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CZESŁAW RYBICKI (Łomża) 
 

 

Powstanie i działalność oddziału 
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży 
do 1918 r. (część III) 
 
 

Sekcja odczytowa  
Rozluźnienie cenzury w Królestwie Polskim po 1905 r. pozwoliło na rozwinię-

cie działalności prelekcyjnej. 29 IV 1909 r. powołano przy łomżyńskim oddziale 
sekcję odczytową. Jej kierownikiem został Ignacy Dąbrowski. W 1909 r. sekcja od-
czytowa urządziła 3 odczyty. Byli obecni prelegenci z Warszawy. W maju na zebra-
niu ogólnym Karol Hofman wygłosił referat „O Krzemieńcu”. W grudniu Aleksan-
der Janowski, autor opracowania „Wycieczki po kraju”, wygłosił pogadankę „Nasze 
miasta”. Sekcja muzealna wspólnie z sekcją wycieczkową i odczytową w styczniu 
1910 r. rozesłała kwestionariusz zredagowany przez Wacława Stalskiego i poprze-
dzony pismem przewodnim, odezwą „do inteligentnych mieszkańców wsi, miast  
i miasteczek Ziemi Łomżyńskiej” w sprawie zabytków przeszłości, osobliwości 
przyrody, pozostałych pamiątek i rzeczy godnych obejrzenia, dokąd należałoby od-
być wycieczki i skąd należałoby czerpać materiały”. W kwestionariuszu umieszczo-
no pytania dotyczące posiadanych przez respondentów zbiorów muzealnych, oka-
zach i innych materiałach krajoznawczych. Zebrane informacje miały być pomocne 
przy tworzeniu oddziałowych zbiorów muzealnych. Wysłano 325 egzemplarzy. 
Wraz z napływem odpowiedzi materiał miał być opracowywany przez poszczególne 
sekcje. W ciągu 3 miesięcy od daty wysłania otrzymano 7 odpowiedzi, w później-
szym czasie dosłano jeszcze 2. W związku ze znikomym odzewem na kwestiona-
riusz postanowiono gromadzić informacje z broszur, rozmów – wywiadów z osoba-
mi mającymi odpowiednią wiedzę i z gazet. Podzielono się zadaniami i stworzono  
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w ramach sekcji wycieczkowej działy: opisowy, przyrodniczy, ekonomiczny, kultu-
ralny, danych ekonomicznych, danych statystycznych z dziedziny szkolnictwa  
i oświaty, budownictwa, archeologii, muzyki i śpiewu ludu. W 1910 r. odczyt Dzier-
żyńskiego z Warszawy „W krainie starego lodowca” nie doszedł do skutku, „gdyż 
latarnia do obrazów niknących w ostatniej 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 1910 r. nie miały zbyt licznej publiczności. 13 III 1911 r. na łamach „Ziemi” 
Aleksander Janowski poinformował, że na przełomie 1910 i 1911 r. „konieczność 
oszczędnej gospodarki funduszami zmusiła sekcję odczytową w Łomży do zanie-
chania odczytów publicznych”. 3 II 1911 r. odbyły się pierwsze 2 odczyty. Franci-
szek Stopa mówił „O Niemnie”. 6 III 1911 r. pokazano przezrocza do „Pieśni o zie-
mi naszej” Wincentego Pola z deklamacją wybranych fragmentów jego poezji. 
Członek zarządu przedstawił charakterystykę krajobrazu polskiego. Fundusze uzy-
skane z 2 odczytów w kinoteatrze „Mirage” w dniu 19 V 1911 r. postanowiono prze-
znaczyć na wydanie serii pocztówek poświęconych ziemi łomżyńskiej. Odczyt 
„Dziedzictwo epoki lodowcowej” powtórzono dwukrotnie. Wygłosił go Wacław 
Jacuński. Prelekcja była ilustrowana przezroczami wykonanymi przez Antoniego 
Dobrowolskiego, który w latach 1897–1899 wraz z Henrykiem Arctowskim uczest-
niczył w belgijskiej wyprawie na Biegun Południowy. W 1911 r. 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 1912 r. tylko odbył się tylko jeden odczyt „Suwalszczyzna”, który 
przedstawił przewodniczący sekcji Adam Mieczkowski. Wysłuchało go 78 osób.  
W 1913 r. sekcja odczytowa przygotowała 2 odczyty: „Dzieje malarstwa w Polsce”  
i „Popularna pogadanka z chemii”. W 1913 r. odczytów wysłuchało 270 osób. Dzia-
łalność towarzystwa obejmowała zagadnienia, które budziły myśli o samodzielnym 
bycie państwa polskiego. W 1914 r. „Głos Łomżyński” pozytywnie docenił działal-
ność odczytową, popularyzowanie krajoznawstwa, wiedzy historycznej, geograficz-
nej oraz inicjatywy w zakresie ochrony dziedzictwa narodowego podczas wycieczek 
krajoznawczych oraz organizację muzeum krajoznawczego w 1913 r. Jednocześnie 
ubolewał nad małym zainteresowaniem działalnością towarzystwa w społeczeństwie 
łomżyńskim. Ujął to w słowach: „To jedno towarzystwo o charakterze naukowym, 
jakie posiadamy, nawet na nasze stosunki liczy zbyt małą ilość członków. Oddział 
ostrołęcki posiada przeszło 2 razy więcej członków.” W 1908 r. przy Zarządzie 
Głównym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zorganizowano wydział mete-
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orologiczny. Prowadził go Kazimierz Kulwieć, on też organizował prace z tej dzie-
dziny w oddziałach terenowych. Stało się to przejawem zainteresowań członków 
łomżyńskiego towarzystwa. 6 XII 1910 r. decyzję o tym podjął zarząd towarzystwa. 
Zainteresowania te uważano za naukowe. Urządzono stację meteorologiczną IV rzę-
du, czyli deszczową. Obserwowano i notowano wielkości opadów deszczu, śniegu, 
krup, szronu, rosy i mgły. Deszczownię zainstalowano za zgodą Antoniny Starzeń-
skiej, właścicielki posesji przy ulicy Pięknej. Prowadzenie spostrzeżeń meteorolo-
gicznych powierzono Antoniemu Haraburdzie. Stacja łomżyńska przekazywała dane 
z pomiarów meteorologicznych do stacji wyższego rzędu. Działała ona w ramach 
sieci stacji. W pobliżu Łomży funkcjonowała stacja II rzędu w Drozdowie oraz sta-
cja w Wądołkach Borowych koło Zambrowa. Informacje uzyskane ze stacji pozwa-
lały próbować prognozować pogodę.  

W 1916 i 1917 r. tematyka odczytów nawiązywała do nadziei związanych z ist-
niejącą sytuacją polityczną w Europie i na terenie ziem polskich. 30 XII 1916 r. od-
czyt kpt. Marian Kukiela nosił tytuł „Odbudowa państwa polskiego, a wojsko naro-
dowe”. 6 V 1917 r. wystąpił Aleksander Janowski, który przedstawił referat „Ziemia 
rodzinna”. Sprawozdanie z działalności oddziału za 1917 r. 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 1917 r. 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. 

Odczyty poza Towarzystwem Krajoznawczym w Łomży prowadziły w Łomży 
szkoły, Towarzystwo Wioślarskie, Związek Katolicki, Towarzystwo Higieniczne, 
Towarzystwo Wstrzemięźliwości Alkoholowej „Przyszłość”, oddział Towarzystwa 
Kultury Polskiej i Wydział Kółek Rolniczych przy Łomżyńskim Towarzystwie Rol-
niczym. Działalność tę prowadzili adwokaci, lekarze, księżą, nauczyciele i ziemianie. 
Oni wchodzili też do władz wymienionych organizacji. Po zrealizowanych wyciecz-
kach można było podzielić się wiedzą krajoznawczą na zebraniach 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. [cytowano w cz. I] 111, 
112; „Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909”, Warszawa 1910, s. 143–144, 146–149; 
1910, Warszawa 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; 
„Wspólna 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 zezwolenie na: – „Szerzenie wśród ogółu,  

a szczególnie wśród młodzieży, wiadomości dotyczących krajoznawstwa polskie-
go”. Na podstawie tego zapisu w pierwszym roku działalności powstała przy zarzą-
dzie głównym sekcja popularyzacji wiedzy krajoznawczej wśród młodzieży.  
W 1908 r. z powodu złych skojarzeń ze strony władz z wyrazem młodzież, zmienio-
no sekcję na komisję popularyzacji krajoznawstwa. Wyraz młodzież wykreślono, 
jednak nie zrezygnowano z pracy z nią. 29.04.1909 r. powołano przy łomżyńskim 
oddziale sekcję popularyzacji krajoznawstwa. Jej przewodniczącym został Franci-
szek Stopa. W 1910 r. prowadziła ona bardzo ożywioną działalność. „Ziemia”  
z 1910 r. łomżyńską sekcję wraz z sekcją w Piotrkowie, Siedlcach i Zagłębiu zali-
czyła do „wybitnie ruchliwych”, prowadzących „owocną, intensywną działalność”. 
Odbyła się bowiem w nich połowa z 119 odczytów wygłoszonych w tym roku spra-
wozdawczym w oddziałach. Podzieliła się ona na 2 podsekcje historyczno-etnolo-
giczną i przyrodniczą. Podsekcje spotykały się oddzielnie lub wspólnie raz w tygo-
dniu na konferencjach, podczas których poznawano metodykę prac monograficz-
nych z dziedziny etnografii i folkloru, odczytywano referaty i dyskutowano nad nimi. 
Frekwencja była liczna. Większość odczytywanych referatów składano później w ar-
chiwum materiałów rękopiśmiennych przy bibliotece oddziału. W 1913 r. sekcja 
popularyzacji krajoznawstwa nie przygotowała żadnego referatu i nie wykazano jej 
jako istniejącej w sprawozdaniu z działalności za ten rok. W 1914 r. „Głos Łomżyń-
ski” poinformował o zaplanowanym w sali Towarzystwa Muzycznego „Lutnia” na  
7 II 1914 r. odczycie J. Kliendiensta. Nie udało się jednak uzyskać informacji po-
twierdzającej realizację planu2. 

 
 

Tab. XIII. Odczyty popularnonaukowe zorganizowane przez oddział  
Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży w latach 1909–1918  

Lp. Data Temat odczytu Miejsce  Prelegenci Uwagi 
1 29 V1 909 „Ziemia Łomżyń-

ska po względem 
przyrodniczo-
geograficznym” 

- Konstanty 
Bzowski 

z okazji założenia Muzeum 
Krajoznawstwa Ziemi Łom-
żyńskiej, wygłoszony na ze-
braniu ogólnym, wyłącznie dla 
członków Towarzystwa 

2 18 V 1909 „O Krzemieńcu” - Karol 
Hoffman 

wygłoszony na zebraniu o-
gólnym, 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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3 12 XII 1909 „Nasze miasta” sala Tow. 
Śpiew. Lutnia 

Aleksander 
Janowski 

odczyt publiczny w sali To-
warzystwa Muzycznego „Lu-
tnia”, uczestniczyło 150 osób 

4 13 II 1910 „Polskie skarby 
w Karpatach” 

- Wacław 
Jacuński 

- 

5 2 III 1910 „Ziemie polskie 
pod względem 
geologicznym” 

- Konstanty 
Bzowski 

- 

6 16 III 1910 „W krainie stare-
go lodowca” 

- [brak imie-
nia]  
Dzierżyński 
z Warszawy 

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

7 1910 „Wpływ przyro-
dy na psycholo-
gię człowieka” 

- - przygotowany przez podsek-
cję historyczno-etnologiczną 
sekcji popularyzowania kra-
joznawstwa 

8 1910 Wycieczka do 
Częstochowy – 
na wystawę  
w 1909 r. 

- - - 

9  Wycieczka 
lubelska 

- - - 

10  „Kościół Świę-
tokrzyski na tle 
otoczenia” 

- - - 

11  Wycieczka  
suwalska 

- - - 

12  Wycieczka do 
Nowogrodu 

- - - 

13  Wycieczka do 
Ostrołęki 

- - - 

14  „Lublin i jego 
osobliwości” 

- - - 

15  „Łomża i jej 
zabytki” 

- - - 

16  „Rozwój archi-
tektury w Polsce” 

- - - 

17  „Etnografia  
a folklor” 

- - - 

18  „Dlaczego zajmu-
jemy się ludozna-
stwem” według  
Sz. Matusiaka 
 

- - - 
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19  „Sobótka” według 
Sz. Matusiaka 

- - - 

20  „Wątek odkwitają-
cej gałęzi w fol-
klorze polskim” 
według A. Fischera

- - - 

21  „Ludzie”  - - - 
22  „Święcickiego 

opis Mazowsza” 
- - - 

23  „Historia Mazo-
wsza” według  
W. Smoleńskiego

- - - 

24  „Osadnictwo szla-
checkie na Mazo-
wszu” według  
W. Smoleńskiego 

- - - 

25  „Kurpie” według 
L. Krzywickiego 

- - - 

26  „Drobna szlachta 
w Królestwie 
Polskim według 
W Smoleńskiego

- - - 

27  „Emigracja 
szlachty mazo-
wieckiej na Ruś” 
według W. Smo-
leńskiego 

- - - 

28  „Ptaki krajowe” - - przygotowany przez podsek-
cję przyrodniczą sekcji popu-
laryzowania krajoznawstwa 

29  „Roślinność łąko-
wa w różnych 
porach roku” 

- -  jak wyżej 

30  „Źródła nafciane 
w Polsce” 

-  jak wyżej 

31 3 II 1911 „O Niemnie” –  
o jego znaczeniu 
historycznym  
i handlowym, 
Grodnie, Pu-
niach, Kownie,  
o krajobrazach 
nadniemeńskich 
 

kinematograf 
„Mirage” 

Franciszek 
Stopa 

Wykorzystano przezrocza i ob- 
raz kinematografu, recytacja 
poezji związanych z starymi 
grodami z tego terenu i wspo-
mnień historycznych. Bardzo 
duża frekwencja, odczyt po-
wtórzono dwukrotnie.  
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32 6 III 1911 pokaz przezroczy 
do „Pieśni o zie-
mi naszej” Pola z 
deklamacją frag-
mentów, charak-
terystyka krajo-
brazu wygłoszo-
na przez Juliusza 
Kliediensta 

kinematograf 
„Mirage” 

- - 

33 19 V 1911 odczyt „Dzie-
dzictwo epoki 
lodowcowej” 
wraz z prezenta-
cją przezroczy 
Antoniego Do-
browolskiego – 
uczestnika wy-
prawy na biegun 
południowy 

kinematograf 
„Mirage” 

Wacław 
Jacuński  
z Warsza-
wy 

W 1911 r. mimo frekwencji 
na odczytach przekraczającej 
100 osób oddział nie uzyskał 
z tego żadnej korzyści z po-
wodu złych warunków wy-
najęcia kinematografu narzu-
conych przez właściciela 

34 1911 „Myślistwo 
powiatu szczu-
czyńskiego” 

- - - 

35   - - - 
36 1911 „Obyczaje 

szlachty mazo-
wieckiej” 

- - - 

37 1911 „Historia Ziemi 
Łomżyńskiej  
i ziem przyle-
głych do niej” 

- - - 

38 1911 „Gady i płazy 
Królestwa Pol-
skiego” 

- - - 

39 1911 „Żubr, jego po-
chodzenie i miej-
sce pobytu” 

- - - 

40 1912 „O malarstwie  
w Polsce” 

- A. Skiwski - 

41 1912 „Pogadanka 
popularna z zak-
resu chemii” 

- Henryk 
Rościsze-
wski 

w 1912 r. odczytów wysłu-
chało 270 osób 

42 1912 „Suwalszczyzna” - Adam 
Mieczko-
wski 

frekwencja – 78 osób 
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43 1913 „Dzieje malar-
stwa w Polsce” 

- - - 

44 1913 Popularna poga-
danka z chemii” 

- - - 

45 30 XII 1916 „Odbudowa 
państwa a woj-
sko narodowe” 

kinematograf 
„Mirage” 

kpt. dr  
Marian 
Kukiel 

- 

46 6 V 1917 „Ziemia rodzin-
na” 

 Aleksander 
Janowski 

duża liczba przezroczy, od-
czyt 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 1898 r. zapoczątkowano w Łomży działalność wystawienniczą. Organizujący 
ją przedstawiciele inteligencji widzieli w tym cel edukacyjny w dziedzinie kultury. 
Aktywność ta, pod względem kulturotwórczym zrównywała Łomżę z przodującymi 
w tej dziedzinie miastami Królestwa Polskiego. Poprzedzono ją odezwą opubliko-
waną w „Echach Płockich i Łomżyńskich” z 1898 r. z zaproszeniem do udziału  
w wystawie, do nadsyłania eksponatów lub też deklaracji udziału pod adresem Wik-
tora Szumańskiego. 10.09.1898 r. otwarto wystawę sztuk pięknych. Na uroczystość 
przybył gubernator z małżonką oraz przedstawiciel „Gazety Polskiej” z Warszawy  
J. Gadomski i redaktor „Ech Płockich i Łomżyńskich” A. Grabowski. W przygoto-
waniach do wystawy pomagała młodzież akademicka, która wróciła na wakacje. 
Patronat nad wystawą objęło Towarzystwo Dobroczynności. 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, militariów, osobliwości i ubiorów, 
haftów i koronek. Drukarnia gubernialna wydrukowała katalog wystawy po polsku  
i rosyjsku3. J. Jastrzębski za Adamem Chętnikiem poinformował, że było 1636 oka-
zów z okolicy Łomży, a wystawców 974. Wystawiono około 3000 sztuk ekspona-
tów. Spośród 548 eksponatów ujętych w katalogu wystawy na szczególną uwagę 
zasługuje buława hetmana Stefana Czarnieckiego i ryngraf srebrny z obrazem Matki 
Boskiej, który nosił Kazimierz Pułaski, marszałek konfederacji łomżyńskiej, doku-

__________ 
 
3 A. Chętnik, Wystawa zabytków sztuki i kultury w Łomży w 1898 r., w: „Ziemia Łomżyńska” t. IV, 
Łomża 1990, s. 95–115;  

4 J. Jastrzębski, Muzealnictwo …(cytowano w I części), s. 9; J. Jastrzębski, 60 lat muzeum w Łomży, 
Łomża 2008, s. 7, 11. 
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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 autorstwa Adama Mickiewicza, starodawne do-
kumenty 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. Pod-
czas wystawy nad jej bezpieczeństwem w dzień i w nocy czuwali na zmiany druho-
wie ze straży ogniowej. Kierownikiem wystawy był Wiktor Szumański5. A. Chętnik 
i A. Dobroński wśród organizatorów wymieniają ks. Bartłomieja Smoleńskiego, 
Wiktora Szumańskiego, Michała Korolca, Stanisława Kurcyusza, Henryka Tańskie-
go, Włodzimierza Chylińskiego, Mieczysława Tittenbruna, Franciszka Przecław-
skiego, Jerzego Majewskiego i Zdzisława Londyńskiego6. L. Taborski przytacza 
także wśród twórców muzeum nazwisko: Edmunda Caberta7. Wśród użyczających 
eksponaty spoza Łomży wymieniani są: prof. Benedykt Dybowski, Wiktor Godlew-
ski ze Smolechów, Tadeusz Woyczyński z Porytego, hrabia Ludwik de Fleury  
z Kępy, hrabia Aleksander Roztworowski ze Stelmachowa, rodzina Lutosławskich  
z Drozdowa, Józef Jabłoński z Pniewa, Stanisław Woyczyński ze Starej Łomży, 
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 on jednak mały, bowiem występują-
cy wówczas w Łomży cyrk o słabym poziomie artystycznym podobno zarobił dzie-
sięć razy więcej. Wydano 200 bezpłatnych biletów dla członków straży ogniowej  
i 100 biletów dla uczennic gimnazjum żeńskiego. Organizowanie wystaw czaso-
wych było tańsze od organizacji muzeum. Termin jej zamknięcia przedłużano do 
2.10.1898 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 obni-
żenia cen biletów do 30 kopiejek. Po zamknięciu wystawy członków komitetu orga-
nizacyjnego 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 władze zaborcze. Idea ta nie mogła się jednak długo zmaterializować, nie 
została jednak zapomniana. W 1903 r. w „Echach Płockich i Łomżyńskich” Bole-
__________ 
 
5 „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1898, nr 54 z 5 X, s. 3; J. Jastrzębski, Muzealnictwo …, s. 9, 10. 
6 A. Chętnik, Wystawa …, w: „Ziemia Łomżyńska”, dz. cyt., s. 97, 98; A. Dobroński, dz. cyt., s. 107, 108. 
7 L. Taborski, Muzealnictwo w Łomży w latach 1946–1998, „Studia Łomżyńskie” 1999, t. X, s. 63.  
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sław Zdziarski w artykule „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 miej-
my 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, ob-
skurantyzm i opieszałość. Zakładajmy muzea, twórzmy zbiory prowincjonalne”8.  

W 1903 r. wystawiono rzeźby urodzonego w Łomży Gałowicza, laureata jednej 
z nagród wystawy w Paryżu, ucznia prof. Kucharzewskiego. Wystawę obejrzało 800 
osób9. W 1907 r. przy zarządzie głównym towarzystwa krajoznawczego w Warsza-
wie powzięto myśl o działaniach mających na celu ochronę skarbów przyrody ojczy-
stej. 7.03.1908 r. utworzono komisję ochrony osobliwości przyrody. 1.03.1910 r.  
w Warszawie na zebraniu pod przewodnictwem prezesa Zygmunta Glogera powoła-
no komisję etnograficzną. Jej celem było:  

 
zbieranie okazów etnograficznych i tworzenie zbiorów, prowadzenie odnośnych poszu-
kiwań i badań, oraz kolejne opracowywanie siłami zbiorowemi poszczególnych działów 
Etnografji Krajowej.  
 
W niedługim czasie po tym ochroną objęto również dziedzictwo kultury naro-

dowej. „Wspólna Praca” z 1910 r. zakomunikowała:  
 
ostatnie zapoczątkowania w tym kierunku datują się od roku lub dwóch – są to zbiory, 
zainicjowane i wciąż rozszerzające się, które powstały przy prawie każdym oddziale 
prowincjonalnym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. Zbiory takie istnieją przy 
oddziale suwalskim, kujawskim we Włocławku, lubelskim, kieleckim, Miechowskim10. 
 
Środowisko łomżyńskie nie odstawało w tym względzie od pozostałych miast 

Królestwa Polskiego. 29.04.1909 r. utworzono w łomżyńskim oddziale sekcję muze-
alną. „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego za 1909 r.” poinformował, 
że „w związku z sprawą założenia Muzeum Ziemi Łomżyńskiej” Konstanty Bzow-
ski wygłosił w tym dniu tylko dla członków odczyt „Ziemia Łomżyńska pod wzglę-
dem przyrodniczo-geograficznym” oraz że muzeum uzyskało na swoje potrzeby 
niewielki pokoik w Kasie Przemysłowców Łomżyńskich przy ulicy Dwornej (obec-
nie budynek sądu)11. W 1910 r. opublikował ten odczyt we „Wspólnej Pracy” z 1910 r. 
w nr 4. i 6. Kierownikiem sekcji został Edmund Cabert, pracownik Kasy Przemy-
__________ 
 
  8 „Echa Płockie i Łomżyńskie” 1903, nr 9 z 18 I, s. 10. 
  9 Tamże. 
10 „Wspólna Praca” 1911, nr 7 z 15 V, s. 5–7. 
11 „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1909”, Warszawa 1910, s.144, 146; „Wspólna 

praca” 1910, nr 7 z 15 V, s. 5–7. 
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słowców Łomżyńskich, mieszkający na pierwszym piętrze w budynku Kasy Prze-
mysłowców Łomżyńskich. Z początkiem 1910 r. zapoczątkowano w Łomży zbiera-
nie eksponatów do planowanego Muzeum Krajoznawstwa Ziemi Łomżyńskiej. Ta 
sama „Wspólna Praca” z 1910 r. oceniła nadzieje związane z możliwością rozwoju 
muzeum:  

 
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 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 zwie-
rząt ssących i ptactwa na pomoc wszystkich osób lubiących 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 kultu-
rą 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 wskazywać po-
glądowo, czem jest dana część kraju, jakie są jej warunki naturalne obecnie i w przeszło-
ści i jakie są warunki życia kulturalnego obecnie i w przeszłości – jednem słowem dać 
obraz przyrody i kultury. Muzeum takie powinno więc zawierać działy następujące:  
1) przyrodniczy, 2) archeologiczny, 3) etnograficzny, razem z pokrewnymi działami 
sztuki ludowej i przemysłu domowego, 4) historyczny wraz z artystycznym i architekto-
nicznym. 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 znajomość poszczególnych części kraju po-
sunie się ogromnie naprzód12.  
 
Zakupiono na potrzeby muzeum komplet Słownika geograficznego. Do zbiorów 

dołączano eksponaty zdobyte wspólnie podczas wycieczek. W październiku 1910 r. 
kierownikiem sekcji muzealnej został Tomasz Niklewski. Nowy przewodniczący 
sekcji wystąpił z prośbą do spadkobierców zmarłego w Jeżewie Zygmunta Glogera 
w celu przekazania do łomżyńskiego muzeum nieobjętych zapisem testamentowym 
zbiorów. Nie otrzymał jednak żadnej odpowiedzi. Pod koniec 1910 r. w zbiorach 
muzeum znajdowały się 347 okazów:  

__________ 
 
12 J. Jastrzębski, 60 lat muzeum w Łomży, Łomża 2008, s. 7, 13; W. Skowron, Miejsce nauki w procesie 

budowania zorganizowanego ruchu krajoznawczego w kongresówce, [w:] http://khit.pttk.pl/ in-
dex.php?co=tx nwptk_5; „Wspólna Praca” 1910,  nr 1 z 3 V, s. 4–5; nr 4 z 24 IV, s. 3; nr 6 z 8 V,  
s. 4–5; nr 10 z 4 VI, s. 9; „Ziemia” 1911, nr 11, z 18 III, s. 164. 
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monet różnych państw 314, kolekcje nasion, różne medale, okazy różnych skamieniało-
ści, sól z warzelni ciechocińskiej, mapa departamentu łomżyńskiego, 2 siekierki przedhi-
storyczne, kule znalezione w Łomży, w tym kule „dum – dum”, kafle ornamentacyjne  
z góry w Krzewie po zamku myśliwskim i bagnet od dubeltówki, różne wyroby japoń-
skie, mapy morskie, marmur z guberni archangielskiej13.  
 
W 1911 r. przybyło 605 okazów, łącznie było ich 952. J. Jastrzębski, informuje 

że muzeum w 1911 r. posiadało 1000 eksponatów, których zbiór przed wojną  
w 1914 r. rozrósł się do 1500 sztuk i został zniszczony w czasie wojny14. Ekspona-
tów tych musiało być jednak znacznie więcej, bowiem Aleksander Janowski podsu-
mowując w „Ziemi” działalność krajoznawczą na prowincji w 1912 r. poinformo-
wał, iż zbiory muzealne w Łomży powiększyły się najbardziej z wszystkich oddzia-
łów, bo aż o 3584 okazy15. Do zbiorów przybyły przedhistoryczne żarna przekazane 
przez centralę PTK ze zbiorów zmarłego Zygmunta Glogera, fotografie gmachów  
z ziemi łomżyńskiej, próbki tkanin miejscowego wyrobu, dokumenty historyczne  
z czasów porozbiorowych, kolekcja rud z Bolesławia pod Olkuszem, przekroje 
drzew, zielnik. marki, itp16. 

W 1912 r. Adam Chętnik zamieszkały w pobliskim Nowogrodzie 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 dalszą jego aktywność w tej dziedzinie. Bogusław Ku-
nicki 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 krajo-
znawczego w Łomży znaczną część swoich zbiorów (kilkaset sztuk zabytkowego 
sprzętu), a w 1913 r. do Ostrołęki 330 eksponatów dowiózł na własny koszt furą17.  

W 1913 r. znacznie osłabła aktywność sekcji muzealnej. Powodem była nie-
obecność spowodowana wyjazdem z Łomży do Warszawy Tomasza Niklewskiego, 
współzałożyciela i kierownika sekcji. „Wspólna Praca” postulowała: „pożądanem 

__________ 
 
13 „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” 1910, Warszawa 1911, s. 185–186; „Wspólna 

Praca” 1910, nr 33 z 12 XI, s. 5; nr 38 z 27 XII, s. 8; 
14 J. Jastrzębski, dz. cyt., s. 20; J. Jastrzębski, Muzealnictwo w Łomży do 1939 r., [w:] „Studia Łomżyń-

skie”, t. IX z 2000, s. 56; „Wspólna Praca” 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; nr 36 z 1 IX, s. 29. 

15 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Zespół Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, sygn. 3070,  
w niej: „Wspólna Praca” 1912, nr 9 z 3 III, s. 94; 112; „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego”1912, Warszawa 1913, s. 147; „Ziemia” 1913, nr 13 z 29 III, s. 194, 195. 

16 „Rocznik Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” 1911, Warszawa 1912, s.188. 
17 A. Chętnik, Muzeum, s. 5–8; B. Kunicki, Adam Chętnik, Kurp…, s. 29; J. Kijowski, Wspomnienia  

o Adamie Chętniku, [w:] Adam Chętnik, Kurp ..., s. 150; B. Kunicki, Adam Chętnik w muzealnictwie 
polskim, [w:] Adam Chętnik a współczesne ..., red. M. Drozd-Piasecka, Warszawa 1998, s. 209–212;  
J. Witrylak, Wkład Adama Chętnika w ochronę i konserwację zabytków regionu, [w:] Adam Chętnik, 
Kurp..., s. 99; J. Kijowski, Wspomnienia o Adamie Chętniku, [w:] Adam Chętnik, Kurp ..., s. 150; 
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byłoby otwieranie muzeum chociaż w ciągu 1 godziny dziennie dla publiczności 
…”18. Imiona i nazwiska ofiarodawców i datę przekazania przedmiotów wpisywano 
do specjalnej księgi. Zbiory układano kompletami według nazwiska byłych właści-
cieli. Informację o darczyńcach zamieszczano na łamach „Wspólnej Pracy” oraz 
składano im tam podziękowanie. 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 rzeczy, które 
według ich wiedzy przedstawiały jakąś wartość przyrodniczą lub historyczną. Często 
wartość tych przedmiotów oceniali na wyczucie, nie przeliczali na pieniądze. Znacz-
na część zbiorów pochodziła spoza ziemi łomżyńskiej, np. okazy rud z Cesarstwa 
Rosyjskiego, nasiona roślin zaatlantyckich, wyroby chińskie i japońskie19.  

W 1915 r. wystosowano apel do społeczeństwa o przekazywanie przedmiotów 
związanych z wojną. I wojna światowa zniszczyła placówki muzealne w Łomży  
i Ostrołęce wraz z ich zbiorami, w tym i oryginalne zbiory przyrodnicze Sopoćki  
w Łomży. Jerzy Jastrzębski stwierdza, że „nie wiadomo co dokładnie działo się ze 
zbiorami w czasie wojny, a było to około 1,5 tys. eksponatów”20. Sprawozdanie  
z działalności oddziału za ten rok przekazuje wiadomość o powiększeniu muzeum  
o 3582 nabytki, „w tem numizmatów 3546”. W tym roku bardzo licznie odwiedzano 
muzeum. Jerzy Jastrzębski za Adamem Chętnikiem informuje, że eksponaty na czas 
wojny zostały spakowane i były przechowywane w prywatnym lokalu21.  

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 by-
ło opieki stałej i dostatecznej – placówkę ograbiono, masę rzeczy cennych (zbiór monet, 
pieczęci itp.) rozkradziono, część pobrano na przechowanie i ostatecznie całość przepa-
dła. Dotychczasowi kierownicy musieli opuścić Łomżę lub powymierali22. 
 
W 1916 r. w Łomży próbowano bezskutecznie odtworzyć PTK-owskie muzeum. 

Witold Jemielity informuje, że udało się wznowić działalność muzeum w 1917 r., jed-
nakże ono zaraz po wojnie ponownie upadło23. W tym roku mieściło się ono w kilku sa-
lach biblioteki Niziołowskiego przy ulicy Sienkiewicza. Łomżyński oddział Polskiego 

__________ 
 
18 „Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego” 1913, Warszawa 1914, s. 97; 1906–1916; 

„Wspólna Praca” 1914, nr 5 z 15 III, s. 90. 
19 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Zespół Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, sygn. 1632,  

w niej: „Głos Łomżyński” 1915, nr 1 z 7 V, s. 4. 
20 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Zespół Rządu Gubernialnego Łomżyńskiego, sygn. 1632,  

w niej: „Głos Łomżyński” 1915, nr 1 z 7 V, s. 4. 
21 A. Chętnik, Muzeum …, dz. cyt. s. 6; J. Jastrzębski, Muzealnictwo …, dz.cyt. s. 21. 
22  A. Chętnik, Muzeum …, s. 6; J. Jastrzębski, Muzealnictwo…, s. 21; A. Chętnik, Muzeum …, s. 6;  

J. Jastrzębski, Muzealnictwo w Łomży w latach 1898–1998, Łomża 1998, s. 21; J. Jastrzębski, Muze-
alnictwo w Łomży do 1939r., [w: ] „Studia Łomżyńskie”, 1998, t. IX, s. 56. 

23 W. Jemielity, Dzieje Łomży tysiącletnie, Łomża 2005, s. 204. 
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Towarzystwa Krajoznawczego w aktywności krajoznawczej przeciwdziałał poglądowi 
„Cudze chwalicie swojego nie znacie”24. 

 
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 [brak imienia] Moraczew-
ski 

kafle ornamentacyjne z zam-
ku na górze w Krzewie 

- 

1910 P. Toński kawałek soli z tężni ciecho-
cińskich 

- 

1910 Pilniakowski (6 okazów) amonity - 
1910 Tyborowski, Gacki, Ko-

jer, Gerwin, Ogrodzki (po 
1 okazie), Winiarski, Pesz-
tejn, Kajko (po 2), Kule-
sza, Tittenbrun (3), Cud-
nik (4), Kierżyński (18), 
Płoński (12), Wyszyński 
(15), Konopka (21), Cheł-
miński (29), Selerowski 
(32), Gutowski (44), Keh-
ler (55), Kulesza (3 mone-
ty), Wolfke (2 monety), 
Pilniakowski (6 amoni-
tów), Tański (kawałek soli 
z tężni ciechocińskich), 
Moraczewski (kafle orna-
mentacyjne z dawnego za-
mku myśliwskiego na gó-
rze w Krzewie), Cabert 
(mapa departamentu łom-
żyńskiego). 

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

- 

3 1910–1911 Kierzyński, Skiwski (81), 
Cudnik (3 monety), S. Gra-
bowski (1 moneta, kawałki 
żuzli torfowych), J. Pro-
siński (2 monety), T. Dmo-
chowski, J. Waszkiewicz 
(3 monety wykopane pod 
Stawiskami), H. Sucharze-
wski (3 monety), L. Sucho-
rzewski (3 monety), M. 
Suchorzewski (róg jelenia 

monety - 

__________ 
 
24 J. Jastrzębski, Muzealnictwo w Łomży do 1939 r., [w:] „Studia Łomżyńskie”, 1998, t. IX, s. 49–57. 
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i 3 monety), J. Gryczew-
ski, Z. Mech (1 moneta), 
S. Uściński (2 monety), 
ks. Wiktor Supiński (62 
monety polskie i różnych 
państw, w tym kilka cen-
nych bardzo rzadkich), 
Władysław Szwejcer (10) 
 

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

6 kalendarzy z lat 1837–
1848, portrety Stefana Bato-
rego, Stanisława Staszica, 
Adama Mickiewicza, Juliu-
sza Słowackiego, plakat Ju-
liusza Słowackiego wyko-
nany w Towarzystwie Za-
chęty Sztuk Pięknych, re-
produkcje kilku obrazów, 
kilka pisanek, egzemplarz 
tykwy dużych wymiarów 

- 

5 1911 dr [brak imienia] Gutow-
ski 

różne rudy, kule z żołądków 
cielęcych, młody krokodyl 
z Nilu w spirytusie, kawałki 
kabli [?] morskich, kawałki 
marmurów, przekroje i wy-
cinki drzew (palisander bra-
zylijski, czymar, heban, 
„drzewo święte” i inne 
 

- 

6 1911 W. Bielicki  otoczaki, kryształy górskie, 
muszelki 

- 

7 1911 Edmund Cabert  kule, 2 rysunki kościoła pi-
jarskiego w Łomży z 1853 r., 
2 bilety skarbowe z maja 
1794 r. 

- 

8 1911 Jan Milachowski narzędzi 
stołowych” 

moneta chińska papierowa, 
wartości 1 dolara i serwis 
chiński podróżny w puszce 
obitej skórą ze żmii zawiera-
jący 14 sztuk różnych 

 

9 1911 M. Oszubska książka – rękopis z roku 
1863 „Zwierciadło wiary 
chrześcijańskiej” 

 

10 1911 Franciszek Hryniewicz „medal elekcyjny Augusta 
II, 5 złotych polskich rewo-
lucyjnych z roku 1831 i me-
dal pamiątkowy z roku 1905” 
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11 1911 Stanisław Kisielnicki ze 
Stawisk 

„medal na cześć Mokro-
nowskiego, żeton koronacy-
jny Stanisława Augusta, me-
dal na pamiątkę unii w Ho-
rodle, medal pamiątkowy 
z roku 1830, medal pamiąt-
kowy utworzenia Królestwa 
Kongresowego (1815) i me-
dal na zaślubiny króla Wła-
dysława z arcyksiężniczką 
austriacką (r. 1637)” 

 

12 1911 wdowa po Grzegorzu Wo-
bjowie spolonizowanym 
Rosjaninie, za pośrednic-
twem adwokata Z. Ska-
rzyńskiego 

fotografii: kościołów miej-
scowych, widoków z guberni 
suwalskiej, grobowców sła-
wnych ludzi, świątyń i róż-
nych gmachów z Gniezna, 
Poznania, Malborka, Pragi, 
Lwowa, z poznańskiego i słu-
pa granicznego polsko – 
nienieckiego z 1545 r. 

- 

13 1911 Juliusz Kleidienst guzik województwa płoc-
kiego i 3 monety 

 
 

14 1911 Tomasz Niklewski Kolekcja różnych kamieni – 
146 z Morza Bałtyckiego 
z Pałangi 

 

15 1911 Franciszek Stopa Ruda żelaza ze Zbójnej, 
materiały rękopiśmienne do-
tyczące Puszczy Zielonej, 
sznur korali z bursztynu (de-
pozyt) 

 

16 1911 Teofila Poreda ze Zbójnej 
za pośrednictwem Fran-
ciszka Stopy 

Próbki tkanin domowych, 
płócienek, sukienek 43 
wzory 

 

17 1911 Stanisława Szymczyk  
z Kuzi za pośrednictwem 
Franciszka Stopy 

Wycinanki papierowe wy-
konane 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 Mikulski  kartacz znaleziony pod 
Węgrowem 

- 
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23 1912 S. Dembiński  dokumenty (3) z lat 1831  
i 1864 

- 

24 1912 Andruszyc  dawny scyzoryk  
do ostrzenia gęsich 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 
Bałtyckiego, 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; 
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. 19.02.1910 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 robić zdjęcia, zorganizował on kurs tej umiejętności. 
Obejmował ona zajęcia teoretyczne i praktyczne. Nauka trwała od 27 lutego do 18 lis-
topada 1910 r. Uczestniczyło w nim 20 osób, głównie młodzież męska. W ramach 
ćwiczeń praktycznych z fotografii zorganizowano 3 wycieczki do Motyki, Jednacze-
wa, Miastkowa. W każdej z nich wzięło udział ponad 30 osób. 22.09.1910 r. zarząd 
towarzystwa podjął decyzję o zakupie aparatu fotograficznego. W październiku tegoż 
roku za pośrednictwem zarządu głównego PTK zakupiono większy aparat fotograficz-
ny o wymiarach 18 cm x 24 cm, którym dokumentowano każdą wycieczkę, ludzi, 
osobliwości przyrodnicze i historyczne. W tym celu zarząd oddziału zaciągnął po-
życzkę 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 po zmówieniu, po umiarkowanych cenach u Bodalskiego, przewodniczącego 
sekcji wycieczkowej. Kilka osób po przebytym kursie fotografowania nabrało znacz-
nej biegłości w tej umiejętności i skutecznie pożytkowało je podczas wycieczek. Pod 
koniec 1910 r. Wacław Bodalski opracował album fotograficzny widoków, 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 
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zysku przez towarzystwo i wiosną 1911 r. wydano pierwszą serię pocztówek, przed-
stawiającą ziemię łomżyńską. Z wielu zdjęć po kilkakrotnej selekcji wybrano na pocz-
tówki 6 najlepszych przedstawiających najciekawsze miejsca. Autorem zdjęć był Wa-
cław 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 1911 r. działalność sekcji ograniczy-
ła się tylko do wykonywania zdjęć na wycieczkach. Sprawozdanie z tego roku in-
formuje, iż nastąpiło to na skutek braku odpowiedniego kierownika. Sprawozdanie  
z 1912 r. ogranicza informacje do podania nazwiska kierownika sekcji, Maksymiliana 
Makarewicza i informacji, że działalności sekcja nie wykazała. W 1913 r. zanikła dzia-
łalność sekcji, w sprawozdaniu z działalności za 1913 r. nie wymieniono jej istnienia25. 

 
Biblioteka 

§ 2. pkt. 4 Ustawy Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego zezwalał dla osią-
gnięcia celów statutowych na zakładanie i utrzymywanie biblioteki poświęconej 
„krajoznastwu [sic!] i gałęziom wiedzy związanej z krajoznastwem”26. Stowarzysze-
nia 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 1910 r. w Łomży zapoczątkowano tworzenie biblioteki od-
działowej. Tradycje biblioteczne w Łomży sięgają 1609 r. Wówczas łomżyński pro-
boszcz Jan Chociszewski przekazał swój księgozbiór dla tworzących tu swoje kole-
gium jezuitów. W XIX i XX wieku funkcjonowały w Łomży biblioteki: od 1861 r. 
przy Resursie Miejskiej, od 1862 r. przy Szkole Miejskiej i Gimnazjum Męskim, od 
1869 r. przy Gimnazjum Żeńskim, od 1879 r. 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, od 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 pw. 
św. Franciszka oraz Stowarzyszeniu Robotników Chrześcijańskich. W 1910 r. do 
biblioteki towarzystwa zakupiono „Słownik geograficzny”, rocznik pisma organiza-
cyjnego „Ziemia” oraz wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego. 
Składała się ona przeważnie z darów od członków. W 1910 r. członkowie i sympaty-
cy oddziału przekazali też 50 książek jako darowiznę. Dary złożyli: F. Boczkiewicz, 

__________ 
 
25 „Roczniki Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego 1910”, Warszawa 1911, s. 186, 187; 1911, War-

szawa 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. Skow-
ron, Fotografia krajoznawcza jako jedna z podstawowych form pracy programowej i działań organi-
zatorskich Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (1908–1950), (w:) http://khit.pttk.pl/index. 
php?co=tx_foto_1; „Ziemia” 1911, nr 10 z 11 III, s. 152; nr 14 z 8 IV, s. 223. 

26 Ustawa Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, Warszawa 1906, s. 2. 
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Aleksander Bereza, Edmund Cabert, Zygmunt Gloger, W. Kajko, Franciszek Hry-
niewicz, 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 Aleksander 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. Należał do nich Statut Wielkie-
go Księstwa Litewskiego Lwa Sapiehy wydany w 1588 r. przekazany w depozyt 
przez Struniawskiego z Łomży. Oprócz książek i czasopism w zasobach biblioteki 
gromadzono tablice poglądowe, rękopisy i mapy Polski. Przy bibliotece funkcjono-
wało archiwum, w którym magazynowano wszelkie teksty o tematyce krajoznaw-
czej, w tym głównie referaty przekazywane przez sekcję popularyzowania krajo-
znawstwa. W 1913 r. księgozbiór biblioteki oddziałowej znacznie powiększył się 
dzięki darowiźnie Dłużniewskiego. Zbiory biblioteczne były odrębnie zinwentary-
zowane w specjalnym katalogu27. 

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. Działania owe zwróciły uwagę społeczeństwa na skarby narodowej kultury 
materialnej i duchowej, wiele z ocaliło od zniszczenia i przyczyniło się do ich za-
chowania. 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 
Towarzystwa krajoznawczego stymulowały rozwój wiedzy historycznej, geograficz-
nej, stworzyły przestrzeń do kontaktów intelektualnych w języku polskim, wymiany 
myśli i myślenia po polsku. Głównymi animatorami działalności łomżyńskiego od-
działu byli nauczyciele łomżyńskich szkół, głównie ze Szkoły Handlowej i inni 
przedstawiciele inteligencji miejskiej. Czynniki emocjonalne związane z dramaturgią 
przebiegu wędrówek, a więc gwałtowne zmiany pogody, ulewne deszcze, burze, 
__________ 
 
27 A. Dobroński, dz. cyt., s. 110; A. Malanowska i inni, 380 lat..., s. 16, 34, 35; „Roczniki Polskiego Towa-

rzystwa Krajoznawczego 1909”, Warszawa 1910, s. 147; 1910, Warszawa 19911, s. 190; 1911, Warsza-
wa 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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zmęczenie i wypadki komunikacyjne czyniły działalność wycieczkową bardziej 
atrakcyjną, integrowały, budziły dumę z pokonania trudów, wyróżniały członków 
towarzystwa spośród zwykłych zjadaczy chleba. Działania związane z przygotowy-
waniem wycieczek, zbieraniem informacji do nich, omawianie wycieczek na odczy-
tach, gromadzenie zbiorów muzealnych, fotograficznych, opracowywanie ich i udo-
stępnianie pozwalają stwierdzić, że realizowano funkcję edukacyjną. Eksploracja 
turystyczna odwiedzanych ziem polskich nie była zbyt intensywna ani zbyt uciążli-
wa dla społeczności lokalnych. Użyczano więc wędrowcom nieodpłatnie wyżywie-
nia i zakwaterowania. Było to dodatkowym czynnikiem wpływającym na rozwój 
turystyki. Jedynie w miejscach nawiedzanych masowo przez wycieczki, w Często-
chowie i w Warszawie pobyt turystów zaczęto łączyć z biznesem turystycznym  
i pobierano czasem opłaty za noclegi. Popularyzacja idei towarzystwa, a tym samym 
i działań narodowych była skuteczna, bowiem jego inicjatywy cieszyły się powo-
dzeniem, frekwencją. Krąg oddziaływania był rozszerzony dzięki możliwości 
uczestnictwa w imprezach towarzystwa ludzi niezrzeszonych w nim. Oddziaływanie 
edukacyjne, popularyzacja ideałów narodowych przez towarzystwo dotyczyło czyn-
nych członków, a także niezrzeszonych, biorących udział w przedsięwzięciach oraz 
postronnych obserwatorów na trasach wędrówek. 

