – prof. dr hab. 
Stanisław Gajda (Uniwersytet w Opolu) 

4. Od wieży Babel do europejskiej ligi językowej – (dr Krystyna Długosz-
Kurczabowa (Uniwersytet Warszawski) 

5. Szyk wyrazów w języku polskim – dr Elżbieta Wierzbicka-Piotrowska (Uniwer-
sytet Warszawski) 

6. Chrześcijanin a konsumpcja – ks. dr Krzysztof Kietliński (Uniwersytet Kard. 
StefanaWyszyńskiego w Warszawie) 
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7. Przewodnik multimedialny po gwarach polskich – prof. dr hab. Halina Karaś 
(Uniwersytet Warszawski) 

8. Przewodnik multimedialny jako pomoc w realizacji programu szkolnego – mgr 
Marta Sobocińska (Towarzystwo Kultury Języka, Oddział Warszawski). 
 
Po dyskusji odbyło się spotkanie z gospodarzami powiatu (przy herbacie), na 

którym ustalono zakres i perspektywę współpracy, dotyczącej badań terenowych  
i opracowywania materiałów. Powstał społeczny zespół gwaroznawczy (który być 
może zostanie przekształcony w Grajewski Oddział Towarzystwa Kultury Języka), 
liczący już 20 osób (z Jarosławem Konopką jako kierownikiem), zainteresowanych 
systematycznym udziałem w pracach redakcyjnych nad monografią językową po-
wiatu, a także nad tematycznym atlasem i słownikiem Podlasia i Suwalszczyzny. Do 
badań terenowych zostały zaproszone szkoły. Miłym prezentem – niespodzianką, 
sprawioną nam przez grajewian, była niedzielna wycieczka krajoznawcza dla 
wszystkich, którzy zdążyli już dojechać do Augustowa z różnych stron Polski,  
a także obiad-kolacja w bursie, inaugurująca nasze warsztaty w towarzystwie pana 
Franciszka Wiśniewskiego, starosty Augustowa i Alicji Rutkowskiej, wicestarosty 
Grajewa, która towarzyszyła nam w rozmowach planujących szerszą współpracę 
pod patronatem władz powiatowych i wspólne konferencje. Grupa nauczycieli  
z Grajewa pozostała z nami i włączyła się do pracy. 

Kadrę naukową, poza osobami wymienionymi w programie konferencji  
w Grajewie, uzupełniali prof. dr hab. Halina Pelcowa z Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie, prof. dr hab. Jerzy Sierociuk z Uniwersytetu Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu, prof. dr hab. Józef Porayski-Pomsta z Uniwersytetu Warszaw-
skiego (Prezes Towarzystwa Kultury Języka), dr Irena Jaros z Uniwersytetu Łódz-
kiego, dr Natalia Szydłowska z Uniwersytetu w Białymstoku, dr Edward Grott  
i dr Tomasz Malowaniec z Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie, mgr Dorota Suchocka i mgr Agnieszka Wełpa z Instytutu Języka Polskiego 
Polskiej Akademii Nauk.  

Kadra pedagogiczna, znacznie liczniejsza, składała się z nauczycieli czynnych 
i emerytowanych, z których jedni uczestniczyli już wcześniej w dokumentacji gwa-
ry, inni zdobywali dopiero doświadczenie. Mniej liczna była w tym roku grupa stu-
dentów z UKSW. 

Realizacja programu warsztatów odbywała się zgodnie z planem. Każdego 
dnia czas od śniadania do obiadu wykorzystywany był na badania terenowe, połą-
czone z nagraniami rozmów na dyktafony. Korzystając z prywatnych samochodów, 
mogliśmy podzielić się na grupy łączące zawodowych dialektologów lub kulturo-
znawców z nieprofesjonalistami, którzy w ten sposób przygotowywali się do samo-
dzielnego prowadzenia wywiadów w swojej okolicy. Badania prowadzone były 
również w obrębie Augustowa.  
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Wypełnienie kwestionariusza we wsi zajmuje kilka godzin. Nie łatwo jest dziś 
znaleźć odpowiedniego informatora – autochtona, który byłby dobrym reprezentan-
tem dla badanej miejscowości. Jeśli już uda się zrobić właściwy wybór, to nie każdy 
rozmówca bez wcześniejszego uprzedzenia może poświęcić nam aż tyle czasu  
i wtedy trzeba ponawiać przyjazd. Mieliśmy szczęście, że skorzystał z mojego za-
proszenia i odwiedził nas już na początku tygodnia wytężonej pracy Mirosław Nala-
skowski, starszy instruktor do spraw muzyki ludowej w Regionalnym Ośrodku Kul-
tury i Sztuki w Suwałkach, a także w Centrum Kultury Ludowej Suwalszczyzny  
i Przygranicza. Człowiek o ogromnej wiedzy i pasji w swojej działalności. Wielki 
społecznik. Całymi dniami był naszym przewodnikiem, nie zważając na pot lejący 
się strumieniami. Uzgadniał nasz przyjazd z kierownikami domów kultury w róż-
nych gminach, dzięki czemu wszędzie witano nas nie tylko z otwartymi rękami  
i butelkami chłodnej wody, ale także z kilkoma osobami z okolicznych wsi, najczę-
ściej spośród twórczyń ludowych (rzadziej mężczyzn). Byliśmy podejmowani  
w domach kultury w Nowince, w Lipsku i w Żarnowie II. W Żarnowie mieliśmy 
okazję przyjrzeć się różnym zespołom pieśni i tańca, w Gabowych Grądach spotkać 
się z grupą staroobrzędowców i nagrywać ich relacje przy mleku prosto  
z lodówki. Przed panem Mirkiem otwierały się nie tylko drzwi, do których pukali-
śmy bez uprzedzenia, ale i serca domowników. Wszystkim był bliski. Wszędzie był 
swój. Już się cieszymy na myśl, że za rok będzie nam przybliżał piękno ziemi suwal-
skiej i tradycje kulturowe jej mieszkańców, o których już wiemy z dotychczasowych 
kontaktów, że są życzliwi, cierpliwi i nadzwyczaj gościnni.  

Po odpoczynku poobiednim, to jest od godz. 17 – zgodnie z planem – był czas 
na rozważania teoretyczne, wysłuchanie referatów, informacji o nowych osiągnię-
ciach dialektologicznych (i nie tylko) w środowiskach naukowych i nauczycielskich, 
reprezentowanych w naszym kolektywie, słowem czas na wymianę doświadczeń 
naukowych, które odbywały się w sali szkolnej, tuż obok bursy. Po kolacji najczę-
ściej zamieniano salę na miejsce zacienione i zaopatrzone w chłodne napoje, gdzie 
nadal można było dyskutować, udzielać i słuchać rad, wskazówek bibliograficznych, 
ukazywać młodym ludziom horyzonty naukowe, zachęcać do rozwijania skrzydeł, 
wreszcie wspominać wspólnych znajomych i odpoczywać w przyjaznej atmosferze.  

Warsztaty były okazją do spotkań z przedstawicielami elity intelektualnej mia-
sta. Zainteresowali się naszymi badaniami członkowie Zarządu Towarzystwa Na-
ukowego Augustowsko-Suwalskiego, Wiceprezes i Wicestarosta, dr Jarosław Szla-
szyński i dr Andrzej Matusiewicz, wymieniliśmy się niektórymi książkami i infor-
macjami o stanie i perspektywie naszych badań, o potrzebie zorganizowania wspól-
nej konferencji i systematycznej współpracy. Znaleźli dla nas czas państwo Irena  
i Wojciech Baturowie, wybitni znawcy historii i kultury regionu. Słuchałam ich kil-
kugodzinnych relacji z podwójną przyjemnością, przypominały mi się bowiem cza-
sy, gdy ojciec pana Wojciecha, Anatol Batura był niezapomnianym kierownikiem 
mojego obozu gwaroznawczego w Augustowie. Swoje piękne wiersze prezentowała 
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nam Józefa Drozdowska, poetka, pracująca w Bibliotece Pedagogicznej w Suwał-
kach. Nie zapomniały o nas Barbara Żylińska i Lidia Dziurdzikowska i przyjechały  
z Suwałk, aby sprawdzić osobiście, czy nie potrzebujemy ich pomocy. Obie Panie  
w dużym stopniu przyczyniły się do upowszechnienia naszych badań na Suwalsz-
czyźnie.  

Odwiedzali nas również badacze gwary z Kurpiowszczyzny: Mirosław Grzyb 
(Prezes Związku Kurpiów), Grażyna Reszka (nauczycielka z Wachu, Anna 
Ogniewska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelisie, razem z córką Mariolą 
(studentką UW) i Janem Kanią. Korzystając z zaproszenia, wybraliśmy się wspólnie 
do Domu Kultury w Nowince na spotkanie z lokalnym Zespołem Ludowym. Odbyła 
się dwustronna prezentacja osób, piosenek i muzyki przy ciastach, napojach, kawie  
i herbacie, zakończona obopólnym zadowoleniem i także obopólną deklaracją  
o gotowości do współpracy, za co gościnnej pani dyrektor chciałabym w tym miej-
scu serdecznie podziękować.  

Bardzo nas ucieszył przyjazd grupy reprezentującej Sokołowskie Towarzystwo 
Społeczno-Kulturalne z prezes, Wandą Wierzchowską na czele, jedyną instytucją  
w woj. podlaskim, organizującą od kilkunastu lat corocznie wakacyjny obóz gwaro-
znawczy dla młodzieży szkolnej miejscowej i polonijnej. Towarzystwo publikuje 
ciekawe sprawozdania, było więc czego słuchać, co oglądać i nad czym się zastana-
wiać.  

Główny cel warsztatów – przeprowadzenie badań uzupełniających i spra-
wdzających w obrębie pow. augustowskiego – w dużym stopniu został już osiągnię-
ty. Mam nadzieję, że bezpośrednie kontakty z kierownikami domów i ośrodków 
kultury, towarzystw społeczno-kulturalnych z jednej strony, z drugiej zaś z nauczy-
cielami reprezentującymi określone szkoły, przyczynią się do ożywienia współpracy, 
istniejącej od dawna, ale załamującej się przez kolejne zmiany administracyjne. 

Za obiecujące osiągnięcie warsztatów można uznać powołanie seminarium  
językoznawczego w Pracowni Badań Regionalnych Wszechnicy Mazurskiej  
w Olecku. Jest ono przeznaczone dla osób zainteresowanych już od pewnego czasu 
merytorycznym opracowywaniem materiałów pochodzących z badań terenowych na 
Mazowszu, Podlasiu i Suwalszczyźnie. W przygotowywaniu jest seria monografii 
indywidualnych (mogących mieć status prac doktorskich) lub artykułów w publika-
cjach zbiorowych. W seminarium odbywającym się podczas warsztatów uczestni-
czyli i zadeklarowali swój dalszy systematyczny udział nauczyciele ze stopniem 
magistra polonistyki, pedagogiki lub kulturoznawstwa: Lucyna Bagińska, Jerzy Bia-
łomyzy, Agata Grzyb, Barbara Kiliańczyk, Jarosław Konopka, Anna Niedźwiedzka, 
Irena Paździor, Grażyna Reszka, Marta Sobocińska. Seminaria będą organizowane  
w różnych miejscowościach i łączone z konferencjami popularnonaukowymi, po-
święconymi dziedzictwu kulturowemu danego powiatu, co ułatwi i poszerzy nasz 
kontakt ze szkołami na Suwalszczyźnie i Podlasiu.  
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* 
Planując konferencję międzynarodową liczyłam na to, że prócz badaczy słow-

nictwa z innych regionów Polski wezmą w niej udział dialektolodzy z Białoruskiej 
Akademii Nauk w Mińsku, a także z innych krajów słowiańskich (Słowacja, Ukra-
ina, Chorwacja), z którymi łączą mnie zainteresowania wspólnymi obszarami gwar 
mieszanych, jak również wieloletnie doświadczenia nad opracowywaniem Ogólno-
słowiańskiego atlasu językowego. Okazało się, że ich przyjazd w proponowanym 
terminie, niestety, nie mógł być zrealizowany.  