 
 

Lista członków oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Łomży  
w latach 1908–1918 

 
1. Achenbach Henryk 
2. dr Alchimowicz Konstanty 
3. Alichniewicz Józef 
4. Antosiewicz Kazimierz 
5. Bagieński Stefan 
6. Batogowska Maria 
7. Beber Rudolf 
8. Berennsiewicz Aleksander 
9. Bobińska Teodozja (Szczuczyn) 
10. Bodalski Mieczysław 
11. Bzowski Konstanty 
12. Cabert Edmund 
13. Ciecierski Leon 
14. Chrystowski Aleksander 
15. Czaplicki Jan 
16. ks. Czarnowski (Szczuczyn) 
17. Czochański Jan 
18. Czorniowski Jan 

19. Czubaczyński Karol 
20. Dąbrowska Czesława 
21. dr Dąbrowski Ignacy 
22. Dębiński Stefan 
23. Dieckman Katarzyna 
24. Domurat J. (Szczuczyn) 
25. Filochowski Tomasz 
26. Gregorjew Stanisława 
27. Grzymkowska Zofia 
28. Haraburda Adam 
29. Haraburda Antoni 
30. Hryniewicz Franciszek 
31. Jarnuszkiewicz Adela 
32. Jarociński Edward 
33. Jeziorowski Julian 
34. Jeżewski Kazimierz 
35. Karbowski Julian 
36. Kęsicki Kazimierz 
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37. Kleindienst Julian 
38. Kłoskowski Wiktor 
39. Komornicki Stanisław 
40. Korzeniowska Maria 
41. Kozłowski Wiktor 
42. Kraft Tadeusz 
43. Kraszewska Benedykta 
44. Krzyżanowski Piotr 
45. Edward Lineburg 
46. Łempicki Henryk  
47. Łukomski Wiktor 
48. Makarewicz Maksymilian 
49. dr Markiewicz Cezary 
50. dr Marconi Ferante 
51. Miszewski Zygmunt 
52. Napierkowski Mieczysław 
53. Napierkowska Jadwiga 
54. Napierkowska Helena 
55. Napierkowski Zygmunt 
56. Niklewski Tomasz 
57. Nowacka Zofia 
58. Nowicki Brunon 
59. Oppenheim Maurycy 
60. Oszubski Bronisław 
61. Oszubski Stanisław 
62. Pigłowska Janina 
63. Pilniakowski Ignacy 
64. Płoński Stanisław 

65. Przecławski Franciszek 
66. Rogiński Antoni 
67. Rościszewski Hipolit 
68. Rychter Józef 
69. Selens Franciszek 
70. Siwkowski Michał 
71. Skarzyński L. 
72. Skarzyński Zygmunt 
73. Stalski Wacław 
74. Stopa Franciszek 
75. ks. Supiński Witold  
76. Suchcicki Edmund 
77. Szwejcer Władysław 
78. Szyszko Wacław 
79. Szczęsna Julia 
80. Szczęsnowiczówna Janina (Szczuczyn)  
81. ks. Śledziewski Piotr 
82. Tittenbrum Mieczysław 
83. Tuszowski Bolesław 
84. Tuszowski Franciszek 
85. Wądołowska Maria 
86. Woyczyński Stanisław 
87. Zagórska Cecylia 
88. Zagórska Maria 
89. Zakrzewski Antoni (Szczuczyn) 
90. Zieliński Władysław 
91. Żbikowski Leon

 
 

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 
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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) 
 

 

Milenijny triumf polskiego Kościoła 
na przykładzie diecezji łomżyńskiej 
 
 

Stosunki komunistycznego państwa z Kościołem katolickim z roku na rok ulega-
ły pogorszeniu. Eskalacja nastąpiła w 1965 roku, kiedy biskupi polscy wydali orę-
dzie do biskupów niemieckich. Jego formuła ściśle wiązała się z przygotowaniami 
do obchodów milenijnych. Orędzie nawiązywało do wartości uniwersalnych, do 
przebaczenia i pojednania, traktując wszystkich ludzi bez względu na religie, wyzna-
nie i poglądy, jako równych sobie. W związku z tym rząd odmówił wydania wiz 
wjazdowych gościom zagranicznym, m.in. papieżowi Pawłowi VI, zaproszonym 
przez władze kościelne na obchody milenijne. Rozpętano też kampanię propagan-
dową, łącząc wątek antykościelny z wątkiem antyniemieckim. Nagonka trwała  
w środkach masowego przekazu i na wiecach. Ta jednak nie osłabiła autorytetu Ko-
ścioła. Historia oddała sprawiedliwość polskim biskupom, którzy chrześcijańskim 
gestem przysłużyli się sprawie pojednania między zwaśnionymi narodami.  

W ramach akcji antyorędziowej komuniści prowadzili rozmowy z biskupami, 
które również zakończyły się fiaskiem. Wzywani solidarnie bronili autorów orędzia. 
Sufragan łomżyński w rozmowie zaznaczył, że gdyby to był dokument polityczny, 
jak zinterpretowała go władza, to skierowany byłby do rządu niemieckiego i to było-
by skandalem z punktu widzenia państwa i partii. Wspomniał też, że treść orędzia 
miała raczej wymiar chrześcijański, nie była sprzeczna z polską racją stanu, ponie-
waż „za polskość, wiarę i Ojczyznę wszyscy gotowi jesteśmy oddać życie”1. Nie-
mniej jednak rozumiejąc potrzebę jego wydania, „nie podejmował polemiki, wypo-

__________ 
 
1 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), sygn. 01283/638, Stenogram 

wypowiedzi sufragana łomżyńskiego, Aleksandra Mościckiego, s. 440. 
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wiadał się bardzo powściągliwie, starał się łagodzić rozmowę”2. Oświadczył też, że 
„po pewnym czasie wzburzenie minie i wtedy wyjdą dobre strony orędzia”3. PPRN 
prowadził rozmowy z wieloma duchownymi diecezji. Niektórzy z nich nie chcieli się 
wypowiadać z uwagi na nieznajomość jego treści4. Kuria łomżyńska postanowiła to 
zmienić. W tym celu organizowano zebrania księży, na których przedstawiano sta-
nowisko episkopatu zapisane w kontrowersyjnym liście. Podczas spotkań bp Fal-
kowski wytłumaczył też, dlaczego je podpisał. Uczynił to, bo „religia nakazuje ka-
płanom miłować wroga i przebaczać winy”5. Zresztą cały episkopat podkreślał, że 
orędzie ma charakter czysto religijny. Oczywiście komuniści nie brali pod uwagę 
tych wyjaśnień. Bezpardonowa walka z Kościołem wydawała się nieuchronna.  

W styczniu 1966 r. bp Choromański dowiedział się od władz, że prymas nie 
otrzyma zgody na wyjazd do Rzymu6. Informacja wzbudziła protesty strony kościel-
nej i odbiła się szerokim echem na Zachodzie. Powszechnie komentowano nieobec-
ność hierarchy na inauguracji obchodów Tysiąclecia Państwa Polskiego. Gomułka 
jednak nie interesował się komentarzami prasy zagranicznej. W połowie miesiąca 
,występując na sesji Ogólnopolskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu, oskarżył 
prymasa o próbę przeciwstawiania Tysiąclecia Chrztu Polski Polsce Ludowej7. 
Oczywiście nie chodziło o dorobek Kościoła w ostatnim tysiącleciu, ile o jego pozy-
cję w państwie komunistycznym. Stąd w lutym 1966 r. powołano specjalną Komisję 
Partyjno-Rządową ds. Uroczystości Tysiąclecia, której przewodniczącym został 
sekretarz KC PZPR Władysław Wiecha8. Z protokołu Komisji wynika, że miała 

__________ 
 
2 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Urząd do Spraw Wyznań (dalej: UdSW), sygn. 

78/36, Informacje bieżące z dnia 1 II 1966 r. (na podstawie telefonogramów Wydziałów do Spraw Wy-
znań), s. 385. 

3 Tamże.  
4 Tamże, Wstępna informacja z rozmów prowadzonych przez przewodniczących PPRN z księżmi w spra-

wie orędzia z dnia 8 I 1966 r., s. 153. Faktycznie list biskupów polskich do biskupów niemieckich nie 
był w całości ogłoszony. Ubolewał nad tym prymas: Szkoda tylko, że ten list biskupów (…) nie jest cały 
ogłoszony, tam są takie różne - no skreślenia, mówimy delikatnie skreślenia… znać tam widocznie ten 
pazur cenzury, która musi tam zawsze coś poprawić. Bo to są najmądrzejsi w Polsce ludzie – właśnie  
w cenzurze. Mądrzejsi nawet od biskupów (…) Na tym polega nieszczęście, że mogą wszystko napisać, 
wszystkie oszczerstwa, wszystkie brudy, a inni nie mogą nawet obronić, nawet nie mogą twarzy otrzeć.- 
AIPN, sygn. 0445/12, t. 1, Ocena charakteru orędzia w wystąpieniach biskupów [1966 r.], s. 166.  
O problemie cenzury wspomniał podczas kazania w Warszawie też sekretarz episkopatu, bp Choro-
mański: Głosu prawdziwie katolickiego ani w radio ani w telewizji nie usłyszymy. Czasami są tam wy-
jątki przemówień papieża, jako taka przynęta… Komunikat episkopatu, który był czytany z ambon cen-
zura nie pozwoliła drukować. Chętnie bym przemówił, ale kto mnie tam wpuści.- Tamże. 

5 AAN, UdSW, sygn. 78/35, Informacja o wynikach rozmów prowadzonych przez przewodniczących 
PPRN z księżmi w sprawie orędzia [1966 r.], s. 155. 

6 J. Eisler, Milenium 1966, „Więź”, 1989, nr 5, s. 106. 
7 Tamże, s. 107; A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 190; Por. Z. Paw-
łowicz, Kościół i państwo w PRL, Gdańsk 2004, s. 265. 

8 Uroczystości milenijne 1966 roku. Sprawozdania urzędów spraw wewnętrznych, pod red. W. Chudzik, 
I. Marczak, A. Napieralskiego, M. Olkuśnika, Warszawa 1996 r., s. 10; Millennium polskie. Walka  
o rząd dusz, Warszawa 2002, s. 9. 
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skutecznie przeciwdziałać obchodom kościelnym poprzez organizowanie atrakcyj-
nych imprez i uroczystości w ramach Tysiąclecia Państwa Polskiego9. Natomiast na 
jej polecenie Wydział Administracyjny KC PZPR organizował, przed uroczysto-
ściami milenijnymi w terenie, narady kierowników szczebla wojewódzkiego. Otrzy-
mywali wówczas zalecenia, jak skutecznie utrudnić wiernym uczestnictwo w uro-
czystościach kościelnych10. Na podstawie wskazówek komitety wojewódzkie partii 
opracowały własne plany przeciwdziałania obchodom milenijnym11. W marcu 1966 r. 
KC PZPR skierował do wszystkich organizacji partyjnych list w sprawie aktualnych 
stosunków z Kościołem12. Niespełna miesiąc później odbyły się zebrania ostrołęckiej 
organizacji partyjnej. Jedno z nich poświecono orędziu, które wydali rok wcześniej 
biskupi. Zebrani pytali o rolę prymasa i jego stosunek do Polski Ludowej. Poruszono 
też problem katechizacji pozaszkolnej i próby przeciwdziałania jej ze strony du-
chownych. W konkluzji ożywionej dyskusji:  

 
wszyscy zebrani potępiali poczynania polityczne episkopatu polskiego, wśród nich byli  
i tacy, którzy nie ujawniali swego stanowiska, dopiero po zebraniu w potocznych roz-
mowach wyrażali swoją opinię13.  

 
Ponadto z dyskusji kuluarowej wynikało, że większość potępiała politykę pry-

masa i jego wystąpienia, jako „przeciwstawne polityce partii i państwa”14 oraz jego 
„zjadliwy antykomunizm”15. Były również wypowiedzi, że księża mają za dużą swo-
bodę działania16. Zwrócono też uwagę na szkolne organizacje partyjne, które wciąż 
za mało uwagi poświęcają kształceniu ideologicznemu, szczególnie w pracy poza-
lekcyjnej i pozaszkolnej. Wnioskowano, by wplatać w treści nauczania „problem 
wrogości kleru do spraw narodowo-wyzwoleńczych na przestrzeni dziejów pol-
skich”17. Natomiast na innej z narad organizacji partyjnej w Ostrołęce dyskutując na 
temat orędzia dowodzono, że pomimo wrogości kleru 

 
partia nasza nie walczy z religią, konsekwentnie prowadzi politykę poszanowania wolno-
ści sumienia i wyznania oraz praktyk religijnych. Szanuje przekonania każdego obywate-

__________ 
 
  9 Tajne dokumenty Państwo–Kościół 1960–1980, Londyn 1996, s. 186–191. 
10 Do najczęstszych utrudnień należało: uniemożliwianie korzystania z samochodów zakładów pracy, 

ograniczenia transportu publicznego, organizowanie przez władze lokalne atrakcyjnych imprez świec-
kich, które odciągały uwagę od uroczystości kościelnych. - Uroczystości milenijne 1966 roku, dz. cyt., 
s. 10; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Polsce (1945–1989), Kraków 2006, s. 234. 

11 H. Konopka, Na szlaku Tysiąclecia Chrztu Polski (Gniezno, Poznań, Częstochowa), „Zeszyty Nauko-
we KUL”, 1997, nr 1–2, s. 158. 

12 Tamże.  
13 Archiwum Państwowe miasta stołecznego Warszawy (dalej: APW), Oddział w Otwocku (dalej: Oddz. 

w Otwocku), Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostrołęce (dalej: KP 
PZPR), sygn. 62, Informacja dotycząca przebiegu zebrań POP w sprawie listu KC PZPR na terenie 
pow. Ostrołęka z dnia 16 IV 1966 r., s. 144. 

14 Dz. cyt., s. 145. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 Tamże. 
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la, szanuje wszystkich uczciwie pracujących dla dobra Polski Ludowej, dba o ich intere-
sy, otacza ich opieką (…) Miejsce w twórczym pomnażaniu dorobku narodowego jest 
dla wszystkich obywateli bez różnicy wyznania i przekonania18.  

 
W podsumowaniu zebrania podkreślono:  

 
nasza partia nie może pozwolić na wykorzystywanie ambon dla wrogich wystąpień prze-
ciwko żywotnym interesom naszej ojczyzny, przeciwko interesom Polski Ludowej19. 

 
Naturalnie komuniści trzymając się od lat tych samych sloganów usprawiedli-

wiali antykościelną działalność. Ich decyzje jednak odkrywały prawdziwe zamiary,  
o czym świadczyła chociażby wzmożona praca ideowo-wychowawcza w szkołach  
i organizacjach młodzieżowych20. W czasie wielu spotkań partyjnych przekonywano 
zebranych, że społeczeństwo negatywnie przyjęło  

 
niesławne orędzie hierarchii kościelnej z kardynałem Wyszyńskim na czele, który uzur-
pował sobie prawo występowania w imieniu narodu polskiego, jego rządu i wbrew jego 
interesom21.  

 
Wbrew interesom państwa, jak odbierała to władza ludowa, występowało wielu 

duchownych, w tym z diecezji łomżyńskiej. W kwietniu 1966 r. władze ponownie 
zwróciły uwagę na „szkodliwą działalność” ks. Roszkowskiego. Oto w czasie kaza-
nia rzekomo rozgłaszał fałszywe wiadomości, jakoby świecki charakter wychowania 
był nieetyczny, ponieważ szerzy wśród w społeczeństwie na wielką skalę alkoholizm 
oraz przyczynia się do wzrostu przestępczości wśród młodzieży. Szczególnie, zda-
niem władz, wyrachowaną złośliwością z jego strony, mającą na celu zdyskredyto-
wanie świeckiego charakteru wychowania obowiązującego w Polsce, było stwier-
dzenie: „bez Boga można wychować tylko psa”22. Przytoczone fakty według komu-
nistów świadczyły, że duchowny dopuścił się naruszenia kilku konstytucyjnych 
zasad: rozdziału Kościoła od państwa, o wolności sumienia i wyznania oraz o tole-
rancji religijnej. Szkodliwa działalność księdza, o czym donosiła partia wyrażała się 
też w systematycznym i świadomym naruszaniu obowiązujących przepisów pań-
stwowych w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych23. Naturalnie Wydział 
do Spraw Wyznań przeprowadził z nim rozmowy, ale te nie przyniosły pożądanych 
rezultatów. W konsekwencji polecono biskupowi, by wydał „niepokornemu” sto-
sowne zarządzenia, ponieważ  

 

__________ 
 
18 Tamże, sygn. 9, Zagajenie dyskusji na XII Powiatowej Konferencji Partyjnej w Ostrołęce [1966 r.], s. 22. 
19 Tamże.  
20 Tamże, Materiały XII-ej Powiatowej Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczej PZPR z dnia 17 XII 

1966 r., s. 78. 
21 Tamże, Zagajenie dyskusji na XII Powiatowej Konferencji Partyjnej w Ostrołęce [1966 r.], s. 22. 
22 Cyt. za W. Jemielity, Punkty katechetyczne w diecezji łomżyńskiej po 1945 r., „Prawo Kanoniczne”, 

2004, nr 3–4, s. 182. 
23 Tamże. 
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łamanie ustalonego porządku prawnego, atakowanie i podważanie zasad ustrojowych jest 
działaniem wysoce szkodliwym dla państwa, tym bardzie, że wyżej wymieniony, jako 
wikariusz generalny kurii (…) daje zły przykład wiernym i podległemu duchowień-
stwu24. 

 
 „Nieposłuszny” duchowny miał jednak duchowe wsparcie ordynariusza diece-

zji. Ten bowiem zachęcał nawet, w wydanym komunikacie, by księża kondekanalni 
pomagali materialnie duchownym z sąsiedztwa, ukaranym za odmowę rejestrowania 
punktów katechetycznych w kościołach i budynkach kościelnych25. Podobnie zapa-
trywał się na zarządzenia państwowe sufragan łomżyński, który niezależnie od sytu-
acji politycznej nawoływał wiernych, by nie odchodzili od wiary, a ją umacniali26. 
On również był znany z wielu „niepoprawnych politycznie” wypowiedzi.  

Ogólnie rzecz ujmując, rok 1966 nie stanowił przełomu w respektowaniu zarzą-
dzeń państwowych. Nadal wielu duchownych przestrzegało zakazów podporządko-
wania się przepisom w sprawie prowadzenia punktów katechetycznych i ksiąg in-
wentarzowych. Zresztą nie zmieniła się też postawa episkopatu w tej kwestii. Nato-
miast wyraźnie, zdaniem UdSW, 

 
pogorszyło się respektowanie przez episkopat dekretu o organizowaniu i obsadzaniu sta-
nowisk kościelnych. Występujące już w latach poprzednich przejawy naruszania po-
szczególnych przepisów dekretu przybrały na sile i noszą obecnie wyraźny charakter ce-
lowego działania27.  

 
Zatem rząd doszukiwał się prowokacji kościelnej. Wydaje się jednak, że opinia 

była przesadzona. Lektura sprawozdań partyjnych nie daje podstaw do takich wnio-
sków. Nieuczciwy z punktu widzenia Kościoła dekret o obsadzaniu stanowisk ko-
ścielnych zawsze był tak samo respektowany. Biskupi nie mieli złudzeń, że prze-
strzeganie jego zapisów doprowadzi do całkowitego uzależnienia się od państwa. 
Nie dziwi zatem ich opór w przestrzeganiu tego zarządzenia. Natomiast wrażliwi na 
swoim punkcie komuniści nie zgadzali się na jakiekolwiek próby niesubordynacji. 
Także w kilkuletnim okresie przygotowań do milenium doszukiwali się akcentów 
antypaństwowych, a Wielką Nowennę traktowali, jako próbę „wyrugowania z Polski 
ateizmu i religii niekatolickich oraz przesycenie inspiracją klerykalną wszelkich 
dziedzin życia społecznego”28. Natomiast Milenium określili, jako „parawan ramo-
wy do prowadzenia polityki sprzecznej z polską racją stanu”29. Jako dowód cytowali 

__________ 
 
24 Tamże. 
25 Tamże, s. 188. 
26 AAN, UdSW, sygn. 125/233, Charakterystyka, s. 9. 
27 Tamże, sygn. 125/2, Materiały Wydziału II do sprawozdania z działalności Urzędu do Spraw Wyznań 

za 1966 r., s. 201–202. 
28 Tamże, s. 196; Por. AIPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce 

w latach 1956–1967, s. 97. 
29 AAN, UdSW, sygn. 78/73, Odpis listu Stefana Wyszyńskiego do Premiera Rządu PRL z dnia 24 VIII 

1966 r., s. 113. 
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wyjęte zdania z kontekstu wypowiedzi biskupów i prymasa. Nieuczciwe i krzyw-
dzące Kościół opinie nie pomniejszyły wagi Milenium.  

Założenia i zakres jubileuszowych uroczystości biskupi określili w „Liście pa-
sterskim Episkopatu Polski na Tysiąclecie Chrztu Polski” z 16 grudnia 1966 roku30. 
Jego treść zawierała syntetyczne omówienie roli Kościoła katolickiego w tysiącleciu 
Polski. Według komunistów list pasterski potwierdzał, że  

 
hierarchia kościelna w publikowanych dokumentach nadal daje wyraz swoim aspiracjom 
politycznym, pragnąc odegrać rolę znacznie wybiegającą poza zakres funkcji wyznanio-
wych31.  

 
Znowu także niewłaściwie ocenili intencje biskupów, których głównym zamie-

rzeniem było jedynie przypomnieć o roli, jaką odgrywał Kościół w ostatnim tysiąc-
leciu. Zanim jednak doszło do inauguracji Milenium w Gnieźnie, powołano Komitet 
honorowy obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski, do którego weszli delegaci z po-
szczególnych diecezji. Komitet opracował dwa listy: do premiera w sprawie przyjaz-
du papieża do Polski oraz do papieża zapraszający go na uroczystości32. Następnie 
kurie opracowały programy pracy duszpasterskiej, także na okres rekolekcji wielko-
postnych. 20 marca 1966 r. odbyła się inauguracja obchodów milenijnych we 
wszystkich diecezjach. W czasie uroczystości odczytano list papieża Pawła VI, a nas-
tępnie nastąpiło „tzw. oddawanie mężczyzn w niewolę Matce Bożej, w każdej para-
fii oraz w katedrach”33. Większość odczytanych wówczas kazań podkreślała ko-
nieczność przyjazdu papieża do Polski34. W niektórych przepadkach zachęcano 
wiernych do pisania zaproszeń do Watykanu35. Tematyka homilii koncentrowała się 
wokół tych samych problemów. Biskupi apelowali, by wierni poświęcali dużo czasu 
na modlitwę, „aby Polska w następnym 1000-leciu była wolna i bez nacisku, aby 

__________ 
 
30 AIPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce w latach 1956–1967,  

s. 98. 
31 Tamże. 
32 AIPN, sygn. 01283/1029, Informacja o działalności hierarchii i kleru w okresie od 1–7 IV 1966 r.,  

s. 52. 
33 Tamże, Informacja Nr 71/IV/66 dotycząca uroczystości inaugurujących obchody milenijne, s. 35. 
34 Tamże.  
35 Tamże, s. 36. Władze państwowe dostrzegły, że Kościół organizował akcję wokół przyjazdu Papieża 

do Polski polegającą na „inspirowaniu zaproszeń pisanych do papieża przez dzieci i dorosłych (…). 
Wiele spośród zaproszeń jest robionych zespołowo, malowanych, ozdobnie pisanych”. – Tamże, In-
formacja o działalności kleru w ostatnim okresie, s. 51. Niestety, jednak starania księży, by papież 
przyjechał do Polski okazały się daremne. Władze nie życzyły sobie ani jego obecności ani też bisku-
pów zagranicznych. – H. Dominiczak, Organy bezpieczeństwa PRL w walce z Kościołem katolickim 
1944–1990, Warszawa 2000, s. 284; A. Dudek, dz. cyt., s. 195; H. Konopka, dz. cyt., s. 166; J. Eisler, 
dz. cyt., s. 108; Por. Millennium polskie, dz. cyt., s. 12–13. Słusznie Kościół podejrzewał wówczas, że 
odmowa udziału papieża w uroczystościach milenijnych w Polsce jest zapowiedzią storpedowania ko-
ścielnych uroczystości milenijnych i stanowi przesłankę, że uroczystościom kościelnym przeciwsta-
wione zostaną uroczystości państwowe, które „odciągną” wiernych od obchodów kościelnych. – 
AIPN, sygn. 0648/29, t. 1, Informacja o działalności kleru w ostatnim okresie, s. 119. 
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zapanował pokój i wolność”36. Zachęcali do modlitwy w intencji prymasa, „który tak 
często jest prześladowany”37. Natomiast hierarcha w przemówieniu inauguracyjnym 
zwrócił uwagę na konieczność podchodzenia do wszystkiego z miłością, udręczenie 
człowieka w świecie współczesnym i wieczność Kościoła. Stwierdził ponadto, że 
tylko Kościół może świat uratować od zagłady, nawiązując do pokojowej inicjatywy 
papieża”38. Zaapelował też do inteligencji, aby „umiała odróżnić dobro od zła i by jej 
umysły były otwartymi, i aby nie była trzciną, chwiejącą się od wiatru”39. Następnie 
ordynariusze poszczególnych diecezji wydali specjalne listy pasterskie, które odczy-
tano w kościołach 10 kwietnia 1966 r.40. List pasterski ordynariusza łomżyńskiego 
do duchowieństwa diecezji był rozpowszechniany do 8 kwietnia 1966 roku41. Nato-
miast z kurii księża diecezji otrzymali polecenie zachęcania nauczycieli do wzięcia 
udziału w rekolekcjach zamkniętych, które miały odbyć się w Częstochowie w dniach 
3–7 lipca 1966 r. Proboszczów zobowiązywano też do zgłoszenia, w terminie do  
1 maja, ilościowego wykazu zwerbowanych nauczycieli, którzy później otrzymywali 
kartę uczestnictwa42. Program milenijny uroczystości diecezjalnych przewidywał 
miedzy innymi: uroczystości w kościołach katedralnych w związku ze świętem pa-
trona diecezji lub katedry; uroczyste sesje w katedrach pod przewodnictwem ordyna-
riuszy z udziałem duchowieństwa diecezjalnego oraz przedstawicieli świeckich; 
konsekracje kościołów w diecezji w roku jubileuszowym; organizowanie uroczysto-
ści w znanych miejscach kultu religijnego, głównie w sanktuariach maryjnych oraz 
misteria i wystawy tematycznie zawiązane z historią diecezji43.  

Zarówno Kościół, jak i władze przygotowywały się bardzo skrupulatnie do ob-
chodów tysiąclecia państwa polskiego. Różnica jednak polegała na tym, że państwo 
próbowało za wszelką cenę przeszkodzić i ostatecznie zmarginalizować obchody 
kościelne. Szczegółowy plan przeciwdziałania frekwencji wiernych opracowała SB, 
a w połowie lutego 1966 r. w MSW zorganizowano naradę na ten temat44. Mimo 
__________ 
 
36AIPN, sygn. 01283/1029, Informacja Nr 71/IV/66 dotycząca uroczystości inaugurujących obchody 

milenijne, s. 36. 
37 Tamże. 
38 Tamże, Informacja Nr 71/IV/66 dotycząca uroczystości inaugurujących obchody milenijne, s. 39. 
39 Tamże, sygn. 0648/29, t. 1, Informacja Nr 71/IV/66 dotycząca uroczystości inaugurujących obchody 

milenijne, s. 34. 
40 Tamże, Informacja o działalności hierarchii i kleru w okresie od 1–7 IV 1966 r., s. 50; Tamże, sygn. 

0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce w latach 1956–1967, s. 106. 
41 Tamże, sygn. 0648/29, t. 1, Informacja o działalności hierarchii i kleru w okresie od 1–7 IV 1966 r., s. 46. 
42 AAN, UdSW, sygn. 79/40, Informacje bieżące z dnia 1 IV 1966 r., s. 83. 
43 AIPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce w latach 1956–1967,  

s. 102–103. 
44 H. Dominiczak, dz. cyt., s. 281; Por. Tajne dokumenty, dz. cyt., s. 186–188, 192–193. Wytyczne za-

kładały: przygotowanie na czas uroczystości milenijnych Kościoła atrakcyjnych programów radio-
wych i telewizyjnych oraz artystycznych programów filmowych w kinach stałych i objazdowych wiej-
skich, uniemożliwienie wzięcia udziału w uroczystościach ludowym zespołom artystycznym, spopula-
ryzowanie turystki i sportu w województwach w czasie planowanych uroczystości religijnych (mecze 
piłkarskie, rajdy rowerowe, wycieczki krajoznawcze), nie dopuścić do uczestnictwa młodzieży w uro-
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utrudnień władz, 9 kwietnia w katedrze gnieźnieńskiej zebrali się wierni, by oficjal-
nie rozpocząć obchody milenijne45. Niespełna tydzień później władze rozpoczęły 
świeckie obchody tysiąclecia państwa polskiego46. Przez następnych kilka miesięcy 
Polska stała się widownią rywalizacji o „rząd dusz”. W początkowej fazie władze 
próbowały jednocześnie organizować imprezy świeckie w miastach, gdzie odbywały 
się też uroczystości kościelne. Organizowano zatem uroczyste dożynki, sesje Sejmu 
czy też defiladę wojskową w Warszawie47. Wszystkie środki propagandy partyjnej 
wmawiały społeczeństwu, że  

 
kościelne uroczystości milenijne to nie modlitwa dziękczynna Kościoła katolickiego  
w Polsce, ale akcja kierowana „wstecznymi celami politycznymi części hierarchii ko-
ścielnej z jej kierownikiem na czele48.  

 
Propaganda głosiła także, że kalendarz uroczystości kościelnych celowo prze-

ciwstawia się obchodom tysiąclecia państwa. Zapomniano jednak, że Kościół przez 
ostatnie dziewięć lat skrupulatnie przygotowywał się do jubileuszu. Jego szczegóło-
wy program był dobrze znany władzom. Rząd zatem wiedział, iż 1966 r. z uwagi na 
historyczną datę będzie rokiem szczególnym. Zresztą zaznaczyć trzeba, że wówczas, 
kiedy Kościół podejmował decyzję o uroczystościach religijnych nie było jeszcze 
mowy o tym, że państwo także zechce świętować jubileusz. Zatem dziwnym zbie-
giem okoliczności, mimo że niektóre wypowiedzi historyków typowały wcześniej 

                                                                                                                       
czystościach religijnych w okresie wakacyjnym, wyznaczyć trasy krajoznawcze dla turystów zagra-
nicznych, by omijały miejsca tych uroczystości, specjalnie przeszkolić także przewodników i wreszcie- 
ograniczyć komunikację do miejsc pątniczych. – H. Dominiczak, dz. cyt., s. 282; Millennium polskie, 
dz. cyt., s. 14–17; A. Dudek, dz. cyt., s. 196; Por. J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 
(1944–1989), Warszawa 2003, s. 245; Z. Pawłowicz, dz. cyt., s. 267. Warto także dodać, że funkcjona-
riusze SB mieli ściśle określone zadania i za pomocą dostępnych środków obserwowali zachowanie 
duchowieństwa i nastroje wiernych. Dużą rolę w inwigilacji odgrywały nagrania kazań biskupów, fo-
tografowanie i filmowanie. „Dowody” posłużyły potem do celów operacyjnych. Dodać należy, że 
władze partii na szczeblu powiatowym otrzymały zalecenia, by zwrócić uwagę na wyświetlanie fil-
mów przez księży i działanie klubokawiarni przy parafiach. Jeśli takie przypadki zaistniały, należało, 
zgodnie ze wskazówkami, odbyć rozmowy ostrzegawcze z księżmi, zapowiadając jednocześnie kary  
i kierowanie spraw do sądów.– AIPN, sygn. 1585/4653, Wyciąg z zamierzonych przedsięwzięć w sto-
sunku do planowania przez episkopat masowych akcji milenijnych [1966 r.], s. 12–13. 

45 AIPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce w latach 1956–
1967, s. 106; J. R. Nowak, Walka z Kościołem wczoraj i dziś, Szczecinek 1999, s. 229; P. Madajczyk, 
Na drodze do pojednania. Wokół orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, 
Warszawa 1994, s. 158; Por. Stosunki między władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce 
powojennej (1944–1989), pod red. W. Ważniewskiego, Siedlce 1997, s. 56–57; A. Dudek, T. Marszał-
kowski, Walka z Kościołem 1958–1966, „Więź”, 1991, nr 5, s. 123. 

46 J. R. Nowak, dz. cyt., s. 229; A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 234.  
47 Stosunki między władzą państwową a Kościołem, dz. cyt., s. 57; J. Żaryn, Kościół w PRL, Warszawa 

2004, s. 73; Dodać należy, że państwo nie mając zbyt wielu rocznic godnych upamiętnienia, chętnie 
obchodziło rocznice nietypowe. Zawsze jednak były akademie, wiece, manifestacje, koncerty i inne 
imprezy kulturalne. 

48 AAN, UdSW, sygn. 78/73, Odpis listu Stefana Wyszyńskiego do Premiera Rządu PRL z dnia 24 VIII 
1966 r., s. 109. 
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datę początków państwa polskiego, nie wiążąc jej z chrztem państwa, rząd ostatecz-
nie zdecydował się na obchody tysiąclecia w tym samym czasie, co Kościół. Zatem 
kto i kogo powinien posądzić o konkurencyjność uroczystości? Odpowiedź jest 
oczywista.  

Po inauguracji obchodów milenijnych w katedrze gnieźnieńskiej, a przed głów-
nymi uroczystościami w Częstochowie, władze próbowały zjednać wiernych i du-
chowieństwo w ramach rozpoczętej akcji „Proboszcz”49. Jej głównym celem było 
ograniczenie wpływu Kościoła w społeczeństwie. Oddziaływanie propagandowe 
miało tutaj zasadnicze znaczenie. Zgodnie z planem skupiono się przede wszystkim 
na środowisku wiejskim. Nadal bowiem pokutowało przekonanie, że wieś i parafia 
to bastion klerykalizmu50. Zatem oficerowie wojska chętnie odwiedzali miejscową 
ludność. Organizowali wiece i indywidualne spotkania, byli świetnie przygotowani. 
Starano się, by spotkania miały charakter uroczysty. Zazwyczaj wsie były udekoro-
wane flagami państwowymi, a spotkania rozpoczynano i kończono odśpiewaniem 
hymnu narodowego. Podstępnie także wykorzystano szacunek ludności prowincji 
dla munduru oficerskiego. Co ciekawe również, oficerowie tak kierowali tokiem 
rozmowy, by w efekcie podważyć autorytet episkopatu i prymasa oraz upolitycznić 
swoich rozmówców. Niezależnie i z tych samym powodów równie chętnie rozma-
wiano z młodzieżą, pracownikami lokalnych zakładów pracy, kombatantami, na-
uczycielami i pracownikami służby zdrowia. W ocenie władz rozmowy przyniosły 
pożądany skutek, także spotkania z duchowieństwem diecezji łomżyńskiej, ponie-
waż większość księży nie angażowała się w działania polityczne i traktowała obcho-
dy milenijnym w parafiach w kategoriach religijnych. Ponadto rzekomo kler wypo-
wiadał się krytycznie w sprawie orędzia episkopatu do biskupów niemieckich oraz 
wyrażał niezadowolenie z postawy prymasa51. Jednak dość ostrożnie należy trakto-
wać, podawane przez partię, efekty tej indoktrynacji politycznej. Ze sprawozdań 
partyjnych i relacji duchownych wynika bowiem, że często spotkania i rozmowy 
miały charakter formalny, kończyły się jedynie zapisem w sprawozdaniu, że takowa 
się odbyła. Spotkanie nie miało zatem namacalnych rezultatów ani też nie wpłynęło 
znacząco na zmianę nastawienia rozmówcy do państwa i partii. Nieśmiało przyzna-
wali się do tego sami funkcjonariusze aranżujący rozmowy. Ważnym elementem 
propagandowym, a przede wszystkim wychowawczym były Sztafety Tysiąclecia52, 
które w pewnym sensie można nazwać świeckimi pielgrzymkami. Niewątpliwie 
jednak stanowiły konkurencję do uroczystości religijnych. Przeprowadzano je od  

__________ 
 
49 P. Madajczyk, Orędzie biskupów z 1965 r. jako element obchodów milenijnych, „Więź”, 1997, nr 1,  

s. 152; A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 235; H. Konopka, dz. cyt., s. 158. 
50 P. Madajczyk, Na drodze do pojednania…, s. 166. 
51 AAN, UdSW, sygn. 78/39, Informacja dot. oceny przebiegu rozmów i spotkań przewodniczących 

prezydiów rad narodowych z klerem na terenie województwa białostockiego za okres od 1963 r. do 
dn. 1 VIII 1966 r., s. 276; H. Konopka, dz. cyt., s. 158. 

52 A. Friszke, Tysiąclecie kontra Milenium, „Więź”, 1994, nr 2,, s. 141. 
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16 kwietnia do 9 maja 1966 roku53. Trasy sztafetowe objęły praktycznie cały kraj.  
W marszach uczestniczyło około 150 tysięcy młodzieży. Zespoły zmianowe prowa-
dziły nawet „księgi sztafetowe”, wioząc je przez cały czas trwania sztafety, a zawarty 
w niej apel Sztafet Tysiąclecia miał charakter politycznej deklaracji, odczytywanej 
na zgromadzeniach i wiecach ludności. Podpisywali go, w imieniu zebranych na 
uroczystości, zgromadzeni przedstawiciele władz lokalnych, organizacji społeczno-
politycznych i młodzieżowych. Sztafetom towarzyszyły wiece i manifestacje patrio-
tyczne organizowane na poszczególnych etapach. Oprócz uroczystego powitania 
staropolskim obyczajem – chlebem i solą – często organizowano imprezy okoliczno-
ściowe, tj. capstrzyki, apele, składanie wieńców i wiązanek kwiatów przed pomni-
kami zwycięstwa. Dziwnym zbiegiem okoliczności uroczystości sztafet w wielu 
miejscowościach zbiegały się z obchodami uroczystości kościelnych. Warto podkre-
ślić, że uczestników sztafet witali także księża, wykorzystując swoją obecność, by 
zamanifestować patriotyczny stosunek do tysiąclecia państwa polskiego. W czasie 
wieców i manifestacji realizowano „samorzutnie” czyny społeczne i produkcyjne,  
a ludność, okazując swój stosunek do jubileuszu państwa, dokonywała na trasach 
sztafet remontów dróg, mostów, budowała boiska i place54. Oczywiście sztafetom 
towarzyszyła zakrojona na dużą skalę propaganda, która wyświetlała filmy traktujące 
o osiągnięciach PRL. W akcję informującą społeczeństwo zaangażowano radio, 
telewizję i prasę55. Sztafety Tysiąclecia angażowały dużą część społeczeństwa. Nie-
wątpliwie jednak odwracały uwagę od uroczystości kościelnych. Zresztą rząd znał 
wiele ciekawych metod, by zminimalizować frekwencję obywateli w uroczysto-
ściach milenijnych. Wśród nich było obowiązkowe uczestnictwo w państwowych 
uroczystościach konkurencyjnych, połączone z podpisywaniem listy obecności  
w warsztatach pracy i urzędach czy karygodne zamykanie dzieci w szkołach na 
dwanaście godzin56. Mimo tych niecodziennych metod, zamysł władz nie powiódł 
się. Frekwencja wiernych na wszystkich uroczystościach szlaku milenijnego była 
bardzo duża, również w czasie uroczystości jasnogórskich, gdzie 3 maja 1966 r. 
odbyły się obchody centralne57. Niestety, w uroczystościach zabrakło papieża, które-
go nieobecność symbolizował pusty fotel, z umieszczonym jego portretem i ozdo-

__________ 
 
53 Główny Zarząd Polityczny WP: Sprawozdanie z akcji propagandowo-spotkaniowej na wsi, rozmów  

z klerem oraz Sztafet Tysiąclecia (1966), „Więź”, 1994, nr 3, s. 93. 
54 Tamże, s. 96–97. 
55 Tamże, s. 98–99. 
56 AAN, UdSW, sygn. 78/73, Odpis listu Stefana Wyszyńskiego do Premiera Rządu PRL z dnia 24 VIII 

1966 r., s. 111. 
57 Uroczystości milenijne 1966 roku, dz. cyt., s. 12; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 251; 

Tajne dokumenty, dz. cyt., s. 184; J. Zbudniewek, Prawodawstwo i praktyka władz centralnych i tere-
nowych PRL w zakresie kultu religijnego, „Chrześcijanin w Świecie”, 1994, nr 1, s. 115; P. Madaj-
czyk, Orędzie biskupów…, s. 152. 
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biony biało-czerwonymi kwiatami58. Na tę okoliczność papież nie mógł przyjechać, 
zatem mianował prymasa legatem papieskim, co jeszcze bardziej podnosiło jego 
rangę i autorytet59. 

Do podstawowych form obchodów kościelnych należała m.in. peregrynacja ko-
pii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej. Jednak wędrujący obraz drażnił władze. 
Rząd uważał bowiem, że „cel tej wędrówki obrazu (…) miał charakter polityczny, 
ściślej antykomunistyczny”60. Przypisywano Kościołowi chęć „uchrześcijanienia 
Polski przez nacisk na ludzi niewierzących i obojętnych religijnie”61. W sprawozda-
niach partyjnych skrupulatnie opisywano przebieg odwiedzin kopii obrazu w parafii:  

 
pobyt kopii obrazu w parafiach trwał na ogół jedną dobę. Był on poprzedzany okresem 
przygotowawczym, w którym zawiadamiano wiernych oczekujących ich uroczystości, 
zachęcano do udziału w nich wiernych i nawoływania do chrystianizacji parafii przed 
„nawiedzeniem” obrazu /tj. do ochrzczenia dzieci, zawierania ślubów religijnych itd./ 
Bezpośrednio przed „nawiedzeniem” odbywało się trzydniowe nabożeństwo (tridum), 
zaś w czasie pobytu kopii obrazu w parafiach trwały nieustające nabożeństwa przez całą 
dobę62. 

 
Wydaje się jednak, że przede wszystkim to frekwencja towarzysząca odwiedzi-

nom kopii martwiła władze. W wielu notatkach i sprawozdaniach partyjnych znajdu-
jemy zapisy mówiące o dużej ilości wiernych witających obraz63. W konsekwencji 
władza przyjęła radykalną a zarazem dość oryginalną koncepcję rozwiązującą pro-
blem. Oto w celu „zwiększenia porządku i bezpieczeństwa publicznego” w trakcie 
trwania milenijnych uroczystości kościelnych należało przewozić obraz zakryty i zwy-
kłym samochodem, nie podawać do wiadomości wiernym czasu i trasy przejazdu, 
wytyczenie trasy przejazdu bocznymi szlakami uzgodnionymi z władzami, samochód 
z obrazem w żadnym punkcie na trasie i pod żadnym pozorem nie mógł się zatrzymać, 
zabroniono jego asysty, w razie potrzeby mógł być pilotowany przez MO64. W przy-
__________ 
 
58 Co ciekawe rząd próbował wmówić wiernym, że prymasowi nie zależało na przyjeździe Papieża do 

Polski: „kardynałowi nie zależało na przyjeździe papieża Pawła VI na Jasną Górę, bowiem realizacja 
programu uroczystości milenijnych bez obecności papieża obliczona była na wzmocnienie własnego 
autorytetu prymasa. – AIPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Pol-
sce w latach 1956–1967, s. 100; Zob. także J. Eisler, dz. cyt., s. 109. 

59 Z. Pawłowicz, dz. cyt., s. 268.; A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 238. 
60 AAN, UdSW, sygn. 138/23, Peregrynacja obrazu N.M.P. Częstochowskiej [czerwiec 1966], s. 56. 
61 Tamże, s. 57. 
62 Tamże.  
63 W większych miejscowościach na trasie przejazdu spotykano kilkusetosobowe grupy wiernych. Dla 

zobrazowania tego zjawiska warto podać kilka danych. W Puławach przybyło ok. 300 osób, do Nałę-
czowa 800 osób, a w Lublinie na trasie przejazdu znajdowało się około 12 tysięcy wiernych. – AIPN, 
sygn. 01283/1029, Notatka MSW z dnia 6VI 1966 r., s. 1; Por także J. Eisler, dz. cyt., s. 109; J. R. No-
wak, dz. cyt., s. 229; J. Żaryn, Dzieje Kościoła katolickiego…, s. 246. 

64 AIPN, sygn. 0648/29, t. 1, Notatka w sprawie działań zmierzających do ograniczenia stanu zagrożenia 
porządku i bezpieczeństwa publicznego w związku z milenijnymi uroczystościami kościelnymi, s. 74; 
Por. AAN, UdSW, sygn. 125/103, List Dyrektora Urzędu ds. Wyznań do ks. biskupa Zygmunta Cho-
romańskiego z dnia 4 VI 1966 r., s. 35. 
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padku naruszenia tych wytycznych stosowano sankcje wobec duchownych. Najczę-
ściej wzywano na rozmowy, a w skrajnych przypadkach kierowano sprawę do sadu 
lub usuwano księdza z zajmowanego stanowiska w trybie dekretu o obsadzaniu sta-
nowisk kościelnych65. Zatem wydawać by się mogło, że władza bardzo „dbała”  
o porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli. Były to jedynie założenia taktyczne, 
zmierzające do ograniczenia frekwencji wiernych na uroczystościach milenijnych. 
Poza tym komuniści zakładali „wywołanie u hierarchii i bezpośrednich organizatorów 
poczucia odpowiedzialności wobec władz za porządek i bezpieczeństwo uroczysto-
ści”66. Jawna dyskryminacja Kościoła spowodowała, że niemal natychmiast zaprote-
stował episkopat w liście do dyrektora UdSW. Pisał wówczas:  

 
nieprzemyślanym i nieopartym na obowiązujących przepisach prawnych krokiem jest 
żądanie „by przewóz kopii obrazu M.B. Częstochowskiej do miejscowości eksponowa-
nia tzn. do kościoła, w którym odbywają się uroczystości milenijne i z powrotem odby-
wał się niczym niewyróżniającym się samochodem, bez asysty innych pojazdów, po tra-
sie uzgodnionej z właściwymi organami państwowymi67.  

 
Dodać należy, że sekretarz episkopatu niezwykle trafnie uzasadnił swoje stano-

wisko: 
 

Jeżeli obraz ma być przewożony zupełnie prywatnie to, co ma oznaczać asysta innych 
pojazdów? Odkąd to trasa jazdy ma być uzgadniana z organami państwowymi? Dlacze-
go i na jakiej podstawie obraz nawiedzenia NMP Częstochowskiej (…) ma być poddany 
restrykcjom, których nie stosuje się do innych przewożonych przedmiotów? Po drogach 
polskich kursuje tyle aut prywatnych, państwowych a nawet zagranicznych (…) i do 
wszystkich stosuje się jedno prawo drogowe z wyjątkiem samochodu, który ze względu 
na obraz M.B. Częstochowskiej stanowi jej kaplicę. Samochód ten wyraźnie się dyskry-
minuje68.  

 
W konkluzji bp Choromański dodał:  

 
żądania odnoszące się do sposobu przewożenia obrazu NMP Częstochowskiej są 
sprzeczne z istniejącym porządkiem prawnym, godzą w podstawowe prawa człowieka 
wierzącego i Kościoła w przedmiocie kultu i nie są oparte na przepisach prawnych (…) 
dlatego nie możemy ich przyjąć69. We wspomnianym liście biskupi zarzucali państwu 
także i to, że przeciwdziała obchodom milenijnym: Pan Dyrektor w poczuciu swych 
obowiązków urzędowych powinien wpłynąć skutecznie na terenowe władze administra-
cyjne, by w ferworze przeciwdziałania uroczystościom Tysiąclecia Chrztu Polski 
(podkr. – M.L.) nie ograniczały wolności religijnej i nie dekorowały ulic prowokacyjny-

__________ 
 
65 AIPN, sygn. 01283/1029, Notatka w sprawie działań zmierzających do ograniczenia stanu zagrożenia 

porządku i bezpieczeństwa publicznego w związku z milenijnymi uroczystościami kościelnymi [1966 r.], 
s. 15. 

66 Tamże, s. 17. 
67 AAN, UdSW, sygn. 138/23, List sekretarza Episkopatu do Dyrektora UdSW z dnia 13 VI 1966 r., s. 66. 
68 Tamże, s. 67. 
69 Tamże.  
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mi plakatami, co w sumie odczuwa dotkliwie obrażone w swych uczuciach religijnych 
katolickie społeczeństwo polskie i co w konsekwencji może wywołać demonstracje70.  

 
Oczywiście protest episkopatu nic nie zmienił. Władza nadal obserwowała pere-

grynacje i coraz częściej posuwała się do aresztowań obrazu, nie mogąc wyegze-
kwować wypełniania zarządzeń państwowych. Dodać należy też, że każde zatrzy-
manie kopii ośmieszało partię i władze, pokazywało ich całkowitą bezsilność. Zde-
cydowano zatem definitywnie przerwać dalszą peregrynację. Postanowiono „ująć” 
wędrującą po Polsce kopię obrazu i odwieźć do Częstochowy71. Następnie, umiesz-
czona na Jasnej Górze, była starannie pilnowana (przez całą dobę) przez funkcjona-
riuszy MO, którzy rewidowali każdy samochód wjeżdżający na teren klasztoru72. 
Informację na temat aresztowania znalazły się też w prasie zachodniej73. W dużym 
stopniu kompromitowały komunistów, bezradnie walczących z Kościołem. Z drugiej 
jednak strony pokazali, do czego są zdolni, by zniszczyć religię. W sprawie osobli-
wego aresztowania wypowiedział się kilka miesięcy później bp Falkowski w liście 
do wiernych. Pisał wówczas:  

 
nawiedzenie Obrazu miało wyraźnie charakter czysto religijny i duszpasterski. Pomimo 
to do Obrazu Nawiedzenia zastosowano metody boleśnie obrażające nasze uczucia czci 
do Matki Bożej (…) zakaz dalszej wędrówki i metody, jakie zastosowano do obrazu 
wywołują głęboki ból z powodu zniewagi Matki Bożej74.  

 
Swoją postawą biskup solidaryzował się z resztą społeczeństwa.  
Strona kościelna zdawała sobie sprawę, że utrudnienia techniczne są częścią dłu-

gofalowego planu przeciwdziałania obchodom milenijnym. Wyszyński apelował 
nawet, by nie dać się sprowokować, a raczej przeczekać. Wierzył, że zmiany na 
świecie wpłyną korzystnie na zmianę podejścia komunistów do Kościoła. Twierdził 
także, że posunięcia władz wobec hierarchii kościelnej są niepopularne w narodzie  
i powodują odwrotny skutek od zamierzeń rządu. Skupiają bowiem rzesze wiernych 
wokół biskupów75. Istotnie, prymas bardzo trafnie ocenił sytuację. Aparat partyjny 
nie mogąc pogodzić się ze stanem faktycznym, z uporem fałszował dane odnośnie 
__________ 
 
70 Tamże, sygn. 125/103, Odpis listu Sekretarza Episkopatu do Aleksandra Skarżyńskiego, po. Dyrektora 

Urzędu ds. Wyznań z dnia 13 VI 1966 r., s. 31. 
71 Z. Pawłowicz, dz. cyt., s. 266. 
72 J. Zbudniewek, dz. cyt., s. 114.  
73 SB ustaliła, że podczas odbywających się uroczystości kościelnych w Warszawie, do korespondentów 

zagranicznych zwróciły się pracownice Instytutu Ślubów Maryjnych informując o szczegółach za-
trzymania obrazu. Poinformowały też o zakazie przewożenia go. Ponadto prosiły o podanie tej infor-
macji do wiadomości na zachodzie. – AIPN, sygn. 01283/1029, Informacja Nr 136/IV/66 dotycząca 
przebiegu uroczystości kościelnych Bożego Ciała z dnia 10 VI 1966 r., s. 77. 

74 AAN, UdSW, sygn. 78/4, List bpa Falkowskiego do wiernych z dnia 20 IX 1966 r., s. 102-103. Biskup 
nawoływał także wiernych, by zadośćczyniąc „przy otwartym Tabernakulum odśpiewali Suplikacje”. 
Zachęcał także wiernych do osobistej modlitwy przebłagalnej oraz odmawiania różańca w październi-
ku z błaganiem o prawdziwy pokój na świecie, oparty na sprawiedliwości i wolności. – Tamże.  

75 AIPN, sygn. 01283/1029, Informacja dotycząca aktualnych wydarzeń w kościele rzymsko-katolickim 
z dnia 5 VII 1966 r., s. 87. 
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frekwencji wiernych i skali poparcia dla księży76. Podawano opinii publicznej, że 
mimo dużego wysiłku księży, uroczystościom parafialnym towarzyszyła niska fre-
kwencja wiernych, a młodzież interesowała się tylko w minimalnym zakresie77. 
Niestety, młode pokolenie rzeczywiście w mniejszym stopniu uczestniczyło w ob-
chodach milenijnym, ale głównie z uwagi na przeciwdziałanie komunistów. Już  
w marcu 1966 r. na posiedzeniu Komisji Partyjno-Rządowej ds. Uroczystości Ty-
siąclecia ustalono wszakże, by wiele uwagi poświęcić młodzieży, aby skutecznie 
odciągnąć ją od kościelnych obchodów milenijnych78. Niektóre akcje antymilenijne 
były bardzo oryginalne, np. ulicami Ostrołęki, 22 lipca, przemaszerował pochód 
historyczny ze smokiem wawelskim. Zorganizowano okolicznościowy festyn i za-
bawę. Nie trzeba dodawać, że to widowisko zgromadziło wielu mieszkańców79.  

W diecezji łomżyńskiej centralne uroczystości milenijne z udziałem biskupów  
i prymasa Wyszyńskiego, ale bez kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, 
odbyły się 6–7 sierpnia 1966 roku80. W ramach przygotowań do poszczególnych 
etapów milenium porządkowano cmentarze i prywatne posesje. Kuria łomżyńska 
25–30 kwietnia tego roku zorganizowała Tydzień Powołań Kapłańskich i Zakon-
nych z myślą o nowych powołaniach do WSD w Łomży. Wraz ze zbliżającym się 
terminem uroczystości milenijnych w diecezji władze kościelne zachęcały wiernych 
do odnawiania i budowy krzyży przydrożnych i kapliczek, zakładania nowych punk-
tów katechetycznych oraz objęcia katechizacją wszystkich dzieci w wieku szkol-
nym81. 14 czerwca w diecezji łomżyńskiej odbyły się konferencje dekanalne poświę-

__________ 
 
76 Uroczystości milenijne 1966 roku, dz. cyt., s. 10. W rzeczywistości mimo zastraszania ludności, udział 

katolików w uroczystościach był bardzo liczny. – Z. Pawłowicz, dz. cyt., s. 269; J. Żaryn, Dzieje Ko-
ścioła katolickiego…, s. 248–249. 

77 AIPN, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce w latach 1956–1967,  
s. 119–120. 

78 B. Fijałkowska, Partia wobec religii i kościoła w PRL, t. 2, cz. 2: 1964–1970, Olsztyn 2001, s. 73–74. Aby 
zatrzymać młodzież w szkole okręgi szkolne opracowały wytyczne na rzecz przeciwdziałania penetracji 
księży w środowisku młodzieżowym. Plany przewidywały atrakcyjne zajęcia, a poza szkołą organizację 
ciekawych imprez rozrywkowych, takich jak: wyświetlanie filmów czy wycieczki krajoznawcze do 
miejsc historycznych, z dala od centralnych uroczystości kościelnych. Do pomocy w akcji zobojętnienia 
religijnego młodzieży włączono nauczycieli, którzy mieli stać na straży przestrzegania wytycznych. 

79 Cz. Parzych, Sytuacja i działalność Kościoła rzymskokatolickiego w Ostrołęce w latach 1945–1990, 
„Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego”, 1990, z. 4, s. 107. 

80 AIPN, sygn. 01283/1029, Terminarz kościelnych uroczystości milenijnych od 18 VI do 31 XII 1966 r.,  
s. 4; Tamże, sygn. 0648/29, t. 1, Terminarz kościelnych uroczystości milenijnych od 18 VI do 31 XII 
1966 r., s. 165; Tamże, sygn. 0447/22, Obchody milenijne kościoła rzymsko-katolickiego w Polsce w la-
tach 1956-1967, s. 102; AAN, UdSW, sygn. 79/41, Informacje bieżące z dnia 26 V 1966 r., s. 5; Tamże, 
sygn. 138/23, Peregrynacja obrazu N.M.P. Częstochowskiej [czerwiec 1966 r.], s. 59. Mimo, że nie przy-
była do diecezji łomżyńskiej kopia obrazu, władze kościelne zadbały, by symbolicznie powitać puste ra-
my udekorowane liliami. – Milenium czy Tysiąclecie, pod red. B. Noszczaka, Warszawa 2006, s. 56.  

81 Podczas diecezjalnych obchodów milenijnych władza lokalna zanotowała dziewięć przypadków budowy 
przydrożnych krzyży. W trzech władze doprowadziły do zaniechania budowy. Naturalnie przeprowadzo-
no rozmowy ostrzegawcze. W konsekwencji masowo zaczęto odnawiać stare. – Milenium czy Tysiącle-
cie, dz. cyt., s. 55. 
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cone przygotowaniom do obchodów. Ustalono wówczas, że z każdej parafii zostaną 
wydelegowane cztery osoby na uroczystości diecezjalne w katedrze łomżyńskiej. 
Sugerowano także, by przemieszczać się po szlaku milenijnym własnymi środkami 
lokomocji z uwagi na utrudnienia władz. Niespełna miesiąc później – 25 lipca odby-
ło się spotkanie przewodniczącego PPRN w Łomży z wicekanclerzem kurii łomżyń-
skiej, ks. Józefem Biernackim. Poinformował on władze, że nieprzewidywana jest 
peregrynacja kopii obrazu po parafiach diecezji. Prosił natomiast, by władze zapew-
niły porządek i bezpieczeństwo wiernych na uroczystościach oraz odpowiednie za-
opatrzenie, głównie w napoje chłodzące. Przedstawił także władzom szczegółowy 
plan zbliżających się uroczystości82. Kilka dni później do PPWR w Łomży został 
wezwany bp Falkowski, który jednak usprawiedliwiając się ogromem pracy wysłał 
w zastępstwie bpa Mościckiego. Ten poinformował o spodziewanym przyjeździe na 
centralne obchody diecezjalne 20 tys. wiernych oraz 35 biskupów. Władze natomiast 
ostrzegły, że za porządek i treść wystąpień księży odpowiada kuria łomżyńska83. W cza-
sie spotkania bp Mościcki stwierdził także, że uroczystości milenijne będą przebie-
gać tylko w obrębie cmentarza przykościelnego. Prosił natomiast władze powiatowe, 
by zakazały sprzedaży napojów alkoholowych w dniach uroczystości. Ku zadowole-
niu biskupa, przedstawiciel władz zapewnił, że wszystkie jego prośby zostaną 
uwzględnione84.  

Dla SB początek lipca był okresem szczególnie wzmożonej pracy. Zobowiązano 
pracowników, by notowali treść wystąpień duchownych. Powołano specjalny sztab 
SB do nadzorowania uroczystości milenijnych85. Aby ograniczyć frekwencję wier-
nych, zorganizowano w tym czasie w Łomży zakończenie obchodów Tysiąclecia 
Państwa Polskiego. Były zatem imprezy o charakterze sportowym, jak mecz piłki 
nożnej, wręczenie sztandaru Łomżyńskiemu Klubowi Sportowemu oraz imprezy 
towarzyszące, m.in. wyświetlenie westernu w plenerze oraz pokazy lotnicze z udzia-
łem sąsiedniego aeroklubu. Te atrakcje, wbrew oczekiwaniom władz, nie odwróciły 
całkowicie uwagi od głównych uroczystości. W dniach 6–7 sierpnia 1966 r. w ra-
mach „wędrówki Episkopatu szlakiem milenijnym” w katedrze łomżyńskiej towa-
rzyszyło prymasowi Wyszyńskiemu 42 biskupów (w tym 17 ordynariuszy i 25 su-
__________ 
 
82 Program uroczystości zakładał uroczyste powitanie prymasa 6 lipca. O godzinie 17. spodziewano się 

jego przyjazdu do Łomży. W tym samym dniu miało dojechać też 30. biskupów. Zgodnie z planem 
wszyscy mieli powitać prymasa przed pałacem, a w razie niepogody w katedrze. Po drodze nie prze-
widywano żadnych spotkań. Planowano jedynie, iż bp Falkowski wyjedzie poza Łomżę, by uroczyście 
powitać hierarchę. Po przywitaniu go przez ordynariusza w dalszej kolejności witać miały dzieci  
i działacze kościelni. Po części oficjalnej zamierzano rozpocząć uroczystości kościelne. Następnego 
dnia, tj. 7 lipca o godzinie 11, planowano odprawić sumę celebrowaną przez bpa Baraniaka z homilią 
prymasa. W godzinach popołudniowych wikariusz generalny kurii, ks. Biernacki miał wygłosić odczyt na 
temat historii diecezji, a okolicznościowe kazanie bp. Kominek. Te wystąpienia miały kończyć centralne 
uroczystości diecezjalne. – AAN, UdSW, sygn. 79/43, Informacje z dnia 25 VII 1966 r., s. 42–43. 

83 Milenium czy Tysiąclecie, dz. cyt., s. 56. 
84 Uroczystości milenijne 1966 roku, dz. cyt., s. 20. 
85 Milenium czy Tysiąclecie, dz. cyt., s. 56. 
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fraganów), 107 księży diecezjalnych, 20 braci i sióstr zakonnych oraz od 7 do 10 tys. 
osób świeckich86. W sprawozdaniach partyjnych podkreślano, że w przeważającej 
większości uczestnicy uroczystości pochodzili z terenów wiejskich, z czego 80% to 
kobiety w starszym wieku. Nieliczną grupę stanowiła ludność miasta i młodzież87.  
6 lipca 1966 r. prymasa powitał bp łomżyński i dziewczynka ubrana w strój kur-
piowski88. W czasie ceremonii powitalnej wznoszono okrzyki: „Niech żyje Prymas 
Polski, ks. kardynał Wyszyński”, „Niech żyje Episkopat Polski”. Na katedrze 
umieszczono napisy: „Polska przedmurzem chrześcijaństwa” i „Witamy kochanego 
Prymasa”, a bramę wjazdową udekorowano flagami w barwach narodowych. Try-
bunę przy placu kościelnym ozdobiono obrazami, a w środku umieszczono flagę 
papieską, na której ulokowano ołtarz89. Podczas uroczystości „biskupi wygłosili 
ogółem 12 kazań – w tym 9 w Łomży, a 3 na terenie diecezji (Wyszyński – 2, Fal-
kowski – 2 oraz po jednym Wojtyła, Kominek, Kurpas, Mazur, Dąbrowski, Drzazga, 
Bernacki i Gołębiowski)”90. SB skrytykowała szczególnie dwa z nich: prymasa i bp 
Kominka. Pierwszy z nich w półgodzinnym przemówieniu 6 sierpnia 1966 r. na 
placu katedralnym miedzy innymi podkreślał, że kościelne uroczystości milenijne 
nie są skierowane przeciwko państwu, stwierdzając: „przeszliśmy już przez szereg 
uroczystości milenijnych i wszędzie zachowaliśmy się przyzwoicie”91. Prymas wy-
raził też zdumienie, że władze obawiają się jego i reszty biskupów. W znacznie bar-
dziej ostrzejszym tonie wygłosił kazanie następnego dnia. Po omówieniu istotnej roli 
Kościoła w historii i kulturze narodu polskiego skoncentrował się nad jego perspek-
tywami i zadaniami po soborze. Dowodził, że nie jest najwyższą mądrością dzielić 
ludzi w granicach jednego narodu na warstwy i klasy.  

 
Jeśli w życiu narodu – mówił S. Wyszyński – będzie się za bardzo umacniać podziały, to 
prowadzić to będzie do nowych konfliktów. Należy przestać mówić o nienawiści i walce 
a zacząć mówić o pokoju, ponieważ duch czasu, potrzeby współczesne zmierzają do te-
go… byśmy nie tyle mówili, co nas dzieli, ale o tym, co nas łączy92.  

 
Zdaniem prymasa naród polski dzięki swojej kulturze narodowej i religijnej stać 

na pokazanie światu, żeby o Polakach mówiono nie tylko w kategoriach wierności, 
ale i miłości bliźniego. Podkreślił, że w przeszłości świat był budowany w imię nie-
nawiści, ale do niczego dobrego to nie doprowadziło. Zaapelował: „Polskę milenijną 
stać na to, by pokazała światu nowy wzór społecznej miłości, bo nie wystarczy wy-

__________ 
 
86 AAN, UdSW, sygn. 78/71, Wykaz uroczystości milenijnych od 9 IV do 20 XI 1966 r., s. 166; Mile-

nium czy Tysiąclecie, dz. cyt., s. 57. 
87 Uroczystości milenijne 1966 roku, dz. cyt., s. 20. 
88 J. Żaryn, Kościół w PRL…, s. 74. 
89 Uroczystości milenijne 1966 roku, dz. cyt., s. 21. 
90 AIPN, sygn. 01283/639, Informacja dot. przebiegu uroczystości milenijnych w Łomży w dniach 6–7 

VIII 1966 r., s. 584. 
91 Tamże, s. 585. 
92 Tamże.  
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pisywać plakaty „Nigdy więcej wojny”, trzeba powiedzieć – miłujmy się społecz-
nie”93. Przypominając program Wielkiej Nowenny i śluby jasnogórskie prymas pod-
kreślił, że obowiązkiem Kościoła jest zapewnić człowiekowi szacunek w ojczyźnie, 
stać w obronie wolności, wierności Bogu, w obronie przed ateizacją i czci dla prze-
szłości ojczystej.  

 
Wszelkie próby ateizowania narodu polskiego – mówił – zwłaszcza ateizacje oficjalne  
i urzędowe z pomocą aparatu władzy publicznej, będziemy musieli uważać, jako niepo-
rozumienie i działanie na szkodę naszego narodu i naszego państwa. Powiązane przez 
dziesiątki wieków naród i kościół, mają być wierne texmu związkowi, bo co Bóg złączył 
w tych dziesięciu wiekach dziejowych, żaden człowiek choćby największą obdarzony 
władzą, niech nie waży się rozłączyć94.  

 
Na zakończenie „w sposób mu właściwy zaatakował politykę świadomego ma-

cierzyństwa”95. Na zakończenie uroczystości milenijnych w Łomży przemówienie 
wygłosił bp Kominek. Broniąc tezy, że badania dziejów muszą uwzględniać nie 
tylko wiedzę fachową, ale i szacunek dla tradycji, stwierdził:  

 
własnego gniazda nie należy kalać, bo w takim zakalanym gnieździe trudno oddychać  
i dlatego my nie możemy robić z dziejów narodu jakiegoś sekciarskiego, naciąganego 
schematu. Nie będziemy ich pokazywać w krzywym zwierciadle, bo wyjdzie z tego de-
formacja; karykatura96.  

 
Ponadto bp Kominek „gloryfikował Wyszyńskiego twierdząc, że episkopat jest 

zwarty i zjednoczony wokół niego, a prymas to istny podarunek opatrzności bo-
skiej”97. W godzinach popołudniowych w gmachu WSD w Łomży na zakończenie 
obchodów odbył się uroczysty obiad z udziałem prymasa, biskupów i księży. Wów-
czas prymas  

 
sformułował kilka kurtuazyjnych zdań pod adresem Falkowskiego. Ponadto podkreślił, 
że obecność tylu biskupów jest praktycznie sprawdzianem solidarności episkopatu. Ape-
lował również do biskupów o udział w imprezach na Jasnej Górze w dniach 25 i 28 
sierpnia 1966 r.98.  

 
Obiad w WSD był ostatnim punktem programu centralnych obchodów milenij-

nych w diecezji łomżyńskiej. Warto podkreślić, że w uroczystościach milenijnych 
brali udział goście zagraniczni. Wśród nich był trzeci sekretarz ambasady Wielkiej 
Brytanii i liczni korespondenci, m.in. z USA, Niemiec i Włoch99. W swoich komen-
tarzach obserwatorzy podkreślali znaczną koncentrację służb porządku publicznego 

__________ 
 
93 Tamże. 
94 Dz. cyt., s. 586. 
95 Tamże. 
96 Tamże. 
97 Tamże. 
98 Tamże, s. 587. 
99 Tamże, s. 586. 
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w Łomży i wzmożone kontrole na drogach dojazdowych100.Wszystkie pozostałe 
parafialne uroczystości milenijne odbywały się w obrębie cmentarzy przykościel-
nych i miały charakter wyłącznie religijny101. Uroczystości milenijne w diecezji 
łomżyńskiej przebiegały bez zakłóceń. Wszystkie uroczystości odbyły się zgodnie  
z przedstawionym władzom planem. Zatem SB nie wkraczała, by zapewnić obywa-
telom swoiście pojęte „bezpieczeństwo i porządek publiczny”. Nie udały się też 
próby odwrócenia uwagi wiernych od uroczystości kościelnych. Według komentato-
rów zagranicznych centralne uroczystości milenijne, wbrew danym partyjnym, 
zgromadziły około 20 tys. osób. Zatem były masowym poparciem dla polityki Ko-
ścioła, któremu w Polsce przewodniczył prymas.  

Pod koniec 1966 r. doszło do kolejnego znaczącego kryzysu we wzajemnych re-
lacjach. Tym razem zarzewiem konfliktu było ignorowanie przez władze kościelne 
nadzoru nad seminariami duchownymi102. Do bojkotu zarządzeń państwowych włą-
czyło się Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży. 25 kwietnia, na wyraźne pole-
cenie rektora, nie wpuszczono na jego teren wizytacji. Udostępniono tylko rozkład 
zajęć. Rektor nie podpisał też protokołu, ponieważ jak twierdził, miał wyraźne zale-
cenie103. W tym i wielu innych przypadkach oporu rząd ostrzegał Kościół, grożąc 
konsekwencjami. Z uwagi na brak poprawy, pod koniec listopada 1966 r., władze 
oświatowe zażądały usunięcia, w ciągu kilku dni, rektorów sześciu WSD104. Decyzja 
władz niemal natychmiast spotkała się z reakcją prymasa. Wysłał dwa listy protesta-
cyjne, w których dowodził, że decyzja narusza prawo kanoniczne i zapisy konstytu-
cyjne105. Niestety, korespondencja okazała się bezowocna, a sytuacja beznadziejna. 
Szukając pokojowych prób nawiązania dialogu prymas zdecydował się na kompro-
mis tyle, że nie za cenę utraty nadzoru nad seminariami duchownymi. Otwarta na 
negocjacje strona kościelna zaproponowała zwołanie Komisji Wspólnej, której obra-
dy były od dawna zawieszone. Wznowienie jej prac nastąpiło 30 grudnia 1966 r.106. 
Z przebiegu posiedzenia wynikało, że strona rządowa była także gotowa do 
ustępstw. Niemniej jednak w wyniku rozbieżnych poglądów problem nadzoru był 
stałym przedmiotem obrad przyszłych obustronnych posiedzeń. Niewątpliwym suk-
cesem Kościoła, pomimo impasu rozmów, było to, że obie zwaśnione strony zasia-
dły do stołu negocjacji. Informacje o kryzysie i trudnych pertraktacjach komunistów 
z przedstawicielami Kościoła nie zniechęciły papieża do starania się o możliwość 
przyjazdu do Polski. Mimo zniewagi, jakiej doznał od władz komunistycznych  
w Polsce, kiedy to odmówiły mu przyjazdu na uroczystości milenijne do Często-

__________ 
 
100 Milenium czy Tysiąclecie, dz. cyt., s. 58.  
101 Uroczystości milenijne 1966 roku, dz. cyt., s. 22. 
102 Z. Pawłowicz, dz. cyt., s. 279; A. Dudek, dz. cyt., s. 207. 
103 AAN, UdSW, sygn. 79/40, Informacje bieżące z dnia 25 IV 1966 r., s. 15. 
104 A. Dudek, dz. cyt., s. 208. 
105 Z. Pawłowicz, dz. cyt., s. 279. 
106 A. Dudek, R. Gryz, dz. cyt., s. 249.  
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chowy, w listopadzie jeszcze raz za pośrednictwem arcybiskupa Casaroliego, prze-
bywającego w Polsce, zgłosił chęć przybycia, by odprawić pasterkę na Jasnej Górze. 
Następnego dnia rano planował powrót do Rzymu. Niestety, władze pozostały nie-
ugięte i jeszcze raz nie wydały mu zgody na odwiedzenie Polski107. Ta decyzja ko-
lejny raz potwierdzała, że komuniści obawiają się wpływów Kościoła108. Zresztą 
katolickie społeczeństwo raczej wybrałoby uroczystości z udziałem papieża niż 
atrakcje świeckie. 

Uroczystości milenijne były dużym wyzwaniem dla SB, mimo to stanowiły du-
ży sukces Kościoła. Z jednej strony kształtowały tożsamość narodową i patriotyzm 
Polaków; przypominały o roli, jaką odgrywał Kościół przez ostatnie tysiąclecie, nie 
tylko w okresie pokoju, ale w czasach wojen i niewoli. Z drugiej zaś strony wyszedł 
zwycięsko z rywalizacji z państwem o „rząd dusz”. Miał za sobą większość społe-
czeństwa, a obchody milenijne były manifestacją postaw, przekonań i wiary. Niesku-
teczne okazały się zatem akcje antykościelne i antymilenijne podejmowane z takim 
zapałem przez władze. Ośmieszały raczej autorów, niż skutecznie przeciwdziałały. 
Zatem milenijna konfrontacja okazała się porażką komunistów. 

 
 

Summary 
 
After II World War Catholic Church had to face serious problems, reason being 

communists were striving for gaining power over every social and political life levels 
in Poland. There were many subjects of dispute. The conflict was also connected 
with controversial Polish bishops’ address to German bishops. Against a background 
of this situation, emerged a serious crisis in mutual relations. In 1966 Church was 
preparing to celebrate millennium of Poland’s accepting Christianity, communists 
were was going to celebrate 1000 years of Polish state. Millennial celebrations turned 
out to be a grand triumph of the Polish Church. The success was even greater, be-
cause communistic authorities tried to disrupt church celebrations. They repeatedly 
hindered the faithful in participation of millennial celebrations, despite this the nation 
remained faithful to the tradition and religion. Massive part of society (in Łomża 
diocese about 20 thousand faithful) manifested attachement to Christian tradition, 
education of the Church and spiritual leadership of Episcopate. 

 
__________ 
 
107 Stosunki między władzą państwową a Kościołem, dz. cyt., s. 57; J. Eisler, dz. cyt., s. 108; P. Madaj-

czyk, „Przebaczamy i prosimy o przebaczenie…”, „Więź”, 1990, nr  9, s. 118. 
108 AAN, UdSW, sygn. 78/71, Ocena przebiegu kościelnych uroczystości milenijnych w roku 1966,  

s. 244. Rząd obawiał się Kościoła, bo rzekomo szerzył dewocję, fanatyzm religijny i nietolerancję oraz 
wywierał presję na zlaicyzowane środowiska społeczne. Zresztą głosił prawdy sprzeczne z poglądami 
komunistów, o istnieniu nierozłącznej więzi między dziejami narodu i dziejami państwa. Tym samym 
podważał tezy głoszone przez rząd. Kościół zresztą krytykował politykę wyznaniową państwa, stano-
wiącą realne zagrożenie dla wiary. – Tamże. 
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TOMASZ  PIÓRKOWSKI (Zambrów) 

 

 

Z dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Zambrowie 

 
 

Powstanie straży ogniowej w Zambrowie wiąże się przede wszystkim z działalno-
ścią właściciela majątku Wola Zambrowska i apteki w ówczesnej osadzie Juliana 
Skarżyńskiego oraz sekretarza, a późniejszego wójta gminy Aleksandra Sadowskiego. 
Zapewne często dające się we znaki pożary domów w Zambrowie i okolicy, w prze-
ważającej części drewnianych, spowodowały, że w roku 1895 wymienione wyżej 
osoby wystąpiły do władz rosyjskich o zgodę na utworzenie jednostki straży ognio-
wej1. Rozpoczęto zbieranie funduszy i gromadzenie sprzętów niezbędnych do właś-
ciwego funkcjonowania straży. Zaangażowanie ochotników było ogromne, bo już  
2 lutego 1898 roku oddano do użytku strażnicę w pobliżu obecnej ulicy Sadowej,  
w której siedzibę miały cztery powołane do życia oddziały strażackie: toporników, 
prądowników, beczkowozów, ratowników2. Jednostka w wyposażeniu posiadała 
wóz konny i sikawkę ręczną z kompletnym osprzętem. Pierwszym naczelnikiem 
straży ogniowej został Julian Skarżyński, bardzo aktywny działacz społeczny i poli-
tyczny, także w niepodległej już Polsce. Prezesem zarządu wybrano druha Piotra 
Włostowskiego. To właśnie wyżej podaną datę przyjęto za moment oficjalnego 
początku działalności zambrowskiej OSP. Zresztą w tym samym roku rozpoczęła 
swoją działalność orkiestra, której wielu członków było też strażakami. 

Do wybuchu I wojny światowej oprócz szkoleń, ćwiczeń i gaszenia pożarów 
ochotnicy prowadzili działalność polityczno-patriotyczną. Możliwość organizowania 
jawnych spotkań była bardzo ograniczona, a władze carskie na każde zebranie 
__________ 
 
1 J.S. Mroczek, Zambrów. Zarys dziejów, Białystok 1982, s. 82. 
2 S. Zieliński, Nie ma świata bez muzyki, „Kontakty”, nr 12 z 14.09.1980 r., s. 13. 
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wysyłały policmajstra. Zarząd jak mógł, starał się o organizowanie zbiórek bez 
nadzoru policyjnego. Zebrania takie służyły pielęgnowaniu tradycji narodowych i in-
tegrowaniu całego środowiska. Brać strażacka licznie uczestniczyła w uroczysto-
ściach religijnych. Ówczesna remiza strażacka pełniła godnie funkcję ośrodka 
kulturalnego i patriotycznego w Zambrowie. 

Zaangażowanie ochotników w akcjach doceniały też władze rosyjskie tym bar-
dziej, że pożary w porze wiosenno-letniej wybuchały często. Zambrowscy strażacy 
wielokrotnie wyjeżdżali do gaszenia lasów Czerwonego Boru, gdzie częstymi 
przyczynami pożarów były iskry z parowozów Kolei Nadnarwiańskiej3. Pod koniec 
roku 1900 „Departament Leśny Ministerium Rolnictwa wyasygnował 200 rubli na 
zakup instrumentów ogniowych dla ochotniczej straży ogniowej w Zambrowie za 
energiczną akcję ratunkową podczas pożaru w leśnictwie Czerwony Bór w dniu  
13 czerwca 1900 roku”4. Przed wybuchem I wojny światowej strażacy posiadali  
4 sikawki ręczne, 8 beczkowozów i 2 wozy konne. Nie zaprzestali oni swojej dzia-
łalności także w latach 1914–1918, kiedy to uratowali wiele budynków i mienia 
ludzkiego przed zniszczeniami. W 1913 roku po śmierci Piotra Włostowskiego 
zarząd wybrał nowego prezesa, którym został Aleksander Sadowski. 

Już wkrótce po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku straż pożarna zostaje re-
aktywowana, a głównymi jej organizatorami byli wówczas dawni członkowie i jed-
nocześnie muzykanci z orkiestry oraz Julian Skarżyński, który ponownie został 
naczelnikiem. Liczebność jednostki bardzo szybko wzrastała, szczególnie po zakoń-
czeniu walk Rzeczypospolitej o granice, tak że około połowy roku 1921 stan liczeb-
ny oszacować można na około 100 osób. W tym roku na prezesa OSP został wybra-
ny Aleksander Misiewicz. Warto podkreślić, że w działalność strażacką angażowali 
się mieszkańcy miasta różnych wyznań i narodowości, a przecież mniejszość ży-
dowska stanowiła w międzywojennym Zambrowie ok. 45%. Docenili to mieszkańcy 
miasta, którzy w 1922 roku ufundowali pierwszy sztandar (zaginął w czasie II wojny 
światowej). Zapał i potrzeba realizowania się w drużynach strażackich zaowocowało 
wybudowaniem już w 1924 roku nowej, murowanej strażnicy przy ulicy Ciecierskiej 
(w kwadracie między dzisiejszymi ulicami: Bolesława Podedwornego, Białostocką, 
Sadową i Placem Sikorskiego). Powstały wówczas budynek był nie tylko miejscem 
warty strażaków, spotkań i „zgrywek” orkiestry, okolicznościowych przedstawień 
(tzw. teatrzyków), ale służył też całemu społeczeństwu miasta. Do wybuchu II wojny 
światowej właśnie tutaj organizowano najważniejsze uroczystości miejskie, a także 
zabawy taneczne i projekcje filmowe. Tym większe należy się uznanie, że w drugiej 
połowie lat dwudziestych ubiegłego stulecia według Sprawozdania z działalności 
Związku Straży Pożarnych województwa białostockiego pomoc finansowa z samo-

__________ 
 
3 Znowu pożar Czerwonego Boru, „Echa Płockie i Łomżyńskie”, nr 65 z 15.08.1900 r., s. 3. 
4 „Echa Płockie i Łomżyńskie”, nr 102 z 22.12.1900 r., s. 3. 
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rządów dla zastępów strażackich była znikoma, a funkcjonowanie jednostek nazwa-
ne zostało żebraniną5. 

W dwudziestoleciu międzywojennym Zarząd OSP po rozwiązaniu problemów 
lokalowych borykał się z zapewnieniem właściwej ilości umundurowania, wyposa-
żeniem w odpowiedni sprzęt pożarniczy czy prowadzeniem kursów i szkoleń. Nie 
przeszkodziło to we właściwym funkcjonowaniu jednostki i realizowaniu podsta-
wowych zadań: udziale w akcjach ratowniczo-gaśniczych. W 1932 roku na walnym 
zebraniu zarządu wybrano nowego prezesa, którym został sędzia Leon Kalinowski. 
W tym samym roku dzięki wsparciu finansowemu władz miasta zakupiono pierwszą 
motopompę. 

W związku ze wzrostem zagrożenia agresją ze strony Niemiec w 1939 roku 
straż pożarna przejęła część funkcji w zakresie obrony cywilnej, co wiązało się z po-
większeniem jej szeregów oraz podziałem ośmiotysięcznego miasta na 4 rejony wy-
posażone w sprzęt przeciwpożarowy. 

Okres obydwu okupacji odcisnął tragiczne piętno na losach zambrowskiej OSP. 
Wielu jej członków angażowało się w działalność konspiracyjną i partyzancką, nie 
szczędząc własnego życia w obronie Ojczyzny. Znaczny odsetek strażaków odszedł 
wówczas na wieczną wartę. Niestety straty dotknęły także sprzętu i zarówno cały 
dobytek, jak i instrumenty orkiestry zarekwirowali Niemcy we wrześniu 1939 r.,  
a później Rosjanie resztę tego, co udało się ukryć. Co gorsza, sprzęt ten został zde-
wastowany. 

Po zakończeniu wojny, jeszcze w roku 1945 straż pożarna w Zambrowie została 
ponownie reaktywowana. Kolejny raz główną rolę w odbudowie jej struktur odgry-
wali członkowie orkiestry, ale potrzebę istnienia jednostki dostrzegali też ówcześni 
włodarze z burmistrzem Bolesławem Selerowskim na czele. Pomagali mu druhowie: 
Bolesław Pruszyński, Leon Sasinowski, Czesław Gwardiak, Stefan Leszczyński, 
Franciszek Tomaszewski, Eugeniusz Pruszyński, Władysław i Alojzy Maliszewscy 
oraz Dominik Śledziewski. W powołanym w 1947 roku Zarządzie OSP prezesem 
został Edward Zaręba, wiceprezesem Bolesław Wierzbowski, naczelnikiem Włady-
sław Skarzyński, zastępcą Dominik Śledziewski, sekretarzem Dominik Michalik, 
skarbnikiem Bolesław Decewicz, gospodarz Leon Sasinowski, Bolesław Pruszyński 
-kapelmistrzem, a członkami Zarządu byli: Kazimierz Kalinowski, Władysław 
Jabłkowski, Franciszek Tomaszewski, Piotr Bieńkowski, Czesław Gwardiak i Bole-
sław Selerowski. 

Po raz kolejny jednostka szybko osiągnęła przedwojenny stan liczebny, ale 
zmianie uległa wówczas struktura organizacyjna: wyodrębniona zostaje orkiestra 
(ok. 40 członków) i oddział bojowy (ok. 80 członków). Niestety, znowu pojawiły się 
problemy finansowe związane z wyposażeniem i utrzymaniem tak licznej organiza-
cji. Sytuację starali się ratować sami strażacy, którzy nie dość, że pracowali społecz-
__________ 
 
5 Pochodnia. Album Strażactwa Województwa Białostockiego, Białystok 1927, s. 42–48.  
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nie, to jeszcze organizowali różne dochodowe akcje w mieście i okolicy. Najczęściej 
były to kwesty uliczne, zabawy taneczne, festyny, loterie, ale też niejednokrotnie 
sami finansowali zakup mundurów czy instrumentów muzycznych. Tylko spora-
dycznie wpływały dotacje z budżetu miasta lub zakupu dokonywała osoba prywatna, 
a tak było w przypadku rzemieślnika Stanisława Pęskiego, który ufundował nową 
syrenę alarmową. Zebrane pieniądze przeznaczano przede wszystkim na zakup 
sprzętu pożarniczego, remont strażnicy i umundurowanie. W 1949 roku ochotnicy 
otrzymali wóz bojowy typu GM (gaśniczy z motopompą). Oprócz akcji wóz wyko-
rzystywany był również w pokazach i zawodach strażackich. W niektórych z nich 
zambrowscy strażacy zajmowali czołowe miejsca na szczeblu powiatu (drugie  
w 1948 r., drugie w 1956 r., pierwsze w 1963 r.). 

Przez kilkanaście lat po II wojnie światowej jednostka OSP była głównym ani-
matorem życia kulturalnego w mieście. Ze względów oczywistych strażacy z oby-
dwu oddziałów zmuszeni byli brać udział w pochodach pierwszomajowych, jubile-
uszach PRL-u, uroczystościach odsłonięcia pomników i wielu innych organizowa-
nych przez władzę ludową. Nie przeszkadzało to członkom zambrowskiej OSP  
w angażowaniu się także w życie religijne w mieście i uświetnianiu uroczystości 
kościelnych. Zawsze orkiestra grała w pasterkę i Wielkanoc oraz brała udział w pro-
cesji Bożego Ciała. Strażacy po dziś dzień wystawiają wartę przy symbolicznym 
grobie Jezusa w kościele Trójcy Przenajświętszej. Kilkakrotnie przełożeni starali się 
wpływać na strażaków, aby zrezygnowali z udziału w uroczystościach religijnych  
i reprezentowali organizację tylko podczas obchodów świąt państwowych, ale nigdy 
tego celu nie osiągnęli. Trudno było wymazać wiekowe tradycje z pamięci zam-
browskich druhów. 

W latach pięćdziesiątych w Zambrowie powstają zakłady bawełniane, później 
także inne mniejsze fabryki i instytucje. Miasto rozrasta się, a na przełomie lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych następuje elektryfikacja okolicznych wsi. Wzrasta 
niestety także zagrożenie pożarowe. Część obowiązków przejmuje wprawdzie 
powstała w Zambrowskich Zakładach Przemysłu Bawełnianego zakładowa straż 
pożarna, której komendantami byli: Henryk Wiśniewski, Henryk Kobeszko, Leszek 
Frołow, ale mimo to, niezbędne było zreorganizowanie dotychczasowych struktur 
zambrowskiej OSP. W związku z ustawą o ochronie przeciwpożarowej z 4 lutego 
1950 r. jednostki OSP podporządkowane zostały nowo powstałym komendom 
powiatowych straży pożarnych. Dotychczasowe zarządy zlikwidowano, a w ich 
miejsce powołano komendy OSP. Pierwszym komendantem w Zambrowie został 
druh Dominik Śledziewski, a w kolejnych latach po reaktywowaniu Związku OSP 
prezesami byli: Witold Karwowski, Edward Skiścim, Antoni Krzyworzeka, Zyg-
munt Muszyński, Józef Mikucki, Tadeusz Frołow, Antoni Jasik. Wprowadzono też 
posterunek straży zawodowej, co dało podwaliny pod późniejszą jednostkę. Na 
posterunku przez całą dobę dyżur pełnił kierowca zawodowy, który w razie pożaru 
wszczynał alarm i zabierał strażaków-ochotników do akcji gaśniczej. Jednego zaw-
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sze pozostawiano przy telefonie. Istotne zmiany w organizacji nastąpiły w 1957 
roku, kiedy powołano Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej, a został nim 
Kazimierz Narewski, który po ukończeniu kursu kwalifikacyjnego uzyskał stopień 
podporucznika pożarnictwa6. Zmiany te związane były z reformą administracyjną  
z 1954 roku, po której Zambrów otrzymał status miasta powiatowego. Wówczas  
to przeniesiono też siedzibę OSP do przedwojennych pożydowskich budynków przy 
ul. Sadowej. Początkowo skład komendy, oprócz komendanta, tworzyło dwu pra-
cowników, ale z biegiem lat etatów przybywało. W drugiej połowie lat sześćdziesią-
tych rozpoczęła się rekrutacja strażaków i zaczęła działać sekcja Zawodowej Straży 
Pożarnej. 

W 1964 roku wyłoniono nowy Zarząd OSP. Prezesem został magister farmacji 
Antoni Jarocki, wiceprezesem Józef Mikucki, naczelnikiem Dominik Śledziewski, 
sekretarzem Wiesław Zalewski, skarbnikiem Józef Murawski, gospodarzem Antoni 
Kachnowski i Marian Szczepaniak jako członek zarządu. Nowy zarząd podtrzymy-
wał kilkudziesięcioletnie tradycje, stawiając na rozwój i gotowość bojową jednostki, 
ale coraz bardziej rozrastająca się straż zawodowa siłą rzeczy przejmowała prym w 
akcjach gaśniczo-ratunkowych. Jednak jeszcze w pierwszej połowie lat osiemdzie-
siątych XX wieku do akcji gaśniczych każdorazowo syrena wzywała także ochotni-
ków, a pod okiem naczelnika OSP Jana Dąbrowskiego prężnie działały Młodzieżowe 
Drużyny Pożarnicze. Coraz bardziej pogarszała się natomiast sytuacja lokalowa, bo 
przedwojenna remiza nie spełniała ówczesnych wymogów. Zarząd OSP w latach 
osiemdziesiątych był następujący: Antoni Jarocki – prezes, Stanisław Kozłowski – 
wiceprezes, Jan Dąbrowski – naczelnik, Bronisław Babicz – zastępca naczelnika, 
Wiesław Zalewski – sekretarz, Józef Murawski – skarbnik, Józef Mikucki – gospo-
darz oraz Jerzy Pruszyński i Kazimierz Narewski jako członkowie zarządu. Warto 
dodać, że po prawie 30 latach działania w „zawieszeniu” w marcu 2011 roku wybra-
ny został na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym nowy Zarząd OSP. 
Prezesem honorowym został Antoni Jarocki (47 lat prezesury OSP), prezesem 
Grzegorz Giecko, wiceprezesem Artur Pruszyński, sekretarzem Adam Przerwa, 
skarbnikiem Adam Krukowski, członkowie zarządu to Stanisław Tymiński i Miro-
sław Pruszyński, który jest także kapelmistrzem strażackiej orkiestry. 

Ważnymi wydarzeniami w dziejach zambrowskiej jednostki były zawsze ob-
chody kolejnych okrągłych rocznic powstania OSP. Szczególnie zapamiętane zostały 
60, 75, 80 oraz 100. Zawsze wówczas przybywali licznie zaproszeni goście, całe 
zastępy strażackiej braci, zarówno tych emerytowanych, jak i obecnie pełniących 
służbę. Ukoronowaniem uroczystości było wręczenie odznaczeń i medali zasłużo-
nym strażakom. 

__________ 
 
6 Wspomnienia Jana Dąbrowskiego, rękopis w posiadaniu autora. 
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W 1958 r. na Dzień Strażaka z okazji 60-lecia OSP Zambrów Złotym Medalem 
„Za Zasługi dla Pożarnictwa” odznaczono: Bolesława Pruszyńskiego, Dominika 
Śledziewskiego i Henryka Piwowarskiego. 

Działalność Ochotniczej Straży Pożarnej w Zambrowie cieszyła i cieszy się du-
żym społecznym uznaniem, którego wyrazem było ufundowanie jednostce sztandaru 
20 października 1963 r. z okazji 65-lecia OSP Zambrów. Z kolei w 1971 r. za długo-
letnią aktywną działalność na rzecz ochotniczych straży pożarnych Bolesław Pru-
szyński (kapelmistrz orkiestry) jako pierwsza osoba w Zambrowie i powiecie za-
mbrowskim odznaczony został przez Zarząd Główny ZOSP Złotym Znakiem 
Związku, tj. najwyższym odznaczeniem ochotniczych straży pożarnych.  

W tym miejscu wspomnieć trzeba, że Bolesław Pruszyński był osobą wybitną, 
człowiekiem legendą, który poświęcił prawie całe swoje życie muzykowaniu i orkie-
strze. Grał w orkiestrze w carskim wojsku między innymi w uzdrowisku Gatczyno  
i Petersburgu. Reaktywował w niepodległej Polsce orkiestrę strażacką, zostając jej 
kapelmistrzem w 1920 r. i prowadził ją ponad 50 lat. Bolesław Pruszyński w sposób 
znaczący zasłużył się w działalności na rzecz ochotniczych straży pożarnych. 

W 1973 r. zorganizowano uroczystości z okazji 75-lecia OSP Zambrów, które 
odbyły się na rynku w Zambrowie. W trakcie tych uroczystości odznaczeni zostali: 
Złotym Znakiem Związku – Ochotnicza Straż Pożarna w Zambrowie oraz Dominik 
Śledziewski, Złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa” – Antoni Jarocki, 
Dominik Michalik (ojciec ks. abp. Józefa Michalika) i Tadeusz Grzymek, Srebrnym 
Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”: Stanisław Gemza, Antoni Jasik, Witold 
Karwowski, Józef Mikucki, Janusz Pruszyński, Kazimierz Rakowski, Kazimierz 
Strublewski i Jan Sierzputowski, Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnic-
twa”: Edward Dąbrowski, Tadeusz Frołow, Stanisław Gałązka, Henryk Kruszewski, 
Stanisław Kordel, Kazimierz Kobielski, Stanisław Kozłowski, Antoni Muszyński, 
Piotr Mienturko, Antoni Ogrodnik, Tytus Szulc, Marian Szczepaniuk, Henryk Ty-
miński, Radzisław Zagroba i Witold Zaręba. 

Uroczyście obchodzono 100-lecie OSP. W organizację obchodów zaangażowały 
się władze miasta, a oprócz okolicznościowej mszy, odznaczeń zorganizowana 
została wystawa fotograficzna dokumentująca dzieje OSP w Zambrowie oraz ukaza-
ła się niewielka publikacja książkowa w formie albumowej z rysem historycznym 
orkiestry dętej OSP. Ponadto Złotym Znakiem Związku odznaczeni zostali: Antoni 
Jarocki, Władysław Jabłkowski, a Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczono Tadeusza 
Pruszyńskiego. 

Ostatnie obchody 110 rocznicy odbywały się pod patronatem wicepremiera i Pre-
zesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka. Uroczystości rozpo-
częły się mszą świętą koncelebrowaną przez biskupa Tadeusza Zawistowskiego  
w kościele Trójcy Przenajświętszej. Następnie kilkusetosobowy orszak przemaszero-
wał ulicami miasta pod siedzibę Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, gdzie w obe-
cności licznie zgromadzonych znakomitych gości odbyły się główne uroczystości. 
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W ponad stuletnim okresie istnienia zambrowskiej OSP różnorodnych akcji,  
w których uczestniczyli ochotnicy było zapewne tysiące. Jednak najstarsi druhowie 
spośród nich wspominają te najbardziej skomplikowane i męczące oraz najtragicz-
niejsze w skutkach. Do takich zalicza się pożoga z lat pięćdziesiątych, która strawiła 
104 zabudowania we wsi Modzele, czy trwające prawie trzy tygodnie pożary torfo-
wisk w Grądach Woniecko w czasie suszy latem 1969 roku. Jeszcze bardziej niebez-
pieczny był pożar lasu w Szumowie w drugiej połowie lat siedemdziesiątych,  
w którego gaszeniu brało udział ok. 30 jednostek z ówczesnego województwa 
łomżyńskiego i ostrołęckiego. Sytuację dodatkowo komplikował silny wiatr, który 
powodował tworzenie się tzw. wirów ogniowych przenoszących się z dużą prędko-
ścią z miejsca w miejsce, grożąc odcięciem drogi ewakuacji biorącym udział w akcji 
strażakom. Tragiczny był też pożar w dniu 21 lipca 1967 roku, kiedy to spłonęły 
prawie wszystkie zabudowania po prawej stronie wzdłuż ulicy Wilsona, od centrum 
miasta aż po ulicę Łomżyńską. W tym przypadku wiatr także bardzo szybko przeno-
sił ogień z budynku na budynek, które w większości były drewniane i kryte słomą. 
Równie tragiczny był pożar wzdłuż ulicy Grabowskiej 18 lub 19 sierpnia 1968 roku, 
kiedy to od uderzenia pioruna zapaliła się stodoła, a następnie ogień zajął większość 
zabudowań po obydwu stronach ulicy (dzisiaj to ulice Paderewskiego i Kardynała 
Wyszyńskiego). Tutaj z kolei grozy i tragizmu sytuacji w tym czasie dodawał fakt 
przejazdu przez Zambrów pancernych jednostek wojsk radzieckich spieszących na 
interwencję do Czechosłowacji w ramach Układu Warszawskiego. Widok ten we 
wspomnieniach strażaków pozostaje po dziś dzień bardzo ponury7. 

Zdominowanie działalności strażackiej przez Zawodową Straż Pożarną spowo-
dowało samorozwiązanie się oddziału bojowego OSP, a jedynym kontynuatorem 
tradycji ochotniczej straży ogniowej pozostała orkiestra. Mimo upływu kilkudziesię-
ciu następnych lat z powodzeniem funkcjonuje ona do dzisiaj. Ze względu na rolę, 
jaką strażacka orkiestra odgrywała w życiu miasta i regionu jej dzieje warte są 
przedstawienia w odrębnej formie. 