 
** 

Nie byłoby warsztatów w Augustowie, gdyby Łomżyńskie Towarzystwo Na-
ukowe im. Wagów nie zajęło się stroną organizacyjną od początku do końca. Dyrek-
tor Elżbiecie Żegalskiej, księgowej Zofii Kossakowskiej, a także urzędom akceptują-
cym i wspierającym nasze regionalne badania należą się słowa wdzięczności, które 
składam w imieniu własnym i wszystkich uczestników. 
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GABRIELA SZCZĘSNA (Łomża) 

 

 

W hołdzie i pamięci wybitnych archiwistów 
 

 
Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów oraz Archiwum Polskiej 

Akademii Nauk w Warszawie, w dniach 12–13 października 2010 roku, zorganizo-
wały w Łomży konferencję naukową pt. „Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie 
społeczeństwa”. Gospodarzem obrad, którym przewodniczyła dyrektor Archiwum 
PAN dr Hanna Krajewska, było jak zwykle gościnne II Liceum Ogólnokształcące 
im. Marii Konopnickiej.  

Referaty przedstawili: prof. dr hab. Władysław Stępniak (Naczelna Dyrekcja 
Archiwów Państwowych) – „Dziedzictwo dokumentacyjne instytucji społecznych  
i osób fizycznych w strukturze narodowego zasobu archiwalnego”; dr Hanna Kra-
jewska (Archiwum PAN) – „Rola archiwum PAN w pozyskiwaniu spuścizn uczo-
nych”; mgr Jolanta Stasiak (Archiwum PAN) – „Spuścizny archiwistów w zasobie 
Archiwum PAN”; mgr Anna Grzebieluch (Archiwum PAN) – „Kolekcja medali  
w Archiwum PAN”; dr Anna Krzemińska (Archiwum IF PAN w Krakowie) – „Ar-
chiwalia proweniencji prywatnej a tzw. własność intelektualna”; mgr Anita Chod-
kowska (Archiwum PAN) – „Spuścizna Piotra Bańkowskiego jako źródło do badań 
historycznych”; mgr Małgorzata Osiecka (Archiwum Główne Akt Dawnych) – „Wi-
told Suchodolski – zapomniany strażnik ochrony dóbr kultury w latach 1919 – 
1945”; mgr Leszek Taborski (Muzeum Północno-Mazowieckie w Łomży) – „Piotr 
Bańkowski o Witoldzie Suchodolskim”; dr Anna Laszuk (Naczelna Dyrekcja Ar-
chiwów Państwowych) – „Internetowa prezentacja dokumentów dotyczących Łom-
ży”; ks. prof. Witold Jemielity (Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży) – „Lata 
szkolne Piotra Bańkowskiego; mgr Tadeusz Radziwonowicz (Archiwum Państwowe 
w Suwałkach) – „Łomżyńscy i suwalscy archiwiści w okresie międzywojennym”; 
mgr Danuta Bzura (Oddział Archiwum Państwowego w Łomży) – „Mniej znani 
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archiwiści łomżyńscy”; mgr Marek Kietliński (Archiwum Państwowe w Białymsto-
ku) – „Kierownicy i dyrektorzy Archiwum Państwowego w Białymstoku”; mgr 
Donata Godlewska (Łomża) – „Adam Stebelski (1894–1969) – historyk i archiwista, 
dyrektor AGAD w latach 1939–1953”. Swoistym Dopełnieniem konferencji była 
„Kolekcja Piotra Bańkowskiego w Łomży”, zaprezentowana przez doc. dr hab. Do-
rotę Rembiszewską (Instytut Slawistyki PAN w Warszawie).  

Właśnie prof. Piotr Bańkowski (1885–1976), wybitny archiwista, związany  
z ziemią łomżyńską, z oczywistych względów, był „głównym bohaterem” konferen-
cji, którą poprzedziła wystawa jego pamięci, w siedzibie Łomżyńskiego Towarzy-
stwa Naukowego im. Wagów. Na ekspozycję złożyły się najróżniejsze dokumenty 
Profesora z różnych okresów życia i pracy, a także obrazujące historię Polski  
w różnych dziedzinach: m.in. fotografia z krewnymi wykonana przed jego domem 
rodzinnym w Wysokiem Mazowieckiem, zdjęcia przyjaciół, akwarelowy portret 
autorstwa Janiny Czerwijowskiej (siostrzenicy Kazimiery Iłłakowiczówny), koperta 
z fragmentami dziennika pisanego w czasie Powstania Warszawskiego, paszport 
wystawiony przez Niemców w 1918 roku w Warszawie i dowód tożsamości wysta-
wiony przez Niemców w 1944 roku w Kielcach, ulotki wojenne, banknoty z okresu 
Polski Odrodzonej, legitymacje służbowe, ba, nawet bilety kolejowe! Na wystawie 
pokazane zostały także łomżyniana obrazujące związki Profesora z miastem (tu 
uczył się w gimnazjum), jak plan Łomży wydany w czasach zaboru rosyjskiego, czy 
paszport wystawiany mieszkańcowi guberni łomżyńskiej.  

Ekspozycja zorganizowana została w szczególnym miejscu: Gabinecie im. Ja-
niny i Piotra Bańkowskich, w którym znajduje się wspaniała kolekcja Profesora, 
zapisana Łomżyńskiemu Towarzystwu Naukowemu im. Wagów (którego był 
współzałożycielem), w testamencie sporządzonym 17 maja 1973 roku. Było to od-
zwierciedlenie uczuć Profesora wobec Łomży, gdzie spędził gimnazjalne lata i uczył 
się patriotyzmu. W ten sposób wyraził także nadzieję na przyczynienie się do przy-
wrócenia rozwoju kulturalnego miasta, zapoczątkowanego w czasach jagiellońskich. 
Wyraził nadzieję, by jego zbiory stały się „jednym z fundamentów pracy naukowej  
w jego mieście gimnazjalnym”. Na kolekcję zapisaną ŁTN składają się bogaty księ-
gozbiór z XVI–XX wieku (m.in. z zakresu historii, historii literatury, historii sztuki, 
archiwoznawstwa, pamiętnikarstwa), meble, obrazy, przedmioty dekoracyjne (porce-
lana, ceramika, szkło).  

Nietypowym akcentem konferencji, a tym samym nietypowym hołdem złożo-
nym prof. Piotrowi Bańkowskiemu, było zaprezentowanie... komiksu pt. „Archibo-
hater czyli długie życie Piotra B.”, wydanego przez Polskie Towarzystwo Archiwal-
ne i Archiwum Polskiej Akademii Nauk. Na komiks składają się ilustracje oraz wy-
bór tekstów Profesora, dotyczących jego życia i pracy naukowej.  

Materiały z konferencji pt. „Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeń-
stwa” wydane zostaną drukiem w odrębnej publikacji Łomżyńskiego Towarzystwa 
Naukowego im. Wagów, w roku 2011.  
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Krzysztof Sychowicz, Urząd Bezpieczeństwa  
w Łomży – powstanie i działalność (1944–1956), 
Wyd.: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku,  
Białystok 2009, 496 s. 

 
 

Po książce Tomasza Dudzińskiego i Krzysztofa Sychowicza o funkcjonariu-
szach UBP w Grajewie1, której recenzję opublikowano w ostatnim tomie „Studiów 
Łomżyńskich”2, badacze i miłośnicy najnowszych dziejów Polski północno-
wschodniej otrzymali kolejną pracę dotyczącą problematyki budowanego po wojnie 
aparatu represji. Tym razem historyk z Instytutu Pamięci Narodowej dr Krzysztof 
Sychowicz skoncentrował się na powstaniu i działalności Powiatowego Urzędu 
Bezpieczeństwa Publicznego (Urzędu ds. Bezpieczeństwa Publicznego) w Łomży  
w latach 1944–1956.  

Autor przystępując do pisania pracy postawił sobie następujące zadanie: Książ-
ka ta powstała po to, aby przypomnieć minione wydarzenia, o których przez wiele lat 
nie można było lub bano się mówić nawet w gronie najbliższych. One także są naszą 
historią i bez wiedzy o nich w dalszym ciągu mielibyśmy do czynienia z karykaturą,  
a nie rzeczywistym obrazem przeszłości. Publikacja ta przedstawia działania funk-
cjonariuszy UB oraz losy mieszkańców ziemi łomżyńskiej, którzy poznali na własnej 
skórze, na czym polega demokracja w rozumieniu systemu komunistycznego […]. 
Mam nadzieję, że książka ta dostarczy […] przynajmniej kilku nieznanych dotąd 
informacji oraz da początek innym opracowaniom poświęconym tym terenom (s. 18).  
__________ 
 
1 T. Dudziński, K. Sychowicz, Ludzie grajewskiej bezpieki (Zarys problematyki), Grajewo 2008.  
2 W. Brenda, rec: Ludzie grajewskiej bezpieki (Zarys problematyki). T. Dudziński, K. Sychowicz, Graje-

wo 2008, „Studia Łomżyńskie” t. XX, Łomża 2009, s. 212–216. 
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Czy tak zakreślony cel został zrealizowany?  
Wypada zacząć od struktury książki. Krzysztof Sychowicz ułożył zebrany przez 

siebie materiał w dwóch głównych częściach. Pierwsza to omówienie kolejnych eta-
pów tworzenia i funkcjonowania łomżyńskiej bezpieki w latach 1944–1956. Najpierw 
chronologicznie przedstawia funkcjonowanie tej instytucji wyodrębniając poszczegól-
ne okresy. Początkowy jest wyznaczony przez utworzenie na zajętych przez Armię 
Czerwoną terenach Białostocczyzny powiatowych urzędów bezpieczeństwa. Łomżyń-
ski UB powstał w październiku 1944r. i początkowo był zlokalizowany w Zambrowie. 
Dopiero w lutym 1945r. został przeniesiony do Łomży. W tym czasie urząd przygoto-
wywał się do walki z podziemiem, które w znacznym stopniu nadawało ton ówczesnej 
rzeczywistości w regionie. Oddziały partyzanckie rozbrajały (a często wcześniej obsa-
dzały swoimi ludźmi) posterunki MO, likwidowały agenturę, osoby współpracujące  
z Sowietami w latach 1939–1941 oraz członków PPR. Wprawdzie można mówić  
o pewnych osiągnięciach aparatu represji na tym polu, ale to konspiracja kontrolowała 
powiat i w niej znaczna część społeczeństwa lokowała swoje sympatie. Maj 1945 roku 
został przez autora uznany za koniec tego początkowego okresu działalności łomżyń-
skiego UBP.  