Orkiestra dęta straży ogniowej rozpoczęła swoją działalność w 1898 roku, 
wkrótce po oddaniu do użytku strażnicy, w rejonie dzisiejszej ulicy Sadowej. Inicja-
torami jej powstania byli ci sami działacze, którzy przyczynili się do utworzenia 
oddziału bojowego straży z późniejszym wójtem Sadowskim i znanym społeczni-
kiem Skarżyńskim na czele. Większość ówczesnych członków orkiestry należała 
także do czterech sekcji oddziału bojowego. 

Pierwszym kapelmistrzem został nieznany z nazwiska podoficer lub oficer po-
chodzenia czeskiego ze stacjonującego wówczas w Zambrowie 16 Ładożskiego 
Pułku Piechoty. Pierwsze działania polegały na zakupie instrumentów i uczeniu 
muzykantów teorii i praktyki przez wymienionego kapelmistrza. Pierwsze „zgrywki” 
najczęściej odbywały się w domu Juliana Skarżyńskiego przy ulicy Kościuszki. 
__________ 
 
7 Rozmowa z byłym komendantem PSP Romanem Kalistą, przeprowadzona 16.11.2010 r. 
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Około roku 1910 chętnego do pomocy kapelmistrza przeniesiono do innego garnizo-
nu, a w jego miejsce przybył kolejny wojskowy Wacław Lewacki. Na szczęście ten 
również chętnie angażował się w prowadzenie orkiestry cywilnej. 

W pierwszym ćwierćwieczu istnienia orkiestry największy wpływ na jej funk-
cjonowanie mieli bracia Rudniccy: Feliks, Stefan i Franciszek. Najstarszy z nich 
Feliks (1878–1933) jeszcze przed wybuchem I wojny światowej wybrany został 
kapelmistrzem, a funkcję tę pełnił do 1920 roku. Przez kilkanaście następnych lat 
służył swoim doświadczeniem i talentem muzycznym, biorąc udział w próbach i wy-
stępach zespołu, grając na klarnecie. Dopiero ciężka choroba ograniczyła kontakty  
z kolegami, a śmierć w 1933 roku przerwała je na zawsze. 

Drugi z braci Stefan (1881–1978) grał na kornecie i także zaangażowany był  
w działalność zambrowskiej orkiestry. Życie rodzinne Stefana Rudnickiego skompli-
kowała I wojna światowa, gdyż jak wielu innych w tym czasie, wiosną 1915 r. ucho-
dził wraz z rodziną (żoną Heleną, córką Stefanią i 8 miesięcznym synem Leopoldem) 
w głąb Rosji przed nadciągającym frontem. Po czterech latach pobytu cała rodzina, 
powiększona jeszcze o drugiego syna, powróciła do Zambrowa, a Rudnicki ponownie 
chętnie udzielał się muzycznie w OSP. Za swoją działalność został odznaczony Złotym 
Medalem za zasługi dla pożarnictwa w 50 rocznicę służby w 1953 roku. 

Kilkuletni epizod z orkiestrą miał trzeci z braci Rudnickich Franciszek. Aby 
uniknąć służby w carskim wojsku przed wybuchem I wojny wyemigrował do Sta-
nów Zjednoczonych, gdzie pozostawał przez długi okres swego życia i już nigdy nie 
zagrał w Zambrowie. 

Przed I wojną strażacką orkiestrę zasilał jeszcze syn Feliksa Senezjusz Rudnicki 
(ur. 1902 lub 1903 roku). W najmłodszych latach grał na bębenku, jako dorosły na 
tenorze. Oprócz muzykowania Senezjusz zajmował się naprawą i wyrobem instru-
mentów muzycznych, a szczególnie znany był z wyrobu harmonii, które oznaczał 
SN Rudnicki. Po II wojnie światowej przeniósł się na pewien czas do Ostrowi 
Mazowieckiej i wtedy definitywnie zakończył karierę w zambrowskiej orkiestrze. 
Zmarł w latach siedemdziesiątych lub osiemdziesiątych minionego stulecia8. 

Jeszcze niedawno kontynuatorem rodzinnych tradycji muzykowania był wspo-
mniany wcześniej syn Stefana Rudnickiego Leopold. Urodzony 28 listopada 1914 
roku, w wieku czternastu lat wstąpił do zambrowskiej orkiestry. W trakcie obchodów 
100-lecia orkiestry dętej OSP w Zambrowie Leopold Rudnicki obchodził własną, 70. 
rocznicę działalności muzycznej w jej szeregach. Mimo zaawansowanego wieku, 
przychodził do końca na próby, a czasami brał udział także w występach orkiestry  
w czasie uroczystości9. Prawie 80-letnią działalność przerwała tragiczna śmierć. 
Leopold Rudnicki zginął w wypadku w pobliżu swojego domu w styczniu 2007 
roku. 
__________ 
 
8 T. Piórkowski, 100 lat Orkiestry Dętej OSP w Zambrowie 1898–1998, Zambrów 1998, s. 5. 
 9  Dz. cyt., s.6. 
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Bezsprzecznie największą osobowością zambrowskiej orkiestry dętej OSP był 
jej wieloletni kapelmistrz Bolesław Pruszyński (17 XI 1889–18 V 1982). Wybrany 
na tę funkcję w 1920 roku, przez następne pół wieku odgrywał najważniejszą rolę  
w działalności strażackiej orkiestry. Był osobą wybitną, a dla kilku pokoleń muzy-
kantów człowiekiem legendą. Prawie całe swoje życie poświęcił muzykowaniu  
i orkiestrze, nie rezygnując nawet w chwilach najcięższych z jej prowadzenia  
i działalności. Pisano o nim artykuły w regionalnych gazetach, a także nagrano film 
w lipcu 1977 roku, który wyemitowano w programie „Zawsze w niedzielę”. Swoją 
przygodę z muzyką rozpoczął w wieku 18 lat, kiedy wstąpił do orkiestry OSP  
w Zambrowie. W pierwszym okresie bardzo dużo pomagał mu Feliks Rudnicki.  
W 1911 roku Bolesław powołany został do carskiego wojska (8. pułk piechoty  
22. dywizji I Korpusu Armii) stacjonującego we wsi Gruzino w guberni nowogrodz-
kiej. Zaraz po przysiędze skierowany został do orkiestry pułkowej, w której grał na 
kornecie Es. Tam szybko poznano się na talencie muzycznym Bolesława, bo wkrótce 
trafił on do orkiestry reprezentacyjnej przy carze Mikołaju II. Tutaj oprócz gry na 
instrumencie jednocześnie pobierał lekcje dyrygentury oraz ćwiczeń muzycznych od 
szefa orkiestry. Wojskowi często wyjeżdżali do różnych miast na uroczystości, które 
uświetniali swoimi występami. Poziom umiejętności i kultury muzycznej był bardzo 
wysoki, a orkiestrę wynajmowano między innymi do słynnej miejscowości letni-
skowej Gatczyno, w której wypoczywały tylko osoby zasłużone i uprzywilejowane, 
reprezentanci arystokratycznych rodów. Na zakończenie sezonu w 1913 roku odbyła 
się parada carska, a wśród znakomitych gości byli m.in. cesarz Niemiec Wilhelm II 
oraz prezydent Francji Raymond Poincare. Orkiestra wynajmowana była także do 
Petersburga, miasta Talsi na Łotwie i wielu innych10. Działalność orkiestry przerwało 
aresztowanie rodziny carskiej w lutym 1917 roku, a wraz z nimi aresztowano  
i wywieziono w głąb Rosji członków orkiestry. Stamtąd, po czterech miesiącach 
tułaczki, powrócił Bolesław Pruszyński do Zambrowa w 1918 roku i niezwłocznie 
przystąpił do reaktywowania orkiestry strażackiej. Mając za sobą tak znamienitą 
przeszłość muzyczną, został jednogłośnie wybrany jej kapelmistrzem w 1920 roku. 
Od tej pory poświęcał prawie każdą wolną chwilę kompletowaniu instrumentów  
i muzykantów oraz szkoleniu młodych adeptów strażackiej orkiestry. Z dumą pro-
wadził muzykantów w czasie wszystkich ważniejszych uroczystości państwowych, 
kościelnych i okolicznościowych. Za swoją działalność został kilkakrotnie odzna-
czony w okresie międzywojennym, prawdopodobnie także przez samego marszałka 
Piłsudskiego (zarówno odznaczenia, jak i pamiętnik pisany przez Bolesława zaginął 
w czasie II wojny światowej). Otrzymał też odznaczenia w Polsce Ludowej m.in. 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a także przyznano mu rentę specjalną 
za pracę społeczną11. 
__________ 
 
10 E. Sznejder, Strażnica przy Ciecierskiej, „Prosto”, nr 23 z 23.08.1998 r., s. 4–5. 
11 Tamże. 
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Po II wojnie światowej wraz z totalitarnym systemem komunistycznym pojawił 
się problem upolitycznienia wszelkich imprez i nadania im charakteru manifestacji 
określonej linii politycznej. Kapelmistrz musiał być więc człowiekiem bardzo gięt-
kim i kompromisowym, ale też wytrwałym i czujnym, skoro udało mu się utrzymać 
orkiestrę, mimo wielu przeciwności losu i niektórych ludzi. Zresztą orkiestra grała na 
pogrzebach zarówno esbeków, jak i żołnierzy AK. Jedni i drudzy zastraszali, czy 
wręcz grozili śmiercią12. 

Zamiłowanie Bolesława Pruszyńskiego do muzyki było tak ogromne, że oprócz 
wychowania wielu pokoleń muzykantów w Zambrowie (przez pewien czas prowa-
dził też orkiestrę Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego), udzielał także 
nauki członkom zespołów dętych z Szumowa i Ciechanowca. Pod koniec życia 
kapelmistrz tracił słuch, a Zarząd OSP zakupił mu aparat słuchowy, aby mógł konty-
nuować swoją pracę. Bolesław używał urządzenia tylko w trakcie rozmów, nato-
miast w czasie prób i występów nie korzystał z niego, bo jak mówią najstarsi człon-
kowie orkiestry, on muzykę czuł i nie potrzebował do tego słuchu. Życzeniem 
kapelmistrza było, aby jego ukochana orkiestra zagrała na pogrzebie marsza żałob-
nego jego własnej kompozycji. Prawdopodobnie utwór ten napisał jeszcze przed  
II wojną światową. W maju 1982 roku orkiestra pożegnała swojego mistrza jego 
własnym utworem. 

Wieloletniemu kapelmistrzowi bardzo pomagali bracia Jan i Władysław Pru-
szyńscy oraz inni krewni. W okresach najtrudniejszych organizowali zabawy tanecz-
ne, z których znaczną część dochodów przeznaczali na funkcjonowanie orkiestry. 
Wśród starszych mieszkańców miasta orkiestra do dnia dzisiejszego nazywana jest 
orkiestrą Pruszyńskich. 

Najstarszy Jan (1887–1944) wstąpił do zespołu muzycznego wraz z Bolesławem 
lub nieco wcześniej. Zdolności muzyczne pozwoliły opanować mu umiejętność gry 
na trzech instrumentach: kornecie, barytonie i basie. Umiejętność tę wykorzystywał 
w zależności od potrzeb i okoliczności. Na skutek donosu sąsiadów Jan wraz  
z Bolesławem zostali aresztowani przez Niemców w 1944 roku za działalność 
związaną z prowadzeniem orkiestry. Początkowo przetrzymywani byli w areszcie 
tymczasowym przy ulicy Kościuszki, następnie Bolesława przewieziono do Łomży, 
a Jan wywieziony został do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen, gdzie wkrótce 
został zamordowany. Bolesław wrócił po pewnym czasie, ale zupełnie wycieńczony 
(ważył zaledwie 38 kg!). 

Najmłodszy z braci Władysław (1905–1995) zaczął uczęszczać na próby orkie-
stry w wieku trzynastu lat, a więc w pierwszym okresie jej odtwarzania po odzyska-
niu przez Polskę niepodległości. Ponad trzydziestoletni okres gry w Zambrowie 
zakończył w 1950 roku, kiedy to przeniósł się do Słupska. Tam kontynuował swoje 
zamiłowanie muzyczne, grając w dwóch orkiestrach dętych jednocześnie: kolejar-
__________ 
 
12 Tamże. 
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skiej i stoczniowej w Ustce, dokąd dojeżdżał. W pierwszej z nich prowadził dodat-
kowo szkołę gry na tenorze dla miejscowej młodzieży. Osobiście grał do 1993 
roku13. 

W roku 1978 schorowanego, prawie 90-letniego Bolesława zastąpił syn Jana, Je-
rzy Pruszyński, a po jego śmierci w 1995 r. najmłodszy z synów Jana, Tadeusz.  
Z kolei po śmierci Tadeusza w 2006 r. zastąpił Mirosław Pruszyński, wnuk Bolesła-
wa, po jego jedynym synu Stanisławie (zmarł rok po ojcu). 

W orkiestrze strażackiej grał kilka lat po wojnie także syn Władysława, Adam 
który zmarł w tym samym roku, co jego ojciec, a obecnie gra jeszcze drugi syn 
Andrzej. Oprócz wymienionych wcześniej Jerzego i Tadeusza kontynuatorami 
rodzinnych tradycji ze strony Jana byli również Zygfryd (w II połowie lat sześćdzie-
siątych przeniósł się do Żyrardowa i zakończył karierę) oraz Lucjan (1930–1970) 
przez wielu obecnych muzykantów starszego pokolenia, uznawany za najlepszego 
basistę w historii orkiestry. Jedyny syn Bolesława, Stanisław też związany był  
z orkiestrą strażacką. Do tej pory grają natomiast jego synowie: Artur i wymieniony 
już Mirosław. Grał jeszcze najstarszy Dariusz, ale przeniósł się do Lublina. 

Historia zambrowskiej orkiestry dętej OSP to w ogóle w wielu przypadkach 
kontynuacja rodzinnych tradycji i zamiłowania do muzyki. Często grywał ojciec  
z synem lub bracia w tym samym czasie. Oprócz Rudnickich i Pruszyńskich wymie-
nić należy rodziny Leoniaków, Alejnikowów, Kruszewskich z ul. Łąkowej, Kru-
szewskich z ul. Łomżyńskiej, Rakowskich i innych. 

Nie sposób zapomnieć też o Józefie Murawskim (zm. 1992), profesorze za-
mbrowskiego Liceum Ogólnokształcącego, który całe swoje dorosłe życie poświęcił 
muzyce i grze w strażackiej orkiestrze. Obok Bolesława i Jerzego Pruszyńskich był 
trzecim, który miał przygotowanie i ukończone kursy dyrygentury oraz prowadzenia 
orkiestry. Toteż jeszcze za życia kapelmistrza dość często był prowadzącym w czasie 
niektórych uroczystości. Wychowawca wielu pokoleń młodzieży i to nie tylko tej 
związanej z orkiestrą szkolną, którą założył i prowadził jako dyrygent. 

Ponad 110-letnia historia zambrowskiej orkiestry OSP nie była wolna od wyda-
rzeń dramatycznych, powodujących zawieszenie lub zaprzestanie jej działalności. 
Tak było w przypadku dwóch wojen światowych, czy napięć społeczno-politycznych 
w naszym kraju po II wojnie światowej i w czasie stanu wojennego na początku lat 
osiemdziesiątych ubiegłego wieku. 

Po I wojnie światowej przy ogromnym zaangażowaniu Bolesława Pruszyńskie-
go odtworzona została orkiestra strażacka, która z biegiem lat doskonaliła się i brała 
udział we wszystkich uroczystościach państwowych i kościelnych w mieście i oko-
licy. Zawsze odbywały się występy z okazji 3 maja i 11 listopada oraz świąt Wielka-
nocnych, Bożego Narodzenia i Bożego Ciała. Zainteresowanie społeczeństwa było 
ogromne, toteż muzykanci często zostawali jeszcze po zakończeniu oficjalnej części 
__________ 
 
13 T. Piórkowski, dz. cyt., s. 9. 
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uroczystości i dawali kilkunastominutowy koncert dla mieszkańców Zambrowa. 
Łatwiej było też zorganizować zabawy połączone z loterią fantową, z których do-
chód w znacznej części przeznaczany był na zakup, naprawę lub konserwację in-
strumentów bądź materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności. Wsparcie 
finansowe władz miejskich zależało od indywidualnych zainteresowań ich przedsta-
wicieli. Każdą otrzymaną kwotę przeznaczano na zakup lub uszycie mundurów dla 
członków zespołu. Ciekawostką jest fakt, że wieloletni naczelnik OSP w Zambrowie 
Julian Skarżyński zawsze po każdej uroczystości fundował muzykantom jedzenie  
i symboliczną „setkę” wódki. 

We wrześniu 1926 roku do Zambrowa przybył z Ostrowi Mazowieckiej 71. Pułk 
Piechoty, a wraz z nim wojskowa orkiestra. Pojawił się więc poważny konkurent dla 
miejscowej orkiestry, ale jednocześnie motywacja do doskonalenia własnego warsz-
tatu muzycznego. Szybko okazało się, że wojsko zintegrowało się ze społecznością 
miasta, a jedna i druga orkiestra wspólnie uświetniały swoimi występami akademie  
i inne imprezy okolicznościowe w mieście i okolicy. Jeszcze bardziej wzrosła liczba 
widzów i słuchaczy. 

Działalność orkiestry OSP ponownie została zawieszona po wybuchu II wojny 
światowej, a Niemcy dodatkowo zarekwirowali wszystkie instrumenty znajdujące 
się w remizie strażackiej we wrześniu 1939 roku. Pod okupacją sowiecką (1939–
1941) nie było zakazu organizowania zabaw rozrywkowych, dlatego Pruszyńscy 
przystąpili ponownie do odtwarzania orkiestry. Zebrane pieniądze przeznaczano na 
kompletowanie instrumentów. Wybuch wojny niemiecko-radzieckiej w czerwcu 
1941 roku proces ten przerwał. Muzykanci spotykali się potajemnie w wąskim 
gronie, co stało się przyczyną denuncjacji w 1944 r. i tragicznych losów Bolesława, 
Jana i innych. 

Po kilku miesiącach od zakończenia II wojny światowej kapelmistrz Pruszyński 
po raz kolejny przystępuje do reaktywowania orkiestry, która zaczyna funkcjonowa-
nie jesienią 1945 roku. Tym razem jednak człon strażackiego zespołu dętego stwo-
rzyli byli muzykanci 71. pułku piechoty: Henryk Zdrodowski, Jerzy Pilarski, Cze-
sław Leśniewski, Antoni Tymiński, Franciszek Siennicki i Władysław Jabłkowski. 
Trzeba było zaczynać praktycznie od zera, oprócz kompletowania składu orkiestry 
kompletowano i naprawiano ocalałe instrumenty. Pruszyńscy ponownie grali zarob-
kowo na zabawach i część pieniędzy przeznaczali na potrzeby orkiestry. Pocieszające 
było zjawisko wstępowania do zespołu młodych adeptów gry na instrumentach 
dętych. Stwarzało to możliwość rozwoju i pozwalało wystąpić z prośbą o pomoc 
finansową bądź do władz miasta, bądź do komendy OSP w Łomży. Ważnym argu-
mentem był to, że zambrowska orkiestra do połowy lat pięćdziesiątych XX wieku 
była jedyną w regionie północno-wschodnim zrzeszoną w OSP. Właśnie w roku 
1956 muzykanci otrzymali wsparcie finansowe z rady miejskiej i zakupili wszystkim 
komplety umundurowania oraz nowe instrumenty. Aby obniżyć koszty, szyciem 
zajęli się członkowie orkiestry, a krawcy z zawodu: Władysław Misiewicz i Kazi-
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mierz Strublewski. Natomiast czapki według nowego wzoru (zakaz rogatywek) 
wykonał właściciel zakładu czapniczego przy ul. Kościuszki Michał Bączyk. Warto 
dodać, że nowego umundurowania doczekali się muzykanci po 42 latach, kiedy to 
władze miasta sfinansowały ponownie zakup nowych kompletów z okazji 100-lecia 
OSP w Zambrowie. 

Z biegiem czasu orkiestra doszła do stanu liczebnego sprzed wojny i kontynuowa-
ła wcześniejsze tradycje, uświetniając swoimi występami ważniejsze uroczystości 
państwowe i kościelne. Oczywiście daty tych pierwszych zmieniły się wraz z powo-
jenną władzą, która uzurpowała sobie prawo do kierowania nie tylko życiem politycz-
nym, ale i kulturalnym. Dotyczyło to również zambrowskiej orkiestry, która musiała 
zmienić repertuar granych utworów i uczyć się nowych, odpowiadających władzy 
ludowej. W okresach narastania konfliktów między władzą a społeczeństwem niektó-
rzy ówcześni zambrowscy notable również starali się wykazać gorliwością w wyko-
nywaniu partyjnych poleceń. Czasami dochodziło więc do paradoksalnych sytuacji,  
a ze względu na postawę muzykantów także komicznych, oczywiście z perspektywy 
minionych lat. I tak na przykład chcąc przerwać tradycję grania na mszy wielkanocnej, 
pewnego razu pracownicy UB aresztowali część członków orkiestry i przetrzymywali 
ich przez godzinę, po czym wypuścili. Ci natomiast od razu udali się do kościoła  
i zdążyli zagrać wielkanocne utwory po mszy, ale w wypełnionym jeszcze przez wier-
nych kościele. Innym razem próbowano w ostatniej chwili odciągnąć orkiestrę od uro-
czystości kościelnych, zlecając kapelmistrzowi i muzykantom granie na naprędce zor-
ganizowanej imprezie lub nawet dwóch. Chcąc być w zgodzie z władzami kościel-
nymi, partyjnymi i własnym sumieniem, kapelmistrz dzielił muzykantów na grupy, do-
pasowując do nich odpowiednie instrumenty i bywało tak, że jedna orkiestra grała  
w trzech miejscach jednocześnie. Nie mogąc poradzić sobie z mobilnością i wytrwało-
ścią muzykantów w połowie lat siedemdziesiątych władze „aresztowały” instrumenty 
zakupione z funduszy urzędu powiatowego, ale po pewnym czasie wycofały się z na-
cisków i zaprzestały nękania członków orkiestry. Inne zdarzenia wspominają muzy-
kanci lub ich rodziny. W latach sześćdziesiątych po uroczystości na Koszarach powra-
cająca orkiestra grała ulubione marsze. W centrum miasta na ulicy Kościuszki na ko-
lejny znak kapelmistrza muzykanci naraz huknęli „Pierwszą brygadę”, a skonsterno-
wany Bolesław Pruszyński zaczął nerwowo machać trąbką i próbował przerwać utwór. 
W końcu zszedł na chodnik, udając, że nie ma nic wspólnego z graną przez kolegów 
muzyką. Jednak po krótkim czasie dołączył i grał razem z nimi, tyle że w środku orszaku, 
a nie jako prowadzący. Oczywiście Bolesław Pruszyński wzywany był w tej sprawie 
przez władze, ale udało mu się z tego incydentu wytłumaczyć. Dużo większe problemy 
związane z tym samym utworem mieli zambrowscy muzykanci w Łomży, kiedy to na 
jednej z uroczystości państwowych zamiast innego marsza zagrali „Pierwszą brygadę”. 
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Większość z nich aresztowano i poddano kilkugodzinnym przesłuchaniom, bo ówczesne 
władze dopatrywały się sabotażu, czy wręcz prowokacji politycznej14. 

Oprócz 1 maja i 22 lipca władze Zambrowa lub partyjni dygnitarze organizowali 
czasami inne imprezy okolicznościowe, których oprawą muzyczną obciążona była 
orkiestra OSP. Przeważnie imprezy takie kończyły się zabawami tanecznymi, w któ-
rych udział brały ogromne rzesze mieszkańców miasta i okolic. Początkowo odbywały 
się one na łączce za mostem przy ulicy Polowej, później w parku miejskim, tzw. Księ-
żym Lasku. Strażacka orkiestra wynajmowana była także do oprawy pogrzebów. Jeżeli 
zmarły związany był za życia z pożarnictwem, muzykanci grali bezpłatnie. Za granie 
dla osób cywilnych pobierane są natomiast opłaty dla członków orkiestry. 

Po transformacji ustrojowej 1989 r. orkiestra dęta OSP ponownie uświetnia swo-
imi występami uroczystości państwowe bliskie sercu każdego Polaka, powracając 
tym samym do pielęgnowania tradycji z okresu międzywojennego. Tym bardziej, że 
do końca dziewięćdziesiątych oprócz orkiestry najważniejsze uroczystości odbywały 
się z oprawą wojskową (kompania z jednostki w Czerwonym Borze). Zambrów był 
więc do niedawna jednym z nielicznych miast w regionie, gdzie tradycje obchodów 
wielu świąt od kilku dziesięcioleci odbywały się w takim składzie. Odbywały, bo od 
2001 r. nie istnieje już jednostka w Czerwonym Borze, a na początku obecnego 
wieku powstała Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Miejskim Ośrodku Kultury i młodzi 
muzykanci na większości świąt państwowych zastąpili zasłużoną orkiestrę strażacką. 
Wypada mieć nadzieję, że po zakończeniu kariery młodzieżowej, już dorośli muzy-
cy, będą ją kontynuować i zasilą szeregi orkiestry strażackiej, bo średnia wieku 
obecnego zespołu dętego w porównaniu do orkiestry młodzieżowej, to różnica przy-
najmniej jednego pokolenia. Na koniec warto też zaznaczyć, że zambrowska orkie-
stra strażacka jest jedną z najstarszych w południowej części województwa podla-
skiego, bo starsza jest tylko w Wąsoszu, a w Wysokiem Mazowieckiem powstała  
w tym samym roku. 

 
Summary 

This text presents the history of the Volunteer Fire Department in Zambrow. It 
takes beginning in 1895, when local activists requested the Russian authorities to 
agree to the creation of the fire department. VFD was acted not only as a fire depart-
ment, but also as the organization of a cultural nature. Its members have created, 
among others, firemen's orchestra, which still exists today. Cultural activities of the 
department marked especially in the first years after World War II. With the devel-
opment of professional police, fire volunteer had begun loosing on its importance 
and eventually it was dissolved. 

 

__________ 
 
14 T. Piórkowski, dz. cyt., s.13. 
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Działalność mariawitów na Kurpiach 
 
 

Mariawici są wspólnotą wyznaniową, która powstała na przełomie XIX i XX w. 
na terenach Królestwa Polskiego czyli na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim, 
zaś po 1906 r. odłączyła się od Kościoła katolickiego. Początkowo termin „mariawi-
ci” oznaczał wspólnotę kapłanów Kościoła katolickiego, którzy w 1883 r. zawiązali 
tajne stowarzyszenie księży oparte na I regule św. Franciszka. Inspiratorką ruchu 
była Franciszka Kozłowska. Celem wspólnoty było szerzenie kultu eucharystyczne-
go oraz odnowa wewnętrzna duchowieństwa polskiego.  

Po powstaniu styczniowym w Królestwie Polskim, w sytuacji represji wobec 
Kościoła katolickiego i zakonów, kapucyn z Zakroczymia o. Honorat Koźmiński 
zainicjował powstanie licznych zgromadzeń zakonnych opartych na duchu francisz-
kańskim. Zakonnicy i zakonnice w sposób ukryty prowadzili czynne życie zakonne, 
opiekując się starcami, dziewczętami i szkolnictwem. Franciszka Kozłowska w 1888 
r. zorganizowała w Płocku Zgromadzenie Sióstr Ubogich św. Matki Klary od Nie-
ustającej Adoracji Ubłagania. Kilka lat później, w 1893 r. w kościele seminaryjnym 
w Płocku, jak twierdziła, doznała objawień, wedle których miała założyć zgroma-
dzenie księży mariawitów (Maria vitae ‘życie Maryi’). Zgromadzenie Kapłanów 
Mariawitów Nieustającej Adoracji Ubłagania pragnęło zrealizować odnowę moralną 
życia kapłańskiego przez kult Najświętszego Sakramentu i oddawanie czci Maryi1. 
Kozłowska znalazła wielu zwolenników spośród wykształconych wykładowców 
seminariów duchownych i w kręgach gorliwych księży Królestwa Polskiego (część  
z nich ukończyła Akademię Duchowną w Petersburgu). W 1904 r. Kongregacja 
Świętego Oficjum zbadała objawienia Kozłowskiej i znalazła w nich treści sprzeczne 
z wiarą katolicką. Wobec tego wydano dekret kasujący mariawitów i nakazujący im 
__________ 
 
1 E. Warchoł, Starokatolicki Kościół Mariawitów w okresie II Rzeczypospolitej, Sandomierz 1997, s. 17–18. 
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zaniechanie rozpowszechniania domniemanych objawień. W 1906 r. zwolennicy 
„Mateczki”, jak nazywano Franciszkę Marię Kozłowską, m.in. ks. Jan Michał Ko-
walski, zwrócili się do papieża Piusa X z żądaniem uznania przez Kościół stwierdze-
nia, iż „Mateczka” została  

 
obdarzona przez Boga najwyższym stopniem świętości, jest matką miłosierdzia dla 
wszystkich ludzi” oraz iż jest „matką pełną świętości, równą w tej mierze Niepokalanej 
Dziewicy” oraz, że „bez jej pomocy nikt zbawiony być nie może.  

 
Reakcją na te żądania była decyzja Kongregacji Świętego Oficjum, czyli póź-

niejszej Kongregacji ds. Wiary nakładająca ekskomunikę – wyłączenie z jedności 
kościelnej przywódców i zwolenników ruchu mariawickiego2. Od tej pory mariawici 
odłączyli się od jedności kościelnej i utworzyli własną wspólnotę wyznaniową. 
Wśród nich rozwinął się kult „Mateczki” niemal zrównujący ją z Matką Boską. In-
nym szczególnym przejawem kultu mariawickiego była adoracja Najświętszego 
Sakramentu oraz oddawanie czci obrazowi Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.  

Mariawici zostali urzędowo uznani w Królestwie Polskim przez władze carskie 
w 1906 r. Było to niekiedy interpretowane jako argument za poparciem caratu nie-
ortodoksyjnych mariawitów. Utworzyli oni Starokatolicki Kościół Mariawicki, któ-
rego pierwszym biskupem został ks. Jan Michał Kowalski wyświęcony w Utrechcie 
przez biskupów starokatolickich. Biskupi ci odłączyli się od jedności z Kościołem 
katolickim w 1870 roku po soborze Watykańskim I. Przyczyną rozłamu było nie-
uznawanie ogłoszonego wówczas dogmatu o nieomylności papieskiej w sprawach 
wiary i moralności.  

Pierwsi duchowni mariawiccy rekrutowali się spośród duchowieństwa katolic-
kiego. Początkowo siłą zajmowali kościoły obrządku łacińskiego, lecz później przy-
stąpili do budowy własnych świątyń. Zazwyczaj zakładali nowe wspólnoty w para-
fiach, gdzie dochodziło do konfliktów duchowieństwa katolickiego z wiernymi. 
Najczęstszą przyczyną konfliktów była kwestia pobierania ofiar za posługi religijne. 
Księża mariawiccy starali się przewyższać księży katolickich gorliwością, pobożno-
ścią i niepobieraniem ofiar za posługi. W latach 1911–1914 mariawici wybudowali 
w Płocku swój kościół i klasztor i tam ustanowili swoją siedzibę. W 1922 roku bp 
mariawicki Kowalski dokonał reform swego Kościoła. Przekształcił on m.in.  
V przykazanie kościelne na nowe, o następującej treści: „arcybiskupa mariawitów 
we wszystkim bez zastrzeżeń słuchać”. Wprowadził także komunię św. pod dwiema 
postaciami. Zniósł celibat księży i pozwolił im zawierać tzw. małżeństwa mistyczne 
z zakonnicami. Wprowadził święcenia kapłańskie sióstr zakonnych, wydał ducho-
wieństwu zakaz pobierania ofiar za posługi duchowe, zlikwidował posty. Wprowa-
dzenie zmian stało się przyczyną zerwania jedności kościelnej ze wspólnotą Kościoła 

__________ 
 
2 A. Mezglewski, Mariawici, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2006, kol. 1361; K. Moskal, 

Kozłowska Feliksa, [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 1112–1113. 
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starokatolickiego w Utrechcie. W 1935 r. po licznych procesach i oskarżeniach natu-
ry obyczajowej mariawici podzielili się na dwie grupy: bp Kowalski odłączył się  
i w Felicjanowie k. Płocka utworzył Kościół Katolicki Mariawitów (czyli tzw. grupa 
felicjanowska), zaś pozostała część wybrała na biskupa ks. Klemensa Feldmana i ta 
wspólnota przyjęła nazwę Kościół Starokatolicki Mariawitów (czyli tzw. grupa 
płocka)3. 

Na Kurpiach mariawici pojawili się niedługo po ich powstaniu. Wynikało to  
z bliskości do Płocka oraz z faktu, że tereny te należały do diecezji płockiej, gdzie 
powstał i szerzył się mariawityzm. Część księży z tej diecezji podjęła inicjatywę 
moralnej odnowy duchowieństwa zapoczątkowanej przez „Mateczkę” i ks. Kowal-
skiego. Po odejściu z Kościoła katolickiego podjęli oni starania o dalszą działalność 
na terenie diecezji płockiej, w tym także na Kurpiowszczyźnie. Ich sytuacja nie była 
łatwa, ponieważ nie posiadali własnych świątyń. W okolicach Ostrołęki mariawici 
pojawili się po 1905 r. w parafiach Jelonki i Kadzidło. W Jelonkach miejscowy pro-
boszcz ks. Zygmunt Seryjko, chociaż sam sprzyjał temu ruchowi, jednak nie prze-
szedł na mariawityzm, którego zwolennicy przetrwali w parafii zaledwie rok. Nato-
miast w Kadzidle miejscowy wikariusz ks. Wacław Żebrowski, który pracował tutaj 
w latach 1904–1905, aktywnie włączył się w ruch mariawicki i został jego gorliwym 
propagatorem. W 1907 r. duchowny ten został proboszczem parafii mariawickiej na 
Lesznie w Warszawie. Ks. Żebrowski przyjeżdżał z Warszawy do wsi Długi Kąt 
niedaleko Kadzidła i tam w prywatnym domu państwa Prusaczyków odprawiał na-
bożeństwa dla mariawitów4. „Kalendarz mariawicki” z 1909 r. opisywał gorliwą 
pracę ks. Żebrowskiego wśród Kurpiów, którzy „zapoznawszy się z działalnością  
i owocną praca kapłana – Maryawity, całym sercem przylgnęli do tego ruchu, który 
takich kapłanów w społeczeństwie naszem zrodził”5. W 1911 r. ks. Żebrowski po-
rzucił mariawityzm. Postulował wprowadzenie publicznej spowiedzi, piętnował 
niemoralne życie duchownych mariawickich, zarzucił Kozłowskiej i bpowi Kowal-
skiemu zdradę ideałów mariawickich. Po „odkryciu” doskonalszej „Mateczki”  
w osobie Marii Cyfler i założył w Warszawie Kościół Ewangelicznych Chrześcijan. 

Prowadzenie nabożeństw oraz próba wybudowania w Długim Kącie świątyni 
spotykała się z niechęcią i wrogością mieszkańców wsi. Ostatecznie w 1907 r. ukoń-
czono budowę drewnianego kościoła. Mariawicka parafia kadzidłowska w Długim 
Kącie przyjęła wezwanie Przenajświętszego Sakramentu. Jej duszpasterzem został 
ks. Władysław Zbirochowicz, który przyjeżdżał do wsi raz w miesiącu ze Smogo-
rzewa, niedaleko Pułtuska. Duchowny ten należący do Starokatolickiego Kościoła 
Mariawitów w 1906 r. założył wspólnotę mariawicką w Smogorzewie. W Długim 
Kącie mieszkały także siostry mariawitki, które zajmowały się haftowaniem. Drew-
__________ 
 
3 K. Moskal, Kowalski Jan, Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, kol. 1087–1088. 
4 Por. J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe chrześcijańskie w Ostrołęce i powiecie ostrołęckim (od 

schyłku XVIII w. do współczesności), Ostrołęka 2007, s. 48.  
5 „Kalendarz Mariawicki” 1909, s. 46. 
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niany kościół został później przeniesiony do wsi Brzozówka, gdzie znacząco zwięk-
szyła się liczba wiernych mariawickich.  

Wierni tego wyznania zamieszkiwali również w Tatarach, Kadzidle, Lelisie, Je-
glijowcu, Szafarni, Gibałkach, Glebach oraz w Dąbrówce Ostrołęckiej6. W latach 
dwudziestych XX wieku mariawicka parafia kadzidłowska liczyła ponad 300 dusz, 
jak podaje J. Mironczuk za Wykazem parafii Katolickiego Kościoła mariawickiego, 
choć Spis powszechny z 1921 r. mówi jedynie o 71 wiernych przynależących do tej 
wspólnoty7. W 1932 r. proboszcz parafii kadzidlańskiej ks. Klemens Kuliński poin-
formował kurię diecezjalną w Łomży, że na terenie parafii było 46 mariawitów za-
mieszkałych w 6 wioskach (parafia katolicka liczyła wówczas 9743 wiernych)8. 
Dane te mogą świadczyć o stopniowym zmniejszaniu się wspólnoty mariawickiej.  

W zachowanych dokumentach widoczne są konflikty między duchownymi ma-
riawickimi i katolickimi. dotyczyło to m.in. posług sakramentalnych, głównie mał-
żeństw. Małżeństwa błogosławione przez duchownego mariawickiego niekiedy 
uważano za nieważne prawnie. W 1924 r. ks. Zbirowicz pobłogosławił związek 
małżeński między katolikiem, żołnierzem pochodzącym z Dąbrówki z panną wy-
znania mariawickiego, pochodzącą z Lelisa. Proszony wcześniej o posługę religijną 
katolicki proboszcz w Kadzidle odmówił pobłogosławienia związku, ponieważ na-
rzeczony nie miał koniecznej zgody władz wojskowych, stąd petent zwrócił się do 
kapłana mariawickiego o posługę sakramentalną. W 1929 r. jeden z katolików ze wsi 
Jeglijowiec poślubił mariawitkę z Długiego Kąta w kaplicy Kościoła mariawickiego 
tłumacząc, że duchowny tego wyznania nie żądał żądnych opłat za posługę. On sam 
zaś uważał, że czynem tym nie wyrzeka się wiary katolickiej9.  

Według dawnych kronik w Dąbrówce Ostrołęckiej w 1850 r. doszło do obja-
wień Matki Bożej. Na drzewie bartnym dwom dziewczynkom ukazała się Maryja  
z Dzieciątkiem. Pod sosnę zaczęły przychodzić tłumy. Zdarzały się cuda: chorzy od-
zyskiwali zdrowie, kalecy zostawiali kule. Przez 20 lat wierni mogli zobaczyć Matkę 
Bożą otoczoną jasnością. W 1894 r. powstała parafia katolicka pw. św. Anny, która 
wyłoniła się z parafii kadzidlańskiej. W skład parafii weszły wioski Płoszyce, Na-
siadki i Szkwa. Po otwarciu kaplicy mariawickiej w Długim Kącie w 1906 r. wierni 
tego wyznania podjęli działalność misyjną wśród katolików w pobliskiej Dąbrówce. 
Nie posiadamy źródłowych świadectw o tej działalności, jedynie Adam Chętnik  
z Nowogrodu, etnograf i badacz Kurpi w publikacji Dąbrówka. Kościół i parafia  
w pow. ostrołęckim z 1937 r. wspomina o działalności mariawitów w okolicach Dą-
__________ 
 
6 Archiwum Diecezji Łomżyńskiej (dalej: ArŁm), Akta Nowe (dalej AN), Kadzidło, k. 30; J. Mironczuk, 

Mniejszości wyznaniowe…, s. 49. 
7 Tamże, przypis 18, s. 51; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej: opracowany na podstawie 

wyników pierwszego powszechnego spisu ludności z dn. 30 września 1921 r. i innych źródeł urzędo-
wych., t. 5, Województwo białostockie. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny, 1924. 

8 ArŁm, AN, Kadzidło, k. 59. 
9 Cyt. za: J. Mironczuk, Mniejszości wyznaniowe, przypis 15, s. 50; ArŁm, AN, Kadzidło, k. 49. 
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brówki. Bez podania dokładnej daty autor stwierdza, że szybko zainteresowali się oni 
objawieniami maryjnymi. Próbowali je wykorzystać do własnym celów. Według 
Chętnika mariawici twierdzili, że obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy, 
umieszczony w bocznym ołtarzu kościoła dąbrowskiego miał być obrazem maria-
wickim, który objawiał się „Mateczce” Kozłowskiej. Sugerowali, że Maryja odwró-
ciła się od Kościoła katolickiego i zachęcali, by wierni z Dąbrówki, podobnie jak  
w pobliskim Długim Kącie utworzyli parafię mariawicką. Część parafian uwierzyła 
zachętom i przeszła na mariawityzm. Organizowano zebrania, modlitwy i nabożeń-
stwa mariawickie. Według Chętnika nawet „Mateczka” Kozłowska miała przybyć 
na Kurpiowszczyznę i opowiadać o swoich objawieniach. Znaczący wpływ na roz-
wój mariawityzmu miało też udzielanie sakramentów i innych posług duchownych 
bez pobierania żadnych ofiar przez księdza mariawickiego z Długiego Kąta. Musiało 
to być atrakcyjne, tym bardziej iż niektórzy wierni wcale nie dostrzegali różnicy 
między kultem katolickim a mariawickim. Działalność członków tego wyznania 
zradykalizowało postawy ludności: między katolikami z Dąbrówki z mariawitami 
musiało dochodzić do sporów, a nawet bijatyk na tym tle.  

Po nałożeniu ekskomuniki na mariawitów przez Kongregację Świętego Oficjum 
oraz w związku z głośnymi skandalami i procesami niektórych członków Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów, który funkcjonował na Kurpiach, wpływ tego wy-
znania stopniowo malał. Zwolennicy mariawityzmu powracali do Kościoła katolic-
kiego. Zmniejszenie wpływu mariawitów Adam Chętnik przypisywał prowadzonym 
misjom parafialnym przez oo. Kapucynów w parafiach katolickich, gdzie zamiesz-
kiwali wierni mariawiccy, podczas których niewątpliwie poruszano także kwestię 
poprawnego teologicznie kultu maryjnego. O stopniowym powrocie wiernych tego 
wyznania do katolicyzmu świadczą m.in. ich konwersje, czyli powrót do Kościoła 
katolickiego w latach 30 zarówno w parafii Kadzidło, jak i w Dąbrówce Ostrołęc-
kiej10. Po II wojnie światowej na tym terenie przyznawało się do mariawityzmu oko-
ło 20 osób, jednak bez jawnego manifestowania swych przekonań. Dzisiaj po ma-
riawitach pozostało niewiele śladów: krzyże i zagubione gdzieniegdzie mogiły. Ko-
ściół mariawicki w Brzozówce zamieniono na szkołę podstawową, a w 1948 r. bu-
dynek rozebrano. Dawny cmentarz mariawicki znajduje się przy drodze prowadzącej 
ze wsi Tatary do Długiego Kąta. Powstał on w 1907 r. i funkcjonował do 1945 r. 
Pochowano na nim ok. 100 osób. 

Topniejąca garstka mariawitów właściwie zaniknęła. Po początkowym dynami-
zmie wyznania i gorliwości kapłanów mariawickich nadszedł okres kryzysu. Liturgia 
podobna do sprawowanej w Kościele katolickim, wreszcie sam rozłam i znaczące 
zarzuty natury moralnej wobec przełożonych i niektórych księży mariawickich  
z czasem znacznie zmniejszyły atrakcyjność tego wyznania i w konsekwencji wywo-
__________ 
 
10 ArŁm, AN, Kadzidło, Dąbrówka Ostrołęcka. Statystyki parafii z lat 1935–1937 wykazują stały spadek 

liczby mariawitów: 1935 – 10 osób, 1936 – 7 osób, 1937 – 6 osób. 
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łały liczne powroty na łono katolicyzmu. Należy stwierdzić, że podstawową przy-
czyną przenikania mariawitów na Kurpie był czynnik socjologiczny i ekonomiczny, 
a nie teologiczny. Znana z pobożności ludność kurpiowska była wrażliwa na nie-
sprawiedliwość społeczną niektórych księży katolickich. Stąd łatwo dochodziło do 
konfliktów, których owocem było ułatwione działanie mariawitów. Wraz z wyelimi-
nowaniem przyczyn konfliktu zanikał sens przynależności do nowego wyznania 
mariawickiego, dotkniętego dużym kryzysem moralnym, to zaś powodowało liczne 
powroty na łono macierzystego wyznania.  

  
 

Summary  
Mariavite Church was founded in 1906 after the split with the Catholic Church. 

The cause of separation was non-recognition of the alleged visions of "Mate-
czka" Kozlowska by the Congregation of the Holy Office. The Mariavites quickly 
expanded their influence and established new communities; mainly through the use 
of conflicts in Catholic parishes and by non-collection of the offerings for religious 
services. The clergy of that religion quite quickly appeared in Kurpie. Some of them 
were former Roman Catholic priests. The reason for their popularity was their great 
zeal in practicing their faith and do non-collection of the offerings for a religious 
service. They found theological questions of a lesser importance. After several 
years, due to moral scandals, the Mariavites’ activity began to decline A similar 
trend occurred also in areas inhabited by the Kurpie people. Currently there are no 
Mariavites communities in the territory of Kurpie.  
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Aktywność parlamentarna Adama Chętnika  
posła na Sejm I kadencji II Rzeczypospolitej  
z ramienia Związku Ludowo-Narodowego  
 
 
Adam Chętnik to postać powszechnie znana w Łomży. Muzeum Północno-

Mazowieckie w tym mieście stanowi również niejako kontynuację działalności mu-
zealniczej, jaką rozpoczął. Do pierwszych eksponatów muzealnych Muzeum należy 
zaliczyć kuźnię kowalską, która jako jeden z niewielu eksponatów zgromadzonych  
w Skansenie Kurpiowskim w Nowogrodzie przetrwała II wojnę światową. Więk-
szość eksponatów zbieranych od 1906 r. uległa wówczas całkowitemu zniszczeniu 
lub rozproszeniu. Jest jednak pewna sfera działalności A. Chętnika, która jest mniej 
znana, a mianowicie jego aktywność na forum parlamentu. Trzeba bowiem pamię-
tać, że był on posłem Związku Ludowo-Narodowego I kadencji Sejmu Rzeczypo-
spolitej (1922–1927). 

Źródłem informacji na temat jego działalności parlamentarnej są wystąpienia par-
lamentarne, a także wnioski, wnioski nagłe i interpelacje, jakie składał pełniąc mandat 
poselski. Twierdzę, że jest to ważny oraz warty uwagi i poznania materiał. Bez wątpie-
nia działalność parlamentarna była dla Chętnika istotnym elementem własnej biografii, 
a poglądy które reprezentował oraz sprawy, o które walczył, pozostały dla niego ważne 
także i później. Aktywność parlamentarna Adama Chętnika została opisana w tym 
artykule przy użyciu stenogramów z posiedzeń Sejmu I kadencji II RP oraz druków 
sejmowych. W celu zachowania porządku chronologicznego jestem jednak zobowiązany 
do zaprezentowania także pewnych ważnych punktów biografii naszego bohatera. 

Adam Chętnik przyszedł na świat w roku 1885 w rodzinie cieśli Wincentego 
Chętnika i jego małżonki Stanisławy Chętnikowej. Szkołę powszechną ukończył  
w Nowogrodzie, a do egzaminu z 4 lat gimnazjalnych przygotowywał się w Łomży.  
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W 1906 r. był instruktorem Sokoła w Łomży oraz członkiem zarządu Polskiej Macie-
rzy Szkolnej1. W latach 1908–1910 uczęszczał na 2-letni kurs dla nauczycieli ludo-
wych w Warszawie, po czym w 1911 r. obronił egzamin nauczycielski w petersbur-
skim Instytucie Pedagogicznym. Uzyskał również dyplom Kolegium Humanistyczne-
go Wyższych Kursów Naukowych. Edukację kontynuował na studiach z zakresu etno-
grafii i etnologii – krajoznawstwa, ludoznawstwa i historii kultury w Polskim Biurze 
Etnologicznym, pod kierunkiem doc. dr. Eugeniusza Frankowskiego, po czym decyzją 
Senatu Akademickiego Warszawskiego, w r. 1926 otrzymał tytuł doktora filozofii2. 
Edukację podjął także w okresie powojennym, uzyskując tytuł doktora, a następnie 
doktora habilitowanego na Uniwersytecie Poznańskim. Współpracował z „Gazetą 
Świąteczną”, „Zorzą”, założył także własne pismo „Drużyna”. Następnie przez trzy 
lata redagował kolejne własne pismo - „Gońca Pogranicznego”. Umiłowanie dla ro-
dzimej kultury propagował także w tekstach: „Obowiązki młodzieży kulturalnej”, 
„Junactwo”, „Wieś wzorcowa”, „Harcerstwo w junactwie”. Zasłynął także jako orga-
nizator wielu placówek kulturalno-oświatowych: bibliotek, związków młodzieży, kół 
śpiewaczych i teatralnych, także tzw. drużyn junackich w Warszawie za okupacji nie-
mieckiej. 

Należał oraz  pełnił funkcję członka zarządu Towarzystwa „Przyszłość”, „Ciuła-
my”, „Czytaj” oraz „Związku Młodzieży Wiejskiej”3. Był także członkiem Komisji 
muzealnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego4. Wydawał także jednodniówkę 
dla młodzieży pt. „Junak”. Za działalność narodową był aresztowany przez Rosjan.  
3 miesiące przebywał w areszcie, był także szykanowany przez Niemców, ponieważ 
odmówił pomocy przy zbieraniu eksponatów etnograficznych do niemieckich muze-
ów. Brał również aktywny udział w plebiscycie. Od 1921 r. był pracownikiem i mężem 
zaufania Sejmowego Centralnego Komitetu Plebiscytowego, należał do Komitetu 
Mazurskiego, założył na Kurpiach Związek Obrony Kresów Zachodnich. Do najbar-
dziej znanych jego osiągnięć należy zaliczyć założenie muzeum etnograficznego Kur-
piów, napisał także około 30 książek poświęconych Kurpiom, a jedna z nich „Chata 
kurpiowska”, która otrzymała nagrodę Kasy im. Mianowskiego. 

Aktywność parlamentarna była zatem konsekwencją poprzedniej, bogatej działal-
ności społeczno-politycznej. W 1922 r. wszedł do Sejmu I kadencji z listy nr 8, tzn. 
Związku Ludowo-Narodowego. W czasie kadencji parlamentarnej brał udział w pra-
cach Komisji Oświatowej, Odbudowy oraz Opieki Społecznej. 

Materiał dotyczący działalności parlamentarnej Chętnika nie jest bogaty, ale god-
nym przypomnienia, także jako materiał przedstawiając przeszłość naszego regionu. 

__________ 
 
1 H. Mościcki, W. Dzwonkowski (red.), Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927, Warszawa 

1928. s. 83.   
2 Tamże, s. 83. 
3 T .Rzepecki, W., Sejm i Senat 1922–27, Poznań 1923, s. 145. 
4 H. Mościcki, W. Dzwonkowski, dz. cyt. 
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Przegląd aktywności parlamentarnej Chętnika rozpocznijmy od wniosku, właściwie 
jego autorstwa, którego ambicją była regulacja polityki leśnej RP. 6 stycznia 1923 r. 
Adam Chętnik i koledzy z Klubu Związku Ludowo-Narodowego zgłosili Wniosek nagły 
w sprawie wstrzymania bezplanowego wyrębu i wywozu zagranicę lasów puszczy Kur-
piowskiej. We wniosku stwierdzał, że lasy Puszczy Kurpiowskiej, leżącej przy granicy  
z Prusami Wschodnimi, w Łomżyńskiem i Przasnyskiem są jedynym bogactwem ubo-
giej, nienadającej się do rolnictwa ziemi. W latach 1914–1915 lasy te były w sposób 
niemiłosierny niszczone na potrzeby walczących armii, układano wówczas „na błotach  
i piaskach drogi i gościńce z bali sosnowych na przestrzeni dziesiątków kilometrów”5. 
Zgodnie z tekstem wniosku Niemcy wycieli od 1/4 do 1/3 najlepszych lasów sosnowych, 
150-, 250-letnich. Natomiast przedmiotem wniosku była podobna działalność polskich, 
niepodległych już władz, które pozwalały sobie na wycinkę, najlepszego 80-, 90-letniego 
budulca. Drewno było sprzedawane w dużych działach, Niemcom i Żydom, którzy wy-
wozili je do Prus, bez obróbki bądź po pobieżnej obróbce w miejscowych tartakach, po 
czym natychmiast wywożone za granicę. W związku z taką polityką leśną miejscowa 
ludność nie miała możliwości zakupy drewna, niezbędnego do odbudowy domostw. „Na 
odbudowę przeznaczone jest drzewo w gorszym gatunku i znikomej ilości. Masy drzewa 
zdatnego na cele odbudowy, rąbie się w metry na opał, sprzedawany przeważnie speku-
lantom – Żydom”6. Przestrzenie po wyrębie są tylko w małym procencie obsiewane,  
a pozostałe zamieniają się w pustynie, stwierdzał. ZLN żądał wówczas wstrzymania 
wyrębu ostatnich lasów, dopóki nie zostaną zaspokojone potrzeby „w odbudowie znisz-
czonego wojną pasa, graniczącego z Prusami Wschodnimi”7. Kolejny wniosek nagły 
został złożony już 26.01.1923 r. Wniosek posłów Adama Chętnika, Adama Mieczkow-
skiego,  Franciszka Wierzbickiego i Jana Załuski oraz kolegów z Klubu Związku Ludo-
wo-Narodowego poruszał sprawę odbudowy pogranicza z Prusami Wschodnimi. Stwier-
dzano, że pas polskiej ziemi graniczący z Prusami Wschodnimi tzn. powiaty: szczuczyń-
ski, łomżyński, kolneński, ostrołęcki oraz przasnyski był w latach 1914–1915 terenem 
uporczywych walk rosyjsko-niemieckich, w wyniku czego został niemal całkowicie zni-
szczony gospodarczo, infrastrukturalnie. „Dziesiątki wsi i miasteczek wraz z powiato-
wem miastem Ostrołęką prawie znikły z powierzchni ziemi. Setki osad gospodarczych 
poszły z dymem, a ludność przymusowo wypędzono do Rosji”8. Posłowie z ZLN uwa-
żali, że odbudowa przeprowadzana jest wadliwie, biura odbudowy nie zawsze i nie wszę-
dzie mogą sobie poradzić, leśnictwa nie chcą wydawać materiału na odbudowę. Sytuacja 
przedstawiała się źle: 

__________ 
 
5 Druk RPII/1/168, Wniosek nagły posła Adama Chętnika i kolegów z Klubu Związku Ludowo-Naro-

dowego w sprawie wstrzymania bezplanowego wyrębu i wywozu zagranicę lasów puszczy Kurpiow-
skiej, z dnia 6.01.1923 r.   

6 Tamże, Druk RPII/1/168.  
7 Tamże, Druk RPII/1/168. 
8 Druk RPII/1/169, Wniosek nagły posłów Chętnika, Mieczkowskiego, Wierzbickiego i Załuski oraz 

kolegów z klubu Związku Ludowo-Narodowego w sprawie odbudowy pogranicza Prus Wschodnich,  
z dnia 26.01.1923 r. 
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Wskutek tego rolnicy miejscowi nie odbudowali się do dziś dzień, znaczna ich część 
mieszka w stodołach i chlewach – często razem z inwentarzem, robotnicy w wielu miej-
scach mieszkają w ziemiankach i nędznych szopach. Czynniki miejscowe obliczają, że 
przy dotychczasowej pomocy Rządu, ludność miejscowa odbuduje się w kilku dziesiąt-
kach lat, co stanowi dziwny kontrast i politycznie dla nas ujemny wpływ, w porównaniu 
z Mazurami Pruskimi, mieszkającymi o miedzę, a odbudowanymi już przed kilku laty 
przez rządy niemiecki9. 

 
Posłowie zażądali od rządu, aby energiczniej zajął się palącym problemem odbu-

dowy, udzielił większej niż dotychczas pomocy w odbudowie tej zrujnowanej części 
Polski oraz wspierał lokalne inicjatywy służące temu celowi.   

W jednym ze swoich najbardziej rozbudowanych wystąpień parlamentarnych. 
Chętnik relacjonował sytuację mieszkańców regionu po I wojnie światowej. Na 111. 
posiedzeniu sejmu, dnia 18 marca 1924 r., zabrał głos dotyczący Ustawy o odbudo-
wie budynków, zniszczonych przez wojnę. Prosił wówczas rząd o skrzętniejsze zbie-
ranie materiałów statystycznych z terenów zniszczonych oraz o „zwracanie gorliw-
szej uwagi na tych, którzy pomocy rządowej od kilku lat potrzebują”10. Skrytykował 
także wypowiedź ministra z poprzedniego posiedzenia, który stwierdził, że odbudo-
wa na zachodzie może być uważana za zakończoną. Chętnik miał wówczas diame-
tralnie odmienną opinię w tej kwestii. Stwierdził: 

 
Do zachodnich powiatów nieodbudowanych zaliczam powiaty następujące: począwszy od 
suwalskiego, augustowskiego, szczuczyński, kolneński, łomżyński, ostrołęcki, makowski, 
przasnyski, ciechanowski, mławski, sierpecki, rypiński. Zniszczenie było wielkie bo przez 
pół roku trwały tam walki między Rosjanami i Niemcami, a wioski i miasteczka poszły  
z dymem11. 

 
Przytaczał także dane statystyczne, mające uzmysłowić rządowi, problemy z ja-

kimi borykała się wówczas miejscowa ludność. Przypominał, że w pow. kolneńskim 
było zniszczonych 25 390 budynków, natomiast w ostrołęckim 15 791. W 1924 r. 
Chętnik relacjonował, że ludność do tej pory mieszka w ziemiankach i różnych norach. 
„Odbudowywano się właściwie własnym dowcipem jak kto umiał”12. Kolejnym tra-
piącym problemem związanym z powojenną odbudową, dostrzeganym przez Chętni-
ka, była działalność biur odbudowy. Te nie zawsze dawały sobie radę z odbudową  
i odpowiednim rozdysponowaniem środków. Zdarzało się, że fundusze wydawano na 
inny cel niż będący ich przeznaczeniem.  

 
Biura Odbudowy nie zawsze mogły lub potrafiły dawać pomoc. Zapomogi pieniężne, które 
rząd dawał na odbudowę były zupełnie nie kontrolowane i ludność niekiedy używała je na 

__________ 
 
  9 Tamże, Druk RPII/1/169. 
10 Stenogram RPII/1/111, 111. posiedzenie Sejmu II RP. 1 kadencji, z dnia 18.03.1924 r. 
11 Tamże, Stenogram RPII/1/111. 
12 Tamże, Stenogram RPII/1/111. 
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zupełnie inne cele, a nie na odbudowę, słowem rozgardiasz był wielki i odbudowy nie 
ukończono13.  

 
W 1924 r. do odbudowy pozostawało:  

 
w pow. suwalskim 3.804 budynki, w pow. augustowski 2.733, w szczuczyński 619 budyn-
ków, w kolneńskim 5.343, w tem samych gospodarskich budynków 4.613; w łomżyńskim 
1.569 budynków, w pow. ostrołęckim 5.411 budynków, w pow. makowskim 1.259, w prza-
snyskim 2636 budynków, w czem 1791 stodół i obór, w pow. ciechanowskim 624 budyn-
ków, w mławskim 717 budynków, w rypińskim i sierpeckim 21714. 

 
Łącznie do odbudowy w tych powiatach pozostawały 24 932 budynki. W liczbie 

tej było kilkanaście kościołów, olbrzymią większość stanowiły jednak budynki gospo-
darcze, czyli stodoły, obory itp. Zniszczone i nieodbudowane pozostawały nadal miasta 
i miasteczka. Chętnik wymieniał: Janów, Chorzele, Przasnysz, Różan, Ostrołęka, No-
wogród. W Janowie, leżącym na granicy z Prusami, jeszcze w 1924 r. sterczały ruiny 
domów i ruiny kościoła. Ostrołęka była wówczas całkowicie zniszczona, z 1255 bu-
dynków odbudowano wówczas zaledwie 480, a do odbudowy pozostawało 775. 

 
W ziemiankach mieszka 25 rodzin, w chlewach i podobnych ubikacjach 80 rodzin. Nowo-
gród miasteczko nad Narwią, posiadało 306 budynków, zniszczonych zostało 240 domów 
doszczętnie, całych zostało tylko kilkanaście. Pobudowano do dziś 5015. 

 
W wystąpieniu opisał również sytuację mieszkańców miasteczka Nowogród.  

W 1924 r. w ziemiankach, piwnicach i chlewach mieszkało tam 180 rodzin. Na 182 
gospodarzy tylko 21 posiadało budynki gospodarskie w całości. A. Chętnik stwierdzał 
także, że mógłby długo mnożyć podobne przykłady, ponieważ jest ich mnóstwo. Chciał 
bowiem uświadomić organom rządowym, że nie można było jeszcze mówić o zakoń-
czeniu odbudowy. Przytaczane przykłady, statystyki miały uzmysłowić realną sytuację 
mieszkańców prowincji, konkretnych miasteczek, elitom ówczesnej władzy. „Przytacza-
jąc te cyfry chcę zwrócić uwagę Rządu, aby nadal inaczej traktował odbudowę nie tylko 
na innych kresach, ale i na pograniczu Prus Wschodnich”16. Dowodził także, że drzewo 
potrzebne na odbudowę poszło za granicę, na handel. Sądził, że złe warunki bytowe 
polskiego obywatela staną się powodem jego zdziczenia. Zdawał sobie sprawę z faktu, 
że „na wszystkich kresach, wiemy, jest źle”17. Podkreślał jednak, że na pograniczu kur-
piowsko-mazurskim strona polska jest pośmiewiskiem wrogów. Konkludował: 

 
Jeżeli Rząd nie weźmie się teraz po ojcowsku do odbudowy, to doprowadzi naszą ludność 
na terenach zniszczonych do klęski, a za stosunki, jakie zapanują w tych okolicach, nie będą 
już odpowiadali ani posłowie w swych okręgach, ani też władze miejscowe tylko Rząd18.   

__________ 
 
13 Tamże. 
14 Tamże. 
15 Tamże. 
16 Tamże. 
17 Tamże. 
18 Tamże. 
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10.04.1924 r. posłowie: Adam Chętnik, Leopold Bieńkowski, Adam Mieczkow-
ski, Franciszek Wierzbicki i koledzy z Klubu Związku Ludowo-Narodowego złożyli 
wniosek w sprawie unormowania całokształtu stosunków gospodarczych na Kur-
piach19. We wniosku scharakteryzowano Kurpie: 

 
Teren Kurpiowski nad Narwią zajmuje przestrzeń między miastami Ostrołęką, Nowogro-
dem, Kolnem, Myszyńcem, Chorzelami i Przasnyszem. Pod względem przyrodniczym  
i etnograficznym teren ten stanowi jakby oddzielną krainę o powierzchni piaszczysto-
błotnistej z przeważającą większością lasów, wydm i grząskich błot. Ludności kurpiowskiej 
jest stokilkadziesiąt tysięcy zamieszkałej z górą w dwustu wioskach i osadach20. 

 
Posłowie nalegali wówczas na rząd, aby podjął działania mające uchronić ludność 

kurpiowską nie tylko przed nędzą, ale całkowitą zagładą. Sądzono bowiem, że niepod-
jęcie specjalnych działań niechybnie się tak zakończy. Proszono zatem o powołanie 
specjalnej terenowej komisji, której celem miało być zapoznanie się z autentyczną 
sytuacją Kurpiowszczyzny, jak najszybsze rozpoczęcie działań, których celem miała 
być całkowita zmiana stosunków gospodarczych na Kurpiach tak, aby ulżyć miejsco-
wej ludności. Żądano zatem dostosowania wielkości pobieranych podatków do jakości 
uprawianej gleby „stosując sprawiedliwe normy podatkowe, stosownie do gatunku  
i wydajności gleby”21. Sejm wzywał także rząd, by z Puszczy Kurpiowskiej nie wy-
wozić drzewa zagranicę, dopóki ludność nie odbuduje swoich siedzib i zagród, a także 
by rząd „wszczoł robotę państwową i ułatwił ludności zarobek”22. 

20.07.1925 r. przyjęte zostało przez sejm sprawozdanie Komisji Rolnej w przed-
miocie wniosków nagłych złożonych przez A. Chętnika, A. Mieczkowskiego, F. Wie-
rzbickiego, W. Malinowskiego i L. Bieńkowskiego23. Chętnik poinformował, że spra-
wa dotycząca Kurpiów została już omówiona na Komisji Rolnej, był wówczas wyzna-
czony do uzgodnienia owych wniosków z przedstawicielami Ministerstwa Rolnictwa  
i Dóbr Państwowych oraz Ministerstwa Reform Rolnych. Wzywano rząd do: 

 
jak najszybszego uregulowania, na drodze obowiązujących ustaw: scaleniowej i o wykona-
niu reformy rolnej, nie uporządkowanych dotychczas stosunków rolnych na terenie Pusz-
czy Kurpiowskiej, a w szczególności t. zw. odpadów, łąk leśnych i pastwisk; w wypadkach 

__________ 
 
19„Wnioskodawcy: Chętnik, Bieńkowski, Mieczkowski, F. Wierzbicki, Sołtyk, Głąbiński, Brownsford, 

Szturmowski, K. Chądzyński, Rymar, Kornecki, Kaczmarek, Jankowski, Żebrowski, Struss, Sobolak, 
Wiktor Ostrowski, Dobija, Sołtysiak, Kotkowski, Bieńkowski, Tomczak, Balicka, Sacha, Goździk, 
Popowski, Dobrzański, Arcichowski, Szymborski, Manterys, Matłosz, Rzepecki, Z. Seyda, T. Pró-
szyński, Kalenkiewicz, Staniszkis, Szebeko, W. Rabski, Sygietowicz, Dzierżawski, Kawecki, Taba-
czyński, Łobasz, Marylski, Rowicki, St. Kozicki, Konopczyński” (zapis zgodnie z oryginałem). 

20 Druk RPII/1/1175, Wniosek posłów A. Chętnika, L. Bieńkowskiego. A. Mieczkowskiego, Fr. Wierz-
bickiego i kolegów z Klubu Związku Ludowo-Narodowego w sprawie unormowania całokształtu sto-
sunków gospodarczych na Kurpiach, z dnia 10.04.1924 r. 

21 Tamże, Druk RPII/1/1175. 
22 Tamże. 
23 Stenogram RPII/1/240, 240. Posiedzenie Sejmu II RP, 1 kadencji, z dnia 20.07.1925 r. 
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zaś, gdzie sprzedaż i zamiana nie mogłyby być przeprowadzone w ramach powyższych 
przepisów, do przedłożenia odpowiednich projektów ustaw24. 

 
Wzywano rząd do zapewnienia zapasów odpowiedniej ilości ziemi oraz korzyst-

nych kredytów, a także do uporządkowania w przyspieszonym trybie całego systemu 
gospodarczo-leśnego na terenie Puszczy Kurpiowskiej. Chciano tym sposobem uła-
twić miejscowej ludności zaopatrywanie się w drewno użytkowe, opałowe oraz wszel-
kie inne płody leśne. 

Wniosek z 24.03.1926 r. w sprawie regulacji dopływów Narwi, płynących na tere-
nie powiatów: kolneńskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego, złożony przez posłów 
Klubu Związku Ludowo-Narodowego A. Chętnika, L. Bieńkowskiego, A. Mieczkow-
skiego, R. Bielickiego25, może być interpretowany jako modernizacyjny. Łomżyńscy 
endecy wzywają w nim rząd, aby z przeznaczonych w budżecie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych sum na regulację oraz z funduszów dla bezrobotnych, przystąpił do 
wstępnych robót nad regulacją dopływów Narwi, szczególnie: Pisy, Szkwy, Rozogi, 
Omulwi i Orzyca. Bez wątpienia wnioski tego rodzaju świadczyły o trosce przykłada-
nej do rozwoju infrastruktury w regionie. 

Kolejny wniosek, złożony 13.07.1927 r. przez posłów A. Chętnika, J. Sobiecha,  
R. Bielickiego, A. Mieczkowskiego i inne osoby z Klubu Związku Ludowo-Narodo-
wego, dotyczył klęski gradobicia w gminie Wach, w powiecie ostrołęckim. Posłowie 
relacjonowali wówczas szkody wyrządzone przez burzę gradową: 

 
Na polach wsi Wykrot i kilku kolonjach wsi Drężek grad zniszczył zasiewy na przestrzeni 
800 mórg, z czego 50% kwalifikuje się tylko do zaorania. Ludność jest zrozpaczona, a klę-
skę odczuwa tembardziej, że w r. b. wykańczają tam plany kolonizacyjne geometrzy rzą-
dowi, pracujący na rachunek wsi Wykrot, obecnie zupełnie zbiedzonej26. 

 
Sejm wzywał rząd do udzielenia zniszczonym rolnikom gminy Wach ulg podat-

kowych oraz przystępnych kredytów, a także do nabycia zboża pod zasiew i pomocy 
doraźnej najbiedniejszym. 

A. Chętnik w interpelacjach składanych razem z kolegami ze Związku Ludowo-
Narodowego walczył również o interesy mieszkańców wsi. Należy w tym miejscu 
wymienić: Interpelację A. Chętnika i innych osób ze ZLN w sprawie pastwisk leśnych 
i innych gruntów spornych na terenie Puszczy Kurpiowskiej27 oraz interpelację  
A. Chętnika i jego kolegów z klubu do ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych  
__________ 
 
24 Tamże, Druk RPII/1/1175. 
25 Druk RPII/1/2384, Wniosek posłów A. Chętnika, L. Bieńkowskiego, A. Mieczkowskiego i kolegów ze 

Związku Ludowo-Narodowego w sprawie regulacji dopływów Narwi, płynących na terenie powiatów: 
koleńskiego, ostrołęckiego i przasnyskiego, z dnia 24.03.1926 r. 

26Druk RPII/1/2749,  Wniosek posłów A. Chętnika, J. Sobiecha, R. Bielickiego, A. Mieczkowskiego i ko-
legów z Klubu Związku Ludowo-Narodowego w sprawie pomocy dla ludności kurpiowskiej, dotknię-
tej klęską gradobicia, z dnia 13.07.1927 r. 

27 Interpelacja RPII/1/4393, Interpelacja p. Chętnika i kol. Zw. Lud. Nar., w sprawie pastwisk leśnych  
i innych gruntów spornych na terenie Puszczy Kurpiowskiej, z dnia 25.03.1926 r. (Stenogram 279. 
posiedzenie Sejmu II RP. 1 kadencji) 
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w sprawie ludności wsi Golanki w powiecie ostrołęckim, pokrzywdzonej zabraniem 
gruntów pod kolej28. 

Przedstawiony powyżej materiał ilustruje aktywność Adama Chętnika na forum 
sejmu. Działalność parlamentarna była w jego przypadku zgodna z zainteresowaniami 
naukowymi oraz pasją, którą zajmował się przez niemal całe dorosłe życie – z Kur-
piowszczyzną. Zasiadając w ławach parlamentarnych, razem z innymi posłami Związ-
ku Ludowo-Narodowego, starał się walczyć o realizację interesów mieszkańców swo-
jego matecznika. W pracy parlamentarnej uwagę koncentrował na problemach Kur-
piowszczyzny relacjonując sytuację ludności kilka lat po I wojnie światowej, obalając 
pogląd rządu, jakoby powojenna odbudowa była już zakończona. Wytykał błędy  
w pracy Komitetu Odbudowy, czy sprzedaż drewna zagranicę, mimo, że było potrzeb-
ne mieszkańcom regionu, do odbudowy swoich siedzib i zagród, w której to sprawie 
złożył wniosek nagły, czy to walcząc o wsparcie rządowe dla rolników gm. Wach, 
których dotknęła klęska gradobicia. Założyciel skansenu w Nowogrodzie okazywał się 
zawsze zwolennikiem swojskości i „siły”29. Ten rys jego charakteru jest widoczny 
także w wystąpieniach parlamentarnych. Propagował teorię, zgodnie z którą: „bogac-
twa indywidualne pewnych szczepów składają się na bogactwo ogólnonarodowe 
swojskiej kultury”30. Za pracę na niwie kultury w okresie zaborów w niepodległej 
Polsce otrzymał krzyż kawalerski Polonia Restituta. Publicystyka społeczno-polityczna 
A. Chętnika nie doczekała się do tej pory całościowej monografii. 
 

Summary  
Adam Theophilus Chętnik needs no introduction. He is well known in the Lomza 

Region. Most, however, associate him with the open air museum in Novogrod, and the 
Museum of the North-Mazovia in Lomza. In this article I would like to shed light on 
lesser-known episode of his social activities, parliamentary activity during the term of 
the First Sejm of the Second Polish Republic. Chętnik in the years 1922-1927 was a 
Member of Parliament from the People's National Union. The main material that I used 
for the presentation of the parliamentary activity of this person are transcripts of the 
meetings of parliament, parliamentary speeches as well as the proposals, conclusions 
sudden and parliamentary interpellations. 

  
  
 
 

__________ 
 
28 Interpelacja RPII/1/4328, Interpelacja p. Chętnika i kol. z klubu Związku Ludowo-Narodowego do Pa-

na Ministra Rolnictwa i Dóbr Państwowych w sprawie ludności wsi Golanki, pow. ostrołęckiego, 
pokrzywdzonej zabraniem gruntów pod kolejkę, z dnia 23.03.1926 r. (Stenogram 277. posiedzenie 
Sejmu II RP. 1 kadencji). 

29 H. Mościcki, W. Dzwonkowski (red.), dz. cyt., s. 83. 
30 Dz. cyt., s. 83. 
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Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych  
odkrytych w Prezbiterium Katedry w Łomży w 2005 r. 
 
 

Analizie antropologicznej zostały poddane materiały szkieletowe z ratowniczych 
badań wykopaliskowych prowadzonych w prezbiterium katedry w Łomży, od sierp-
nia do grudnia 2005 roku. Badaniami, zleconymi przez Urząd Konserwatorski  
w Łomży, kierował dr Maciej Czarnecki.  

Pod posadzką prezbiterium odkryte zostały krypty grobowe, w których wystę-
powały bardzo różne ilości pochówków – od pojedynczych osobników do pochów-
ków wielo osobniczych. Pomiędzy kryptami występowały pochówki inhumacyjne 
(duża część z nich uległa przemieszaniu w trakcie budowy kolejnych krypt). Ponadto 
w trakcie wstępnych prac budowlanych prowadzonych na terenie prezbiterium kate-
dry łomżyńskiej zebrane zostały kości luźne z terenu prezbiterium.  

 Do oszacowania płci przyjęto ocenę stopnia wykształcenia cech morfologicznych 
(opisowych i metrycznych) czaszki oraz miednicy oraz ewentualnie cech metrycznych 
niektórych kości długich (zespół cech dyskryminujących przynależność płciową).  

Wiek zmarłych dzieci i osobników młodocianych ustalono na podstawie stopnia 
uformowania zawiązków zębów i kolejności ich wyrzynania oraz na podstawie 
wielkości poszczególnych kości szkieletu i stopnia ich skostnienia. Wiek osobników 
dorosłych oszacowano analizując stopień obliteracji szwów czaszkowych, stopień 
starcia koron zębowych (według schematu C.O. Lovejoy) oraz na podstawie zmian 
inwolucyjnych obserwowanych na spojeniach łonowych i powierzchniach uchowa-
tych kości miednicznych. Wartości przyżyciowej wysokości ciała zostały oszacowa-
ne na podstawie zachowanych kości długich, według formuły M. Trotter i G. Gleser. 
Szerokość barków ustalono na podstawie długości obojczyków, według metody  
J. Piontka. 
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Pochówki szkieletowe z krypt I, II, III, IV, V, VII, VIII, IX 
 

Numer 
krypty 
(grobu) 

Numer 
osobnika 

Płeć osobnika Wiek osobnika 

I (17M33) – męska adultus późny (ok. 30–35 rok życia) 
I (trumna 2) – ? adultus – maturus ? 

1.  żeńska adultus środkowy (ok. 25–30 r. ż.) 
2.  męska maturus wczesny (ok. 35–45 r. ż.)  
3.  męska dorosły (adultus–senilis) 
4.  męska maturus wczesny (ok. 35–45 r. ż.)  
5.  męska maturus wczesny (ok. 35–40 r. ż.)  
6.  męska ? dorosły (adultus – maturus) 
7.  męska maturus późny (ok. 50–55 r. ż.)  
8.  męska maturus późny (ok. 50–55 r. ż.)  
9.  męska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.)  

10.  męska maturus wczesny (ok. 35–42 r. ż.)  
11.  męska maturus wczesny (ok. 35–40 r. ż.)  
12.  męska maturus późny (ok. 50–55 r. ż.)  
13.  męska ? adultus-senilis (dorosły) 
14.  męska maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.)  
15.  męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
16.  męska maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.)  
17.  męska adultus późny (ok. 30–35 r. ż.) 
18.  męska maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.)  
19.  męska adultus środkowy (ok. 25–30 r. ż.) 
20.  męska senilis wczesny (ok. 55–60 r. ż.) 
21.  męska maturus wczesny (ok. 35–45 r. ż.)  
22.  męska maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.)  
23.  męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
24.  męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
25.  męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
26.  męska senilis (ok. 60–65 r. ż.) 
27.  męska senilis (ok. 70–80 r. ż.) 
28.  męska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.)  
29.  żeńska maturus wczesny (ok. 35–40 r. ż.)  
30.  męska maturus późny (ok. 50–55 r. ż.)  
31.  męska ? maturus – senilis  
32.  żeńska maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.)  
33.  żeńska  maturus późny (ok. 50–55 r. ż.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

34.  męska dorosły (prawdopodobnie maturus) 
III – męska senilis (ok. 65–70 r. ż.) 

1.  żeńska adultus (ok. 25–30 r. ż.) 
2.  męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
3.  męska senilis (powyżej 70 r. ż.) 
4.  męska adultus (ok. 25–30 r. ż.) 

 
 

IV 

5.  męska senilis wczesny (ok. 55–60 r. ż.) 



Analiza antropologiczna ludzkich szczątków kostnych…                                            81 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Numer 
krypty 

Numer 
osobnika 

Płeć osobnika Wiek osobnika 

1. żeńska maturus wczesny (ok. 35–40 r. ż.) 
2. męska senilis (powyżej 70 r. ż.) 
3. męska juvenis (ok. 18–20 r. ż.) 
4. żeńska ?  maturus późny (ok. 50–55 r. ż.) 
5. – dorosły  
6. – infans I wczesny(ok. 1 r. ż.) 
7. – infans I późny (ok. 5 r. ż.) 
8. – infans I późny (ok. 6 r. ż.) 
9. – infans I późny (ok. 6 r. ż.) 

10. – infans I późny 
11. – infans I  
12. – infans I środkowy (ok. 3 r. ż.) 
13. – infans I późny (ok. 5–6 r. ż.) 
14. – infans I środkowy (ok. 3 r. ż.) 
15. – infans I  
16. – infans I wczesny (ok. 1,5 r. ż.) 
17. – infans I wczesny 
18. – infans I środkowy 
19. – infans I wczesny 
20. – infans I wczesny 

 
 
 
 
 
 

V 

21. męska senilis (ok. 60–70 r. ż.)  
1. męska senilis (ok. 65–75 r. ż.) 
2. męska adultus (ok. 28–35 r. ż.) 
3. męska adultus-senilis (dorosły) 
4. żeńska juvenis 

VII 

5. –  infans I (ok. 1 r. ż.) 
1. męska senilis (ok. 70–75 r. ż.) 
2. męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
3. męska senilis (powyżej 70 r. ż.) 
4. męska senilis (powyżej 70 r. ż.) 
5. męska senilis (powyżej 70 r. ż.) 
6. męska senilis (ok. 70–75 r. ż.) 
7. męska ? senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
8. męska maturus wczesny (ok. 35–45 r. ż.) 
9. – infans II (ok. 9–10 r. ż.) 

10. – infans I 
11. żeńska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
12. żeńska maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.) 
13. żeńska maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.) 

VIII 

14. żeńska maturus wczesny (ok. 35–45 r. ż.) 
1.  męska senilis wczesny (ok. 55–60 r. ż.) 
2.  męska senilis późny (ok. 70–80 r. ż.) 
3.  męska senilis ?  

 
IX 

4.  żeńska adultus (ok. 25–35 r. ż.) 
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Szkielety inhumacyjne 
 

Numer 
szkieletu 

Numer 
osobnika 

Płeć osobnika Wiek osobnika 

1.  m. senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
2.  m? adultus – maturus  

1i  

3.  k? adultus – maturus 
2i   męska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.) 
3i   męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
4i   męska senilis (ok. 65–75 r. ż.) 
5i   męska senilis (ok. 65–75 r. ż.) 
6i   męska adultus (ok. 25–30 r. ż.) 
7i   męska senilis wczesny (ok. 55–60 r. ż.) 
8i   męska maturus wczesny(ok. 35–40 r. ż.) 

1. – infans II (ok. 10 r. ż.) 9i  
 2. żeńska adultus-senilis (dorosły) 

10i   męska senilis  
11i   męska senilis (ok. 70–75 r. ż.) 
12i   męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 

1. żeńska senilis wczesny (ok. 55–60 r. ż.) 13i  
2. – fetus wczesny (płód) 

14i   męska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 
1. żeńska senilis  15i  
2. męska juvenis (ok. 18–19 r. ż.) 

16i   – adultus-senilis (dorosły) 
17i   męska maturus środkowy(ok. 40–50 r. ż.) 
18i   żeńska  adultus wczesny (ok. 22–25 r. ż.) 
19i   męska maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.) 
20i   męska senilis wczesny (ok. 55–60 r. ż.) 
21i   męska senilis wczesny (ok. 55–60 r. ż.) 
22i   męska dorosły 
23i   –  infans II późny (ok. 13–14 r. ż.) 
24i   męska adultus-senilis (dorosły) 
25i   męska senilis (ok. 60–70 r. ż.) 

1. męska maturus późny (ok. 50–55 r. ż.) 
2. – infans I (ok. 2 r. ż.) 

26i  
 

3. – infans I wczesny (ok. 0–0,5 r. ż.) 
27i   męska adultus-senilis (dorosły) 
28i   męska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.) 
29i   żeńska ? adultus-senilis (dorosły) 
30i   męska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.) 
31i   męska senilis (powyżej 70 r. ż.) 
32i   ?  adultus-senilis (dorosły) 
33i   męska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.) 
34i   męska maturus późny (ok. 50–55 r. ż.) 
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Luźne szczątki kostne  
 

Opis miejsca eksploracji 
(data eksploracji) 

Numer 
osobnika 

Płeć 
osobnika 

 
Wiek osobnika 

1. – infans I wczesny (ok. 0–0,5 r. ż.) 
2. – infans I wczesny (ok. 1,5 r. ż.) 
3. – infans I wczesny (ok. 2–4 r. ż.) 
4. męska adultus wczesny (ok. 22–25 r. ż.) 
5. męska maturus późny (ok. 50–55 r. ż.) 

 
 

Kości luźne z terenu prezbiterium 
(sierpień 2005 r.)  

6. – infans II późny (ok. 14 r. ż.) 
1. męska maturus późny (ok. 45–55 r. ż.) 
2. – adultus-senilis (dorosły) 
3. męska infans I wczesny (ok. 1–1,5 r. ż.) 
4. męska infans I wczesny (ok. 0–0,5 r. ż.) 
5. męska ? adultus środkowy (ok. 26–29 r. ż.) 
6. męska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.) 
7. męska ? adultus-senilis (dorosły) 
8. żeńska adultus-senilis (dorosły) 
9. żeńska juvenis (ok. 17–20 r. ż.) 

10. żeńska adultus-senilis (dorosły) 
11. – adultus-senilis (dorosły) 
12. – adultus-senilis (dorosły) 
13. – adultus-senilis (dorosły) 
14. – infans I wczesny (ok. 0 r. ż.) 
15. – infans I środkowy (ok. 3 r. ż.) 

 
 
 
 
 
 
 

Zasypisko między kryptami  
VI, VII–VIII, (24–26.10.2005 r.) 

16. – infans I późny (ok. 6–7 r. ż.) 
1. męska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.) 
2. żeńska ? adultus-senilis (dorosły) 
3.  infans II (ok. 12–13 r. ż.) 
4.  infans I wczesny (ok. 0,5 r. ż.) 

 
Zasypisko między kryptami  

VIII–IX,  
(24–26.10.2005 r.) 

5.  infans I wczesny (ok. 1–1,5 r. ż.) 
Zasypisko między kryptami  

VIII–IX,  
(26.10.2005 r.) 

żeńska juvenis (ok. 18–22 r. ż.) 

Zasypisko między kryptami  
VII–VIII,  

(26.10.2005 r.) 

męska maturus wczesny  
(ok. 35–40 r. ż.) 

1. męska senilis (ok. 65–70 r. ż.) 
2. żeńska dorosły 

Zasypisko przy NE krawędzi wej-
ścia do krypty X, (28. 10. 2005 r.) 

3. – infans I (ok. 1–1,5 r. ż.) 
1. męska senilis  
2. żeńska ? maturus środkowy (ok. 40–45 r. ż.) 
3. żeńska ? adultus-senilis (dorosły) 

Zasypisko na północ od NW krawę-
dzi obudowy wejścia do krypty X,  

(28.10.2005 r.) 
4. – infans I  
1. męska maturus późny (ok. 45–55 r. ż.) Zasypisko między wejściami do 

krypt VIII  
i IX, (29.10.2005 r.) 

2. męska maturus wczesny (ok. 35–40 r. ż.) 
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Opis miejsca eksploracji 
(data eksploracji) 

Numer 
osobnika 

Płeć 
osobnika 

 
Wiek osobnika 

1. męska ? adultus-senilis (dorosły) 
2. ? adultus-senilis (dorosły) 

Zasypisko między wejściem do 
krypty VIII i X i świadkiem 

(3.11.2005 r.) 3. ? juvenis (ok. 18–19 r. ż.) 
Zasypisko na północ od szkieletu 2i 

(5.11.2005 r.) 
 męska adultus (ok. 23–26 r. ż.) 

1. żeńska adultus-senilis (dorosły) Zasypisko między południową 
ścianą obudowy krypty  
V a 1 m od krypty IV 

(7.11.2005 r.) 

2. – infans I wczesny 

1. męska adultus-senilis (dorosły) Zasypisko przy południowej obu-
dowie wejścia do krypt IIb i III 

(9.11.2005 r.)  
2. żeńska adultus-senilis (dorosły) 

Zasypisko przy pd. obudowie  
wejścia  

do krypty X (12.11.2005 r.)  

 żeńska senilis wczesny (ok. 55–65 r. ż.) 

1. żeńska adultus późny (ok. 30–35 r. ż.) 
2. – infans II (ok. 11 r. ż.) 

Zasypisko z dna wejścia do krypty 
X 

(14.11.2005 r.)  3. – infans I (ok. 1,5–2 r. ż.) 
1. męska senilis (ok. 65–75 r. ż.) 
2. męska maturus późny  
3. męska maturus późny (ok. 45–55 r. ż.) 
4. – infans II (ok. 11 r. ż.) 

Zasypisko między kryptami VII–
VIII (14.11.2005 r.)  

5. – infans I (ok. 1 r. ż.) 
1. żeńska maturus środkowy (ok. 40–50 r. ż.) Zasypisko wejścia do krypty VI (21. 

11. 2005 r.)  2. – infans I wczesny (ok. 0,5–1 r. ż.) 
1. męska maturus wczesny (ok. 35–40 r. ż.) 
2. żeńska adultus-senilis (dorosły) 
3. męska adultus-senilis (dorosły) 
4. – juvenis wczesny (ok. 15 r. ż.) 

Zasypisko między kryptami IX–IV 
oraz VIII i V (5.12.2005 r.)  

5. – infans II wczesny (ok. 7–10 r. ż.) 
 
 
Charakterystyka serii  
 
Analiza paleodemograficzna (Struktura wieku i płci)  

Ogólna liczba osobników stwierdzonych w badanym materiale kostnym wynosi 
189 (bez drobnych domieszek innych osobników). Ze względu na słaby stan zacho-
wania szczątków kostnych, dla 34 osobników możliwe było tylko ogólne ustalenie 
płci na wiek dorosły – od wieku adultus (od 21 roku życia) do wieku senilis (powy-
żej 55 roku życia).  
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Tabela 1. Struktura wieku i płci osobników 
 

Cała seria Mężczyźni Kobiety Kategoria wieku 
N % N % N % 

infans I 36 19,1 – – – – 
infans II 8 4,2 – – – – 
juvenis 7 3,7 2 1,9 3 9,1 
adultus 14 7,4 9 8,9 5 15,2 
maturus 45 23,8 35 34,7 10 30,3 
senilis 45 23,8 41 40,6 4 12,1 
dorosły 34 18,0 14 13,9 11 33,3 
Razem 189 100,0 101 100,0 33 100,0 
 
Badana seria kostna prezentuje raczej nietypowy rozkład wieku dla populacji 

biologicznej. Struktura wieku zmarłych w badanej populacji wykazuje najwyższy 
udział kategorii maturus, następnie senilis, a następnie infans I. Taka struktura wieku 
jest spowodowana tym, że większość osobników, odkrytych w prezbiterium katedry 
łomżyńskiej, to głównie osobnicy płci męskiej, którzy zmarli w dość zaawansowa-
nym wieku (maturus – senilis).  

Wyjątkowa sytuacja dotyczy struktury płci. Występuje tutaj duża przewaga po-
chówków męskich (75,4%) nad żeńskimi (24,6%). Taka sytuacja sugeruje, że praw-
dopodobnie duża część badanych szczątków kostnych należała do osób stanu du-
chownego (księża, zakonnicy. itp.).  
 
 
Wskaźniki ilorazowe czaszek  
 
Tabela 2. Zestawienie wskaźników ilorazowych czaszek z katedry w Łomży 

wraz z określeniami płci (m – męska, k – żeńska) 
 
Lp. Numer 

krypty 
Numer
grobu 

Numer 
osobnika 

Płeć
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1. I – 17M33 m 82,4 71,4 86,7 66,0 50,0 79,8 55,1 76,7 
2. II – 1 k 83,6 69,9 83,7 65,4 56,0 74,5 44,0 84,2 
3. II – 2 m 83,5 75,0 89,8 64,3 50,8 77,0 48,9 84,2 
4. II – 4 m 82,2 66,5 80,9 58,6 52,2 78,3 50,0 82,9 
5. II – 7 m 75,1 99,5 132,4 67,6 57,7 80,6 45,5 85,0 
6. II – 8 m 81,9 73,8 90,0 71,3 50,8 67,7 56,3 78,1 
7. II – 14 m 80,2 100,0 124,7 69,2 57,4 80,4 43,6 86,7 
8. II – 15 m 79,7 73,8 92,6 66,4 46,0 64,0 50,9 75,6 
9. II – 16 m 73,6 67,5 91,7 71,0 45,1 60,0 52,2 75,6 
10. II – 19 m 84,0 70,2 83,5 63,3 54,0 71,8 49,1 79,1 
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11. II – 20 m 87,6 104,3 119,1 64,8 49,3 64,8 49,0 81,4 
12. II – 21 m 79,2 78,7 99,3 72,4 47,9 65,1 58,0 78,1 
13. II – 22 m 78,6 74,2 94,4 66,4 52,6 67,6 50,9 85,0 
14. II – 23 m 80,0 77,8 97,3 70,9 51,4 70,3 48,1 78,6 
15. II – 24 m 80,9 81,4 100,7 67,6 51,2 74,4 56,5 71,8 
16. II – 25 m 76,3 71,8 94,0 66,2 52,1 75,5 45,5 80,4 
17. II – 26 m 77,8 67,6 86,8 72,9 54,8 75,0 51,9 85,7 
18. II – 27 m 75,4 70,3 93,2 74,2 48,9 69,3 54,7 78,3 
19. III –  m 83,7 76,9 91,9 67,8 54,3 70,7 55,8 81,4 
20. IV – 1 m 86,7 76,3 88,0 64,0 – 78,7 47,1 87,2 
21. IV – 3 m 87,4 75,4 86,3 64,7 – 76,8 49,1 97,5 
22. IV – 5 m 86,3 78,0 90,5 68,2 50,8 79,1 50,0 73,3 
23. V – 1 k 84,7 72,7 85,9 64,4 50,8 79,8 44,7 94,4 
24. V – 2 m 84,2 – – – – – – – 
25. V – 21 m 79,8 71,6 89,7 – – – – – 
26. VII – 1 m 78,1 72,2 92,5 69,2 48,9 71,3 44,4 82,9 
27. VII – 2 m 81,1 71,4 88,0 63,3 51,5 73,6 45,1 82,9 
28. VIII – 1 m 81,5 73,0 89,7 – – – – – 
29. VIII – 2 m 84,9 – – – – – – – 
30. VIII – 3 m 84,1 – – – – – – – 
31. VIII – 5 m 82,9 – – – – – – – 
32. VIII – 7 m 86,9 – –  – – – – 
33. VIII – 8 m 80,8 69,5 86,1 – – – – – 
34. IX – 1 m 77,2 76,6 99,3 71,8 44,4 66,7 49,1 89,5 
35. IX – 2 m 85,9 75,8 88,2 68,6 – 74,2 57,7 77,5 
36. IX – 3 m 84,7 71,2 84,0 62,7 53,1 72,6 48,9 78,6 
37. – 3i – m – – 81,9 66,9 – – – – 
38. – 4i – m 84,2 – – 67,4 – – 58,8 90,3 
39. – 5i – m 81,9 81,4 99,3 68,0 47,9 69,7 53,8 80,9 
40. – 7i – m 86,9 74,9 99,3 75,5 – 78,3 48,2 83,7 
41. – 10i – m 81,2 70,9 87,4 65,6 46,1 65,7 40,0 70,5 
42. – 11i – m 76,4 75,9 99,3 71,2 – – – 80,8 
43. – 13i – k 86,9 75,0 86,3 67,3 – 86,1 48,1 97,6 
44. – 17i – m 82,0 74,3 90,7 66,0 50,7 73,4 52,2 71,8 
45. – 18i – k 82,6 70,8 85,7 69,4 – 65,4 48,0 90,0 
46. – 20i – m 92,8* – – 61,3 – 72,7 49,1 81,1 
47. – 21i – m 82,9 74,6 90,0 67,3 55,6 82,2 42,6 80,0 
48. – 25i – m 85,9 78,0 90,8 67,1 – 70,6 52,8 70,0 
49. – 28i – m 82,2 75,0 91,2 69,6 – – – – 
50. – 31i – m – – – 64,5 – 63,8 52,2 73,2 
51. – 33i – m 80,8 81,3 100,7 66,7 50,8 73,6 48,1 76,9 
52. – CL 1 – k 84,0 76,0 90,5 67,0 – – – – 
53. – CL 2 – m 83,7 82,0 98,0 67,8 50,7 74,7 56,0 82,5 
54. – CL 3 – m 79,1 73,1 92,4 71,5 52,2 72,0 50,9 70,5 
55. – CL 4 – m – – – 65,8 50,4 72,8 58,3 72,1 
56. – CL 5 – m 80,9 70,2 86,8 73,7 48,2 71,0 51,0 90,0 
57. – CL 6 – m 78,7 72,3 91,9 66,9 – 68,1 – 79,5 

Suma 82,2 75,7 92,9 67,5 51,0 72,7 50,3 81,2 
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Czaszki występujące w badanej serii są dość krótkie, dość wysokie, średnio wy-
sklepione, czoła dość wąskie, twarze dość wysokie i średnio szerokie, nosy średniej 
szerokości i oczodoły średniej wysokości. Średnia wskaźnika określającego długość 
czaszek – 82,2 jest charakterystyczna dla serii nowożytnych (XV–XVIII wiek). Naj-
bardziej zbliżona pod względem długości czaszek seria wiślicka to nowożytna seria  
z kolegiaty wiślickiej, datowana właśnie na XV–XVIII wiek (serie arytmetyczne 
czaszek wiślickich pochodzą z opracowanych przez Andrzeja i Alinę Wiercińskich, 
różnych serii szkieletowych z Wiślicy, datowanych od X do XIX wieku). Średnia 
wskaźnika głównego dla nowożytnej serii wiślickiej to 81,91. 
 
Analiza cech somatycznych  
 
Tabela 3. Wyniki analizy statystycznej cech somatycznych 
 

Cecha  
somatyczna 

Płeć N Średnia  
arytmetyczna 

Zakres  
zmienności 

Kobiety 4 161,3 152–170 Wysokość ciała Mężczyźni 24 173,5 162–185 
Kobiety 5 35,9 34,0–38,5 Szerokość barków Mężczyźni 11 39,7 35–42,0 

 
Średnie przyżyciowej wysokości ciała mężczyzn i kobiet są przyjęły duże warto-

ści. Dla porównania wartości wzrostu dla dwóch serii z katedry wiślickiej (Tab. 4).  
 