Wraz ze schyłkiem wojny na teren powiatu komuniści przerzucali większe jed-
nostki (w tym sowieckie), w celu opanowania sytuacji. Od czerwca zaczął się nowy 
etap pracy PUBP, przez autora wyodrębniony w rozdział Zwalczanie podziemia anty-
komunistycznego. Wynika z niego, że konspiracja nadal była głównym celem działania 
aparatu represji aż do czerwca 1946 r.  

Wiosna 1946 r. to przygotowania do zabezpieczenia wielkiej kampanii politycz-
nej (czy raczej policyjnej?) jaką było tzw. referendum ludowe, a po nim wybory do 
Sejmu Ustawodawczego. Także i tu historyk największą wagę przywiązuje do ukaza-
nia skali rozpracowywania przez UB podziemia. Konspiracja nadal stanowiła główną 
siłę, zrzeszającą przeciwników „władzy ludowej”. Autor poświęca również nieco 
uwagi dokonywanej przez bezpiekę ocenie nastrojów społecznych i kontrolowaniu 
składu komisji wyborczych.  

Początek kolejnego etapu wyznacza amnestia w lutym 1947 r. Sychowicz nazywa 
ten okres dobijaniem podziemia. Określenie można uznać za zasadne. Wprawdzie 
oficjalnie amnestia została przez komunistów ogłoszona po to, aby po wyborach 
umożliwić przeciwnikom wyjście z konspiracji i zalegalizowanie się w nowej rzeczy-
wistości, ale przecież to właśnie ujawnianie dostarczyło aparatowi represji informacji, 
umożliwiających kontynuowanie prześladowań. Tak było również w Łomżyńskiem, 
gdzie z amnestii skorzystała zdecydowana większość żołnierzy WiN, jak również 
spora część NZW.  

Oczywiście nie oznaczało to końca nielegalnej działalności niepodległościowej. 
W terenie pozostały oddziały, które świadome amnestyjnego podstępu kontynuowały 
walkę. Dołączali do nich ludzie, mimo ujawnienia, odczuwający zagęszczającą się 
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atmosferę. Jednym z nich był Czesław Czyż „Dzik”3, który w 1949 r. zdezerterował  
z wojska i utworzył własny oddział na terenie Łomżyńskiego. Do likwidacji grupy 
„Dzika” bezpieka wykorzystała byłego żołnierza konspiracji Wacława Snarskiego 
kryptonim „Księżyc”, później jeszcze wielokrotnie ułatwiającego rozpracowywanie 
ostatnich oddziałów. To niestety nie jedyny taki przypadek, gdy byli członkowie pod-
ziemia zostali zmuszeni do podjęcia współpracy z systemem represji. Snarskiego UB 
wykorzystało także m.in. w działaniach przeciwko mjr. Janowi Tabortowskiemu 
„Bruzdzie”4. Śmierć jego zastępcy i następcy ppor. Stanisława Marchewki „Ryby”  
w 1957r. Sychowicz uznał za symboliczny koniec działań rozpoczętych z chwilą przy-
bycia na te tereny przedstawicieli władzy ludowej, wspieranych przez wojska sowiec-
kie. Według niektórych danych, we wspomnianym okresie przeszło przez więzienia  
i areszty lub było represjonowanych w inny sposób przez komunistów ok. 25 proc. 
mieszkańców pow. łomżyńskiego (s. 128). 

Tych 25% nie stanowili tylko represjonowani żołnierze antykomunistycznego 
podziemia. To także przedstawiciele legalnych organizacji czy poszczególnych grup 
społecznych uznanych przez nową władzę za wroga, z jakichś – głównie ideologicz-
nych – powodów. Szczególne natężenie tych działań wobec całych warstw społecz-
nych nastąpiło po rozbiciu głównych sił konspiracyjnych. Stąd niektórzy historycy 
dopiero okres zapoczątkowany w 1948 r. nazywają klasycznym stalinizmem. Jednak  
z zestawienia działań łomżyńskiego UB wobec ludności wiejskiej, wobec Kościoła czy 
środowisk oświatowych (a o tym traktują osobne rozdziały w książce) wynika, że 
miały one miejsce już w pierwszych latach powojennych. Początkowo pretekstem były 
podejrzenia o związki z podziemiem. Oczywiście w kolejnych latach działania repre-
syjne znacznie się nasilały, co należy wiązać z oficjalną polityką PPR/PZPR zmierza-
jącą do likwidacji prywatnej własności na wsi, czy ograniczenia wpływów religii  
w życiu publicznym i kształtowaniu młodego pokolenia Polaków. Ta walka z religią 
została przez autora książki o UBP w Łomży ukazana nie tylko przez pryzmat działań 
wymierzonych w Kościół rzymsko-katolicki, ale także wobec innych wyznań, np. 
Świadków Jehowy. Odbywało się to w ramach realizacji wielkich politycznych projek-
tów władzy, która w ten sposób, metodami siłowymi, usiłowała „przebudować” społe-
czeństwo i stworzyć „nowego człowieka”.  

Siłą rzeczy takie kampanie toczyły się na wielu frontach powojennej rzeczywisto-
ści. Jednym z nich był front młodzieżowy. Stąd tak wielką wagę przykładano do od-
działywania na szkołę przełomu lat czterdziestych i pięćdziesiątych. Było to możliwe 
m.in. na skutek unifikacji ruchu młodzieżowego i powstania Związku Młodzieży Pol-
skiej. Reakcją młodzieży na tę politykę był wzrastający przypływ fali konspiracji mło-
dzieżowej. Takie organizacje powstawały również na ziemi łomżyńskiej (np. „Bracia 
Atomów”, Polska Armia Powstańcza). Zresztą nie trzeba było tworzyć nielegalnej 
organizacji, żeby znaleźć się w kręgu zainteresowań bezpieki. Młodzi ludzie trafiali do 
__________ 
 
3 S. Poleszak, Podziemie antykomunistyczne w Łomżyńskiem i Grajewskiem (1944–1957), Warszawa 

2007, s. 413; W. Brenda, Partyzant znad Biebrzy i Pisy, „Debata” nr 5, maj 2010, s. 31–32. 
4 S. Poleszak, Jeden z wyklętych. Major Jan Tabortowski „Bruzda”, Warszawa 1998, s. 233.  
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aresztu za przyjmowanie „wrogiej postawy”, uszkodzenie portretu Stalina itp. Ileż  
w książce przykładów łamania charakterów, wybijania zębów, przykładów donosiciel-
stwa, którego ofiarami stawali się młodzi ludzie. To na tym właśnie polegała socjali-
styczna pedagogika, którą aktywiści z ZMP i PPR/PZPR nieraz realizowali ramię  
w ramię z „towarzyszami z bezpieczeństwa”.  

Dotykało to także nauczycieli – dla władzy nie dość wiarygodnych, bo powiąza-
nych z dawną opozycją lub podziemiem, wywodzących się z „niewłaściwej klasy”, bo 
uczących prawdy lub po prostu – z jakiegoś powodu podpadających donosicielom lub 
działaczom partyjnym czy młodzieżowym.  

Zresztą w obszarze zainteresowania bezpieki znajdowały się także inne środowi-
ska. Czasem byli to sprawcy przestępstw gospodarczych lub osoby podejrzane o oku-
pacyjną współpracę z Niemcami, innym znów razem robotnicy niezadowoleni z sytu-
acji płacowej, albo repatrianci z Anglii. Łomżyńskie UB uczestniczyło w śledztwie  
w sprawie zabójstw dokonywanych na Żydach w Jedwabnem po rozpoczęciu wojny 
sowiecko-niemieckiej, ale zbierało także donosy o przypadkowych wypowiedziach, 
krytycznych wobec ludowego Wojska Polskiego czy państwowych i partyjnych przy-
wódców. Zwalczano obcy wywiad (można sobie zadać pytanie, na ile urojone były 
oskarżenia o współpracę wywiadowczą z państwami imperialistycznymi?), wspólnie  
z PPR ustalano obsadę stanowisk w Radach Narodowych czy administracji, intereso-
wano się funkcjonowaniem ORMO, zabezpieczano wybory w 1952 r. i lokalne zebra-
nia. Krzysztof Sychowicz zebrał wiele takich przykładów w rozdziale Przeciw społe-
czeństwu. Wprawdzie niektóre z tych „czynów przestępczych” kwalifikowały się do 
miana rzeczywistych wykroczeń, to jednak okoliczności towarzyszące zbieraniu in-
formacji, śledztwu, przesłuchaniom i w końcu rozprawom sądowych często każą histo-
rykowi wątpić w rzetelność podejmowanych przez UB czynności. 

Właśnie przykładom metod śledczych poświęcony został osobny rozdział  
w książce. Autor skoncentrował się przede wszystkim na towarzyszących przesłucha-
niom torturach. Groźby wobec aresztowanych i ich rodzin, przesolone śledzie i zakaz 
spożywania wody, pozbawianie snu, bicie, wreszcie zabójstwa, przewijają się zresztą 
na wielu stronicach recenzowanej pracy.  

Tyle w pierwszej, opisowej części Urzędu Bezpieczeństwa w Łomży. Część druga 
to Informator personalny. Składa się nań zestawienie 297 sylwetek, które w latach 
1944–1956 przewinęły się przez łomżyńską bezpiekę. To bardziej noty biograficzne 
niż biogramy. Zawierają podstawowe dane osobowe, wyszczególniony przebieg służ-
by, wykaz awansów i odznaczeń. Te krótkie informacje zebrano na podstawie teczek 
personalnych przechowywanych w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej. Niemal 
każda została opatrzona fotografią młodego człowieka, który oddał się w służbę zbrod-
niczej instytucji. Polacy, Białorusini, Żydzi. Katolicy, prawosławni, wyznawcy juda-
izmu i bezwyznaniowcy. Mężczyźni, kobiety. Niektórzy w mundurach. W większości 
członkowie PPR/PZPR lub ich młodzieżowych przybudówek, związani z ideą komu-
nistyczną dopiero w czasach powojennych. Wykształcenie – najczęściej kilka klas 
szkoły powszechnej… Co sprawiało, że decydowali się na taką właśnie służbę? Kiedyś 
wyjaśniano to wiarą w nową ideę lub chęcią osiągnięcia tzw. awansu społecznego.  
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A może po prostu powinniśmy używać wyrazu kariera? Tłumaczenia można by szu-
kać w poczuciu bezkarnego panowania nad ludzkim życiem i śmiercią? Zaczadzeniu 
śmiercią? Wciąż czekamy na badania, które pozwolą scharakteryzować tę grupę spo-
łeczną, opisać ją, znaleźć wspólny mianownik (ale także różnice) z innymi funkcjona-
riuszami systemu… 

W tym miejscu warto wrócić do podstawowego celu, jaki przyświecał autorowi 
podczas pisania książki. Czy ten cel zakreślony przez niego we Wstępie (i zacytowany 
na początku tej recenzji) został zrealizowany? 