Tabela 4. Porównanie średnich arytmetycznych wysokości ciała serii z katedry 
łomżyńskiej z dwoma seriami szkieletowymi z katedry w Wiślicy 

 
Wiślica Łomża Chronologia 

m k 
Chronologia 

m k 
XIV–XVIII w. 166,6 154,6 XVI–XVIII w. 173,5 161,3 
XVII–XIX w. 168,9 159,3    

 
Wzrost osobnika jest cechą wysoce ekosensytywną, czyli zależną od warunków ży-

ciowych. Uzyskane wyniki średniej wysokości ciała dla serii z katedry łomżyńskiej 
wskazują, że pochowani zostali tutaj głównie osobnicy o wysokim statusie społecznym.  

Potwierdza ten wynik duża wartość średniej szerokości barków u mężczyzn. 
 

Zmiany patologiczne  
Zmiany patologiczne, które pozostawiły ślady na badanych szczątkach szkiele-

towych, stwierdzono u 62 osobników, co stanowi ponad 32% całej badanej serii. 
W obrębie aparatu żucia stwierdzono: pięć przypadków schorzeń przyzębia (głów-

nie przetoki zębowe przy korzeniach zębów), osiemnaście przypadków zmian próch-
nicznych, sześć przypadków występowania hypoplazji szkliwa (nieprawidłowe ufor-
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mowanie szkliwa zębów, spowodowane stresem żywieniowym osobnika w okresie 
tworzenia się zębów). 

Występowanie zmian rozwojowych stwierdzono w 25 przypadkach. Piętnaście  
z nich występuje w obrębie czaszki. Są tu cztery przypadki przedwczesnego zarasta-
nia szwów czaszki, sześć przypadków asymetrii podstawy czaszki, u trzech osobników 
stwierdzono silne skrzywienie lemiesza, jeden przypadek silnej deformacji kości cie-
mieniowych i także u jednego osobnika wystąpiło stłoczenie siekaczy w żuchwie  
(I2 poza łukiem zębowym). Dziesięć zmian wrodzonych stwierdzono w obrębie kości 
krzyżowej – w siedmiu przypadkach była to sześcioczęściowa kość krzyżowa, u trzech 
osobników występowała sakralizacji piątego kręgu lędźwiowego). 

Zmiany funkcjonalne polegające na skostnieniach przyczepów mięśniowych lub 
więzadeł żółtych stwierdzono u dwunastu osobników. U dwóch osobników wystąpi-
ły tzw. entezofity (wyrośla kostne na kościach szkieletu postkranialnego powstające 
w skutek utrzymywania organizmu w pozycji niefizjologicznej albo z powodu sta-
nów zapalnych występujących w obrębie stawów kości).  

U 8 osobników wystąpiła Cribra orbitalia, która objawia się zrzeszotnieniem po-
wierzchni oczodołowych, wywoływanym przez różne typy niedokrwistości (anemie).  

Zmiany degeneracyjne występują wyłącznie w obrębie szkieletów postkranial-
nych: u trzynastu osobników stwierdzono występowanie osteofitów wargowatych 
lub dziobiastych na kręgach, sześć przypadków wgłębień po guzkach Schmorla 
(zmiana wywołana zwyrodnieniem krążków międzykręgowych), dwa wypadki 
zmian dysplastycznych kręgów (skolioza), dwie zmiany osteochondrotyczne trzo-
nów kręgów, trzy przypadki zmian zesztywniająco-zapalnych kręgów piersiowych 
(blok kręgów). Zmiany degeneracyjne stawów kości długich stwierdzono w czterech 
przypadkach, a u jednego osobnika zmiany osteoporotyczne kości długich. 

U dziewiętnastu osobników stwierdzono zmiany pourazowe. U dziewięciu doty-
czą urazów występujących na kościach czaszki (część z nich mogła być przyczyną 
śmierci badanych osobników np. otwór w kości czołowej spowodował najprawdo-
podobniej śmierć osobnika 4 z krypty II). W ośmiu przypadkach zmiany pourazowe 
dotyczą złamań trzonów kości długich, a w dwóch przypadkach żeber.  

Zmiany pozapalne wystąpiły u ośmiu osobników. Są to między innymi trzy 
przypadki zmian zapalnych na tle bakteryjnym (osteomyelitis), związanych z powi-
kłaniami przy złamaniach trzonów kości długich oraz trzy przypadki zapalenia 
okostnej (periostis). 

U osobnika numer 7 z krypty II stwierdzono zespół bardzo silnych zmian nowo-
tworowych, które doprowadziły do jego zgonu. 

 
Wnioski końcowe  

Przeprowadzona analiza antropologiczna materiałów kostnych z prezbiterium 
katedry łomżyńskiej wskazuje na dość wysoki standard życia badanej populacji. 
Stwierdzono tu dość wysoką długość życia badanych osobników, dość dobra kondy-
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cję zdrowotną oraz duże wartości cech somatycznych (wysokość ciała oraz szero-
kość barków).  

Najliczniejsza kategoria wiekowa to maturus (35–55 rok życia), następnie senilis 
(powyżej 55 roku życia), adultus (22–35 rok życia) oraz infans I (0–6 rok życia). 
Ustalona tu struktura wiekowa wynika z tego że większość osobników, odkrytych w kry-
ptach pod prezbiterium katedry łomżyńskiej, to osobnicy płci męskiej, którzy zmarli 
w dość zaawansowanym wieku (maturus – senilis). W kryptach grobowych nie wystę-
powały pochówki dziecięce. Kości osobników młodocianych stwierdzono tylko w ma-
teriałach luźnych z terenu prezbiterium katedry.  

 Duże są tu wartości przyżyciowej wysokości ciała mężczyzn (173,5 cm) i kobiet 
(164,3 cm). Wartości te są dużo większe od średnich wzrostu dla dwóch serii z kate-
dry wiślickiej datowanych na XIV–XIX wiek. 

Dość dobra była tu także kondycja zdrowotna osobników z badanej serii. U po-
nad 32% przebadanych tu osobników stwierdzono występowanie różnego rodzaju 
zmian patologicznych. 

Średnia wskaźnika długości czaszek – 82,2 jest charakterystyczna dla serii no-
wożytnych datowanych na XV–XVIII wiek. Z tego okresu pochodzi prawdopodob-
nie większość przebadanych to osobników. 

Występuje tu bardzo duża przewaga liczby osobników męskich (75,4%) nad 
osobnikami żeńskimi (24,6%). Taka sytuacja sugeruje, że być może znaczna część 
badanych szczątków kostnych należała do księży związanych z katedrą łomżyńską.  

Częste występowanie tych samych cech odmianowych (epigenetycznych) oraz 
cech kranioskopowych, świadczyć może o prawdopodobnym pokrewieństwie części 
badanych osób. Jest to możliwe, jeśli na przykład w krypcie II były chowane osoby  
z zasłużonych rodzin łomżyńskich (np. Troszyńskich, Kossakowskich).  
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Summary 
Anthropological analysis of skeletal materials have been subjected to tests of 

rescue excavations in the chancel of the cathedral in Łomża, from August to 
December 2005. Under the floor burial crypts were discovered in which were very 
different amounts of burials – from single individuals to multi burials. Between the 
crypts were inhumation burials. In addition, during the preliminary construction work 
carried out in the chancel of the Łomża cathedral loose bones were collected from the 
area of the sanctuary. 

Total number of individuals found in studied material is 189 (with small 
admixture of other individuals). 

The analysis of anthropological materials from the chancel of the cathedral of 
Łomża indicates a fairly high standard of living of the population studied. 

Indicates a relatively high life expectancy of individuals surveyed, their relatively 
good health condition, and large values of somatic (body height and shoulder width). 

Average skull length ratio – 82.2 is characteristic of the modern series dating 
back to the fifteenth–eighteenth century. From this period is probably the largest 
number of examined individuals. 

There is a very large advantage of the quantity of male individuals (75,4%) over 
female individuals (24,6%). This situation suggests that perhaps much of the 
examined bone remains belonged to the clergy (priests, religious, etc.). Frequent 
occurrence of the same varietal characteristics (epigenetic) and cranioscopical 
features, may testify about the probable kinship of the part of the examined 
individuals.  
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Inskrypcje nagrobne wiejskiego cmentarza 
jako nośniki pamięci o zmarłych 
(na przykładzie cmentarza parafialnego w Łojach w diecezji łomżyńskiej) 
 
 

Jedną Jedną z dwu podstawowych funkcji, jaką pełnią we współczesnej kulturze 
polskiej i europejskiej cmentarze, jest – oprócz funkcji miejsca pochówku zmarłych 
– utrwalanie o nich pamięci. Funkcja ta, dziś dla wszystkich oczywista, charaktery-
zuje cmentarze dopiero od nieco ponad dwustu lat, od stopniowej likwidacji u schył-
ku XVIII i na początku XIX wieku tzw. cmentarzy przykościelnych, położonych  
w obrębie miejscowości, i zastępowania ich tzw. cmentarzami pozamiejskimi  
(„w polu”), zazwyczaj oddalonymi od kościołów. Proces ten, uważany za jeden  
z największych przełomów w dziejach kultury europejskiej [J. Kolbuszewski, 1996: 
169], wymuszony został względami higienicznymi, głównie obawami przed epide-
mią wynikającymi z przepełnienia cmentarzy przykościelnych [S.S. Nicieja, 1988: 
8], o wielkości odpowiadającej normom wyznaczonym jeszcze w XI w. [J. Kolbu-
szewski, 1985: 19] i niedającej się na ogół powiększyć z powodu ich śródmiejskiej 
(lub „śródwiejskiej”) lokalizacji. Konsekwencją przeniesienia cmentarzy za miasto 
lub wieś kościelną i powiększenia ich rozmiarów było jednak nie tylko zapobieżenie 
epidemiom i poprawa komfortu życia mieszkańców tych miejscowości, lecz również 
wykształcenie się nowych form kultu zmarłych. Cmentarze przykościelne, chaotycz-
nie rozplanowane, zatłoczone, a przy tym wielokrotnie przekopywane (kości zmar-
łych wydobyte podczas takiego przekopywania składano w kostnicach), nie gwaran-
towały trwałości grobu – nawet bliscy zmarłego wkrótce po jego śmierci nie byli  
w stanie wskazać miejsca jego wiecznego spoczynku [K. Grodziska-Ożóg, 1983: 
194–195; J. Kolbuszewski, 1985: 18]. Ponadto mogiły pozbawione były indywidu-
alnych inskrypcji nagrobnych (tablice i epitafia poświęcone znaczniejszym zmarłym 
umieszczano wewnątrz kościoła lub na jego zewnętrznej ścianie), a zazwyczaj także 
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krzyży nagrobnych (na ogół na cmentarzach tych wznoszono jeden duży krzyż), 
uniemożliwiały więc prywatny kult zmarłych [J. Kolbuszewski, 1996: 145]. Nowe 
cmentarze, na których każdy zmarły miał oddzielny grób, nadały pamięci o zmarłych 
indywidualny charakter, zaspokajając „dążność do zachowania śladu po zmarłym” 
[K. Grodziska-Ożóg 1983: 198], stając się miejscem „trwania pamięci o nich i zna-
kiem ich obecności mimo fizycznej śmierci” [I. Borkowski, 2000: 343] i stwarzając 
bliskim zmarłego „możliwość intymnego, osobistego uprawiania kultu, który był 
zarazem kultem publicznym i społecznym” [J. Kolbuszewski, 1985: 27], dlatego 
Sławomir Sikora nazywa współczesny cmentarz „polem pamięci” [S. Sikora, 1986: 
62]. Powszechną formą realizacji możliwości nagrobnego utrwalenia pamięci  
o zmarłych stało się wkrótce „opatrywanie grobów znakami wyróżniającymi  
i indywidualizującymi je, potwierdzającymi tożsamość zmarłego” [J. Kolbuszewski, 
1985: 29]. Najczęściej stosowanymi znakami tego typu są do dziś inskrypcje na-
grobne, czyli napisy na cmentarnych nagrobkach1. Mimo istnienia licznych publika-
cji poświęconych polskim inskrypcjom nagrobnym brakuje dotąd ich monograficz-
nego opracowania właśnie w kontekście kategorii pamięci2, zwłaszcza w odniesieniu 
do cmentarzy wiejskich, na których zmiany zainicjowane likwidacją cmentarzy 
przykościelnych zachodziły znacznie wolniej niż w miejskiej kulturze cmentarnej 
[K. Syrnicka, 2001: 20; J. Kolbuszewski, 1996: 212]. Chciałabym, by drobnym 
przyczynkiem do opisu tej niezwykle interesującej i ważnej kulturowo problematyki 
stał się właśnie niniejszy artykuł. 

Jego przedmiotem są inskrypcje nagrobne na cmentarzu parafialnym w Łojach3 
w dekanacie jedwabieńskim diecezji łomżyńskiej4 (obecna przynależność admini-
stracyjna: gmina Radziłów, powiat grajewski, województwo podlaskie). Cmentarz  
w Łojach uznałam za interesujący przykład pewnego typu wiejskich cmentarzy tego 
regionu ze względu na jego wielkość i historię. Cechą wyróżniającą cmentarz łojew-
ski ze względu na wielkość jest nie tyle powierzchnia (wynosi ona 1 hektar), co licz-
ba członków użytkującej go społeczności parafialnej, parafia w Łojach należy bo-

__________ 
 
1 Nagrobek to „nazwa tej części elementu grobu, która jest skonstruowana, stworzona na nim lub nad nim. 

Należą więc do niego wszelkie płyty, tablice, pomniki, a nawet budowle” [M. Wańczowski, 1993: 203]. 
2 W aspekcie antropologicznej kategorii pamięci został wnikliwie opisany cmentarz [S. Sikora, 1986:  

57–68]. Natomiast zainteresowaniem badaczy inskrypcji cieszą się głównie utrwalone w tych tekstach 
obrazy śmierci oraz obrazy społeczności użytkującej cmentarz [m.in. I. Borkowski, 2000; K. Długosz, 
1991; K. Godek, 2006; J. Kolbuszewski, 1985; J. Lizak, 2010; K. Syrnicka, 2001]. 

3 Kościół parafialny wzniesiony został w zasadzie na terenie wsi Łoje-Gręska, leżącej nad strumieniem 
Gręska, w pobliżu wsi Łoje-Awissa, nazwanej tak od położenia nad rzeką Wissą (w gwarze łomżyń-
skiej zwanej Wysą), do której wpada Gręska. Łoje-Gręska nie są jednak obecnie siedzibą sołectwa. Pa-
rafia łojewska leży na wschodnich obrzeżach Wysoczyzny Kolneńskiej, a od południowego wschodu 
otacza ją otulina Biebrzańskiego Parku Narodowego. 

4 Żadnych informacji o tym cmentarzu nie zawiera publikacja pt. Zabytkowe cmentarze i mogiły woje-
wództwa łomżyńskiego, nawet w podrozdziale pt. Wykaz cmentarzy i mogił uznanych za niezabytkowe 
oraz miejsc po cmentarzach (wg stanu z 1990 r.) [Zabytkowe cmentarze... 1991: 70–71]. 
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wiem do najmniejszych w diecezji łomżyńskiej5: 15 grudnia 2009 r. miała tylko 624 
wiernych [Rocznik jubileuszowy... 2009, s. 226–227], zamieszkałych we wsiach: 
Barwiki, Łoje-Awissa, Brychy, Czachy, Dusze, Kąty, Pieńki, Pluty, Szlasy, Szyjki  
i Trzaski. Jeśli natomiast chodzi o historię, to cmentarz łojewski cechuje stosunkowo 
niedługi, około 60-letni okres istnienia, powstał on bowiem w wyniku utworzenia na 
terenie wsi Łoje-Gręska6 siedziby nowej parafii, wydzielonej z parafii Przytuły,  
a parafia pw. św. Jadwigi Śląskiej w Łojach została erygowana przez biskupa 
łomżyńskiego Czesława Falkowskiego 1 stycznia 1950 r. [Rocznik jubileuszowy... 
2009, s. 226–227]. Cmentarz ten jest zatem o wiele młodszy niż wiele wiejskich 
cmentarzy parafialnych w Łomżyńskiem, których powstanie zainicjowało rozporzą-
dzenie Komisji Porządku powołanej w 1797 r. w Rejencji Białostockiej Prus No-
wowschodnich (w niej po III rozbiorze Polski znalazła się Łomża i jej okolice), na-
kazujące ze względów sanitarnych likwidację wszystkich cmentarzy znajdujących 
się w obrębie miejscowości i przeniesienie ich, jak to wówczas określano, „w pole” 
(czyli poza obszar zwartej zabudowy) [T. Swat, 1991: 4]. Na przykład cmentarz 
rzymskokatolicki w Łomży powstał w 1801 r., w Szczuczynie w latach 1789–1810 
[Zabytkowe cmentarze... 1991: 55], a w Przytułach7, gdzie do 1949 r. mieściła się 
siedziba parafii, z której wydzielono parafię łojewską, w 1805 r. Z drugiej strony 
cmentarz w Łojach funkcjonuje dostatecznie długo, by wykształciła się na nim pew-
na swoista dla niego tradycja w zakresie form nagrobków i treści inskrypcji nagrob-
nych, w wielu mogiłach spoczywają już bowiem zmarli z dwu lub nawet trzech po-
koleń danej rodziny. 

Podstawę materiałową pracy stanowią teksty wszystkich napisów nagrobnych 
znajdujących się na tym cmentarzu 3 września 2010 r. (sfotografowane przeze mnie  
i spisane z nagrobków). 

 
Inskrypcje nagrobne a inne nośniki pamięci o zmarłych 

„Istotą inskrypcji i jej najważniejszą, genetyczną cechą, tkwiącą już niejako  
w nazwie (łac. inscriptio ‘napis’) jest – jak pisze Kazimierz Długosz w pracy po-
święconej inskrypcjom nagrobnym z Pomorza Zachodniego – sam fakt wpisania 
(intabulacja), umieszczenie na grobie napisu” [K. Długosz, 1991, s. 13]. Na drugi 
plan wysuwa on „względy praktyczne inskrypcji”, czyli jej funkcję utylitarną, pole-
gającą „na informowaniu odbiorcy o śmierci i miejscu pochowania zmarłego oraz na 
__________ 
 
5 Parafia łojewska znajduje się w grupie 32 parafii diecezji łomżyńskiej liczących od 501 do 1000 wier-

nych, natomiast grupa mniejszych parafii mających do 500 wiernych obejmuje 5 parafii. Wszystkich 
parafii jest w diecezji łomżyńskiej 181 [Rocznik jubileuszowy... 2010: 95]. W 1959 r. parafia w Łojach 
liczyła 1365 wiernych [Rocznik diecezji. 1959: 52]. 

6 Wieś Łoje a Wissa powstała w 1439 r. w wyniku nadania 30 włók nad Wissą i Gręską Krystynowi 
zwanemu Łojem z Głażewa; w tymże 1439 r. Łoj miał też dobra we wsi Łoje-Gręska [C. Brodzicki, 
1994: 203]. 

7 Cmentarzowi w Przytułach jako miejscu pamięci poświęciłam odrębny artykuł [E. Rogowska-Cybul-
ska, 2011]. 
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przekazaniu niezbędnych zdaniem nadawcy informacji o jego życiu” [K. Długosz, 
1991: 14]. 

Kazimierz Długosz nazywa ponadto napisy nagrobne „konkretnym przejawem 
kultu zmarłego” [K. Długosz, 1991: 13], który niekiedy „staje się rodzajem otwarte-
go pamiętnika, zawsze jest jednak jakby dokumentem potwierdzającym śmierć”  
[K. Długosz, 1991: 14]. Badacz inskrypcji nagrobnych z Pomorza Zachodniego 
podkreśla też, że przyczyną umieszczania ich na grobach jest nie tyle pamięć, co 
„przeciwdziałanie zapomnieniu” [K. Długosz, 1991: 13]. 

Nośnikami pamięci o zmarłych są jednak na cmentarzu nie tylko inskrypcje na-
grobne, lecz w ogóle wszystkie elementy cmentarnego pejzażu semiotycznego, który 
tworzy „znakowa ekspresja infrastruktury cmentarza” [J. Kolbuszewski, 1994: 79], 
pojęcie infrastruktura cmentarza oznacza zaś „to wszytko, co na cmentarzu jest «nad 
ziemią» i «na ziemi»: ogrodzenie z bramą, ścieżki, zieleń, kaplice, grobowce, groby, 
układ owej przestrzeni z jej hierarchią etc.” [J. Kolbuszewski, 1996: 79]. Jan Ada-
mowski wyróżnia siedem grup cmentarnych nośników pamięci funkcjonujących  
w kodzie niewerbalnym, a więc niebędących inskrypcjami. Są to: „sama struktura 
przestrzenna cmentarza; ogólne typy architektoniczne nagrobków; rzeźby figuralne; 
krzyże; nagrobne znaki plastyczne; fotografia nagrobna oraz żywa roślinność”  
[J. Adamowski, 2006: 373–380]. 

Inskrypcje nagrobne mają charakter kontekstualny i wchodzą w wielorakie rela-
cje z niewerbalnymi znakami infrastruktury cmentarza, przy czym w niektórych 
takich relacjach uczestniczy przede wszystkim treść inskrypcji nagrobnych, w innych 
– sam fakt istnienia takich inskrypcji lub jej brak. 

 
Inskrypcje a struktura przestrzenna cmentarza 

Łojewski cmentarz, choć nie ma na nim kaplicy ani centralnego krzyża, charak-
teryzuje dość czytelna, choć raczej prosta struktura przestrzenna uwarunkowana 
aksjologicznie oraz chronologicznie (chronologią pochówków pierwszych zmarłych 
członków rodzin spoczywających we wspólnych grobach). Można na nim wyodręb-
nić trzy części: zwykłą, dziecięcą (fot. 1) i grób księdza Józefa Stankiewicza (fot. 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 1. Widok kwatery dziecięcej  

na cmentarzu w Łojach 

 
Fot. 2. Część cmentarza, w której znajduje 

się grób księdza Józefa Stankiewicza 



Inskrypcje nagrobne wiejskiego cmentarza jako nośnik pamięci o zmarłych             95 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Kwatery dla dorosłych, zajmujące największy obszar, wyznaczane szeregowo od 
narożnika południowo-zachodniego, wypełniają już teren na prawo od głównej alei, 
a ponadto jeden ich rząd znajduje się na lewo od niej. Kwatery dziecięce, ulokowane 
w północnej części cmentarza, nadal dzieli pewna odległość od kwater dla dorosłych 
(w momencie powstawania cmentarza była ona znacznie większa). Grób księdza 
Józefa Stankiewicza, jedynego kapłana spoczywającego w Łojach, znajduje się  
w centralnym miejscu cmentarza, przy głównej alei, w pewnej odległości od innych 
grobów. Takie usytuowanie tego grobu wynika z wyjątkowej roli zmarłego w dzie-
jach parafii łojewskiej: ksiądz Józef Stankiewicz był pierwszym i wieloletnim pro-
boszczem parafii pw. św. Jadwigi (w latach 1950–1992), budowniczym kościoła 
(najpierw drewnianego, później, w latach 1959–1964, murowanego z cegły i kamie-
nia) i wszystkich obiektów parafialnych (m.in. w 1950 r. plebanii) [Rocznik jubile-
uszowy... 2010: 226–227]. Część tych zasług potwierdza treść poświęconej mu in-
skrypcji nagrobnej: 

Ś.†P. 
KS. KANONIK 

JÓZEF 
STANKIEWICZ 

ZAŁOŻYCIEL I PROBOSZCZ 
PARAFII ŁOJE 

ZMARŁ 9·IX·2005 R. 
ŻYŁ LAT 89 

 
DZIĘKI SKŁADAM PANU, 
ŻE UZNAŁ MNIE GODNYM 

ZAUFANIA 
 

KOCHANEMU BRATU I WUJOWI 
RODZINA 

 
Organizacja przestrzenna porządkuje zatem, choć w sposób dość ogólny, symbo-

liczną przestrzeń pamięci łojewskiego cmentarza. Z owymi znaczeniami naddanymi 
organizacji przestrzennej korespondują niektóre elementy treści inskrypcji nagrobnych. 
Centralnej lokalizacji grobu księdza Stankiewicza odpowiada treść poświęconej mu 
inskrypcji, która jest na łojewskim cmentarzu najbogatsza pod względem liczby kompo-
nentów oraz zawartych w nich informacji. Inskrypcje na grobach w kwaterze dziecięcej 
wyróżniają się natomiast występowaniem formuł POKÓJ CI, DROGA DZIECINO; 
POWIĘKSZYŁ GRONO ANIOŁKÓW; BÓG TAK CHCIAŁ; oraz zdrobniałymi 
formami imion w części onomastycznej, np. Adaś, Stasia, Tereska, Wiesio, bądź poetyc-
kiej, np. ŚPIJ JASIU UKOCHANY / TYŚ PRZEDWCZEŚNIE / NAM ZABRANY / 
TOBIE DOBRZE / Z BOGIEM W NIEBIE / A NAM SMUTNO / ŻYĆ BEZ CIEBIE. 
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Inskrypcje a nagrobki 
Inskrypcja nagrobna powiązana jest z grobem i nagrobkiem już na mocy swej 

nazwy. Jej rola polega przede wszystkim na wzmocnieniu funkcji memoratywnej 
nagrobka, która wynika z faktu, że – jak przyjmuje się za Rochem Sulimą – stanowi 
on substytut przestrzeni emocjonalnej i społecznej zmaterializowanej wokół zmarłe-
go za jego życia [R. Sulima, 1992: 90]), a inskrypcja nagrobna służy identyfikacji tej 
przestrzeni. Zdaniem Jacka Kolbuszewskiego to właśnie inskrypcja nagrobna „in-
dywidualizując grób (i wskutek tego osobę zmarłego), wprowadza go do zbioru 
grobów, jakim jest cmentarz” [J. Kolbuszewski, 1985: 40]. 

O odczuwaniu przez bliskich zmarłego silnej potrzeby istnienia realnej prze-
strzeni, zmaterializowanej w nagrobku i przypisanej danemu zmarłemu właśnie in-
skrypcją nagrobną, świadczą przede wszystkim groby symboliczne, czyli cenotafy 
(‘groby próżne’), dedykowane zmarłym, których ciała spoczywają gdzie indziej,  
w miejscu nieznanym rodzinie lub trudno dla niej dostępnym. Na cmentarzu w Ło-
jach charakter symboliczny mają tylko dwie inskrypcje, wchodzące w skład dłuż-
szych zespołów inskrypcyjnych grobów rodzinnych. Obie dokumentują wydarzenia 
z XX-wiecznej historii lokalnej społeczności, stanowiąc zarazem przykład zmian 
dokonujących się w sposobie funkcjonowania na wsi pamięci o przodkach: 

 
Ś.P. 

STANISŁAW 
CHRZANOWSKI 

żył lat 77 
zm. 13.VI.1995 r. 

JÓZEFA 
CHRZANOWSKA 

spoczywa w Przytułach 
żyła lat 55 

zm. 29.XII.1936 r. 
POKÓJ 

ICH DUSZOM 

  
Ś. P. 

BOLESŁAWA 
CHMIELEWSKA 
ŻYŁA LAT 64 
ZM. 5 II 1958 

JAN 
CHMIELEWSKI 

ZMARŁ NA SYBERII 
POKÓJ ICH DUSZOM 

 
Inskrypcja poświęcona zmarłej w 1936 r. Józefie Chrzanowskiej informuje, że 

spoczywa ona w Przytułach8, będących do 1949 r. siedzibą parafii, w której skład 
wchodziły również wsie należące obecnie do parafii w Łojach. Zmiana siedziby 
parafii przerwała ciągłość pochówków rodzinnych mieszkańców Barwik, Łoi, 
Brych, Czach, Dusz, Kątów, Pieńk, Plut, Szlas, Szyjk i Trzask, toteż zmarli do poło-
wy XX w. przodkowie łojewskich parafian spoczywają właśnie w Przytułach,  
__________ 
 
8 Również daty śmierci widniejące na kilku innych łojewskich nagrobkach każą przypuszczać, że 

są to groby symboliczne, ale tylko w tej inskrypcji fakt ten został stwierdzony wprost.  
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a zmarli po połowie XX w. – w Łojach. Nieznajomość po 60 latach dokładnej lokali-
zacji grobów przodków w Przytułach w powiązaniu z rodzącą się potrzebą trwałego 
oznaczenia miejsca pamięci o nich powoduje tworzenie na obu cmentarzach grobów 
symbolicznych. Na cmentarzu w Łojach nazwisko osoby pochowanej w Przytułach 
dopisywane zostało do inskrypcji poświęconej później zmarłym członkom rodziny 
pochowanym w Łojach. Na cmentarzu w Przytułach, przy murze obok głównego 
wejścia, wzniesione natomiast dwa cenotafy rodzinne9, upamiętniające wszystkich 
znanych fundatorowi z imienia i nazwiska zmarłych członków rodziny [E. Rogo-
wska-Cybulska, 2011]. 

Symboliczna inskrypcja poświęcona na cmentarzu łojewskim Janowi Chmie-
lewskiemu dokumentuje natomiast jego śmierć na Syberii, przypominając odwiedza-
jącym ten cmentarz tragiczny fragment dziejów ziem polskich zajętych w 1939 r. 
przez Rosję. Ekspresję tej prostej inskrypcji wzmacnia brak informacji temporalnych 
(bo gdy nieznana jest data śmierci, nie można też podać liczby przeżytych przez 
zmarłego lat) oraz płynący z jej lektury wniosek o rozdzieleniu rzeczywistych gro-
bów małżonków Bolesławy i Jana Chmielewskich. 

O ile dla grobu symbolicznego inskrypcja jest elementem obligatoryjnym, gdyż 
to ona ustanawia cenotaf miejscem pamięci określonej osoby, o tyle nagrobek 
wzniesiony nad grobem rzeczywistym może pełnić funkcję memoratywną również 
bez inskrypcji, jako swoisty znak topograficzny utrwalony w pamięci krewnych 
zmarłego. Sytuacja taka, choć bardzo rzadko, występuje w Łojach na starych gro-
bach ziemnych, które nie zostały dotąd poddane renowacji (fot. 3). Jednak nawet na 
tych grobach, jak pamiętają okoliczni mieszkańcy, inskrypcje pierwotnie istniały, 
cmentarz łojewski powstał już bowiem w okresie, gdy troska o groby przodków stała 
się widoczna również na cmentarzach wiejskich. Ponieważ zmiany w postawie wo-
bec śmierci zachodziły na wsi wolniej niż w miastach [Kolbuszewski, 1996: 217], 
cmentarze wiejskie aż pod drugą połowę XIX w., a nawet po w. XX, choć przenie-
sione na nowe miejsca („w polu”), długo funkcjonowały jak cmentarze przykościel-
ne, zaniedbane i zapomniane [J. Kolbuszewski, 1996: 212], wyrażając „dosłownie 
fakt przemijania na tej ziemi” [A. Spiss, 2002: 221]. Mogiły na tych cmentarzach, 
przede wszystkim ziemne, „początkowo nawet nieoznaczone” [A. Spiss, 2002: 221], 
zarastały trawą, a gdy spróchniał drewniany krzyż, w tym samym miejscu mógł 
pojawić się nowy grób. Na cmentarzu łojewskim, utworzonym w połowie XX w., 
taka sytuacja już nie zachodziła. 

 
 
 
 

__________ 
 
9 Ich funkcję jako nośnika pamięci rodzinnej można by za Marianem Golką określić jako implant 

[M. Golka, 2009], stanowią bowiem rodzaj rekonstrukcji nośników pamięci. 
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Fot. 3. Na cmentarzu łojewskim funkcję memoratywną pełnią też niekiedy  

nagrobki pozbawione już inskrypcji 
 

Każdy nagrobek „stanowi materialny ślad decyzji o upamiętnieniu czyjegoś po-
chówku; jest manifestacją pragnienia indywidualizacji zmarłej osoby w pamięci 
zbiorowej” [P. Kownacki, 2003: 38]. Sposób pełnienia przez nagrobek funkcji me-
moratywnej powiązany jest jednak z jego typem. Na cmentarzu w Łojach, bardzo 
ubogim pod tym względem nawet w porównaniu z innymi wiejskimi cmentarzami  
w Łomżyńskiem (np. w Przytułach), występują tylko dwa typy nagrobków: mogiły 
ziemne z drewnianymi lub metalowymi krzyżami oraz tzw. pomniki, czyli zestawy 
płyt poziomych i/lub pionowych, ewentualnie z pojemnikami na doniczki lub 
sztuczne kwiaty. Lokalna społeczność funkcję memoratywną przypisuje przede 
wszystkim tym drugim, o czym świadczy już budowa słowotwórcza wyrazu pomnik. 
Taki stosunek do nagrobków wykonywanych z trwałych materiałów w warsztatach 
kamieniarskich charakterystyczny jest w ogóle dla społeczności wiejskich. Jak pisze 
Anna Spiss, na cmentarzach wiejskich „obecnie ze względów prestiżowych stawia 
się jak najszybciej pomnik”, ponieważ „w opinii mieszkańców wsi grobowce, piw-
niczki, nagrobki służą utrwaleniu pamięci” [A. Spiss, 2002: 221]. „A pomnik, to już 
na wieki”, „Jak postawi pomnik, to już na wieki będzie” – stwierdzają dobitnie wiej-
scy informatorzy Stanisława Sikory [S. Sikora, 1986: 64]. 

Memoratywną semantykę nagrobków wzbogaca ponadto możliwość wydziele-
nia wśród nich warstw chronologicznych różniących się materiałami stosowanymi 
do ich wykonania: starsze pomniki lastrykowe ustępują miejsca nowszym i okazal-
szym pomnikom granitowym i marmurowym. Ta zauważalna już na cmentarzu  
w Łojach wymiana pomników z zachowaniem treści umieszczanych na nich in-
skrypcji świadczy o rosnącej roli pamięci o przodkach w kulturze wiejskiej.  

Opisując powiązania między inskrypcjami nagrobnymi a typami nagrobków, na-
leży też wziąć pod uwagę znaczenia związane ze stanowiącymi element nagrobków 
materialnymi nośnikami inskrypcji nagrobnych. Na cmentarzu w Łojach ze względu 
na pełnione funkcje można wyróżnić dwa typy takich nośników. Pierwszy stanowią 
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metalowe lub plastikowe tabliczki nagrobne umieszczane podczas pogrzebu na krzy-
żach, mające zazwyczaj kształt tarczy; napisy są na nich malowane farbą (fot. 4). 
Drugi to tablice przymocowywane do płyt nagrobków albo pionowe bądź poziome 
płyty stanowiące elementy konstrukcyjne nagrobków; napisy są na nich malowane 
lub ryte, w zależności od podłoża (fot. 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 4. Jedna z tabliczek  

nagrobnych na cmentarzu w Łojach 

 
Fot. 5. Typowe tablice nagrobne na cmentarzu 

w Łojach 

Obecnie na cmentarzu w Łojach dominują liczebnie napisy na tablicach i pły-
tach, które są też nienacechowane sytuacyjnie i informacyjnie. Tabliczki nagrobne 
oznaczają natomiast albo stosunkowo nieliczne stare mogiły ziemne z drewnianymi 
lub (rzadko) metalowymi krzyżami, albo przez pewien czas po pogrzebie miejsca 
nowych pochówków w grobowcach rodzinnych, zazwyczaj do momentu wykonania 
napisu o podobnej treści na tablicy lub płycie grobowca (fot. 6).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fot. 6. Na niektórych grobach tabliczki nagrobne współwystępują przez pewien czas  

z tablicami nagrobnymi 

Tabliczki nagrobne mają charakter indywidualny, natomiast napisy umieszczane 
na jednej tablicy mogą być poświęcone albo pojedynczym zmarłym, albo parom 
małżeńskim, albo kilku członkom jednej rodziny. Tabliczki występują na grobach 
pojedynczo, tablice zaś bądź pojedynczo, bądź po dwie (pod obu stronach krzyża), 
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bądź nawet po trzy (środkowa tablica mieści zazwyczaj tylko wezwanie modlitew-
ne). Tabliczki nagrobne ze względu na niewielki rozmiar nie pozwalają też na roz-
budowywanie treści inskrypcji, napisy umieszczane na tablicach lub wprost na pły-
tach nagrobnych mogą być dłuższe, choć na cmentarzu łojewskim rzadko korzysta 
się z tej możliwości dla wzbogacenia treści poświęconej jednemu zmarłemu. 

Ponieważ na cmentarzach „nie istnieje [...] pojęcie plagiatu i potrzeba oryginal-
ności”, cmentarz łojewski, podobnie jak inne współczesne cmentarze wiejskie i miej-
skie, zapełniony jest „tradycyjnymi formami, schematami utrwalonymi w dziesiąt-
kach egzemplarzy” [D. Jendryczko, 1984: 15]. Zdaniem monografisty cmentarza 
Powązkowskiego, „nagrobki przemawiają swoją formą plastyczną do naszego po-
czucia estetycznego, a inskrypcjami, herbami i różnymi symbolami do naszego ro-
zumu” [T.M. Rudkowski, 2006: 85]. Nawet w odniesieniu do małego wiejskiego 
cmentarza w Łojach reguła łącząca funkcję memoratywną nagrobków z ich warto-
ściami estetycznymi, a inskrypcji – z ich walorami informacyjnymi wydaje się zbyt 
ogólna. O wyborze nagrobka w wiejskiej społeczności decydują nie tylko względy 
estetyczne, lecz również – jak wspomniano wyżej – prestiżowe, a także jego chrze-
ścijański program ideowy. Z kolei łojewskie inskrypcje, choć rzeczywiście tylko 
sporadycznie zawierają część poetycką wyrażającą indywidualną ekspresję, na ogół 
opatrzone są modlitewnymi wezwaniami, odwołującymi się do uczuć religijnych. 

 
Inskrypcje a krzyże 

Na katolickim cmentarzu parafialnym symbolem powszechnym i szczególnie 
ważnym jest krzyż, występujący przede wszystkim w formie drewnianego, metalo-
wego lub kamiennego krzyża nagrobnego. Ponadto na nagrobkach łojewskiego 
cmentarza występują krzyże stanowiące motyw zdobniczy towarzyszący inskrypcji 
na tablicy nagrobnej, a także, choć sporadycznie, krzyże o funkcji znaku wprowadza-
jącego datę śmierci do treści inskrypcji10.  

Krzyż jest na cmentarzu „znakiem wiary w zmartwychwstanie w dzień Sądu 
Ostatecznego” [A. Spiss, 2002: 220–221]. W tym symbolu dokonuje się „zbliżenie 
sensu śmierci człowieka i sensu śmierci Chrystusa” [J. Adamowski, 2006: 379]. 
„Krzyż nagrobny utożsamiany z krzyżem Pańskim jest symbolem zbawienia”  
[A. Spiss, 2002: 220–221], a „przypominając śmierć Chrystusa – mówi o umieraniu 
w Panu” [J. Kolbuszewski, 1996: 28].  

Pełni on również funkcję memoratywną, stanowi bowiem świadectwo przyna-
leżności zmarłego do wspólnoty wyznawców Chrystusa. Funkcja memoratywna 
krzyża wynika też z faktu, że stanowi on najważniejszy symbol sakralny na cmenta-
rzu – a kategoria pamięci jest ściśle powiązana z kategorią świętości, gdyż „to co jest 
sakralne musi być pamiętane” [S. Sikora, 1986: 62]. 
__________ 
 
10 Sporadycznie pojawia się też na cmentarzu w Łojach gwiazdka, stanowiąca symbol komplementarny 

wobec krzyża. „Gwiazdka oznaczająca w inskrypcji datę urodzin jest przypomnieniem gwiazdy betle-
jemskiej i symbolizuje boską cudowność faktu narodzin” [J. Kolbuszewski, 1996: 28]. 
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Fot 7. Krzyż jako element graficzny wyrażenia Ś.P. w łojewskich inskrypcjach nagrobnych 

Tę samą funkcję – funkcję wyznania wiary i zarazem upamiętnienia wyznawcy 
– pełni w treści inskrypcji nagrobnej inicjalne wyrażenie świętej pamięci, zapisywa-
ne w postaci skrótu Ś.P. (niemal bezwyjątkowo właśnie tak, z dwiema kropkami, 
choć poprawną formą jest śp.). Waga tej funkcji na cmentarzu katolickim często 
bywa podkreślana przez redundantne w stosunku do treści tego wyrażenia wprowa-
dzanie do jego skrótu symbolu krzyża: Ś.†P. (fot. 7), ewentualnie umieszczanie zna-
ku krzyża w bezpośrednim sąsiedztwie tego skrótu (fot. 8). 

 
 

 
 

  
Fot 8. Krzyż i palma jako emblemat poprzedzający wyrażenie Ś.P.  

w łojewskich inskrypcjach nagrobnych 

Inskrypcje a rzeźby figuralne 
Rzeźby i płaskorzeźby na cmentarzu w Łojach pojawiają się sporadycznie i mają 

wyłącznie charakter religijny (figura Matki Boskiej, płaskorzeźby Chrystusa i aniołków). 
Zgadza się to z obserwacją Anny Spiss, że choć elementem pejzażu semiotycznego pol-
skich cmentarzy bywają również postaci niezwiązane z religią, głównie o proweniencji 
klasycznej [J. Adamowski 2006: 378], to na wiejskich cmentarzach rzeźba świecka nie 
występuje [A. Spiss, 2002: 222]. Od przedstawień rzeźbiarskich bogatszy jest na łojew-
skim cmentarzu inwentarz figuralnych przedstawień plastycznych, zwłaszcza kompozy-
cji umieszczanych na płytach inskrypcyjnych z czarnego marblitu, choć również ich 
tematyka ogranicza się do treści religijnych. Najczęstszym motywem przedstawianych 
na cmentarzu w Łojach jest Chrystus w Ogrodzie Oliwnym (fot. 9), ponadto pojawia się 
tu motyw Chrystusa Dobrego Pasterza, Chrystusa Zmartwychwstałego, Chrystusa Cier-
niem Ukoronowanego, Chrystusa Krzyż Dźwigającego, Matki Boskiej Bolesnej i – na 
grobach dziecięcych – aniołka, a na nowszych nagrobkach popularny staje się wizerunek 
Miłosierdzia Bożego. 

Nawiązanie do motywów związanych z męką Chrystusa i bólu Matki Bożej pod 
stracie Syna służy ukazaniu śmierci zmarłych krewnych w perspektywie śmierci Chry-
stusa, a motywy Dobrego Pasterza, Miłosierdzia Bożego i aniołków są wyrazem zawie-
rzenia Bogu. Figuralne przedstawienia nagrobne realizują zatem przede wszystkim 
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utrwalony w kulturze ludowej chrześcijański kod kulturowy cierpienia i przeżywania 
bólu po śmierci bliskich, ale ich religijna tematyka wymiar sakralny nadaje również prze-
słaniu memoratywnemu niesionemu przez nagrobek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Fot. 9. Różne wersje motywu Chrystusa modlącego się w Ogrójcu,  

przedstawienia figuralnego występującego na cmentarzu w Łojach najczęściej 

Inskrypcje a nagrobne znaki plastyczne 
Spośród licznych na polskich cmentarzach nagrobnych znaków plastycznych, ta-

kich jak motywy roślinne i zwierzęce, znaki światła, symbole przemijania i śmierci, 
znaki zawodowe i stanowe [J. Adamowski, 2006, s. 378], na cmentarzu w Łojach 
pojawiają się tylko dwa ich typy: motywy roślinne (palma, wieniec i róża, rzadziej 
bluszcz, lilie, winorośl i stylizowane gałązki z listkami) (fot. 10) oraz, choć rzadko, 
księga. Dominują tu zatem motywy konotujące ból i cierpienie (krzyż i palma, atrybuty 
męczeństwa), zgodne z ludowym wzorcem przeżywania śmierci drugiego na wzór 
śmierci Chrystusa. Ich stosowanie na nagrobkach sakralizuje zmarłego i pamięć o nim. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fot. 10. Najczęstszy na łojewskim cmentarzu motyw krzyża, palmy i wieńca ze wstęgą  

jako półobramowanie dla tekstu inskrypcji 
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Inskrypcje a fotografia nagrobna i inne podobizny zmarłego 
Na kilkunastu grobach łojewskiego cmentarza umieszczono również fotografie 

zmarłych (fot. 10), a na kilku nowszych znajdują się ich wizerunki wygrawerowane 
w kamieniu. Stawianie na wiejskich cmentarzach pomników, od lat 60. XX w. „naj-
lepiej z fotografią, a niekiedy grawerowaną w kamieniu podobizną pochowanej tu 
osoby”, Anna Spiss tłumaczy głównie względami prestiżowymi [A. Spiss, 2002: 
221], ale to właśnie obecność tzw. porcelanek i innych wizerunków zmarłych skłania 
ją do nazwania cmentarza „albumem pamięci” [A. Spiss, 2002: 228].  

Funkcja memoratywna fotografii jest oczywista: stanowi ona uzupełnienie treści in-
skrypcji poświęconej zmarłemu o jego portret, może śladem dokumentów osobistych, 
którymi dysponował za życia. Zdaniem Krzysztofa Kubiaka fotografia nagrobna pozwa-
la też żyjącym „przypomnieć sobie więcej szczegółów z życia zmarłego”, „umożliwia 
unaocznienie sobie jego osoby”, ponadto „motywacje umieszczenia zdjęcia zmarłego na 
grobie” wiążą się „z wrażeniem obecności zmarłego” [K. Kubiak, 1986: 73]. 

 
Inskrypcje a roślinność 

Rolę memoratywną roślin we współczesnej kulturze, również cmentarnej, docenił 
również Kościół, włączając do katolickich obrzędów pogrzebowych poświęcenie skła-
danych na grobie żywych kwiatów, z uzasadnieniem, że są one „znakiem naszej miło-
ści do zmarłego oraz wdzięczności za jego dobre czyny”11. Na cmentarzu łojewskim 
jako znaki pamięci o zmarłych mniej może ceniona jest roślinność żywa, choć główną 
alejkę wyznaczają od kilku lat krzewy tui, na mogiłach ziemnych od dawna sadzone są 
różne kwiaty (szparag lekarski zwany tu paprotką, aksamitki), a w dniu Wszystkich 
Świętych mogiły te obramowywane są gałązkami świerka12; większą wartość przypi-
suje się kwiatom sztucznym, zdobiącym nagrobki zarówno w dniu Wszystkich Świę-
tych, jako tzw. ruchome decorum [A. Spiss, 2002: 228], jak i przez cały rok. Wysoka 
hierarchia sztucznych kwiatów wśród dowodów pamięci o zmarłym w Łomżyńskiem 
wynika zapewne z ich praktycznej trwałości oraz z faktu, że wymagają zakupu. 

Kwiaty jako nośnik pamięci o zmarłym w pewien sposób konkurują w tej funk-
cji z inskrypcjami nagrobnymi, bowiem podczas gdy inskrypcje nagrobne, służące 
głównie identyfikacji mogiły, dowodzą trwania wiedzy o zmarłym, kwiaty są dowo-
dem pamięci ciągle żywej w sercach krewnych, świadcząc o ciągłym istnieniu więzi 
emocjonalnej. Toteż zdarza się, że choć poświęcone zmarłemu inskrypcje uległy już 
zniszczeniu, pamięć rodziny o nim wyraża się troską o estetykę jego grobu oraz 
składanie na nim kwiatów (fot. 11). Pamięć żywa okazuje się niekiedy trwalsza  
i ważniejsza od pamięci „zakrzepłej” w inskrypcjach. 

__________ 
 
11 http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/pogrzeb6.html 
12 O roślinach i ich częściach (śnieguliczce, jałowcu i sośninie) stosowanych dawniej w Łomżyńskiem do 

strojenia grobów przed dniem Wszystkich Świętych tak opowiadała w 1997 r. moja babcia urodzona  
w 1909 r.: „Na cmentarzach to, na Wsystkie Śwente, to jech [tj. jagody śnieguliczki, zwane bąblami] kobiety 
brali, wkoło tak jek wianek tak ułozyli, i krzyz wyłozyli taki, te białe bomble. A tera to musi nie widać, tera to 
kwiaty wsystko donicamy walo. Kiedyś to cemkolwiek, jełowcem pobielonem cy co, i chojino”. 
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Fot. 11. Inskrypcje nagrobne stopniowo przestają pełnić swą funkcję, gdy niszczeją  

ich nośniki: tabliczki nagrobne rdzewieją, spełza z nich farba, w końcu odpadają z krzyży.  
Ale o pamięci o zmarłych nadal świadczą kwiaty na grobach (sztuczne i naturalne)  

Innym przejawem wagi przypisywanej memoratywnej funkcji kwiatów jest po-
wszechne zasłanianie przez nie tablic i tabliczek inskrypcyjnych. Na przykład sfoto-
grafowanie inskrypcji nagrobnych niemal zawsze wymaga odstawienia na bok wa-
zonów lub innych pojemników z kwiatami, gdyż zasłaniają one napisy w stopniu 
uniemożliwiającym ich pełne odczytanie (fot. 12). Wydaje się zatem, że funkcja me-
moratywna inskrypcji nagrobnych ma wymiar bardziej symboliczny niż praktyczny, 
a uwarunkowana jest bardziej istniejącą konwencją niż praktyczną potrzebą identyfi-
kacji grobu. Poszczególne inskrypcje poprzez sam fakt swego istnienia stanowią 
świadectwo i gwarancję przynależności do zmarłego przestrzeni ponad jego grobem, 
zaś zbiór tych inskrypcji to dowód przynależności przestrzeni cmentarza do użytku-
jącej go wspólnoty memoratywnej [E. Rogowska-Cybulska, 2011]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fot. 12. Kwiaty umieszczane na grobach w utrwalaniu pamięci o zmarłych  
często konkurują z inskrypcjami, zasłaniając je całkowicie lub częściowo 
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Struktura inskrypcji nagrobnych łojewskiego cmentarza i jej funkcja memoratywna 
Za Janem Trzynadlowskim wyróżnia się na ogół trzy typy nagrobków-epitafiów, uwa-

żając, że „napis nagrobny niejako zbiera wszystkie cechy inskrypcji, od czystego nazewnic-
twa (epitafium onomastyczne), poprzez protokolarność (epitafium identyfikacyjne), po 
metaforyczno-peryfrastyczne (epitafium poetyckie)” [J. Trzynadlowski, 1977: 67–68]. Ze 
względu na strukturę wewnętrzną inskrypcje dzieli się też na inskrypcje o strukturze prostej, 
tzw. onomastyczne, będące odpowiedzią kto i kiedy umarł; inskrypcje dwuczłonowe, tzw. 
onomastyczno-tekstowe, które dają odpowiedź na pytanie kto, kiedy i co komunikuje; 
inskrypcje trójczłonowe, zawierające część onomastyczną, tekstową oraz część, w której 
prezentuje się nadawca [K. Długosz, 1991: 21–35]. Na potrzeby opisu funkcji memora-
tywnej inskrypcji łojewskiego cmentarza wydzielę jednak ich bardziej podstawowe kom-
ponenty strukturalne. Do komponentów obligatoryjnych inskrypcji nagrobnych zaliczam 
formułę wstępną, podstawowe dane onomastyczne, informacje o czasie życia i śmierci oraz 
wezwanie modlitewne. Komponentami fakultatywnymi są natomiast dodatkowe dane 
onomastyczne, dodatkowe informacje biograficzne, informacje o grobie rodzinnym, infor-
macje o okolicznościach śmierci, informacja o fundatorze nagrobka oraz epitafia poetyckie. 

 
Formuła wstępna 

W funkcji formuły wstępnej na inskrypcjach nagrobnych łojewskiego cmentarza wy-
stępuje wyłącznie Ś.P., skrót wyrażenia świętej pamięci, mającego źródło w Biblii [E. Bre-
za, 1998: 64–67] i wyróżniającego groby chrześcijan. Wyrażenie to, umieszczane w ini-
cjalnej części tablicy inskrypcyjnej, w wypadku, gdy tablica taka obejmuje zbiór dwu lub 
więcej inskrypcji, odnosi się do wszystkich wymienionych na niej zmarłych. Jedynie  
w sytuacji, gdy inskrypcję zbiorową poprzedza wyrażenie GRÓB RODZINNY, wyrażenie 
Ś.P. przesuwa się na ogół na drugie miejsce, choć możliwy jest też szyk Ś.P. GRÓB 
RODZINNY JURSKICH. 

Memoratywna funkcja tego wyrażenia wynika wprost z jego treści. Zdaniem księdza 
Wiesława Przyczyny „dawniej oznaczało ono ‘pamięć Boga’. Jeśli o zmarłym człowieku 
mówiono świętej pamięci, to w ten sposób wyrażano wiarę w to, że człowiek ten nie umarł, 
ale żyje w Bogu, w Jego pamięci. Dziś zaś świętej pamięci tej konotacji już nie ma i ozna-
cza pamięć ludzką, naszą pamięć o tych, którzy odeszli” [Polskie języki, 2010: w druku]. 

 
Podstawowe dane onomastyczne 

Podawane w inskrypcji nagrobnej po formule Ś.P. imię i nazwisko zmarłego stanowią 
najważniejszy nośnik funkcji memoratywnej tekstu inskrypcyjnego, służą bowiem identy-
fikacji i indywidualizacji zmarłego. Już sam fakt wskazania na zmarłego poprzez nazwanie 
go w sposób ogólnie przyjęty we współczesnej kulturze polskiej „określa istotę niepowta-
rzalnej odrębności ludzkiego losu” [J. Kolbuszewski, 1996: 32]. 

W inskrypcjach łojewskiego cmentarza nazwiska zawsze, a imiona prawie zawsze po-
dawane są w postaci urzędowej, jedynie na nagrobkach dziecięcych stosuje się również 
zdrobnienia (Adaś, Alusia, Krysia, Stasia, Tereska, Wiesio, choć częściej Adam, Anna, 
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Danuta, Edward, Franciszek, Halina, Jacek, Jan, Mariusz, Stanisław itp.). Niemal bezwy-
jątkowo ujawniane jest tylko jedno imię (tylko raz podano też drugie imię: Eleonora-
Leokadia Karwowska). Nazwisko, gdy odnosi się do osoby zmarłego, zawsze podawane 
jest po imieniu. W zespołach inskrypcji rodzinnych albo – najczęściej – imię każdego 
zmarłego opatrywane jest osobno nazwiskiem, albo – rzadziej – nazwisko rodziny poprze-
dza listę imion (gdy ma strukturę przymiotnikową, występuje w formie liczby mnogiej, np. 
Borawscy, Dąbrowscy, Grabowscy, Karwowscy, Mikuccy, gdy ma strukturę rzeczowni-
kową – w formie liczby pojedynczej, np. Konopka), albo – najrzadziej – listę imion otwiera 
formuła typu GRÓB RODZINNY JURSKICH, GRÓB RODZINY RAMOTOW-
SKICH, GRÓB PRZECHODZKICH: 

 
Ś.P. 

Marceli  
Karwowski 

żył lat 57 zm. 02.061967 r. 
Stanisława  
Karwowska 

żyła lat 85 zm. 05.10.2008 r. 
Pokój Ich Duszom 

Ś.†P. 
RUTKOWSCY 

Bolesława 
żyła lat 80 

zm. 12.VII.1979 r. 
Stanisław 
żył lat 65 

zm. 08.IX.1958 r. 
Pokój Ich Duszom 

 
Ś. P. 

GRÓB RODZINNY 
JURSKICH 
JADWIGA 

ŻYŁA LAT 80 ZM. 14IV1988 
TOMASZ 

ŻYŁ LAT 75 ZM. 3IV1977 
ALEKSANDER 

ŻYŁ LAT 30 ZM. 1XII1958 
HENRYK 

ŻYŁ LAT 60 ZM. 9IV1991 
AVE MARIA 

 
Informacje o czasie życia i śmierci 

Dane dotyczące czasu życia i śmierci stanowią na łojewskim cmentarzu na ogół 
jedyny składnik poświęconej zmarłemu informacji biograficznej. Ich funkcja memo-
ratywna obejmuje nie tylko postać zmarłego, gdyż, odnotowane na grobach, stają się 
metatekstem historii cmentarza i użytkującej go społeczności [J. Kolbuszewski, 
1996: 37]. O obligatoryjności składnika temporalnego świadczy fakt, że wśród 594 
inskrypcji łojewskiego cmentarza tylko w 12 nie wystąpiły żadne dane tego typu 
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(prawdopodobnie w momencie zamawiania inskrypcji nie były już one znane krew-
nym zmarłego). Do przekazywania tych informacji służą na cmentarzu w Łojach 
trzy główne schematy. Największą frekwencję ma formuła o postaci: żył(ł) lat/mie-
sięcy/tygodni/dni X, zm. dnia-miesiąca-roku – wśród 582 informacji o latach życia 
formuł realizujących ten schemat jest 488, czyli aż 84%. Wzorzec alternatywny,  
o postaci ur. dnia-miesiąca-roku, zm. dnia-miesiąca-roku, realizuje 60 inskrypcji, czyli 
ok. 10%; znaczną część tego zbioru stanowią inskrypcje poświęcone dzieciom. Trzeci 
schemat, najrzadszy, bo stosowany tylko wobec zmarłych niemowląt (w badanym 
zbiorze wystąpił 6 razy), przybiera postać ur. dnia-miesiąca-roku, żył(a) dni13. 

Cechą charakterystyczną łojewskich inskrypcji jest zatem wyraźna frekwencyjna 
dominacja formuły eksponującej liczbę przeżytych lat i datę śmierci, którą w odróż-
nieniu od mającej biurokratyczne korzenie formuły wyróżniającej daty urodzin  
i śmierci należy uznać za typową dla kultury mówionej. W porównaniu ze stereoty-
powością informacji o latach życia zmarłych dorosłych uderza też na cmentarzu  
w Łojach duża rozmaitość sposobów informowania o krótkości życia zmarłych dzie-
ci, co stanowi rezultat poszukiwań sposobu zwrócenia uwagi czytelnika na fakt za-
kłócenia naturalnego porządku życia. 

 
Wezwania modlitewne 

Obligatoryjnym elementem inskrypcji nagrobnej, zbioru inskrypcji umieszczo-
nych na jednej tablicy nagrobnej bądź zbioru inskrypcji na dwu lub więcej tablicach 
przypisanych do jednego nagrobka są również wezwania modlitewne. Na łojewskim 
cmentarzu występuje ich kilkanaście (przy ok. 450 użyciach), ale zdecydowaną 
przewagę frekwencyjną nad pozostałymi mają wezwania Pokój Jego Duszy (137 
razy), Pokój Jej Duszy (141 razy) i Pokój Ich Duszom (50 razy), o łącznej frekwencji 
328, co stanowi 73% wystąpień wszystkich formuł modlitewnych. Kolejne pod 
względem liczby użyć na tablicach inskrypcyjnych miejsca zajmują: Jezu, ufam 
Tobie (35) z wariantem Jezu ufamy Tobie (1), Pokój Ci, droga dziecino (23) z wa-
riantem Pokój Ci dziecino (1), Bądź wola Twoja (20), Spoczywaj w pokoju (11)  
z wariantem Niech spoczywają w pokoju (1), Ave Maria // Ave Marya (10), Bóg tak 
chciał (7), Prosi o Zdrowaś Maria (4), Boże, nie bądź im sędzią, ale ojcem i zbawi-
cielem (3), Boże, zbaw Jej duszę (1) i Boże, zbaw Jego duszę (1), Boże obdarz króle-
stwem (1), I.P.R. (1), Pan moim światłem i zbawieniem (1) oraz Pokój dla aniołka 
(1). Nieco odrębny charakter mają formuły Powiększyła grono aniołków (7), Po-

__________ 
 
13 Ponadto na łojewskim cmentarzu występują wariantywne lub niepełne realizacje dwu pierwszych 

schematów; dla pierwszego wzorca są to: zm. dnia-miesiąca-roku, przeżywszy lat X (1); żyła miesięcy X, 
zm. miesiąca-roku (1) oraz żył lat X, zm. w roku Y (13), dla drugiego wzorca: ur. miesiąca-roku, zm. 
dnia-miesiąca-roku (1) oraz ur. roku X – zm. roku Y (18). Poza tym w kilku wypadkach inskrypcja za-
wiera informację tylko o liczbie przeżytych lat (5), miesięcy (2) lub dni (1) albo tylko o dacie śmierci 
(7), o postaci zm. roku (3) lub zm. dnia-miesiąca-roku (4). 
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większył grono aniołków (7), Powiększyli grono aniołków (2) i Powiększyło się grono 
aniołków (2), umieszczane na grobach dzieci.  

Udział tych wyrażeń w utrwalaniu pamięci o zmarłych, podobnie jak ich inne 
funkcje (konsolacyjna, terapeutyczna), wynika z kreowanych w nich relacji nadaw-
czo-odbiorczych. 

Funkcja memoratywna wyrażenia Pokój Jego duszy itp. oraz innych zwrotów 
ujmujących osobę zmarłego trzecioosobowo (Niech spoczywają w pokoju; Boże, 
zbaw Jego duszę; Boże, nie bądź im sędzią, ale ojcem i zbawicielem; Pokój dla anioł-
ka) lub drugoosobowo (Pokój Ci, droga dziecino; Spoczywaj w pokoju) odwołuje się 
do kategorii pamięci w modlitwie, stanowiącej w religii katolickiej najwyższą formę 
pamięci o zmarłym. Wyrażenia te są utrwalonym w piśmie wyrazem pamięci modli-
tewnej autora inskrypcji i zarazem sposobem na to, by zmarły trwał również w mo-
dlitewnej pamięci czytelnika inskrypcji. 

Stylizacja trzecioosobowej formuły Prosi o zdrowaś Maria na słowa „pośredni-
ka, który przekazuje ostatnią wolę zmarłego” [J. Lizak, 2010: 174] czyni tę formułę 
apelem o pamięć modlitewną dla zmarłego ze strony czytelnika inskrypcji. 

Natomiast wprowadzenie do tekstu nadawcy pozornego, którym jest osoba 
zmarła (co nawiązuje do przemówień w imieniu zmarłego przy wyprowadzeniu 
zwłok na dawnych wiejskich pogrzebach), jak w formułach Jezu, ufam Tobie i Pan 
moim światłem i zbawieniem oraz Dzięki składam Panu, że uznał mnie godnym za-
ufania na grobie ks. Józefa Stankiewicza, służąc przede wszystkim złożeniu wyzna-
nia wiary, pozwala też utrwalić pamięć o zmarłym jako o pobożnym chrześcijaninie. 
Również w tekstach komentujących trzecioosobowo lub bezosobowo sens śmierci 
zmarłych dzieci (Powiększyło się grono aniołków // Powiększył(a) grono aniołków, 
Bóg tak chciał) lub dorosłych (Bądź wola Twoja) na plan pierwszy wysuwa się ich 
funkcja religijna i terapeutyczna wobec żyjących krewnych (jako manifest ich zawie-
rzenia Bogu i przekonania, że zmarłe dziecko stało się członkiem „anielskiej wspól-
noty zbawionych” [J. Kolbuszewski, 1996: 34]), ale niejako wtórnie stają się też 
nośnikiem pamięci o przynależności zmarłych do wspólnoty wierzących. 

Fakultatywne komponenty inskrypcji nagrobnych występują na cmentarzu  
w Łojach bardzo rzadko i prawie nigdy nie są kumulowane w jednej inskrypcji, 
zwraca jednak uwagę, że większość z nich pełni właśnie funkcję memoratywną, 
przede wszystkim poprzez pewne wzbogacenie podstawowych informacji o zmar-
łym zawartych w części onomastycznej i temporalnej. 

 
Dodatkowe dane onomastyczne  

Dodatkowe dane pojawiają się tu tylko w 3 spośród 594 inskrypcji, które udało mi 
się odczytać. W dwu wypadkach jest to nazwisko panieńskie zmarłej (Teofila  
z Wysockich Modzelewska; Konopka Zofia z d. Kurkowska), w jednym – imiona rodzi-
ców zmarłego (Franciszek Karwowski / syna Jana i Julianny). Ten drugi sposób iden-
tyfikacji został przeniesiony do inskrypcji nagrobnej z komunikacji urzędowej, w któ-
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rej stosuje się go w sytuacji, gdy w danej społeczności – jak wśród drobnej szlachty, 
dominującej w parafii łojewskiej – powtarzają się te same nazwiska i imiona. 

 
Dodatkowe informacje biograficzne  

Tego typu informacje wystąpiły w Łojach tylko w inskrypcji poświęconej pa-
mięci księdza Józefa Stankiewicza; są to informacje o jego godności kościelnej 
(ksiądz kanonik) i zasługach dla parafii (założyciel i proboszcz parafii Łoje). 

 
Informacja o grobie rodzinnym  

Mają one w Łojach dwie wersje: w wersji z nazwiskiem (np. GRÓB RODZINY 
STRZECHOCKICH, GRÓB RODZINY KONOPKÓW, GRÓB RODZINY JE-
ZIEWSKICH, GRÓB RODZINNY JURSKICH lub tylko GRÓB PRZECHODZ-
KICH) poprzedza listę imion zmarłych członków rodziny, natomiast w wersji bez 
nazwiska, tzn. jako GRÓB RODZINNY, zajmuje osobną tablicę, a nazwisko ro-
dzinne powtarzane jest przy imionach wszystkich zmarłych członków rodziny (np. 
Stanisława Łomotowska, Józef Łomotowski). Napisy tego typu umieszczane są tylko 
na nielicznych grobach, którym na podstawie treści inskrypcji można przypisać taki 
charakter, sam jednak fakt ich pojawiania się jest dowodem nowego w społeczności 
wiejskiej stosunku do pamięci o zmarłych krewnych. Nieodczuwana wcześniej po-
trzeba manifestacji przez potomków przynależności zmarłych przodków do rodziny 
świadczy o wzroście również na wsi łomżyńskiej roli tożsamości rodzinnej opartej 
na poczuciu międzypokoleniowych związków i dumie z zakorzenienia. 

 
Informacja o okolicznościach śmierci  

Informacja o okolicznościach śmierci zwiększa ekspresję informacji biograficz-
nej, pełni więc w pewnym sensie funkcję mnemotechniczną. Na cmentarzu łojew-
skim przybiera ona dwojaką postać. W kilku inskrypcjach została wyrażona wprost 
poprzez obudowanie czasownika wprowadzającego datę śmierci okolicznikiem in-
formującym o jej tragicznej przyczynie: zmarł śmiercią tragiczną (o 4-letnim Wie-
sławie Ramotowskim), zmarł tragicznie (o 19-letnim Edwardzie Dąbrowskim),  
zg. śm. tragiczną (o 8-letnim Janie Mieczkowskim), zginął śmiercią tragiczną  
(o 23-letnim Mirosławowi Konopce). Na grobie symbolicznym Jana Chmielewskie-
go o przyczynie śmierci informuje natomiast okolicznik miejsca: zmarł na Syberii, 
odwołujący się do wspólnej wiedzy historycznej i wspólnego systemu aksjologicz-
nego nadawcy i odbiorców. 

 
Informacja o fundatorze nagrobka 

Informacja o fundatorze nagrobka a zarazem nadawcy komunikatu inskrypcyj-
nego, w kontekście funkcji memoratywnej tego komunikatu może być interpretowa-
na po pierwsze jako ujawnienie, kto o zmarłym pamięta i chce, by inni go nie zapo-
mnieli, po drugie jako chęć zapewnienia sobie pamięci innych przez fundatora. In-
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formacja ta przekazywana w postaci zawiadomienia mianownikowego typu pamiąt-
ka od X-a: PAMIĄTKA OD SYNA JANA (na grobie Aleksandra Mieczkowskie-
go), PAMIĄTKA OD ŻONY (na grobie Jana Dąbrowskiego), PAMIĄTKA OD 
CÓREK (na grobie Stanisławy Karwowskiej), w formie dedykacji: KOCHANEMU 
MĘŻOWI I OJCU / ŻONA I DZIECI (na grobie Ignacego Szlejtera), KOCHA-
NEMU BRATU I WUJOWI / RODZINA (na grobie ks. Józefa Stankiewicza) lub 
jako bezpośrednie określenie fundatora: FUNDATOR – JAN I GUSTAW KAR-
WOWSCY Z USA, a także w postaci podpisu pod tekstem poetyckiego epitafium 
stylizowanego na list: RODZICE I SIOSTRA. 

 
Epitafium poetyckie  

Epitafium poetyckie występuje tylko na trzech grobach łojewskiego cmentarza 
(fot. 13), przy czym tekst dotyczący śmierci dziecka powtarza się tu dwukrotnie (raz 
jego bohaterem-adresatem jest Jasio, raz Wiesia). Jego związek z kategorią pamięci 
jest tylko pośredni, gdyż dzięki zawartej w nim ekspresji smutku z powodu przed-
wczesnej śmierci córeczki i siostry: Śpij Wiesiu ukochana / tyś przedwcześnie nam 
zabrana / Tobie dobrze z Bogiem w niebie / a nam smutno jest bez Ciebie zwiększa 
ono siłę emocjonalnego oddziaływania całej inskrypcji. Bezpośrednio do kategorii 
pamięci odwołuje się natomiast oryginalny apel o pamięć i cześć dla zmarłych rodzi-
ców: Z całego serca / czcij swego ojca, / a boleści rodzicielki / nie zapominaj! / Pa-
miętaj, że Oni / Cię zrodzili, a cóż / Im zwrócisz za to, / co Oni Tobie dali? Racjonal-
ny motyw pamięci łączy się tu z emocjonalnym motywem wdzięczności, a szacunek 
dla rodziców zyskuje sankcję religijną poprzez aluzję do czwartego z „Dziesięciu 
przykazań Bożych”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Fot. 13. Epitafia poetyckie na grobach w Łojach 
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Choć „intensywnie przebiegające procesy integracji kulturowej sprawiają, że 
cmentarze wiejskie, coraz bardziej upodabniając się do miejskich, tracą swój styl”  
[J. Kolbuszewski, 1996: 212], to pewne procesy kulturowe trwają na nich dłużej niż 
na cmentarzach miejskich, a ponadto z powodu większej jednolitości użytkującej je 
wspólnoty ujawniają się tu wyraziściej. Przykładem takiej trwałości i wyrazistości 
ekspresji znakowej wiejskich cmentarzy są treści i wartości memoratywne przeja-
wiające się w inskrypcjach łojewskiego cmentarza oraz w innych cmentarnych no-
śnikach pamięci.  

Analiza funkcji memoratywnej poszczególnych komponentów inskrypcji nagrob-
nych i pozostałych nośników pamięci o zmarłych dowodzi, że również dla wiejskiego 
cmentarza jest to na progu XXI wieku już jedna z jego funkcji podstawowych i że 
nawet maleńki wiejski cmentarz zorganizowany jest według dyrektyw kulturowych 
związanych „z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci” o zmarłych  
[J. Kolbuszewski, 1996: 33]. Okazuje się, że najważniejszymi składnikami indywidu-
alnej treści memoratywnej są imię i nazwisko zmarłego oraz informacje o czasie jego 
życia i śmierci. Ascetyzm tych informacji, wyraźnie widoczny na tle rzadko realizo-
wanych komponentów fakultatywnych indywidualnej treści memoratywnej (takich jak 
w treści inskrypcji dodatkowe dane onomastyczne, dodatkowe informacje biograficz-
ne, informacje o okolicznościach śmierci i informacje o fundatorze nagrobka, a ze 
znaków niewerbalnych fotografia nagrobna), dowodzi, że w społeczności wiejskiej 
nadal uznawana jest równość w obliczu śmierci. Należy też dodać, że – inaczej niż  
w inskrypcjach prowincjonalnych cmentarzy miejskich [por. K. Godek, 2006: 198]  
– nad ich funkcją informacyjną nie dominuje funkcja ekspresywna; wprost przeciwnie, 
jest ona wyjątkowo uboga, a o pamięci w uczuciach (o smutku i cierpieniu po ich odej-
ściu, o wdzięczności i czci) świadczą nie tyle sporadyczne epitafia nagrobne, co będące 
wyrazem troski o estetyzację grobu rośliny i nagrobne znaki plastyczne. 

Ponieważ jednak grób i cmentarz powstają również „w imię tych intencji, które 
czynią go obszarem pamięci o tym, co określało sens ludzkiego życia, co stanowiło  
o przynależności zmarłego do jakiejś, dającej się wyraźnie określić, wspólnoty” [J. 
Kolbuszewski, 1996: 33], inskrypcje nagrobne oraz inne elementy znakowego wystro-
ju grobu i cmentarza wyrażają również treść memoratywną o charakterze wspólnoto-
wym. W wypadku wiejskiego cmentarza parafialnego w Łojach treść ta ujawnia 
przede wszystkim głęboko zakorzenioną religijność [por. K. Godek, 2006: 200] 
wszystkich uczestników cmentarnej komunikacji: nadawców inskrypcji i ich bohate-
rów, żywych i tych, którzy odeszli już z tego świata. Inskrypcyjne wezwanie modli-
tewne i formuła inicjalna inskrypcji nagrobnej, a ze znaków niewerbalnych krzyże 
nagrobne, nagrobna rzeźba figuralna i nagrobne znaki plastyczne są zatem nośnikami 
pamięci o ideowej wspólnocie żywych i umarłych [J. Kolbuszewski, 1996, s. 30]. 
Indywidualnym przejawem tej wspólnotowej pamięci jest ujawniająca się w ideowym 
programie nagrobka pamięć o zmarłym w modlitwie. I ta cecha najgłębiej łączy 
współczesne cmentarze wiejskie z dawnymi cmentarzami przykościelnymi. 
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Summary 

The topic of the article are the gravestone  inscriptions  in the parish cemetery in 
Loje in the deanery of Jedwabne in the diocese of Łomża and the way they serve the 
function of the media of the memory about the dead. In the first part of the article 
there is a detailed analysis of the relations between the inscriptions and other media 
of the memory about the dead such as space structures of the cemetery, gravestones, 
crosses, sculptures, gravestone artistic signs, grave photography and the cemetery 
vegetation. In the second part, the structure of gravestone inscriptions of the cemetery 
in Loje and its commemorative function have been discussed. The memory about the 
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dead- in a different way- is recorded with all the components  of the gravestone in-
scriptions, both the obligatory ones (an initial formula,  basic onomastic data, the 
information about the time of life and death and the prayerful appeal) and the op-
tional ones (additional onomastic data, additional biographical information, the in-
formation about the family tomb, the information about the circumstances of the 
death, the information about the founder of the gravestone and the poetic epitaphs).  
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Realizacje samogłosek nosowych  
w kwestionariuszach Georga Wenkera 
z obszaru wschodnich Mazur 
 
 

Georg Wenker (1852–1911) był inicjatorem opracowania Niemieckiego atlasu 
językowego. W związku z tym ułożył 40 zdań, które należało przetłumaczyć na 
miejscową gwarę. W przypadku nieużywania gwary niemieckiej wymagane było 
napisanie tych zdań w odmianie lokalnej danego języka. Dlatego że na terenie Rze-
szy Niemieckiej występowały mniejszości narodowe i etniczne, zdarzały się zapisy 
w języku polskim, łużyckim, litewskim w ich odmianach regionalnych i gwarowych. 
W ten sposób fragmentarycznie został utrwalony także stan dialektów polskich, m.in. 
na Mazurach i Warmii – wówczas Prusach Wschodnich w okresie, kiedy rozpoczęła 
się dominacja języka niemieckiego na tym obszarze i wycofywanie z użycia polsz-
czyzny. Ankiety bowiem były wypełniane w latach osiemdziesiątych XIX wieku 
(1879/80, 1887), kiedy weszły zarządzenia o usuwaniu języka polskiego ze szkół  
i świątyń w Prusach Wschodnich. 

Na podstawie ankiet G. Wenkera jest możliwe, przynajmniej w przybliżeniu, 
wskazanie cech dialektalnych, które ówcześnie na omawianym terenie występowały. 
Oczywiście takie założenie powinno być obwarowane kilkoma zastrzeżeniami. Ma-
teriał z kwestionariuszy to specyficzny zbiór, nakierowany na wychwycenie cech 
fonetycznych, ale w języku niemieckim. Zapisy nie były sporządzane przez profe-
sjonalistów, a więc nie wszystkie wyznaczniki gwary odnotowano precyzyjnie  
i jednoznacznie. Mimo tych ograniczeń, dzięki tłumaczeniom nauczycieli, można 
przedstawić cechy charakterystyczne XIX-wiecznego systemu gwarowego. Przyję-
cie takie punktu widzenia jest możliwe dzięki skonfrontowaniu późniejszych danych, 
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pochodzących od profesjonalistów, którzy przeprowadzili badania w latach pięćdzie-
siątych i sześćdziesiątych na Mazurach i Warmii.  

Przedmiotem omówienia są wyrazy, w których występują samogłoski nosowe  
z 80 kwestionariuszy z ówczesnych powiatów: ełckiego, gołdapskiego i oleckiego1. 
Z powiatu gołdapskiego są zaledwie dwa kwestionariusze, gdyż na tym terenie od 
dawna dominował język niemiecki.  

W gwarach polskich samogłoski nosowe w wygłosie zachowują nosowość lub 
są denazalizowane. W omawianym materiale tylna samogłoska nosowa na końcu 
wyrazu jest zapisywana z nosowością lub bez niej.  

W zapisach przeważa niezaznaczanie nosowości samogłoski ą na końcu wyrazu 
(co sugeruje zdenazalizowany typ wymowy w wygłosie): furaio (furajó, furaió) ‘fu-
rają – latają, unoszą się w powietrzu (o liściach)’ – 7, 15, 38, 48, 74; kǔcharko ‘ku-
charką’ 19; lataio ‘latają’ 5, 8, 19, 28, 30, 33, 49, 60, 67, 68, 77; leco (leczo, lecʒo, 
letʒo) ‘lecą’ 46, 47, 51, 78, 70, 75, łysko (z łisko) ‘łyżką’ 49, 54; nowo ‘nową’ 2, 4, 
6, 7–12, 15, 18, 19, 24, 26, 28, 31, 33, 37, 38, 46, 47, 51, 55, 56, 57, 66, 70, 73–78; 
pokąsaio ‘pokąsają’ (pokonsaio, sakonʃo, ukąsaio, ukońƶo, zakąsaio, zakąs`aio, za-
kąsajo, zakąso, zakąszaio, zakąszo, zakąʃʒaio, zakonzo, zakązo, zakonsaio) 2, 5, 7, 8, 
15, 18, 19, 26–28, 33, 37, 38, 47, 49, 51, 68, 74, 75, 77, 78; szczotko ‘szczotką’ (oraz 
m.in. scʒotko, sczotko, Iscotko, z czotko, ʃčotko, szczotko, scƶotko, ʃcʒotko sczotko, 
śczotko, sciotko, scotko, sʃƶotko, ʃcʒotkó, Iscotko, scotko, sczotko) 1, 2, 4–9, 11–13, 
15, 18, 19, 24, 26–28, 30, 31, 33, 36–38, 44–51, 53, 56, 57, 60, 62, 64, 68, 70, 73–75, 
77, 78, 80; wiewaio šie (wiewaio śię) ‘wiewają się – unoszą się’ 2, 29; warzącho 
(warzoncho, warzącho, Warącho, Warziąchsio, warzongchwio, warƶącho, warʒoc-
hwio, warziącho, warschoògcho, Warząchio, Warzęcho, warziąchio, warziąwio, 
warƶoncho, warzonchwio, warʒącho, warʒąchio) ‘warząchwią’ 2, 4, 6–9, 11, 12, 15, 
18, 24, 26–29, 31–33, 38, 44–47, 50, 51, 56, 57, 60–63, 68, 70, 73–75, 77, 78; zabijo 
‘zabiją’ 70; za sciopio (zasˇcˇypio) ‘zaszczypią’ 34, 46; ƶaƶro (zazro) ‘zażrą – zeżrą’ 
12, 66.  

Sugerowany grafią brak nosowości na końcu wyrazu dla tylnej samogłoski na 
tym terenie może mieć różne przyczyny. Po pierwsze trzeba uwzględnić oddziały-
wanie polskich gwar Suwalszczyzny i Podlasia, charakteryzujących się denazalizacją 
ǫ w wygłosie. Po drugie niewykluczony jest tu wpływ języka niemieckiego, w któ-
rego systemie wokalicznym nie ma tego typu samogłosek. 

Równie często samogłoska przednia w materiałach dostarczonych przez nauczy-
cieli nie ma oznaczonej nosowości na końcu wyrazu: chce (chcze) ‘chcę’ 15, 51, 70, 
73; biie ‘biję’ 1, 29, 56; c`ie (cˇie) 1, 19, 24, 27, 44, 78; gre ‘grę’ 1; nowine ‘nowinę’ 
1, 27, 72; łąke (łonke, Lonke, łońkie, łònkie, łónke) ‘łąkę’ 1, 2, 6, 7, 17, 18, 24, 27, 
29, 32, 33, 37, 56, 73, 74, 21. 

W jednym z wyrazów w kilku ankietach zapisano przednią samogłoską zamiast 
tylnej na końcu wyrazu: historią ‘historię’ (hystoryą, hystorią, Historią, historyią, 
__________ 
 
1 Oryginały ankiet znajdują się w archiwum Niemieckiego atlasu językowego w Marburgu. 
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historyą, itp.) 3, 5, 10, 16, 20, 22, 24, 30, 42, 45, 55, 58, 59, 65, 67–69, 71, 76, 77, 80. 
W przypadku tego wyrazu są zapisy, które sugerują, że możemy mieć do czynienia  
z cechą gwarową, polegającą na tym, że samogłoska przednia bywa odnosowiona  
i ulega rozszerzeniu: Hӱʃtorӱia ’historię’ 9, hÿstorÿa 60. 

Nie brakuje też ortograficznych zapisów samogłoski tylnej na końcu wyrazu, 
wskazujących być może na ogólnopolski typ wymowy: furayą (furaią, furaió, furają) 
1, 36, 37, 43, 48, 52, 57, 73, 79, 80; lecą (leczą, latają, lataią, lätäją) – p. 3, 4, 9–14, 
16, 17, 18, 20–24, 26, 31, 32, 34, 35, 39–42, 44, 45, 53–56, 58, 59, 61–66, 69, 71, 72, 
76; łiską 65; nową 1, 3, 13, 14, 16, 17, 20–23, 29, 30, 32, 39, 40, 42, 53, 54, 58–65, 
67, 69, 71, 72, 76, 79, 80; pławią się 25; warząchą (warząchwią, warzągwią, wärƶ-
ąchą, warząsią, warząchią, wärƶąchwią, warziochą, warzonchą, warżuchwią) 1, 3, 5, 
10, 13, 14, 16, 17, 20–23, 25, 30, 34, 35, 39–42, 52, 53, 55, 58, 59, 64, 66, 71, 72, 76, 
80; wiewaią się 50; pokąsaią (kąsają, pokąszaią, pokonsają, pokonszaią, ukąsą, ukón-
szą) 3, 24, 29, 31, 32, 53, 56, 58,73; saszczpią 76, 40, 41; szczotką (czotką, ʃcotką, 
scotką, sczotką, szcotką, szczątką, ʃzczodką, ʃzczotką, szotką, z cotką, z scotką)  
3, 10, 14, 16, 17, 20–23, 25, 29, 32, 33–35, 39–43, 52, 54, 55, 58, 59, 61, 63, 65–67, 
69, 72, 76, 79; zadaią 72, zadrą 10, zadziobią 21, zagąsaią 63, zagryzą 25, 35; zaką-
saią (zakąʃaią, zakąsają, zakąsayą, zakąsą, zakąsʃą, zakąszaią, zakąszają, zakąśaią, 
zakąśaią, zakonsaią, zakonʃzaią) 1, 11, 13, 16, 17, 20, 22, 30, 36, 39, 42, 43, 50, 52, 
54, 55, 60–62, 67, 69, 71, 80; zaszczypią (zasczypaią, zascypią, ƶascƶpaią, zaʃčӱp-
ią) 9, 14, 44, 45, 59) ʒakąnʃą 79; ʒakąʒaią 4; zezrą 23, zgryzą 64. Rzecz jasna, że 
utożsamienie ortograficznego oddania głoski z ogólnopolskim typem wymowy może 
okazać się pewnym nadużyciem metodologicznym. Jednak nosowej wymowy sa-
mogłoski tylnej w wygłosie na tym terenie nie powinno się wykluczyć, gdyż syn-
chronię wokaliczną w wygłosie samogłoski tylnej, aczkolwiek sporadycznie, po-
świadczono w późniejszych badaniach [Ściebora 1971: 24]. 

Również nierzadko podawano zgodnie z zasadami ortografii przednią samogło-
skę na końcu wyrazu, np.: butelkę (butelkię) 76, 80; cˇię ‘cię’ 20; łąkę (łonkę) 43, 52, 
61; chcę 3, 10, 35, 41, 52, 60, 69, 76; łąkę 43, 60, 76; wodę 39–42, 52, 57, 59, 64, 
67–69, 71, 72, 76, 77, 80; zimę 44, 45, 69, 76, 80. 

Według danych z późniejszego okresu, tzn. lat pięćdziesiątych XX wieku,  
w wygłosie samogłoski nosowe, zarówno tylna, jak i przednia, konsekwentnie ulega-
ją odnosowieniu [Basara 1987: 32]. Taką rozbieżność wobec materiałów Wenkera 
można tłumaczyć tym, że tylko niektórzy zapisujący uświadamiali sobie tę inność 
związaną z wymową wobec normy ogólnopolskiej. Inna kwestia, to sprawa roz-
chwiania artykulacyjnego w zakresie tych samych samogłosek. Z różnymi waha-
niami w tym zakresie można się spotkać nawet w odniesieniu do jednostkowego 
użytkownika języka. Ponadto zapewne w niektórych przypadkach, jeśli chodzi  
o XIX-wieczne dane, zadziałał mechanizm przyzwyczajenia do zapisu ortograficz-
nego.  
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W kilku ankietach wypełniający zapisali samogłoski nosowe (przednią i tylną) 
przed szczelinowymi jako realizowane asynchronicznie. Tę cechę odnotowano  
w kilku kwestionariuszach: p. 6 –gensy, s niensem, zakonsało; p. 7 – gensẏ, zakon-
saio, zmiensem ‘z mięsem’ p. 12 – z niensƶem; p. 19 – Gensˇi, pokonsaio, znensem; 
p. 27 – z’ niensˇʃem; p. 28 – z niensem; p. 30 – z niensem; p. 51 – pokonsio, z mien-
siem; p. 53 – pokonsają; p. 58 – ukónszą; p. 74 – gensẏ, zakonsaio, zmiensem. Zde-
komponowanej artykulacji mogło towarzyszyć zwężenie samogłoski ustnej: p. 75 – 
Ginsie, p. 47 – Ginschi ‘gęsi’.  

Nosowość konsonantyczna przed spółgłoskami szczelinowymi wyróżniała na-
wet kilkadziesiąt lat później północno-wschodnie powiaty mazurskie – piski, mrą-
gowski, giżycki, ełcki, olecki [por. Doroszewski, Koneczna, Pomianowska 1956: 
123; Ściebora 1971: 19 – zawiera materiały zbierane w latach 50. XX w.]. Dekom-
pozycję w omawianym sąsiedztwie głosek potwierdzają także na przykład teksty 
gwarowe spisane w latach pięćdziesiątych XX wieku w Borawskich w powiecie 
oleckim [Nitsch 1955: 69]. 

Jeden zapis z p. 49 – gęnszy może być egzemplifikacją gwarowej wymowy, któ-
ra jest stanem pośrednim między artykulacją wokaliczną a konsonantyczną (utrzy-
manie rezonatora nosowego przy jednoczesnej artykulacji szczelinowej w jamie 
ustnej). Taki typ wymowy pojawiał się w latach pięćdziesiątych XX wieku na War-
mii [Ściebora 1971: 17]. 

W pozostałych ankietach zapisano samogłoski nosowe według reguł ortogra-
ficznych: gęsi 1, 3, 10, 13, 14, 16, 17, 20–24, 35, 36, 38–42, 44, 45, 50, 52, 54, 59, 
61, 63, 64, 66, 67, 69, 71, 72, 76, 79, 80); z mięsem 2, 3, 8, 11, 16, 23, 25, 29, 31, 32, 
34, 35, 42, 46, 53, 55, 59, 62, 64, 68, 71, 75, 80; z mięsiem 66; z mięszem 5, 13, 20, 
24, 38, 39, 60, 67, 69, 76; ƶ mięsƶym 43; z nięsem 61; zmięsym 78; zakąszaio 5, 38; 
zakąszaią 22, 50, 67, 69. Można się więc spodziewać, że na omawianym terenie 
przeważa nosowość wokaliczna przed spółgłoskami szczelinowymi w śródgłosie. 

W omawianych kwestionariuszach wystąpiły zapisy, mogące wskazywać na 
wtórną nosowość: p. 1 – zoʃtąn, p. 16 – zaʃadząno, p. 17 – zmęcząne, p. 25 – ząny 
‘żony’, p. 43 – wyporowadząno, z ludząma; p. 63 – brąnątny ‘brunatny’, przez łąni-
kie ‘łąkę’, p. 79 – ʒakąnʃą, uznojąne ‘uznojone – zmęczone’. Są to unosowienia 
zawsze przed spółgłoską nosową, a więc mają charakter antycypacyjny, związany  
z upodobnieniami. Jednak taki zapis nie musi wskazywać na artykulację samogłoski 
nosowej, lecz stanowić hiperyzm ortograficzny notującego, który być może nie  
w pełni opanował prawidła pisowni polskiej. 

Analiza ankiet G. Wenkera pozwala na zauważenie tylko niektórych cech zwią-
zanych z realizacją samogłosek nosowych znanych gwarom na wschodzie Mazur. 
Nieprofesjonalni autorzy zapisów nie uwzględniali przecież rozmaitych niuansów 
artykulacyjnych, których można by się spodziewać na omawianym terenie. Jednakże 
niektórzy nauczyciele wypełniający ankiety wskazali na pewne ewidentne cechy 
fonetyczne, jak odnosowienie wygłosowej samogłoski tylnej, konsonantyczną no-
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sowość przed spółgłoską szczelinową. XIX-wieczny materiał w dużym stopniu ob-
razuje stan systemu wokalicznego potwierdzony w późniejszych badaniach prze-
prowadzonych przez wykwalifikowanych językoznawców. 
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Wykaz miejscowości objętych badaniami: 

1. Marlinowo (Marlinowen) 
2. Czarne (Czarnen) 
3. Borkowiny (Borkowinnen) 
4. Garbas (Garbassen) 
5. Judziki (Judziken) 
6. Plewki (Plöwken) 
7. Borki (Borken) 
8. Barany (Barannen) 
9. Olszewo (Olschoewen) 

10. Gordejki (Gordeyken) 
11. Krzyżewko (Krzyszewken ) 
12. Markowskie (Markowsken) 
13. Szczecinowo (Szczecinowen) 
14. Orzechowo (Orzechowen) 
15. Olecko Małe (Kl. Oletzko) 
16. Niedźwiedzkie (Niedzwetzken) 
17. Wilkasy (Wilkassen) 
18. Kałtki (Kaltken) 
19. Zawady Ełckie (Sawadden) 
20. Kukówko (Kukowken) 
21. Gąski (Gonsken) 
22. Gorło (Gorlen [Qulacken]) 
23. Piaski (Piasken) 

24. Przytuły (Przytullen) 
25. Kleszczewo (Kleszczewen) 
26. Szeszki (Seesken) 
27. Wierzbowo (Wierzbowen) 
28. Zanie (Sanien) 
29. Sikory Juskie (Schikorren) 
30. Płociczno (Ploczitznen) 
31. Świdry (Schwiddern) 
32. Babki Babki Gąseckie (Babken ) 
33. Puchówka (Puchowken) 
34. Iwaśki (Iwaschken) 
35. Marcinowo (Marcinowen) 
36. Milewo (Milewen) 
37. Kile (Kiehlen) 
38. Skomack Wielki (Skomatzko) 
39. Rogale (Rogallen) 
40. Grabnik (Grabnik) 
41. Królowa Wola (Krolowollen) 
42. Golubka (Gollupken) 
43. Zaborowo (Saborowen) 
44. Wysokie (Wysoken) 
45. Skomętno Wielkie (Skomentnen) 
46. Grądzkie Ełckie (Gronsken) 
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47. Koleśniki (Kolleschniken) 
48. Ginie (Gingen) 
49. Prawdziska (Prawdzisken) 
50. Rostki Skomackie (Rostken) 
51. Ogródek (Ogrodtken) 
52. Różyńsk (Rosinsko) 
53. Klusy (Claussen) 
54. Lipińskie (Lipinsken) 
55. Bartosze (Bartossen) 
56. Laski Wielkie (Gr. Lasken) 
57. Sordachy (Sordachen) 
58. Pisanica (Pissanitzen) 
59. Romanowo (Romanowen) 
60. Borzymy (Borzymen) 
61. Stożne (Stosnen) 
62. Regiel (Regeln) 
63. Kałęczyny (Kallenczynnen) 

64. Sypitki (Sypytken) 
65. Laski Małe (Kl. Lasken) 
66. Skrzypki (Skrzypken) 
67. Chochołki (Hellmahnen) 
68. Dąbrowskie (Dombrowsken) 
69. Wiśniowo Ełckie (Wischniewen) 
70. Kopijki (Goldenau) 
71. Krzywe (Krzywen) 
72. Lisewo (Lissewen) 
73. Bobry (Bobern) 
74. Borki (Adl. Borken) 
75. Miłusze (Mylussen) 
76. Ostrykół (Ostrokollen) 
77. Długosze (Dlugossen) 
78. Prostki (Prostken) 
79. Długochorzele (Dlugochorellen) 
80. Popowo (Popowen) 

 
 

Summary  
In this work have been discussed realizations of the nasal vowels occuring in the 

Polish dialects of the 19th century in Ełk County, Gołdap County and Olecko County 
(then Eastern Prussia). Materials come from questionnaires prepared to the German 
linguistic atlas by Georg Wenker from Marburg and filled in by local teachers. Un-
professional authors of the notes did not take into consideration various articulatory 
nuances which could have been expected on the discussed territory. However, some 
of the teachers filling the questionnaire indicated some evident phonetic features like 
for example denasalization of the back vowel or consonantal nasality before the 
fricative consonant. The 19th material largely illustrates the condition of the vocalic 
system confirmed in subsequent researches conducted by qualified linguists 
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Niniejszy artykuł stanowi trzecią cześć zamierzonej serii wydawniczej prezentu-

jącej tytułową problematykę w poszczególnych powiatach guberni łomżyńskiej. 
Dotychczas w druku dokonano prezentacji powiatów szczuczyńskiego i łomżyń-
skiego1. Z uwagi na omówienie w nich ogólnej problematyki związanej z poszcze-
gólnymi rodzajami aresztów nie będę niniejszym powracał do tego, przystępując od 
razu do omówienia stanu aresztów w powiecie wysokomazowieckim. 

Areszty detencyjne 
Do 1903 r. było ich w guberni łomżyńskiej trzy: szczuczyński na – 16 osób, 

ostrołęcki na zaledwie 5 osób i tykociński (w pow. wysokomazowieckim) na 7 osób. 
Po oddaniu do użytku Aresztu Zespolonego w Ostrołęce w 1903 r., przejął on m.in. 
funkcje miejscowego aresztu detencyjnego. 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 Wysokiego Mazowieckiego. 

Areszt tykociński 
Swymi korzeniami sięgał co najmniej 1823 r. o czym świadczyły zachowane 

księgi korespondencji (10 woluminów) obejmujące okres 1823–1852, które przejął 
__________ 
 
1 J. Gwardiak, Struktura organizacyjna, rozmieszczenie i funkcjonowanie aresztów w powiecie szczu-

czyńskim w okresie gubernialnym, [w:] Region grajewski w XIX wieku. Materiały z konferencji na-
ukowej; Grajewo 6 VI 2008 r. Łomża – Grajewo 2009, s. 69–86; Także: Struktura organizacyjna, roz-
mieszczenie i funkcjonowanie aresztów w powiecie łomżyńskim w okresie gubernialnym, [w:] Studia 
Łomżyńskie, t. XXI, Łomża 2010, s. 7–31. 
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przy obejmowaniu stanowiska nadzorcy aresztu Teodor Wojsław. Jednym z pierw-
szych nadzorujących areszt detencyjny w Tykocinie był Franciszek Szyszko, uro-
dzony w 1781 r.2. Po ukończeniu nauk w Siemiatyczach, przeniósł się do Jedwabne-
go, gdzie złożył egzamin w byłej podprefekturze powiatu biebrzańskiego i został 
nauczycielem szkoły elementarnej w Kolnie w 1808 r. z pensją – 90 rbs rocznie. Po 
roku pracy przeniósł się na stanowisko aplikanta w byłej podprefekturze powiatu 
tykocińskiego. Na terenie Tykocina zmieniał kilkakrotnie pracę, pracując jako „eko-
nom” lazaretu wojskowego, „miernik” przy magazynie wiejskim, sekretarz – ławnik 
w urzędzie municypalnym – do 1827 r., z uposażeniem 45 rbs. 