Przede wszystkim należy podkreślić, że książka na temat łomżyńskiego UB jest 
pierwszym, a więc pionierskim opracowaniem dotyczącym tej tematyki. Wprawdzie 
wcześniej pojawiały się informacje o aparacie represji m.in. w publikacjach o podzie-
miu niepodległościowym po 1945 r. (dzięki badaniom z ostatnich dwudziestu lat ich 
wyszczególnienie mogłoby zapełnić kilkustronicową listę), ale dopiero praca K. Sy-
chowicza stanowi próbę kompleksowego – opartego na imponującym materiale źró-
dłowym – podejścia do problemu. Stąd mnóstwo nowych faktów, zestawień ilościo-
wych, nazwisk, kryptonimów operacji i tajnych współpracowników. Dzięki wykorzy-
staniu cyklicznych sprawozdań bezpieki zyskujemy wgląd w najważniejsze dla tej 
instytucji sprawy, podejmowane działania, priorytetowe przedsięwzięcia. Aby prze-
brnąć przez ten faktograficzny gąszcz, czytelnik musi się wykazać cierpliwością. Może 
byłoby mu łatwiej, gdyby autor częściej podejmował próby ukazania szerszego tła 
opisywanych zjawisk?  

Niekiedy brakuje przybliżenia związków między omawianymi wydarzenia- 
mi, czasem społecznych, gospodarczych czy politycznych skutków. Przykładowo 
wzmianka o tworzeniu partii politycznych w powiecie łomżyńskim (s. 24–25) nie 
pozwala dowiedzieć się, w jakim zakresie w ten proces zaangażowani byli towarzysze 
z „bezpieczeństwa” lub werbowana przez nich agentura. Nieco mocniej to zaangażo-
wanie widać w odniesieniu do Polskiego Stronnictwa Ludowego, gdzie autor podaje 
przykłady torpedowania działalności tej partii. Wśród nich – bezpośrednie groźby 
skierowane przez funkcjonariusza UBP Stanisława Szyszkowskiego pod adresem 
uczestników pierwszych zebrań organizacyjnych, a także wtargnięcie przez „niezna-
nych sprawców” do partyjnego lokalu w grudniu 1945 r. A przecież wątek represji 
wobec PSL powinien zostać pociągnięty dalej, o ile oczywiście dostępne materiały 
archiwalne na to pozwalają. Tymczasem nie jest łatwo znaleźć informację, na przykład 
w jaki sposób odbywał się proces werbunku agentury w tym środowisku, jak UB przy-
stąpił do procesu likwidacji tej partii, kiedy to nastąpiło, czy oddziaływano „operacyj-
nie” na działaczy partii Mikołajczyka, aby wstępowali do SL itp.  

Z kolei przy omawianiu funkcjonowania łomżyńskiej bezpieki, ewolucji struktury 
tego urzędu, kadr zabrakło bardziej szczegółowego przekazu na temat wewnętrznych 
mechanizmów panujących w tej instytucji, wzajemnych relacji między poszczególny-
mi referatami, sekcjami, znaczenia wewnętrznej organizacji partyjnej PPR/PZPR, 
zjawiska przestępczości wśród pracowników, wreszcie roli, jaką odegrali co ważniejsi 
funkcjonariusze w nadawaniu tonu całej pracy. Być może nie ułatwia takich ustaleń 
istniejąca baza źródłowa, choć przecież te przypadki, które przytacza w książce Sy-
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chowicz, wydają się wystarczająco smakowite. Przywołam tu casus funkcjonariusza 
Eliasza Trokenheima, powiązanego z grupą oszustów z „branży” pozyskiwania poży-
dowskiego mienia w Jedwabnem. Zarzutów i skarg na Trokenheima było w latach 
czterdziestych tak dużo, że w końcu stanął przed sądem i został skazany na kilka lat 
więzienia. Na ile to był przypadek odosobniony? Także pochodzące z raportów infor-
macje na temat umiejętności zawodowych i kondycji moralnej ubeków wskazują na 
istotny rys charakteryzujący pracę urzędu. Być może dałoby się zeń więcej wywnio-
skować, gdyby te fragmenty doczekały się bliższej analizy (w rozdziale Metody śledcze 
pojawia się głównie wątek łamania prawa przez funkcjonariuszy). 

Warto byłoby również szerzej zastanowić się nad rolą tzw. aparatu bezpieczeń-
stwa w budowaniu powojennej rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce. Czy 
zawężała się tylko do zbierania informacji od sieci agenturalnej i represji? Skądinąd 
wiadomo, że w niektórych regionach kraju – zwłaszcza tam, gdzie przed 1939 r. nie 
było większych wpływów partii komunistycznej, to właśnie funkcjonariusze UB sta-
nowili bazę, na której po wojnie opierano struktury nowej partii i nowej władzy. Bez 
nich Polska Partia Robotnicza nie miałaby szans zaistnienia na lokalnym rynku poli-
tycznym. Przyjmowana przez społeczeństwo co najmniej z rezerwą, nie potrafiła bu-
dować trwałych, powiatowych czy gminnych struktur. Stosowany przez UB terror, 
niszczenie podziemia i legalnej opozycji, nie tylko eliminował wrogów. On otwierał 
przed PPR możliwości pozyskiwania nowych członków oraz tworzenia komórek i ko-
mitetów. Napływający do nich materiał ludzki (znaczny procent tych wczesnych 
członków PPR stanowili właśnie funkcjonariusze) oceniano bardzo nisko, niemniej 
jednak stanowił podstawę do jakichkolwiek działań politycznych, organizacyjnych  
i propagandowych. Na tym początkowym etapie tzw. Polski Ludowej personalne 
związki struktur PPR i UB wydają się niekwestionowane. Do takich regionów należały 
m.in. sąsiadujące z Łomżyńskiem powiaty mazurskie5 czy kurpiowskie6. Czy tak było 
również w powiecie łomżyńskim?  

Na to pytanie książka nie dostarcza nam jasnej odpowiedzi, pozwalającej na 
określenie udziału łomżyńskich ubeków w tworzeniu PPR. Dowiadujemy się z niej 
tylko (na podstawie doniesień WiN), że we wrześniu 1946 r. (a więc już po referen-
dum, w którym rzekomo zwyciężyła) partia liczyła w powiecie tylko 143 członków, 
z tego w Łomży 89! Jaki procent wśród ogółu członków łomżyńskiej PPR stanowili 
funkcjonariusze UB, nie wiemy. Sychowicz pisze jedynie, że wszyscy członkowie 
utrzymywali też bliższe kontakty z UB i MO, a co aktywniejsi byli zaopatrzeni w broń 
i granaty (s. 24).  
__________ 
 
5 W. Brenda, „Najważniejsze są kadry…”. Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim  

w świetle dokumentów, „Masovia” t. 10, Giżycko 2007, s. 107–167; Tenże, Początki PPR w woje-
wództwie olsztyńskim (1945–1946), [w:] Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne, pod redakcją 
naukową A. F. Barana, Warszawa–Białystok 2009, s. 187–219 Tenże, Polska Partia Robotnicza  
w powiecie Pisz (1945–1948). Próba zarysu, „Znad Pisy” 2004/2005, nr 13–14, s. 142–177.  

6 Powiat Ostrołęka. Materiały z sesji naukowej „Powiat Ostrołęka w pierwszej dekadzie rządów komuni-
stycznych” zorganizowanej 23 października 2008 r. przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej  
w Warszawie i prezydenta Ostrołęki, Warszawa 2009.  
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Interesujące wydawałoby się także wykazanie, czy? i jaką? – rolę w SL, PPS 
czy SD, podejmujących współpracę z komunistami, odgrywała agentura uprzednio 
zwerbowana przez Urząd Bezpieczeństwa. Oczywiście zasygnalizowane pytania 
mają szansę doczekać się odpowiedzi dzięki kontynuowaniu badań zarówno nad 
problematyką aparatu represji, jak i życia politycznego oraz wzajemnych powiązań 
tych dwóch sfer powojennej rzeczywistości w powiecie łomżyńskim.  

Wyszczególnienie tych pytań wcale nie umniejsza wartości recenzowanej pozy-
cji. Książka dr. Krzysztofa Sychowicza stanowi bardzo cenne opracowanie, które 
porusza wiele zaniedbywanych dotąd wątków badawczych. Przybliża czytelnikom 
dzieje jednej z najważniejszych instytucji, oddziaływujących na losy regionu i jego 
mieszkańców w latach 1944–1956.  
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Jan Truszkowski, Urodzeni na Syberii, 
Rajgród 2010, s. 199 

 
 

Ostatnia niedziela czerwca 2010 roku przywiodła do Nowogrodu liczną repre-
zentację osób stowarzyszonych w łomżyńskim oddziale Związku Sybiraków, ich 
bliskich oraz zaproszonych gości. Wyróżnioną w tym dniu w sposób szczególny 
grupą byli ci członkowie Związku, którzy urodzili się na Syberii, ponieważ to towa-
rzyskie spotkanie połączono z promocją książki Urodzeni na Syberii Jana Truszkow-
skiego, emerytowanego nauczyciela historii z Rajgrodu. 

Pan Jan podjął się trudu wysłuchania, a następnie spisania zwierzeń, relacji i 
wspomnień swoich informatorów – Sybiraków, których los od początku był związa-
ny z „nieludzką ziemią”, ponieważ urodzili się na niej, kiedy ich matki zostały wy-
wiezione do „Rosji”. Autor prezentowanej książki stwierdza, że w swojej publikacji 
przedstawił ludzkie losy, które „są zapisem - świadectwem cierpienia” licznej grupy 
Polaków. „Pozwolił mówić głosom, które na długie lata były zamknięte w szkatule 
wspomnień, ukrytych gdzieś na dnie duszy”, aby „uchronić od zapomnienia ich 
tragiczne losy”.  

Książka Jana Truszkowskiego zawiera szesnaście dłuższych i krótszych opowie-
ści o losach rodziny: Żyłków, Lewandowskich, Ziejów, Wojewodów, Gutowskich, 
Podbielskich, Dębowskich, Kozikowskich, Sienkiewiczów, Rybaków, Sławieckich i 
Wyszyńskich, Tiepłowów, Szleszyńskich i Frąckiewiczów. Każda z przywołanych 
historii rodzinnych ukazuje niezwykłe doświadczenia ludzi, którzy zdani na siebie, 
własne siły, wśród obcych, tak daleko od rodzinnego domu byli zmuszeni poddać się 
okrutnym zasadom działania sowieckiej władzy – bezwzględnej i wymagającej. 
Pamięć informatorów, przedstawicieli wymienionych wyżej rodzin przywoływała 
liczne postacie bliskich: matek, ojców, sióstr, braci, wujów, stryjów, ciotek, stryje-
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nek, babć... (wiele spośród nich już nie żyje), ale także ludzi sobie obcych: Polaków i 
Rosjan, których los z nimi połączył w doli i w niedoli. Ludzka pamięć i serce wiodły 
wspomnienia w odległe miejsca i czasy ku, niemal namacalnemu, poczuci cierpienia, 
krzywdy, bezsilności, chłodu i głodu.  

Przejmują dzieje rodziny pani Niny Żyłko, „urodzonej w syberyjskiej tajdze, na 
łonie natury 17 sierpnia 1941 roku pod siołem Biały Jar w rejonie kołbaszewskim”, 
koło Nowosybirska. Zadziwia niezwykła odwaga jej matki, Anastazji, która powiła 
ją w lesie, „na zielonej trawie, pośród wysokich, syberyjskich drzew” przy wsparciu 
Rosjanek. Pani Anastazja sama odgryzła pępowinę, gdy okazało się, że nie ma jej 
czym odciąć. Dzielna matka urodziła córkę w „leśnej stajence”, przezwyciężając 
wszelkie niedogodności przy pomocy dobrych, życzliwych kobiet, współtowarzy-
szek niedoli. Uczy pokory i matczynej miłości postawa babci Ani, którą w swoich 
wspomnieniach przywołała pani Nina. Ta opowieść to swoisty hołd złożony kobie-
tom, których bohaterstwo miało siłę ocalania, wiodło do zwycięstwa.   

Niezwykłe doświadczenia rodziny Tiepłowów, której losy powiązane są z prze-
życiami Ryszarda Pokropowicza z Elżbiecina, opowiedziała panu Janowi pani Kata-
rzyna. Jej ojciec wrócił do Polski po 50. latach, a wywieziony został na Syberię 10 
lutego 1940 roku. Opowieść o swoim ojcu snuje córka Pokropowicza z jego małżeń-
stwa z Rosjanką. Przywołuje ona dzieje swego ojca i mówi o swoim trudzie powrotu 
do Polski, zmaganiach z rosyjską biurokracja i życzliwości Polaków ze Śniadowa, 
gdyż ich dobra wola, zrozumienie, współczucie i wsparcie finansowe pomogły jej 
zamieszkać i zagospodarować się wraz z rodziną w Polsce.  

Wzrusza też czytelnika opowieść o losach pana Adama Frąckiewicza. Urodził 
się on w Martuku, w Kazachstanie, gdzie w łonie matki znalazł się wraz ze swoim 
czteroletnim bratem Stasiem. Wrócił razem z bratem do Polski dzięki odwadze i 
dobrej woli pani Adeli Ostrowskiej. Jego matka zginęła i ślad po niej zaginął. Osie-
roceni chłopcy wrócili do ojca, do Bronowa. Tu był ich rodzinny dom bez mamy, 
którą zabrała im na zawsze wojna, historia, źli ludzie... Konsekwencje osierocenia 
wpisały się na zawsze w życie wojennych sierot. 

Książka Urodzeni na Syberii nie pretenduje do miana tekstu literackiego. Stano-
wi ona w swojej wierności i subiektywności opisanych zdarzeń dokument. Przede 
wszystkim zachowuje autentyzm przeżyć zakodowanych w świadomości ludzi do-
świadczonych okrucieństwem wojny. Pokazuje postawy kobiet i mężczyzn, pragnie-
nia dzieci, ludzkie tęsknoty, ograniczenia i siłę, uczucia, wolę trwania i przetrwania, 
ogromną moc wiary, nadziei i miłości. J. Truszkowski w swojej publikacji ofiarował 
czytelnikom fragmenty prawdy o deportacjach, prawdziwą historie o wojnie, w któ-
rej uczestniczyły też kobiety i dzieci, dziś dorośli ludzie noszący w sobie jarzmo 
przeszłości.  

Nie wątpię, że omawiana książka jako świadectwo doświadczeń „Sybiraków”, 
często naszych bliskich, sąsiadów, znajomych jest wartościową i potrzebną publika-
cją. Wzbogaca ona wiedzę o przeszłości, ukazuje historię z perspektywy indywidu-
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alnych doświadczeń osób bliskich: łomżan, piątniczan, zambrowian, bronowian..., 
wyostrza widzenie tamtej rzeczywistości. Poprzez szczerość zarejestrowanych wy-
powiedzi, emocjonalne zaangażowanie informatorów – narratorów poszczególnych 
opowieści i prostotę ich język, w którym niekiedy słychać melodyjność rosyjskiego, 
treść prezentowanej książki dociera do świadomości czytelnika i do jego serca.  
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JADWIGA HOFF (Rzeszów) 

 

 

Zachodnie wzorce i wschodnie realia.  
Przedstawicielki elit prowincjonalnych  
w XIX i pierwszej połowie XX wieku,  
pod red. Małgorzaty Dajnowicz, Białystok 2009 

 
Historia kobiet jest stosunkowo młodą dziedziną badawczą, jakkolwiek obecnie 

badania w tym zakresie mogą się już poszczycić dorobkiem wpisanym na trwałe do 
światowej historiografii. W Polsce nabrały rozmachu dopiero u schyłku lat 80.,  
a przede wszystkim w latach 90. XX wieku, głównie za sprawą nieżyjącej już profe-
sor Anny Żarnowskiej. Z pewnością nie są jednak zaliczane do specjalności prioryte-
towych, zaś na gruncie lokalnych badań historycznych ciągle występują jako postulat 
realizowany w bardzo niewielkim stopniu. Liczba prac, których treść stanowią  życie 
i działalność kobiet w środowiskach prowincjonalnych, jest bardzo skromna, chociaż 
w ostatnich latach obserwuje się wyraźny wzrost zainteresowania tą problematyką. 
Świadczy o tym także niniejsza publikacja pod redakcją Małgorzaty Dajnowicz, 
będąca pokłosiem konferencji naukowej zorganizowanej we wrześniu 2009 roku 
przez Muzeum Przyrody w Drozdowie i Instytut Historii Uniwersytetu w Białym-
stoku. Miejsce i czas konferencji zostały wybrane nieprzypadkowo, bowiem w 2009 
roku świętowano 25. rocznicę utworzenia drozdowskiego muzeum w dawnej siedzi-
bie ziemiańskiej rodziny Lutosławskich, z której pochodziły bohaterki kilku artyku-
łów zamieszczonych w tej pracy. 

Badaniami obejmowano dotychczas kobiety – przedstawicielki elit, związane 
głównie ze środowiskiem ziemiańskim i inteligenckim, co jest o tyle usprawiedli-
wione, że o takich zachowało się najwięcej informacji. W mniejszym stopniu 
przedmiotem zainteresowania badaczy były kobiety wywodzące się z warstw drob-
nomieszczańskich i chłopskich. Widoczne jest to także w recenzowanej pracy. Zale-
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dwie jeden zamieszczony w niej tekst poświęcony jest chłopce, ale tylko dlatego, że 
wyrosła na liderkę ruchu kobiecego. Oczywiście, trudno mieć o to pretensje, bowiem 
już sam tytuł tomu wskazuje na treść prezentowanych w nim tekstów.  

Tytuł publikacji jest bardzo interesujący, wręcz medialny z szansą, na rozbu-
dzenie ciekawości potencjalnych czytelników. Układ treści – przemyślany. Wszyst-
kie artykuły zostały zgrupowane w trzech częściach; pierwsza dotyczy kobiet nie-
prowincjonalnych (chociaż żyjących na prowincji), druga kobiet mieszkających  
w miastach (nie tylko prowincjonalnych – jak uściśliła redaktor tomu), trzecia – 
żyjących na prowincji wiejskiej. 

Niektóre z artykułów zamieszczonych w recenzowanym tomie mają charakter 
przekrojowy (m.in. artykuły Krzysztofa Buchowskiego, Moniki Piotrowskiej-
Marchewy, Adama Dobrońskiego czy Małgorzaty Dajnowicz), inne są przyczynka-
mi lub stanowią typowe studium przypadku, co nie jest bynajmniej zarzutem, a tylko 
stwierdzeniem faktu. Wszystkie teksty składają się na spójną całość, ukazującą życie 
i działalność przedstawicielek elit prowincjonalnych w drugiej połowie XIX i na 
początku XX wieku, przy czym największym zainteresowaniem autorów cieszą się 
kobiety zamieszkujące północno-wschodnie ziemie polskie. Po lekturze całego tomu 
widoczne staje się, na co już zwróciła uwagę redaktor tomu, że w „pozadomowej” 
aktywności kobiet w badanym okresie przeważały formy tradycyjne. Kobiety, nawet 
najwybitniejsze przedstawicielki elit, angażowały się głównie w działalność oświa-
tową, dobroczynną, patriotyczną, względnie gospodarczą, co doskonale wpisywało 
się w dominujący wówczas wzorzec kulturowy kobiety jako matki, opiekunki, go-
spodyni. Na prowincję docierały wprawdzie wzorce emancypacyjne płynące z Euro-
py Zachodniej, kobiety śledziły ruch emancypacyjny i solidaryzowały się z nim, ale 
często – jak pisała jedna ze światłych mieszkanek prowincji galicyjskiej (w recenzo-
wanym tomie całkowicie przemilczanej) – swe przekonania kryły wobec otoczenia 
niby największą zbrodnię, tak bardzo bały się opinii środowiska, w którym żyły. Jest 
to zresztą widoczne także w tekstach zamieszczonych w tym tomie.  

Z dużym zainteresowaniem przeczytałam artykuł Piotra Sawickiego, zwłaszcza 
że powstał on – jak napisał sam autor – na podstawie znamiennych, ale zapoznanych 
wypowiedzi Sofii Casanovy i jej córki Izabeli Lutosławskiej, odnoszących się do 
walczących stron w początkowym okresie hiszpańskiej wojny domowej i do reakcji 
polskiej opinii publicznej na hiszpańskie działania wojenne. Jest to niewątpliwie 
przyczynek, ale przyczynek dobrze korelujący z problematyką tomu i z miejscem 
konferencji, na której została wygłoszona większość zawartych w nim tekstów. Ar-
tykuł napisany został pięknym językiem i jest wręcz doskonały pod względem 
warsztatowym. Tekst Moniki Bednarczuk łączy z treścią poprzedniego artykułu jego 
bohaterka Izabela Lutosławska, po mężu Wolikowska, córka Sofii Casanovy, po-
czytna w latach 30. XX wieku powieściopisarka związana z poznańską „Kulturą”. 
Autorka przedmiotem swoich rozważań uczyniła twórczość pisarską Izabeli, a kon-
kretnie jej kilka powieści z lat 30., będących próbą połączenia „powieści katolickiej” 
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z popularną. Szczególnie zainteresował mnie fragment tekstu zatytułowany „Zie-
mianka – wsparcie dla męża i wzór dla włościan”, w którym autorka w interesujący 
sposób ukazała koncepcję kobiecości przedstawioną przez Izabelę Lutosławską w jej 
trzech powieściach: „Córka” (1933), „Małżeństwo Zazy” (1934) i „Państwo Bobro-
wscy” (1938), wypływającą zresztą z jej doświadczeń rodzinnych. 

Krótki, ale bardzo ciekawy i bardzo dobrze napisany tekst autorstwa Krzysztofa 
Buchowskiego ukazuje mało znany aspekt działalności kobiet wywodzących się ze 
spolonizowanych rodzin szlacheckich żyjących na Liwie. Mimo wychowania w pol-
skiej kulturze i języku świadomie angażowały się w budzenie litewskiej narodowej 
tożsamości, ale – na co autor zwrócił uwagę – niektóre z nich (jak np. Maria Rodzie-
wiczówna) stały się ważnymi postaciami w procesie litewskiego odrodzenia naro-
dowego zupełnie mimowolnie, nie mając tego w zamyśle swojej twórczości i dzia-
łalności.  

Drugą część tomu otwiera świetny tekst Moniki Piotrowskiej-Marchewy. Au-
torka pisze o zaangażowaniu przedstawicielek polskich elit w działalność dobro-
czynną, ale nie ograniczyła się do drobiazgowych informacji o kolejnych inicjaty-
wach, słusznie zakładając, że takie podejście do badanej problematyki nie wniesie 
niczego nowego do funkcjonującego w historiografii obrazu zjawiska. Starała się 
odtworzyć skomplikowany wizerunek polskiej filantropki żyjącej w XIX wieku, 
m.in. przez ukazanie motywacji skłaniających do podjęcia działalności dobroczyn-
nej. Na przykładzie biografii wybranych kobiet, których biogramy zamieszczone 
zostały w Polskim słowniku biograficznym (co samo przez się wskazuje na ich eli-
tarność), pokazuje, jak idea filantropii, przybyła na ziemie polskie z Europy Zachod-
niej, zmieniała się w polskich warunkach. Ukazała tym samym, że dobroczynność 
nie była zjawiskiem niezmiennym. Jej formy zmieniały się w czasie pod wpływem 
różnorakich czynników – politycznych, ekonomicznych, społecznych. Artykuł pod 
względem warsztatowym jest dopieszczony. Napisany został bardzo ładnym języ-
kiem, a przytoczona bogata literatura przedmiotu wskazuje na doskonałe oczytanie 
autorki.  

Tekst Grażyny Wyder jest jednym z nielicznych, w których przeanalizowano 
działalność kobiet związanych z innym obszarem niż północno-wschodnie ziemie 
polskie. Autorka ukazuje w nim swoistość drogi mieszkanek Wielkopolski do eman-
cypacji. Ta swoistość wynikała z innych warunków politycznych, w jakich żyły 
Wielkopolanki; ich aktywność społeczna – według Autorki – wypływała głównie  
z „gorącego pragnienia niesienia pomocy Ojczyźnie”. Przy takim podejściu sprawy 
związane z emancypacją musiały zejść na dalszy plan. Tekst jest ciekawy, ale – we-
dług mnie – za dużo w nim cytatów.  

Bardzo inspirujący jest artykuł Adama Dobrońskiego, będący ważnym głosem 
w dyskursie nie tylko o inteligentkach, ale i o inteligencji jako grupie społecznej. 
Autor nakreślił w nim przy okazji program dalszych badań, wychodząc z założenia, 
że każde centrum miało swoją prowincję, a każda prowincja miała swoje centrum, 
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postuluje prześledzenie relacji między inteligencją (także kobietami należącymi do 
tej warstwy) z Łomży i z innych miast szczebla powiatowego, miasteczek i dworów. 
Tym samym autor wyraźnie podpowiada, jaka powinna być tematyka kolejnej kon-
ferencji, wszak problem dotyczy nie tylko Łomżyńskiego, czy Suwalskiego. 

Tekst Andrzeja Matusiewicza jest solidnym przyczynkiem. Niewątpliwie zain-
teresuje on zwłaszcza mieszkańców Suwałk, ja jednak nie ukrywam, że oczekiwa-
łam raczej wniosków natury ogólnej, głębszej refleksji, która wprawdzie pojawiła się 
w zakończeniu, ale w formie bardzo skrótowej. Może w przyszłości autor spróbuje 
chociaż w części zrealizować postulat Adama Dobrońskiego i przedstawi udział 
kobiet w życiu społeczno-kulturalnym Suwałk przed 1914 rokiem w aspekcie po-
równawczym, chociaż zdaję sobie sprawę, że będzie to trudne bez podjęcia dodat-
kowych badań. 

Małgorzata Dajnowicz spojrzała z szerszej perspektywy na poglądy i działal-
ność przedstawicielek elit ziem północno-wschodnich. Nie ograniczyła się do skru-
pulatnego wyliczenia podejmowanych przez nie inicjatyw (czym, niestety, grzeszą 
niektórzy z autorów zamieszczonych w tomie tekstów), ale próbuje odpowiedzieć na 
kilka ważnych pytań: skąd płynęły wzorce emancypacyjne, kto pośredniczył w ich 
upowszechnianiu, jak były przyjmowane i jakie czynniki miały wpływ na poglądy  
i postępowanie przedstawicielek elit. Uważam, że artykuł Małgorzaty Dajnowicz jest 
cennym wkładem w badania dotyczące szeroko rozumianej tematyki kobiecej. 

Artykuł Niny Zielińskiej to typowe studium przypadku, ale perypetie życiowe bo-
haterki tekstu zostały przedstawione na szerszym tle. Przez życie i działalność jednej 
tylko kobiety autorka pokazuje życie i działalność wielu innych kobiet pomijanych 
dotychczas w literaturze przedmiotu. Tekst jest dobrze i interesująco napisany.  

Trzecia część tomu poświęcona jest przedstawicielkom elit wiejskich. Otwiera 
ją artykuł Agnieszki Chlebowskiej, która pokazała mało znaną problematykę, a mia-
nowicie aktywność kobiet z elit wiejskich Pomorza w organizacjach. Autorka omó-
wiła w zasadzie działalność dwóch różniących się zasadniczo organizacji: oddziałów 
Patriotycznego Stowarzyszenia Kobiet i Stowarzyszenia Gospodyń Wiejskich, ale 
obie te organizacje umiejscowiła na szerokim tle i interesująco podsumowała ich 
poczynania. Artykuł ma charakter rozpoznania terenu. Mam nadzieję, że Agnieszka 
Chlebowska nie poprzestanie na nim i będzie kontynuowała badania nad tym intere-
sującym zagadnieniem, nie zrażając się trudnościami zasygnalizowanymi we wstęp-
nej części swojego tekstu. Dodać muszę, że jest on bardzo erudycyjny, napisany 
pięknym językiem, ze znajomością warsztatu.  

Bogusława Szczerbińska poświęciła swój tekst działalności ziemianek z Łom-
żyńskiego na rzecz ekonomicznego rozwoju regionu w początkach XX wieku, wy-
korzystując w swoich badaniach głównie źródła archiwalne i drukowane źródła sta-
tystyczne. Wychodząc ze słusznego założenia, że wkład ziemianek w rozwój eko-
nomiczny zależy m.in. od liczebności i możliwości ziemiaństwa, najpierw przedsta-
wiła stan posiadania ziemiaństwa w Łomżyńskiem. Tekst czyta się dobrze, ale jest 
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on jedynie zasygnalizowaniem problemu, który zdecydowanie wymaga dalszych 
badań. Zbyt często bowiem w drugiej części artykułu, poświęconej zagadnieniu 
zasygnalizowanemu w jego tytule, autorka posługuje się prostą egzemplifikacją, 
zastępującą oceny bardziej generalizujące. Artykuł Marcina Rydzewskiego jest nie-
jako uzupełnieniem rozważań Bogusławy Szczerbińskiej. Opierając się na innych niż 
poprzedniczka źródłach, mianowicie pamiętnikach, wspomnieniach, listach i tzw. 
źródłach wywołanych, zaprezentował charakterystyczne formy działalności oświa-
towej ziemianek – mieszkanek kilku podłomżyńskich dworów.  

Ostatni artykuł, autorstwa Eweliny Kostrzewskiej, bardzo ciekawy i napisany 
pięknym językiem, przeczytałam z prawdziwą przyjemnością. Jest to studium przy-
padku, ale studium poruszające szerszy problem, mianowicie rodzenie się kobiecych 
elit chłopskich. Jak się okazuje, działo się to pod egidą ziemianek, które – jak pisze 
Autorka – „w obawie przed skutkami emancypacyjnych aspiracji chłopów postano-
wiły proces ten [...] kontrolować”, co im się zresztą udało. Ewelina Kostrzewska 
wykazała się wnikliwością i samodzielnością sądów. Doszła do bardzo interesują-
cych wniosków, które dają się zawrzeć w jednym zdaniu – tradycyjne elity powoły-
wały do życia nowe elity, ale na zasadach ustalonych przez siebie. Nowe elity od 
początku naznaczone więc były grzechem pierworodnym. 

Wszystkie artykuły przeczytałam z uwagą, niektóre z prawdziwym zaintereso-
waniem. Większość zawartych w nim tekstów stanowi nie tylko ciekawą lekturę dla 
czytelnika interesującego się tematyką kobiecą, ale oparta na analizie nie zawsze 
dotąd badanych źródeł wnosi nowe wartości poznawcze do polskiej historiografii 
poświęconej tej tematyce; zwłaszcza że kilku autorów (m.in. Adam Dobroński, Mo-
nika Piotrowska-Marchewa, Agnieszka Chlebowska, Ewelina Kostrzewska) prezen-
tuje nowe spojrzenie na stare, rozpoznawane już w dotychczasowych badaniach, 
problemy.  

Na koniec zwracam uwagę na, wydawałoby się, drobną sprawę. Niektórzy auto-
rzy (i autorki także) bardzo często posługują się w swoich tekstach sformułowaniami 
„panie, niewiasty, płeć piękna”. Uważam, że stosowniejsze byłoby jednak używanie 
słowa „kobiety”, zwłaszcza, że gdzie indziej piszą o „mężczyznach”, a nie o „pa-
nach” czy „płci brzydkiej”. 
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Wśród ostatnich publikacji Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego znajduje 
się opracowanie Moniki Katarzyny Kozłowskiej pt. „Duchowe i materialne wytwory 
kurpiowskiej kultury ludowej jako wyraz działalności myszynieckiej misji jezuickiej 
w latach 1650–1773”. Zadaniem więc Autorki stało się ukazanie wpływu braci za-
konnych Towarzystwa Jezusowego osiadłych w Myszyńcu na kulturę, zarówno tę 
„wyższą”, jak i życia codziennego, miejscowego „ludu Puszczaków”, zamieszkują-
cego Puszczę Zieloną. Jak udało się Autorce poradzić z tym ambitnym i interesują-
cym zadaniem? 

Praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, aneksów, bibliogra-
fii, spisu fotografii, wykazu skrótów i indeksu geograficznego i osobowego. Tak 
więc sam układ nie budzi wątpliwości, należy nawet powiedzieć więcej: jest czytel-
ny, przejrzysty i dość wyczerpujący. 

Bardzo interesujące są aneksy (łącznie jest ich 5), zwłaszcza „Najstarszy opis 
Puszczy Kurpiowskiej”, sporządzony przez jezuitę Łukasza Kościeszę Załuskiego, 
jednego z pierwszych braci zakonnych przybyłych na miejsce misji jeszcze przed 
nadaniem przywileju Jana Kazimierza w grudniu 1650 r., a skierowanych przez 
Kolegium Łomżyńskie Towarzystwa Jezusowego powstałe na początku XVII w. 
Wspomniany opis zawiera spisane „na bieżąco” spostrzeżenia jezuity o stanie mate-
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rialnym i duchowym „ludzi całkiem leśnych”, bardzo słabo związanych z Kościołem 
katolickim i to w dużej mierze z winy księży pobliskich parafii, którzy „nie mając 
nadziei, na otrzymanie od nich jakiejkolwiek korzyści” nie chcieli pełnić funkcji 
religijnych wobec „tych na pół nagich biedaków”. Źródło to jest więc kapitalnym 
materiałem do zrozumienia istoty przyczyn założenia misji i samego powstania My-
szyńca (większość badaczy właśnie takie widzi pochodzenia nazwy wspomnianego 
miasta). Ciekawe są również pozostałe aneksy – to materiały Archiwum Diecezjal-
nego w Łomży odnoszące się przeważnie do wizytacji parafii myszynieckiej (po-
wstałej już po kasacyjnym dla jezuitów breve Klemensa XIV „Dominus ac Redemp-
tor Noster” w lipcu 1773 r.) przez biskupa płockiego Apolinarego Wnukowskiego  
w 1906 r. i sprawy rozebrania pojezuickiej dzwonnicy (ostatecznie szczęśliwie za-
chowanej).  

Jak wspomniano, praca składa się z pięciu rozdziałów i są to: „Historia misji je-
zuickiej w Myszyńcu”, „Dzwonnica a prawo zwyczajowe”, „Targi i jarmarki kur-
piowskie”, „Muzyka ludowa w bursie”, „Waleczność ludu puszczańskiego”. Tytuły 
rozdziałów nie budzą większych wątpliwości, może poza ostatnim sugerującym tę 
szczególną cechę Kurpiów – jest to dozwolone w potocznych wyobrażeniach i róż-
nych „gadkach i piosnkach”, ale już niekoniecznie wytrzymujące naukowy kryty-
cyzm, oparty na rzetelnej analizie zachowanych źródeł. Już od dawna przecież wia-
domo, że historia nie jest nauką „ku pokrzepieniu serc”, lecz próbą wejrzenia w życie 
minionych pokoleń.  

Celem zasadniczym Autorki, zgodnie z tytułem pracy, miał być opis kultury lu-
du Puszczy Zielonej (zwanej dawniej Zagajnicą), a inspirowanej przez braci zakon-
nych. Czas powstania i rozwoju tej kultury można rozumieć dwojako – zarówno  
w czasie istnienia wspomnianej misji, a więc w latach 1650–1773, jak też w okresie 
późniejszym, ba – do czasów współczesnych. Słusznie zauważą Autorka w zakoń-
czeniu: „Trudność w podjęciu badań nad tymi elementami sztuki ludowej [chodzi  
o wielkanocne palmy kurpiowskie, ozdoby wielkanocne w chałupach, jak wycinan-
ki, girlandy itp. – J.M.] polega na ich krótkiej żywotności [...] w związku z tym bada-
cze dość późno, bo na początku wieku XIX datują moment pojawienia się tych wy-
tworów”.  

W pracy wyraźnie zabrakło wyprowadzenia wspomnianych elementów sztuki, 
tak charakterystycznych dla kultury kurpiowskiej, od wpływu braci zakonnych. Po-
dobnie ma się rzecz z zachowaną dzwonnicą czy szkołą muzyczną, które przecież 
zbudowali jezuici, a nie „lud kurpiowski”. Takie wpływy zapewne były, ale nie zo-
stały w pracy należycie dowiedzione. Jeszcze bardziej problematyczne jest uzasad-
nienie wpływu jezuitów na „Waleczność ludu puszczańskiego” - Autorka za „piosn-
ką” cytowaną przez Adama Chętnika (A. Chętnik, Jak Kurpie ze Szwedami wojowa-
li. Gawędy, Warszawa 1989) pisze o „zakonnikach zagrzewających do walki z wro-
giem” nie posiadając ku temu żadnych, poza wspomnianą „gadką” dowodów; więcej 
– w najrzetelniejszym chyba dotąd opracowaniu dotyczącym tej kwestii (W. Majew-
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ski, Walki Kurpiów ze Szwedami w dobie wielkiej wojny północnej, „Kwartalnik 
Historyczny” 1959, z. 2), a w cytowanym przez Autorkę miejscu (s. 70) można na-
wet znaleźć informację o wykorzystaniu (zapewne niedobrowolnie) jednego z jezu-
itów jako przewodnika armii szwedzkiej. Rzeczą oczywistą był fakt wrogości żołnie-
rzy szwedzkich (luteran) wobec misjonarzy katolickich, szermierzy kontrreformacji, 
co zaowocowało m.in. spaleniem kościoła w Myszyńcu, ale należałoby jeszcze zna-
leźć odpowiednie źródła uzasadniające wyrażone przez Autorkę stwierdzenia.  

Pewne zastrzeżenia może budzić też obudowa źródłowa pracy – Autorka podaje 
kolejno: skróconą nazwę archiwum, nazwę dokumentu, nazwę zespołu akt, sygnatu-
rę akt, kartę; to dość „oryginalna” kolejność – bezposrednio po nazwie archiwum 
należałoby podawać zespół akt. Nie w pełni zrozumiałe jest odniesienie się do akt 
Archiwum Rzymskiego Towarzystwa Jezusowego (ARSI), raczej niedostępnego dla 
„zwykłego” historyka; chodzi o kopie dokumentów zgromadzone w archiwum To-
warzystwa Jezusowego w Krakowie; należałoby we wstępie tę informację uzupełnić. 
Niecelowe też wydaje się umieszczenie we wstępie pełnego wykazu sygnatur i folia-
łów z zespołu akt Lituania i Mazovia w ARSI, powtórzonego zresztą w Bibliografii.  

Wątpliwości budzą też pewne określenia Moniki Katarzyny Kozłowskiej, jak  
i nie zawsze jednoznaczne informacje. Już na początku (s. 5) Autorka stwierdza, że 
Towarzystwo Jezusowe okazało się „niezastąpionym orężem w walce z herezją 
[podkreślenie moje – J.M.]”. Co było oczywiste (i zrozumiałe) dla terminologii  
i dogmatyki Kościoła katolickiego, zwłaszcza w okresie kontrreformacji, nie może 
być przyjmowane bezrefleksyjnie przez współczesnego badacza. Wiersz A. Chętnika 
(lub spisany przez niego) Przed kościołem w Myszyńcu, umieszczony jako motto 
rozdziału I, został uznany za przekazujący „niemal całą historię jezuitów zagajnic-
kich” (s. 11) – jakkolwiek zrozumiałe wydają się intencje Autorki, ale przy tej okazji 
można by gorzko stwierdzić: wątpliwa byłaby kondycja historii sprowadzona jedy-
nie do ludowych (czy nawet poetyckich) wyobrażeń. Mylące też są informacje  
Autorki o liczbie sakramentów udzielonych przez jezuitów (s. 24-25): „W końcu 
XVII w. Puszczę zamieszkiwało już około 9 tys. mieszkańców, którym misjonarze 
zagajniccy udzielili 100 chrztów, 3426 spowiedzi oraz 60 sakramentów pierwszej 
komunii świętej”; podobny jest też zapis (na podstawie ARSI, Lit.40, f. 309, Annue 
1661) na s. 23. Z powyższych danych wynika dosłownie, że spośród ok. 9 tys. 
mieszkańców tylko 100 było ochrzczonych, a 60 otrzymało sakrament pierwszej 
komunii. Co z pozostałymi?! Dopiero analiza przypisów naprowadza na wniosek, że 
powyższe dane odnoszą się tylko do określonego roku.  

Mimo wyrażonych powyżej krytycznych uwag („taka to już dola recenzenta”), 
należałoby pochwalić Monikę Katarzynę Kozłowską za podjęcie trudu ambitnego 
zadania. Autorka jest dopiero początkującym historykiem (recenzowana praca to Jej 
magisterium), a już sięgnęła do tak wielu źródeł, zwłaszcza archiwalnych. W ocenie 
piszącego te słowa, to imponujące działania młodego historyka.  
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Jerzy Górko jest absolwentem historii w Filii Uniwersytetu Warszawskiego  
w Białymstoku. W latach 1990–1995 pracował w dziale sportowym „Kuriera Podla-
skiego”. W następnych latach pracował jako inspektor ds. kultury fizycznej w Wydzia-
le Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 1965 r. 
publikował w prasie. Jest członkiem klubu dziennikarzy sportowych w Białymstoku. 
Wykształcenie oraz pracę zawodową umiejętnie połączył z pasją odkrywcy i kronika-
rza częściowo zapomnianych lub nieznanych wydarzeń sportowych. Efektem jego 
zainteresowań była wydana w 1996 r. publikacja „Sprintem przez historię. Z dziejów 
sportu w regionie północno-wschodnim”. Praca ta szybko rozeszła się wśród działaczy, 
zawodników, zainteresowanych historią sportu i znikła z półek księgarskich. Autor 
przedstawił kolejną publikację z zakresu historii sportu w regionie północno-wschod-
nim Polski. Są nią „Piłkarskie dzieje Podlasia. 80 lat historii piłki nożnej w regionie 
podlaskim: 1929–2009”. Opracowanie również dotyczy regionu północno-wschod-
niego Polski, rozumianego przez autora jako geograficzny obszar:  
- Białostockiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (lata istnienia: 1929–2000); 
- Łomżyńskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (lata istnienia: 1976–2000); 
- Suwalskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej (lata istnienia: 1976–2000); 
- Podlaskiego Związku Piłki Nożnej (jako kontynuatora od 2000 r., po utworzeniu 

województwa podlaskiego, tradycji dotychczasowych okręgów – białostockiego, 
łomżyńskiego i suwalskiego). 
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Bardziej adekwatne dla tego obszaru wydaje się jednak pojęcie region północ-
no-wschodni Polski, bowiem historyczne Podlasie obejmuje południową część wo-
jewództwa podlaskiego, północny wschód i północ województwa lubelskiego oraz 
wschodni skrawek województwa mazowieckiego. Utożsamianie klubów działają-
cych na obszarze Mazowsza i Suwalszczyzny z Podlasiem jest niezgodne z rzeczy-
wistością historyczną i geograficzną tego obszaru. Także obszar obecnego woje-
wództwa podlaskiego nie pokrywa się z Podlasiem. Tworzy je: w 36% Podlasie,  
w 35% Pojaćwieska Suwalszczyzna, w 20% Mazowsze: ziemia łomżyńska i ziemia 
wiska, w 7% Polesie, w 1% Ruś Czarna. Sformułowanie odnoszące się do północno-
wschodniej Polski jest bardziej uniwersalne i pojemne treściowo. 

Tym razem autor opublikował monumentalne dzieło, owoc 10 lat pracy. Książ-
ka zawiera ponad 1000 stron w formacie A4, ponad 400 zdjęć, wiele opisów wyda-
rzeń i danych statystycznych, część z nich publikowanych jest po raz pierwszy. 
Przygotowując pracę Jerzy Górko dokonał kwerendy prasy ukazującej się w regionie 
oraz dokumentów w archiwach różnych instytucji i osób prywatnych, przeanalizo-
wał dane z 20 000 meczów. Informacje prasowe weryfikował wywiadami z uczest-
nikami wydarzeń. Przy powstaniu książki autor współpracował z około 1000 osób 
związanych z wydarzeniami piłkarskimi w regionie. 

Książka dzieli się na 2 główne części. Pierwsza jest komentarzem do poszcze-
gólnych sezonów rozgrywek. Druga zawiera szczegółowe dane statystyczne o prze-
biegu poszczególnych rozgrywek.  

W komentarzach oddzielnie opisane są sezony – mają one odrębne tytuły.  
W ramach każdego sezonu odrębnie scharakteryzowana jest każda jego najważniej-
sza część – liga, puchary, rozgrywki młodzieży i inne wydarzenia – z oddzielnymi 
śródtytułami. Przedstawione są występy klubów z naszych okręgów/województw  
w cyklicznych rozgrywkach w Pucharze Polski szczebla centralnego i na szczeblu 
okręgowym/wojewódzkim. Przedstawione są informacje o występach reprezentacji 
naszych okręgów/województw w cyklicznych rozgrywkach ogólnopolskich – 
przedwojennym Pucharze Prezydenta RP i powojennym Pucharze Kałuży. Praca 
swoim zakresem obejmuje oprócz informacji o rywalizacji seniorów dane o współ-
zawodnictwie młodzieżowców, juniorów starszych i młodszych, trampkarzy star-
szych i młodszych, żaków i orlików. Autor zrelacjonował występy klubów i repre-
zentacji z naszych okręgów/województw ze wszystkich najważniejszych dla po-
szczególnych kategorii wiekowych rozgrywek ogólnopolskich, tj. Klubowych Mi-
strzostw Polski, Spartakiad i Olimpiad Młodzieży, Pucharów Przeworskiego, Micha-
łowicza, Kuchara, Deyny, Górskiego oraz w różnego rodzaju rozgrywkach (np. 
Młoda Ekstraklasa, turnieje ogólnopolskie, szkolne, itd.). Opisał rywalizację o mi-
strzostwo najwyższej klasy rozgrywek w danym okręgu/województwie (różne na-
zwy w różnych latach) w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz występy 
naszych klubów w latach 80–90 w klasie międzywojewódzkiej juniorów młodszych 
i starszych. Zamieścił w opracowaniu dane o ważnych dla środowiska piłkarskiego 
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wydarzeniach, takich jak udział piłkarzy z omawianego obszaru w reprezentacjach 
Polski w poszczególnych kategoriach wiekowych, o meczach reprezentacji Polski 
rozgrywanych na tym terenie. Odnotował także wyniki ciekawych meczów towarzy-
skich. Poinformował o osiągnięciach sędziów z naszego regionu, o prowadzeniu 
przez nich meczów na szczeblu centralnym i międzynarodowym. Autor przedstawia 
informacje o tym, jak radziły sobie drużyny z naszego regionu w danym sezonie  
w poszczególnych ligach. Najwięcej uwagi poświęca zespołom, które były w czo-
łówce rozgrywek, ale też podaje okoliczności spadku naszych drużyn z danej ligi.  

W części statystycznej, w odniesieniu do każdego sezonu sezonie opisał 
wszystkie rodzaje rozgrywek. Wymienione są wyniki poszczególnych drużyn, ich 
miejsce w tabeli rozgrywek, składy, trenerzy, liczba strzelonych bramek przez dru-
żyny i indywidualnych zawodników, liczba rozegranych meczów przez drużyny  
i zawodników na różnych poziomach rozgrywek. Opisuje składy formacji drużyn 
(atak, pomoc, obrona, bramkarz), które najczęściej występowały w danym sezonie. 
Zastrzega jednak o możliwości popełnienia w tych opisach błędów ze względu na 
zmienność zawodników w formacjach w czasie trwania sezonu. Podsumowania 
statystyczne i wszystkie zestawienia danych w książce podane są według stanu na 
zakończenie sezonu 2008/2009. Zamieszcza informacje o historii tworzenia systemu 
organizacyjnego rozgrywek w postaci lig, rozgrywek pucharowych i zasadach dzia-
łania i reorganizacjach systemu w poszczególnych latach. Zmiany tych reguł decy-
dowały o awansie do wyższej klasy rozgrywek, o pozostaniu zespołów w lidze przy 
zwiększeniu jej liczebności lub o spadku do niższej klasy rozgrywek. Przedstawia też 
losy okręgowych związków piłki nożnej w poszczególnych województwach/okręgach 
wraz z informacjami o ich kolejnych reorganizacjach. Podaje dane o władzach tych 
związków, informuje o prezesach i składach zarządów. Wydaje się, że skupienie 
informacji o historii tworzenia związków okręgowych w wyodrębnionej części opi-
sowej uczyniłoby to zagadnienie bardziej komunikatywnym niż zamieszczanie roz-
dzielenie w poszczególnych sezonach rozgrywkowych. 

Wydarzenia opisane w wydawnictwie obejmują okres 1929–2009, a opisy po-
czątków piłki nożnej i najstarszych stowarzyszeń sportowych w regionie dotyczą lat 
wcześniejszych z okresu zaborów oraz pierwszych lat po odzyskaniu niepodległości. 
Na podstawie prasy Jerzy Górko poinformował o rozegranym 21 VII 1913 r. na 
placu ćwiczeń stacjonującego w Białymstoku 64. Kazańskiego Pułku Piechoty przy 
ulicy Traugutta „futbolowym matchu”. Rywalizowała „grupa rosyjska” i „grupa 
niemiecka”. Osiągnięto remis 2 : 2.  

Kolejna informacja dotyczy początków piłki nożnej w Łomży. W 1917 r. inter-
nowani w Łomży oficerowie i żołnierze 4. Pułku Piechoty Legionów rozgrywali 
pokazowe mecze w tej dyscyplinie. Informuje także o rozegranym w maju 1920 r. 
meczu między drużyną Batalionu Zapasowego 42. p. p. a drużyną o nazwie „Kreso-
wiacy”. Mecz ten odbył się w Białymstoku tuż przed wyruszeniem batalionu na front 
polsko-bolszewicki. Wygrali wojskowi stosunkiem bramek 5 : 1.  
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Czytelnik z ziemi łomżyńskiej znajdzie w opracowaniu informacje o klubach 
piłkarskich z Łomży, Kolna, Zambrowa, Grajewa, Wysokiego Mazowieckiego  
i okolic: o „Strzelcu” Łomża, WKS 33. p .p., „Łomżyniance” Łomża, „ŁKS” Łom-
ża, „Makabi” Łomża, „Makabi” Łomżyca, „Hapoelu” Łomża, KS „TUR” Łomża, 
„Łomżyczce” Łomża, „Orle” Kolno, „Olimpii” Kolno, „Warmii” Grajewo, ZKS 
„Olimpii” Zambrów, „Ruchu” – „Mlekowicie” – „Freskowicie” Wysokie Mazo-
wieckie, ZKS „Bawełna” Łomża, „Perspektywie” Łomża, „Wissie” Szczuczyn, 
„Unii” Ciechanowiec, „LZS” Czarna Wieś, o „Orlętach” Czyżew, „Smolnikach” 
Stawiski, „Viktorii” Jedwabne, „Ziemowicie” Nowogród i o wielu innych. Informa-
cje dotyczące klubów działających ponad 60 lat temu oraz istniejących tylko kilka 
lat. Do takich klubów należały „Łomżynianka” Łomża, „Makabi” Łomżyca, „TUR” 
Łomża ograniczają się do krótkich wzmianek lub do odnotowania wyników w tabe-
lach meczów i podsumowaniach rozgrywek w ligach po zakończeniu sezonu. Takie 
same ograniczenia dotyczą klubów z ostatnich miejsc w tabelach rozgrywek, jednak 
przy tych ostatnich omawiane są okoliczności spadku do niższej klasy rozgrywek. 
Uwarunkowane to jest brakiem lub skąpością źródeł informacji. Podobna sytuacja 
dotyczy klubów żydowskich, gdzie dodatkową przeszkodą była bariera językowa 
przy kwerendzie źródeł żydowskich.  

Zadziwia ilość zgromadzonych informacji o ponad 80-letniej historii piłki noż-
nej w regionie, wielość danych statystycznych i ciekawostek. Autor umiejętnie połą-
czył je w logiczną, spójną całość. Opisał zdarzenia, którymi emocjonowały się tysią-
ce ludzi w wielu miejscowościach w regionie. Książka ta na pewno ożywi wspo-
mnienia uczestników minionych wydarzeń: sportowców, trenerów, działaczy i kibi-
ców. Młodszym uczestnikom dostarczy ciekawej wiedzy o historii piłki nożnej w re-
gionie północno-wschodnim Polski. Jest cennym źródłem informacji, swoistym 
kompendium, skarbnicą wiedzy o dziejach piłki nożnej w północno-wschodniej 
Polsce. Wielka ilość danych, ich skrupulatność w odniesieniu do 80 lat dziejów piłki 
nożnej i obszaru terytorialnego powoduje, że opracowanie zasłużenie może preten-
dować do miana kroniki piłki nożnej w tym regionie. Jeśli autor zdecydowałby się  
w kolejnym wydaniu na rozszerzenie opracowania o biografie wybitnych działaczy, 
zawodników i trenerów oraz zamieściłby informacje o powstawaniu stadionów pił-
karskich, bez których ta dyscyplina nie może się rozwijać, praca uzyskałaby rangę 
leksykonu historycznego tej dyscypliny. Nie wymagałoby to nawet wielkich zmian 
w strukturze opracowania. Godne podkreślenia jest to, że autor nie traktuje opraco-
wania jako ostatecznie ukończonego. Świadomy jest pewnych niedoskonałości  
i braków w przedstawionym opracowaniu. Zwraca się do czytelników, którzy mogą 
uzupełnić dane dotyczące historii piłki nożnej z apelem o kontakt. W tym celu za-
mieszcza we wstępie swoje informacje adresowe. Jest nadzieja, że kolejne wydanie 
tej książki będzie zawierało jeszcze dokładniejszą i ciekawszą historię piłki nożnej  
w północno-wschodniej Polsce. 
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reakcja wysyła opinię recenzenta autorowi, aby mógł uwzględnić wskazówki. 

3. Składane do druku teksty powinny być starannie przygotowane pod względem języ-
kowym i zgodne z wymaganym formatem publikacji. Redakcja prosi Autorów  
o uwzględnienie w przygotowywanym tekście następujących wymagań: 
a) wielkość tekstu nie powinna przekraczać 20 stron znormalizowanego tekstu kom-

puterowego (format A 4, jedna strona około 1800 znaków) 
b) do tekstu należy dołączyć streszczenie, nie przekraczające 0,5 strony, w języku 

polskim oraz wskazane także w języku angielskim. 
c) na początku tekstu w lewym górnym rogu, po imieniu i nazwisku autora, proszę 

podać miejscowość lub też reprezentowaną instytucję. 
d) prosimy też o podanie dokładnego adresu do korespondencji – pocztowego, oraz 

emaliowego. 
4. Tekst należy przygotować w edytorze Word, uwzględniając następujące wymagania: 

a) Czcionka tekstu: Times New Roman, wielkość: 12, interlinia: 1,5, wyrównanie: 
(oprócz tytułu) wyjustowanie. Jeśli w tekście zastosowano fonty niestandardowe, 
prosimy o ich dołączenie na dowolnym nośniku lub przesłanie drogą elektro-
niczną. 

b) Tytuł całości zapisujemy wersalikami – 14, wyśrodkowany; śródtytuły powinny 
być wyboldowane (wielkość – 12), wyrównane do lewej. 

c) Rysunki, tabele i wykresy powinny być wykonane w wersji elektronicznej bez 
cieniowania. Fotografie powinny mieć rozszerzenie: .JPG, .gif, .bmp, .png, .tif. 
Autorzy są odpowiedzialni za uzyskanie pozwolenia na reprodukowanie fotografii 
w tekście. 

d) Stosujemy przypisy dolne. Przy opisie dokumentów elektronicznych trzeba wska-
zać witrynę oraz datę wejścia na witrynę. 

5. W przypadku dostarczenia tekstu, który nie spełnia wymogów formalnych, redakcja 
zwróci tekst Autorowi w celu wprowadzenia stosownych poprawek. Redakcja za-
strzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i skrótów redakcyjnych. 

6. Autorzy zamieszczonych w tomie artykułów nie otrzymują honorariów. Wydawca 
przesyła po jednym egzemplarzu autorskim publikacji oraz nadbitki właściwego ar-
tykułu. Za opublikowanie w „Studiach Łomżyńskich” artykułu autor otrzymuje  
6 punktów, zgodnie z punktacją podana w wykazie czasopism, ogłoszonym przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 16 lipca 2009 r. i skorygowanym 
w załączniku do komunikatu nr 16, z dnia 21 czerwca 2010 r. 

7. Materiały do tomu bieżącego należy nadsyłać do 30 kwietnia. Redakcja zastrzega 
sobie prawo do przesunięcia części materiałów do kolejnego tomu. 