Przez następne prawie 25 lat (1827– do 19.X (1.XI) 1852 r.) pozostawał na sta-
nowisku nadzorcy aresztu detencyjnego z uposażeniem – 75 rb rocznie. W okresie 
sprawiania tego urzędu był skazany przez Sąd Kryminalny Guberni Płockiej i Augu-
stowskiej 7 (19) X 1846 r. na cztery miesiące aresztu za niedopełnianie obowiązków 
służbowych w rezultacie czego z aresztu uciekło czterech osądzonych: Józef Zdro-
dowski, Piotr Roszkowski, Felicjan Olędzki i Artur Wędrychowski, którzy zrobili 
wyłom w podmurówce. Pomimo wyroku Franciszek Szyszko pozostał na stanowi-
sku do czerwca 1852 r. Jednak już w lutym tego roku zwrócił się do gubernatora  
o przyznaniu mu emerytury. Z uwagi jednak na brak udokumentowania przepraco-
wanych lat 1808-1827 na różnych stanowiskach, sprawa przewlekła się aż po czer-
wiec 1857 r. gdy Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Duchownych przyznała 
emeryturę w wysokości 45 rb rocznie. W niespełna dwa lata potem (15/27 IV 1859 r.) 
F. Szyszko zmarł a wdowie przyznano dożywotnio świadczenie emerytalne w wy-
sokości połowy emerytury męża (22,50 rb) 

Kolejnym nadzorcą aresztu detencyjnego został we wrześniu 1852 r. Teodor 
Wojsław, syn Józefa i Franciszki Danowskiej, urodzony 20 marca 1807 r. we wsi 
Siwki gminy Michny w powiecie łomżyńskim3. 

Pobierał naukę u prywatnych nauczycieli. Potem przez 21 lat pracował jako 
ekonom w majątkach ziemskich na terenie gm. Szczebra oraz przez ponad 2 lata  
w folwarku rządowym Kibisze na co miał poświadczenie dzierżawcy Uszyńskiego. 
W dniu 20 X (1.XI) 1852 r. przejął on formalnie obowiązki nadzorcy aresztu (wię-
zienia) a wraz z nimi m.in. 24 woluminy akt poczynających się od 1823 r. Oddziel-
nym protokołem przekazano mu instrukcję więzienną oraz 6 par kajdan do nitowa-
nia, bez kłódek. Obejmując obowiązki podpisał deklarację, że nie należał do żadnych 
tajnych stowarzyszeń. 

Dosyć szybko okazało się, że nowy nadzorca w przeciwieństwie do swego po-
przednika niezbyt sumiennie spełniał swe obowiązki, oddawał się pijaństwu, a nawet 
został oskarżony o umyślne wypuszczenie z aresztu dwóch ważnych aresztantów.  

__________ 
 
2 APB, Komisja Woj. Aug. I Rząd Gub. Augustowski 1816–1866, 150 Akta osobiste Franciszka Szyszko 

dozorcy więzienia detekcyjnego w Tykocinie, k. 12–113. 
3 Tamże, syg. 152 Akta osobowe Teodora Wojsława dozorcy więzienia detekcyjnego w Tykocinie, k. 1–80 
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Z tego powodu podsędek odebrał od niego służbę przekazując ją stróżowi Karolowi 
Neumanowi. Wszczęte śledztwo mi potwierdziło jednak zarzutów o rozmyślne dzia-
łanie oraz nałogowego pijaństwa, w związku z czym ukarano go tylko naganą (3/15 
II 1854 r.). We wrześniu 1855 r. T. Wojsław złożył podanie o przeniesienie do 
Szczuczyna, gdzie w okolicy posiadał rodzinę, na stanowisko nadzorcy więzienia 
detencyjnego. Zgody nie uzyskał. 

W nocy z 10/11 (22/23) stycznia 1858 r. zbiegli z więzienia detencyjnego  
w Tykocinie trzej aresztanci: Kacper Ciborowski skazany na roty aresztanckie  
w Kazaniu skąd zbiegł i trudnił się kradzieżą, Wojciech Kalinowski – oskarżony  
o kradzież oraz Antoni Mierzwiński skazany przez Sąd Poprawczy w Pułtusku na 
zesłanie syberyjskie i ukrywający się w Tykocinie. Ucieczki dokonali wymienieni 
odrywając deskę parapetową, a następnie wyłamując mur pod oknem, który był spaja-
ny na glinę. Nie byli przy tym wbrew regulaminowi skuci, bo jakoby kajdany były za 
ciasne. Policjant Neuman pomimo obowiązku nie sprawdził czy wyznaczeni przez 
niego do pełnienia wart nocnych przy wejściu pełnili swe obowiązki. W rezultacie  
w wyniku zaniedbania obowiązków przez nadzorcę F. Wojsława doszło do ucieczki. 

Wszczęte śledztwo wykazało, że nadzorca często pił wódkę z aresztantami za-
niedbywająć obowiązki i łamiąc prawo. Miejscowy sąd zadysponował o niezwłocz-
nym zawieszeniu nadzorcy w obowiązkach, a sąd kryminalny wyrokiem z 28 maja 
(9 VI ) 1858 r. zwolnił go ze stanowiska i ukarał grzywną w wysokości 4 rbs.  

W drugim kwartale 1858 r. przebywało w więzieniu detencyjnym w Tykocinie 
łącznie 15 osób. Wszystkie wybyły w ciągu kwartału.  

Następnym nadzorcą więzienia z dniem 19 (31) VIII 1858 r. mianowany został 
Sylwester Szumiński, dotychczasowy kasjer i ławnik miejski w Tykocinie.  

Z protokołu przejęcia przez niego obowiązków wiadomo co na dzień 14 (26) 
VIII 1858 r. znajdowało się na stanie więzienia detencyjnego: 

1. Akta tylko bieżące dotyczące ewidencji więźniów w 1858 r., korespondencji 
oraz jeden egz. instrukcji więziennej z 1823 r.  

2. Utensylia: kajdany do nitowania bez kłódek – 6 par, sienniki płócienne – 6 
sztuk, poduszki – 6 sztuk, ręczniki płócienne – 4 sztuki, koce sukienne – 6 sztuk, 
miednice (szafliczki) do mycia – 2 sztuki, kubły mocne z drzewa dębowego – dwie 
sztuki, konewki sosnowe do wody – 2 sztuki, szafliczki dębowe z obręczami 
drewnianymi do jedzenia – 6 sztuk, łyżek drewnianych – 6 sztuk (brakowało), 
kociołków miedzianych do gotowania odnaleziono tylko – 1, brakowało dzbanka 
żelaznego oraz miedzianego czerpaka z rękojeścią.  

Według stanu wyposażenia aresztu z lat 1869 i 1871 w porównaniu do 1858 r. 
nastąpiło raczej tylko uzupełnienie brakującego wtedy sprzętu o miedziany kocioł, 
czerpak, żelazny dzbanek, 6 sztuk łyżek drewnianych. Było także o 4 sztuki więcej 



JANUSZ GWARDIAK 

 

126
____________________________________________________________________________________________________________ 

sienników i poduszek i o jedną sztukę mniej kajdan. Inwentarz zawierał także dane  
o dwóch podwójnych parach nar znajdujących się w dwóch celach4. 

Dane dotyczące ilości sprzętu potwierdzają, że od początku istnienia areszt de-
tencyjny w Tykocinie był niewielki, składał się z dwóch cel o pojemności 6–8 osób  
i rozmiarach: jedna 2,89 x 3,66 tj. 8,34 m2; druga 2,13 x 3,66 tj. 7,80 m2. Nie wiemy 
dokładnie, gdzie był zlokalizowany u zarania swego istnienia. Z dużym prawdopo-
dobieństwem można przypuszczać, że mieścił się cały czas w piętrowym, murowa-
nym budynku wynajmowanym u żydowskiej rodziny Gołdów. Z całą pewnością 
przed 1884 r. pomieszczenia te wynajmowano u Lejby Gołdy, następnie od 1884 r. 
od Moszka Gołdy za odpłatnością 70 rubli rocznie. Kontrakty były zawierane na 
okres trzyletni po czym kolejno przedłużane. Przy odnawianiu kontraktu w grudniu 
1891 r. rozszerzono go dodatkowo o wynajem trzeciego pomieszczenia mieszczące-
go areszt policyjny, cela w rozmiarach 1,95 x 4,34 tj. 8,42 m2 zwiększając opłatę 
dzierżawną do 100 rb rocznie. 

Czynione w latach osiemdziesiątych XIX w. próby przeniesienia aresztu deten-
cyjnego do innych pomieszczeń w Tykocinie skończyły się niepowodzeniem, gdyż 
według opini architekta powiatowego wskazywany alternatywnie obiekt poklasztor-
ny, w którym w czasie kwaterowania sztabu pułku mieścił się m.in. areszt wojskowy 
z zachowanymi kratami w oknach nie odpowiadał potrzebom z uwagi na małe roz-
miary cel, do których nie można było wstawić nar a ponadto były w nim źle roz-
mieszczone drzwi. Dostosowanie obiektu do nowych potrzeb wymagałoby znacz-
nych nakładów finansowych, a tych jak zwykle brakowało. Z podobnych względów 
nie uwzględniono także przeniesienia aresztu do budynku Banku Polskiego. Innych 
obiektów w Tykocinie nie znaleziono. Areszt pozostał więc w starym budynku po-
mimo że burmistrz wskazywał, że nie nadaje się on dla tych celów z uwagi na duże 
zniszczenie z powodu wieloletniego braku remontów co ma z kolei związek z licz-
nymi ucieczkami aresztowanych5. 

Pomimo zasłużeń w styczniu 1894 r. przedłużono kontrakt najmu, tym razem  
z Wolfem Gołdą. Stan ten przetrwał do końca istnienia aresztu detencyjnego w Ty-
kocinie czyli do 1907 r.  

Prawdopodobnie od reformy sądowej z 1876 r. bezpośrednio zarządzającymi 
aresztem detencyjnym w Tykocinie stawali się aktualnie urzędujący burmistrzowie, 
natomiast realny nadzór nad aresztantami spełniał etatowy strażnik (do stycznia 1885 r. 
Paweł Sitkowski). 

Pod koniec 1885 r. burmistrz Wyszomirski i będący od lutego tego roku straż-
nikiem Jan Dzieniszewski oskarżeni zostali w raporcie starszego strażnika ziemskie-
go odcinka tykocińskiego Tarasiuka o samowolę wobec aresztantów przejawiającą 
__________ 
 
4 APŁ, ZPM 1351 O najmie pomieszczenii dla detencjonnogo aresta i policejskogo, k. 24 
5 Tamże k. 8–18, syg. 1243 O najmie pomieszczenija dla detencionnogo i policejskogo arestow na  

1884–1884 god., k. 2,7, 15–16, 21; syg. 1758 O najmie pomieszczenija dla detencj. i polic. arestow  
w gor. Tykocinie k. 2–7. 
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się m.in. w łagodzeniu rygorów aresztu poprzez wypuszczanie aresztantów do miasta 
po zakupy, zwalnianiu Żydów na szabas do domów. Wyjaśnieniem sprawy zajął się 
urząd gubernialny i prokuratura. Aczkolwiek z wyjaśnień Jana Dzieniszewskiego 
wynikało, że oskarżanie go przez Tarasiuka podyktowały względy osobiste – chęć 
zemsty za przerwanie mu udostępnienia aresztu do licznych schadzek z kobietami ze 
wskazaniem na konkretne przypadki, to jednak władze nie przyjęły tych argumentów 
uznając oskarżenie za zasadne. Burmistrza przeniesiono na takie same stanowisko do 
Nasielska, a stróż od lutego 1886 r. stracił pracę a po nim obowiązki przejął Mikołaj 
Żukowski. Postanowiono decyzją urzędu gubernialnego z 1887 r. postawić obu 
przed Sądem Okręgowym w Łomży lecz brak danych o jego rozstrzygnięciu6. 

Niepokoje w areszcie detencyjnym w Tykocinie miały miejsce także w 1896 r. 
W styczniu tego roku zatrzymany za kradzież Roman Wasilewski, s. Kazimierza, 
spowodował awanturę, w rezultacie której porwał kajdany, wyłamał drzwi celi oraz 
podjął próbę wyłamania krat w oknie. 

Burmistrz chciał ukarać aresztanta obciążeniem go tylko kosztami zrobienia 
nowych kajdan, gdyż koszty remontu drzwi ponieść miał właściciel domu. Planował 
więc sprzedać posiadanie przez aresztanta zimowe palto wartości 2 rb. 

Zamierzał także zakuć aresztanta w kajdany nożne do czasu odprawienia go  
z aresztu. Nie mając pewności spytał prokuratora czy może to wykonać. Według 
prokuratora zakuć w kajdany można tylko na okres nocy, a najlepszym rozwiązaniem 
byłoby jak najpilniejsze odesłanie aresztanta do więzienia łomżyńskiego. Przez areszt 
detencyjny w Tykocinie w latach osiemdziesiątych – dziewięćdziesiątych XIX w. po-
mimo jego niewielkich rozmiarów przeszła stosunkowo duża ilość aresztantów. Gdy 
w 1881 r. imienny wykaz obejmował tylko 42 aresztantów to zachowane imienne 
wykazy dotyczące dziesięciu lat rozpiętych w okresie 1883 – 1898 wskazywały że 
rocznie w areszcie przebywało od 124, 145 aresztantów w latach 1883 – 1884 do 
488, 527 w latach 1892 – 1894. Średnia roczna wynosiła – 308 aresztantów. Według 
innych danych obejmujących trzynaście lat rozpiętych między 1884 a 1899 r. rocznie 
w areszcie przebywało w 1884 r. – 105 aresztantów, w latach 1886 – 1890 odpo-
wiednio 162, 146, 169, 298, 424 a w latach 1893 – 1899 odpowiednio: 467, 446, 
284, 303, 347, 202, 175. Średnia roczna wynosiła zatem 238 aresztantów. 

Na początku XX wieku, poczynając od 1901r. liczba aresztantów detencyjnych 
(112 osób) gwałtownie spadła, osiągając chwilowo wzrost do 281 w 1902 r. po czym 
spadła ponownie do poziomu 195 osób, a w 1905 r. do 120 osób. W 1906 r. nastąpił 
wzrost aresztantów do 309 osób po czym w pierwszym półroczu 1907 r. (przed 
przeniesieniem aresztu do Mazowiecka) spadł do 101, a w ciągu roku do 116 osób7. 

__________ 
 
6 Tamże, syg. 4248 Ob oswobożdenii iz pod aresta suprugow Srula i Rochli Choińskich i woobszcze  

o bezporiadkach w Tykocińskom Detencjonnom Arestie 1885–1887, k. 1,3, 14–16; syg. 1270 O ra-
schodach, k.10; syg. 1311 Ob otkryti kredita k. 21 

7 Tamże, ZPM 4146 O statistike arestantow k. 92–93; 1213 k.16–21; 1241 k. 5–13; 1311 k. 20–25; 1270 
k. 9–16; 1331 k. 2–7, 1383 k. 6–11; 1459 k. 22–30, 53–54; 1507 k. 15–24; 1570 k. 26–30; 1615  
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W tym okresie dojrzewał już zamysł zlikwidowania aresztu detencyjnego  
w Tykocinie, którego istnienie tu z uwagi na koszty utrzymania, malejące potrzeby, 
prymitywne warunki egzystencji, a z drugiej potrzebę usprawnienia organizacyjnego 
w oparciu o siedzibę powiatowych władz administracyjnych w Wysokiem Mazo-
wieckiem nie było uzasadnione. 

Urząd Gubernialny w Łomży poinformował Naczelnika Powiatu Mazowiec-
kiego, że tykociński areszt detencyjny z dniem 1 (14) stycznia 1907 r. będzie prze-
niesiony do Mazowiecka z jednoczesnym przekazaniem na to środków. Korespon-
dencja w sprawach likwidacyjnych toczyła się następnie między Naczelnikiem po-
wiatu a burmistrzem Tykocina. Ten ostatni sugerował potrzebę zachowania po-
mieszczeń po areszcie detencyjnym na rzecz aresztu policyjnego z wydzieleniem 
jednej celi dla przesyłkowych aresztantów i pozostawieniu pomieszczeń stróża wraz 
z zatrudnieniem stałej osoby na to stanowisko z wynagrodzeniem 180 rb rocznie. 
Radni Tykocina poparli 9 (22) listopada 1906 r. na piśmie swego burmistrza zazna-
czając, że Wolf Gołda – właściciel wynajmowanego na areszt pomieszczenia zgodził 
się utrzymać na dotychczasowym poziomie (100 rb) koszty wynajmu8. 

Brak całkowitej pewności na podstawie zachowanych źródeł, czy areszt detencyj-
ny przestał funkcjonować w Tykocinie od początku czy od drugiej połowy 1907 r. 
Areszt detencyjny w Mazowiecku zgodnie z decyzją gubernatora z września 1906 r. 
miał rozpocząć funkcjonowanie od początku 1907 r. po przeniesieniu z Tykocina. 
Istnieją pewne wątpliwości co do dotrzymania tego terminu, gdyż dopiero w czerwcu 
1907 r. wójt mazowiecki podpisał z miejscowym Żydem Szlomo Jeleniem umowę na 
budowę i oddania do użytku jeszcze w tym samym roku nowego budynku mieszczą-
cego siedem pomieszczeń aresztu (gminnego, podśledczego – detencyjnego oraz eta-
powego). Umowę dzierżawną zawarto na dziewięć lat do 1916 r. z wy-nagrodzeniem 
350 rb rocznie. Wykonawca wywiązał się terminowo z umowy i tzw. areszt śledczy 
nazywany także detencyjny zaczął funkcjonować od 15 (28) listopada 1907 r.  

Czy już od początku 1907 r. funkcjonował w starym pomieszczeniu wynajmo-
wanym od 1891 r. od mieszkańca Wysokiego Mazowieckiego Moczydłowskiego na 
siedzibę zarządu gminy i areszt, brak potwierdzenia w zachowanych materiałach. 
Nie wiadomo też ile pomieszczeń wynajmowano na ten areszt. Z pewnością w sta-
rym pomieszczeniu nie mogło być ich więcej niż dwie cele i pomieszczenie stróża. 
W nowym pomieszczeniu były dwie cele o rozmiarach 3,36 m x 1,98 m tj. 6,65 m2  

i jedna cela o rozmiarach 3,20 x 3,36 tj. 10,75 m2. Korytarz łączący posiadał wymia-
                                                                                                                       

k. 38–52; 1689 k. 35; 1715 k. 29; 1767 k. 34; 1808 k. 26–35; 5084 k. 35–62. Porównaj tamże:  
O miestach zakluczenija i soderzaszczichsja w onych arestach; syg. 1235–1884 r. k. 143–149; 1304  
– r. 1886, k. 74–80; 1327 – r. 1887 k. 77–81; 1357 – r. – 1888, k. 80–87; 1382 – r. 1889, k. 74–85; 1406 
– r. 1890, k 88–92; 1504 – r. 1893–1895, 4. 9–16, 37– 42, 64–71, 89–96, 116–123; 1865 – r. 1906, k. 3 
– 8;5167, Dostawlenija swedenii ob arestantach 1910–1911, k. 72; 5192 – r. 1913–1917 k. 31; 5300  
– r. 1915–1917 k. 25 

8 Tamże, ZPM 1851 O perewode detencjonnago aresta iz goroda Tykocina w pos. Mazowieck, k. 16,  
20–23, 31; 4952 
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ry 7,10 m x 1,82 m tj. 12,92 m2. Całość aresztu (łącznie z gminnym i etapowym) 
posiadała pojemność na 34 osoby w tym areszt detencyjny obejmował jedną celę 
pięcioosobową i dwie cele każda o pojemności powyżej pięć osób. Przy tym średnia 
dobowa aresztantów w 1909 r. wynosiła ogółem 12 osób (nie wiadomo ilu przypada-
ło na areszt detencyjny).  

Z fragmentarycznych danych za 1910 r. wiadomo, że na dzień 1(14) I 1910 r. 
aresztantów detencyjnych było 18, a 1(14) V tylko 6, zaś w ciągu całego roku – 216. 
W 1913 r. w areszcie przebywało 209, a w 1914 r. 158 aresztantów. 

Bezpośrednio zarządzającym aresztem (smotritiel – nadzorca) był wójt, który 
otrzymywał za ten dodatkowy obowiązek 30 rb rocznie. Funkcję pisarza aresztu 
spełniał pisarz gminny otrzymujący wynagrodzenie 150 rb rocznie. Aresztantów 
pilnowali dwaj stróże otrzymujący po 180 rb rocznie w tym jeden z kasy państwo-
wej, a drugi z kwot uzyskanych z nakładanych przez sądy grzywien. W 1908 r. stró-
żami aresztu byli: Władysław Majtkowski i Władysław Grochowski, a w 1913 r. 
Józef Grabowski już z wynagrodzeniem 240 rb rocznie9. 

Areszt policyjny miejski w Tykocinie 
Z uwagi na utratę przez powiatowy Mazowieck praw miejskich, jedyny w po-

wiecie areszt miejski mieścił się w Tykocinie. Co najmniej od stycznia 1891 r. aż do 
1915 r. mieścił się on obok aresztu detencyjnego w murowanym budynku nr 118 
dzierżawionym od żydowskiej rodziny Gołdów. Areszt stanowiła jedna cela o wy-
miarach (z 1886 r.) 4,95 m x 4,34 m tj. o powierzchni 21,48 m2 pojemności 8 osób, 
która to pojemność przetrwała do 1907 r., gdy areszt detencyjny przeniesiony został 
do Mazowiecka, a dwie cele przejęte po nim rozszerzyły do trzech cel dla 15 osób 
pojemność aresztu policyjnego. 

Od 1906 r. trwały przetargi między burmistrzem Tykocina, naczelnikiem po-
wiatu oraz urzędem gubernialnym w sprawie finansowania aresztu policyjnego, gdyż 
władze miejskie (radni) uchwalili, że z własnej kasy mogą wyasygnować tylko 100 
rb na najem pomieszczeń pod areszt, natomiast pozostałe koszta w wysokości 378,30 
rb (w tym wynagrodzenie stróża), od 1907 r. winien ponieść skarb państwa,  

Urząd gubernialny wyjaśniał, że po przenoszonym do Mazowiecka areszcie de-
tencyjnym pozostanie pościel, sprzęt, naczynia, natomiast zatrudnienie stróża mogło 
być rozwiązane poprzez odjęcie jednego etatu z przenoszonego aresztu. Innych wy-
datków z kasy państwowej miało nie być.  

Pewnym rozwiązaniem mogłyby być ewentualne środki z grzywien nakładanych 
przez sądy gminne gdyby w areszcie mogli odbywać wyroki skazani przez taki sąd. 

__________ 
 
9 Tamże, k. 83 – 86; syg. 5167 Dostawlenije swedenii ob arestantach soderżaszczichsja w mestach za-

kliuczenija i arestam 1910 – 1911 k. 26 , 28, 37; syg. 5086 O wydacze żałowanija nadziratielam deten-
cjonnych arestow w pos. Mazowieckie i gor. Tykocinie za 1908 g. k. 5 – 6, 12 – 13, 31, 35 – 36, 41 – 
42; syg. 5205 O wydacze żałowanija dosmotrszczykom arestow 1913 – 1917, k.10 – 11; APB, ŁGP 
1371 k. 33 
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Dnia 20 V (2 czerwca) 1906 r. około godziny 18.00 zaistniał znaczący fakt  
z udziałem stróża aresztu Jana Langdy charakteryzujący pozycję Rosjan w hierarchii 
społecznej. Tego dnia wspomniany stróż przechodząc przez plac miejski zauważył 
pijanego i nieznanego sobie mężczyznę szarpiącego się i ubliżającego posłańcowi 
magistrackiemu Józefowi Korpaczewskiemu. Chwycił pijanego za klapy i uderzywszy 
kilkakrotnie (do czego się przyznał) zaciągnął go do aresztu, w którym przesiedział 
około godziny po czym został zwolniony przez burmistrza natychmiast gdy ten dowie-
dział się o zajściu, oraz że aresztowanym został Rosjanin Jegor Martynow z powiatu 
dwińskiego, witebskiej guberni, prowadzący prace ziemne w majątku Stelmachowo. 

Przy zwolnieniu z aresztu Jegor Martynow oskarżył stróża o zabranie mu 25 rb, 
które miał w kieszeni ubrania, które w tym miejscu było rozerwane. Stróż do tego 
nie przyznał się. Jak było naprawdę nie ustalono, chociaż prawdopodobna była utrata 
pieniędzy przez pijanego wcześniej, przed aresztowaniem. Konsekwencje poniósł 
stróż, który następnego dnia został zwolniony ze służby przez burmistrza za samo-
wolne osadzenie w areszcie Rosjanina chociaż tłumaczył się że zrobił to dla jego 
dobra chcąc mu dać nocleg do otrzeźwienia. Z kolei urząd gubernialny decyzją z 21 
grudnia 1906 r. (3 stycznia 1907 r.) skierował sprawę stróża do rozpoznania przez 
Sąd Okręgowy. Kolejnym stróżem w areszcie był aż do 1915 r. Franciszek Choiński.  

Przez tykociński areszt policyjny przechodziło w ciągu roku stosunkowo nie-
wielu aresztantów. W pierwszym półroczu 1907 r. było ich 55 i spędzili oni tu 153 
doby. W drugim półroczy 1907 r. liczba aresztantów jeszcze spadła i wynosiła 46. 
Średnio miesięcznie w areszcie przebywało od 4 (czerwiec, grudzień) do 15 (kwie-
cień) aresztantów. Jednak już w 1910 r. tylko na dzień 1 (14) czerwca przebywało  
w areszcie 45 aresztantów w tym 5 (11,11%) kobiet. Zdecydowana większość, bo 38 
(84,44%) osób przebywało w areszcie z postanowień i wyroków Sądów Pokoju. Nie 
mając pełnych danych łatwo jednak wyciągnąć z powyższego stanu fałszywe wnio-
ski uogólniające o zdecydowanym wzroście aresztantów. Nie przemawiają za tym 
chociażby notowania aresztantów na dzień 1 (14) I czy 1 (14) V 1910 r. gdy  
w pierwszym przypadku areszt był pusty, a w drugim przebywało w nim tylko 
dwóch aresztantów. W sumie w tym roku w areszcie przebywało 216 aresztantów  
w tym 28 (12,96%) kobiet. W 1913 r. przez areszt policyjny w Tykocinie przeszło 
209 osób w tym 36 (17,22%) kobiet, a w 1914 r. 158 w tym 24 (15,18%) kobiet. 
Zarówno w powyższych jak i wcześniejszych latach przez Tykociński areszt policyj-
ny przechodziła mniejsza liczba aresztantów niż chociażby przez areszty gminne  
w Mazowiecku czy w Sokołach10. W powiecie mazowieckim na 10 gmin areszty 
__________ 
 
10 APŁ, ZPM 1304 O miestach zakliuczenija i soderżaszczychsja arestantach w 1886g, k. 44; 1758  

O  najmie pomieszczenija dla detencjonnogo i policejskogo arestow w gor. Tykocinie, k. 2 – 7; 1851  
O perewode detencjonnago aresta iz goroda Tykocina w pos. Mazowieck, k. 16, 20 – 23, 31, 49, 52; 
5028 Po obwinieniju storoża aresta pri tykocińskom areste Iwana Langdy w zakliuczeniji w arest Jegora 
Martynowa, k. 1, 6 – 7; 5084 O wozwrate izderżek po sodzierżaniju arestantow w tykocińskom areste 
w 1907 g., k. 35 – 39, 42 – 45, 59 – 62; 5167 Dostawlenie swedenii ob arestantach soderżaszczichsja  
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gminne znajdowały się na stałe tylko w Mazowiecku i Sokołach a tymczasowo  
w Klukowie i Szepietowie ( z siedzibą w Dąbrowie Wielkiej).  

Areszt gminny w Wyskiem Mazowieckiem 
Z okresu jego funkcjonowania w latach 70–ych – XIX w. zachowały się tylko 

nazwiska dwóch stróży z 1877 r.: Józefa Gronglewicza i Szlomy Jelenia.  
Areszt mazowiecki służył jednocześnie gminom Klukowo i Stelmachowo, które 

z tego tytułu świadczyły pieniężnie na jego utrzymanie w tym Klukowo w 1886 r.  
i 1887 r. – 188,56 rb, Stelmachowo w 1884 – 1885 r. i 1888 r. – 313,62 rb. z czego 
na poszczególne stany przypadało (w zależności od ilości zatrzymanych): obszarnicy 
(pomieszcziki) – 113,57 rb., szlachta – 54,70 rb., drobni posiadacze – 1,67 rb., chłopi 
– 143,68 rb. Wynikające z powyższych liczb proporcje faktycznie oddają społeczny 
przekrój społeczeństwa na tym terenie także w odniesieniu do aresztantów wśród 
których osoby pochodzenia szlacheckiego stanowiły ok. 54% zaś chłopi – ok. 46%. 

Być może między innymi z takiego składu społecznego aresztantów a nie tylko 
faktycznego stanu rzeczy, wynikały gdzie indziej raczej niespotykane skargi aresztan-
tów na wyżywienie. Brak danych o okolicznościach, które spowodowały skargi. Mu-
siały jednak być one o publicznym zasięgu skoro wójt mazowiecki 10 (22) I 1884 r. 
składał naczelnikowi powiatu raport wyjaśniający, który z braku innych danych trudno 
ocenić. Wynikało z niego, że wyżywienie aresztantów było systematyczne, zgodne  
z obowiązującymi normami i nikt przeznaczonych na ten cel pieniędzy nie wykorzy-
stywał dla prywatnych celów. Wójt potwierdzał jednakże, że nie wydawano posiłków 
aresztantom, wobec których nie było decyzji o zatrzymaniu ze strony upoważnionych 
osób, gdyż obawiał się on późniejszych kłopotów z rozliczeniem pieniędzy.  

W ten sposób niejako wójt pozostawił materialny dowód na istnienie przypad-
ków samowolnego, bezprawnego zamykania i przetrzymywania w areszcie pewnej 
liczby osób. Domyślać się tylko można że samowoli takiej dopuszczali się najczę-
ściej strażnicy ziemscy dla własnego interesu, wykazania się władzą bądź też z na-
mowy osób, na których im zależało. 

O innych skargach aresztantów mazowieckich zachowały się dane z 1910 r. Dnia 
13 (26) października tego roku aresztant Antoni Nowiński obwiniony o rozbójniczy 
napad na dom Sury Węgierko, złożył na adres gubernatora prośbę o wyrażenie zgody 
na palenie tytoniu w celi. Gdy w miesiąc potem wizytował areszt prokurator na powiat 
mazowiecki – Melwil, aresztant poskarżył się mu, że nie otrzymał odpowiedzi na swo-
ją prośbę. Po sprawdzeniu przez prokuratora okazało się że zarządzający aresztem 
pisarz mazowieckiej gminy nie nadał urzędowego biegu skardze. Tym razem jednak 
odpowiedź otrzymał szybko, że instrukcja o znajdujących się pod strażą zabrania pale-
nia tytoniu w celach i szybko został odesłany do więzienia łomżyńskiego.  

                                                                                                                       
w miestach zakliuczenija i arestam, k. 26 – 31; 5192 Dostawlenije raznago roda swedenii ob arestach  
i soderiaszczychsja w takowych arestantach, k. 27,31. 
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W czasie tej samej wizytacji inny aresztant Aleksander Dmochowski poskarżył 
się, że nie wydano mu na noc siennika w przeddzień wizyty prokuratora. Po wyja-
śnieniu okazało się, że areszt dysponował tylko 21 siennikami a skarżący się znalazł 
się w nim jako 22. Wójt wyjaśnił, że konieczne jest uszycie 12 sztuk sienników by 
zaspokoić podstawowe potrzeby w tym względzie i wyeliminować sytuację jaka 
zdarzyła się skarżącemu aresztantowi. Jednakże od świadomości potrzeb do ich za-
spokojenia zawsze był olbrzymi dystans. 

Nie tylko aresztanci, ale także władze i instytucje bezpośrednio współpracujące  
z aresztem mazowieckim, w tym szczególnie więzienie łomżyńskie, miały pod jego 
adresem wiele zastrzeżeń dotyczących głównie braku dyscypliny, nie przestrzegania 
regulaminów, w rezultacie czego dochodziło do licznych ucieczek aresztantów  
z samego aresztu jak również w trakcie ich konwojowania m.in. do więzienia, upija-
nia się aresztantów i konwojujących. Między innymi 15 (27) VIII 1897 r. do więzie-
nia łomżyńskiego konwojent Jeleń dostarczył kompletnie pijanych aresztantów  
z Mazowiecka, którzy przy przyjmowaniu do więzienia naruszali ciszę i porządek 
więzienny. W związku z tym, że sytuacja taka powtarzała się już wielokrotnie (m.in. 
w listopadzie 1896 r. przyprowadzono dwie pijane aresztantki) pod konwojem 
wspomnianego Jelenia oraz Jana Jasińskiego, naczelnik więzienia informując o tym 
naczelnika powiatu mazowieckiego, zwracał się o pociągnięcie winnych do odpo-
wiedzialności. Ukarano jednak innego konwojenta oraz zwolniono z funkcji stróża 
aresztu Jana Jasińskiego. W grudniu 1899 r. odprawiono do więzienia z Mazowiecka 
aresztantkę Maliszewską. Z dokumentów dostarczonych do więzienia wynikało, ze 
była konwojowana przez dwóch stróży gdy faktycznie był tylko jeden. Aresztantkę 
dostarczono też zamiast pieszo to podwodą.  

Ciekawą aresztantką była w 1900 r. Eustafia Giejsztor córka Jakuba i Konstan-
cji, szlachcianka, panna, lat 19, wyznania prawosławnego, z Mazowiecka. Zamiesz-
kiwała ona przy ulicy Piwnej 3 gdzie pracowała prawdopodobnie jako szwaczka. Za 
uczestnictwo 16 (28) IV 1900 r. w demonstracji robotniczej w Warszawie w Alejach 
Ujazdowskich, została 28 IV (10. V) tego roku aresztowana i wysiedlona z Warsza-
wy na okres co najmniej pół roku po czym etapem przesłana do Mazowiecka. Tu 
została zwolniona z aresztu i objęta tajnym nadzorem policji. 

Areszt gminny w Mazowiecku w 1898 r. składał się z 3 pomieszczeń (cel)  
w tym po jednym dla znajdujących się w śledztwie, skazanych mężczyzn i jednego 
dla kobiet wspólnego dla znajdujących się w śledztwie i skazanych. W tym ostatnim 
przypadku wójt miał wątpliwości z uwagi na sprzeczność z Zasadami dla aresztów 
łomżyńskiej guberni z kwietnia 1898 r. Zwracał się też do naczelnika powiatu  
o wyjaśnienie czy należy prowadzić oddzielne księgi ewidencyjne dla każdej katego-
rii aresztantów (tak mówiły przepisy) czy też jedną księgę wspólną.  

Areszt mieścił się podobnie jak i urząd gminny w budynku wynajmowanym od 
1891 r. od mieszańca Mazowiecka Moczydłowskiego. Stan jego nie odpowiadał 
jednak potrzebom, szczególnie od początku 1907 r. gdy przeniesiono do Mazowiec-
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ka areszt detencyjny z Tykocina. W tej sytuacji w czerwcu 1907 r. wójt zawarł 
umowę ze Szlomą Jeleniem na wybudowanie przez niego do końca tego roku bu-
dynku, który wynajmie na areszt na okres 9 lat tj. do 1916 r. Budynek miał posiadać 
7 pomieszczeń, ubikację, kaflowe piece, kraty i mocne zamki oraz pełne wyposaże-
nie i wymiary 17,06 m długości, 10,67 m szerokości i 3,20 m wysokości tj. po-
wierzchnię 182 m2 i kubaturę 582,57 m3. W podwórku miała być komórka gospo-
darcza, a cały obiekt miał być ogrodzony odpowiedniej wysokości płotem. Roczny 
koszt dzierżawy uzgodniono na 350 rb. Pomieszczenia te miały służyć nie tylko 
aresztowi gminnemu lecz także detencyjnemu oraz etapowemu. Na wyposażenie 
nowego aresztu przewidziano wykonanie: 
1. 12 szt. nar o wymiarach 1,95 długich i 0, 71 szerokich z heblowanych belek  

i desek po 10,26 rb/szt. Koszt – 123,12 rb. 
2. 8 szt. dużych, cynkowych wiader do wstawiania na noc do cel po 4 rb/szt. Koszt – 32 rb. 
3. 2 szt. cynowych cebrów na wodę z dwoma uchwytami każdy po 8 rb/szt. Koszt – 16 rb. 
4. 1 łoża dla stróża długość 1,95 m i szerokości 1 m z heblowanych bali i desek 

wartości – 8,71 rb. 
5. 2 szt. taboretów drewnianych po 1,42 rb/szt. o wartości – 2,84 rb. 
6. 1 stół o wartości 3 rb. 
7. 2 szt. żelaznych, malowanych wiader na wodę po 1,5 rb/szt. - 3 rb. 
8. 4 lamp po 1 rb/szt., wartości 4 rb. 
9. Kałamarza z piórami – 1 rb. 

Łączny koszt wymienionych przedmiotów oceniono na 193,67 rb. plus 4% dla 
techników – 7,77 rb., czyli 201,42 rb. razem. 

 Szloma Jeleń wywiązał się terminowo z umowy oddając areszt do użytku  
z końcem 1907 r. 

Sprawa budowy państwowego aresztu gminnego w Mazowiecku odżyła po-
nownie po uchwale Specjalnej Rady z 28.IV (11 V) 1910 r. przewidującej koniecz-
ność budowy tego obiektu. Naczelnik powiatu mazowieckiego postulował raczej 
nierealnie budowę aresztu na 60 miejsc na które składałoby się 10 cel w tym: 2 (mę-
ska i żeńska) – ogólne, 2 (męska i żeńska) dla znajdujących się pod śledztwem,  
2 (męska i żeńska) dla skazanych przez sądy, 2 – dla zatrzymanych przez policję  
i w drodze administracyjnej, 2 – dla niepełnoletnich. Ponadto areszt miał mieć dy-
żurkę dla 2 stróży. Przypuszczalny koszt budowy wynosić miał 10 tys. rubli. Samo 
wykupienie placu miało kosztować 1200 – 2000 rb. 

Zebranie gminne z marca 1911 r. w Mazowiecku postanowiło o wykupieniu pla-
cu pod budowę aresztu ale o pojemności czterokrotnie mniejszej – 15 osób, obok byłej 
szkoły. Fundusze na budowę miały pochodzić z grzywien nakładanych przez sądy. 
Lecz nawet tak okrojonego zamierzenia inwestycyjnego nie udało się zrealizować.  
W traktacie funkcjonowania aresztu gminnego wśród jego stróży znajdowali się (bez 
możliwości określenia ścisłych dat zatrudnienia) m.in. następujące osoby: Mikołaj 
Chojnowski (vel Choiński), Andrzej Krajewski, Andrzej Kobosko, Adam Kerlewicz, 
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Dementij Lulewicz (1886–1887), Jan Sokolik (1890), Władysław Dańkowski (1892), 
Jan Jasiński (1892–1897), Ferenc Walenty, Ludwik Grabowski, Józef Ostrowski 
(1907), Wnorowski (1915). W latach 1911–1913 nikt ze stróży nie był zwolniony 
natomiast w 1912 r. przyjęto jednego. Z dwóch stróży zatrudnionych w dniu 1 (14) VII 
1914 r. jeden był w przedziale wiekowym 35–45 lat, a drugi 50–55 lat. Przepustowość 
gminnego aresztu mazowieckiego na południu guberni, po areszcie gminnym w Bogu-
szach na północy, była najwyższą spośród wszystkich aresztów gminnych w guberni, 
zbliżoną do przepustowości aresztów policyjnych i detencyjnych. W ostatnim dwu-
dziestoleciu XIX w. biorąc pod uwagę nawet ewentualny błąd wynikający z brania pod 
uwagę zachowanych danych z 11 lat zamykających się w przedziale czasowym 1884– 
1897 wynika, że średnio rocznie przez areszt przechodziła olbrzymia liczba 707 aresz-
tantów w tym 94 (13,3%) kobiet czyli ponad pięciokrotnie więcej niż przez areszt gmin-
ny w Zambrowie posiadający najwyższą przepustowość na terenie powiatu łomżyńskie-
go. Od 1888 r. roczna przepustowość wynosiła ponad 600 aresztantów, w latach 1893 – 
1894 i 1897–1898 nawet ponad 1000 aresztantów.  

Z zachowanych danych dotyczących dziesięciu lat XX w. zamykających się  
w przedziale czasowym 1901–1907 oraz w latach 1910, 1913, 1914 chociaż mi wyda-
ją się one już tak wiarygodne w odniesieniu do trzech ostatnich lat (m.in. brak pewno-
ści czy nie dotyczą one jednocześnie aresztu detencyjnego), wynika że średnia roczna 
wynosiła – 438 aresztantów przy czym tylko w 1905 r. i 1910 r. przepustowość była 
wyższa od średniej i wynosiła odpowiednio: 594 i 540 aresztantów. Dla lat 1898 – 
1907 średnia roczna przepustowość wynosiła 525 aresztów, w tym 59 (11,3%) kobiet. 
Średnia roczna w okresie 23 lat zamkniętych między rokiem 1884 a 1914 wynosiła 
603 aresztantów w tym 76 (12%) stanowiły kobiety czyli czterokrotnie więcej ogółem 
i na takim samym poziomie kobiet jak w areszcie zambrowskim. 

Jedynym wytłumaczeniem takiego stanu wydaje się fakt małej sieci aresztów na 
terenie powiatu mazowieckiego i obsługiwanie przez areszt mazowiecki kilkakrotnie 
większej liczby ludności niż np. : areszt zambrowski11 

Areszt gminny w Sokołach 
Wdług pierwszych zachowanych informacji z 1881, od początku roku do 10 (22) 

listopada miał w swych murach według imiennej listy – 57 aresztantów. Podobna licz-

__________ 
 
11 APŁ, ZPM 927 Po obwinieniju diełoproizwoditiela Lutca złoupotreblenije po służbie 1900 – 1901 k.  

1, 16 – 17; 1235 O miestach zakljuczenija i sodeżachszczichsja w onych arestantach, k. 3 – 4; 1370  
o kontroli więźniów 1888 – 1889 k. 6 – 7, 10 – 31, 155 – 159; 1339 O wozwratie b. wójta gminy Ma-
zowieck rozchoda po soderżaniju arestantow w 1881 g. k. 8 – 21; 1621 O poriadke soobszczenii swe-
denii sudebnym włastiam ob arestantach k. 2 – 3, 14; 1834 O wozwratie izderżek wojtu gm. Mazo-
wieck za soderianije arestantow w gminnom areste w 1905 g. k. 9 – 33; 1851 k. 60, 83 – 86, 89 – 91; 
4721 O predanii sudu storożej Michaiła Dombrowskago i Iwana Jasińskago k. 1, 5 – 6; 4836 O zitielni-
ce posada i gminy Mazowieck Ewstafii Gejsztor... k. 2 – 3, 7 – 8; 51 – 67 dostawlenije swedenii op 
arestantach sodzierżachszczychsja w miestach zakliuczenija i arestam k. 50, 53, 58; APB, ŁGP 1361  
O budowie aresztu w Mazowiecku k. 4, 9, 29, 52; 1412 ob izmienienii isłowii służby tiuremnych nadzi-
ratielej k. 16 – 19; 1417 o sostawlenii smety na 1916 g. k. 111. 
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ba – 56 aresztantów w tym 7 (12,5%) kobiet przeszła przez areszt w 1884 r. W dwa 
lata później liczba aresztantów wzrosła prawie trzykrotnie osiągając poziom 155 w tym 
27 (17,41%) kobiet. Po kolejnych dwóch latach (1888 r.) przez areszt przeszło już 266 
osób w tym 39 (14,66%) kobiet. W 1890 r. liczba aresztantów przekroczyła liczbę 300 
dochodząc do 341 osób w tym 63 (18,47%) kobiet. W latach 1893, 1897,1910, przez 
areszt przechodziło po około 600 aresztantów. Średnia roczna przepustowość aresztan-
tów dla 23 lat zamykających się w przedziale czasowym między 1884 a 1914 r. wyno-
siła 322 osób w tym kobiet 35 (10,84%) chociaż bardziej wiarygodne dane dotyczące 
lat 1898 – 1907 wynosiły 290 osób. Średnia dobowa ilość aresztantów w 1909 r. prze-
kroczyła 2 osoby co świadczyło o rocznej przepustowości ponad 700 osób. Wskaźniki 
te stawiają areszt sokołowski na trzecim miejscu (po boguszewskim i mazowieckim)  
w guberni łomżyńskiej. 

Podobnie jak w przypadku aresztu gminnego w Mazowiecku wytłumaczyć to 
można tylko rzadką siecią aresztów w powiecie mazowieckim i obsługiwaniem du-
żego rejonu z większą liczbą ludności. 

Dla aresztu sokołowskiego zachowały się nie występujące nigdzie więcej dane 
dotyczące wielkości nieletnich wśród aresztantów. Szkoda tylko, że dotyczą one 
jednego roku – 1913. Wynika z nich, że tego roku przez areszt przeszło 17 chłop-
ców, którzy stanowili, 7,55% spośród 225 aresztowanych mężczyzn. Były też dwie 
dziewczynki które stanowiły 6,06% spośród 33 zatrzymanych w areszcie kobiet.  
W sumie nieletni (dotyczyło to osób w wieku 14 – 17 lat) stanowili znaczącą część, 
bo aż 7,36% ogółu aresztantów sokołowskich w 1913 r.  

Z danych za rok 1909 można mówić o składzie społecznym aresztantów. Po-
twierdzają te dane przewagę elementu drobnoszlacheckiego wśród miejscowego 
społeczeństwa co wcześniej uwidoczniło się w przypadku aresztantów mazowiec-
kich i było typowe dla społeczności powiatu mazowieckiego. Otóż aresztanci stanu 
szlacheckiego stanowili 58% – (174 osoby) ogółu aresztowanych, chłopi – 15,56% 
(47 osób), mieszczanie – 25,83% (78 osób). Wyodrębniono wśród aresztantów po 
jednym (0,33%) ewangeliku i Cyganie. Stosunkowo wysoki odsetek mieszczan 
wynikał z kwalifikowania do tego stanu mieszkańców Sokół posiadających formal-
nie status osady. 

Pośrednim potwierdzeniem szlacheckiego stanu większości aresztowanych,  
a więc i więcej niż gdzie indziej ich zamożności były koszty żywienia ponoszone 
przez gminę. Wynika z nich, że w większości wypadków aresztanci żywili się na 
własny koszt. I tak w poszczególnych latach procentowy udział gminy w kosztach 
wyżywienia wyniósł: 

1886 r. - 37,45% , 1887 r. – 14,4%, 1888 r. – 14,66%, 1889 r. - 37,03%,  
1890 r. – 58,53%, 1895 r. – 10%, 1896 r. – 14,94%, 1897 r. – 12,44%,  
1899 r. – 10,38%, 1904 r. – 21,58%, 1905 r. – 16,49%. 
Areszt sokołowski składał się z 2 cel (męskiej i żeńskiej) oraz prawdopodobnie 

dyżurki stróża zatrudnionego etatowo z uposażeniem 144 rb. rocznie a więc trochę 
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wyższym niż w innych aresztach gminnych. Prawdopodobnie zmieniał kilkakrotnie 
swą siedzibę m.in. w 1895 r. mieścił się w nowo wybudowanym budynku. W po-
równaniu do większości aresztów gminnych posiadał stosunkowo dużą pojemność – 
20 miejsc dla aresztantów a w latach 1913 – 1914 pojemność – 25 osób w tym cela 
męska – 15 osób a żeńska – 10 osób.  

Czasokres przebywania w areszcie wynosił od jednego dnia aż do 240 dni co 
było sprzeczne z prawem i z zadaniami aresztów ale miało miejsce w 1914 r. i doty-
czyło aresztantów Beniamina Dawida Urwicza i Joseka – Icera Słomki, których 
przetrzymywano w okresie 3 (16) II – 1 (14) X 1914 r.  

O stróżach aresztu sokołowskiego zachowały się tylko fragmentaryczne dane. 
W 1894 r. stróżem był Marcin Ickowski, co najmniej od 1907 do 1914 r. stróżował 
Aleksander Gerłachowski ur. 1872 a w 1910 nieznany z imienia Rząca. 

Areszty gminne w Szepietowie i Klukowie 
Miały prawdopodobnie charakter tymczasowy i składały się z jednej celi miesz-

czącej się przy urzędzie gminy. Areszt szepietowski zlokalizowany był w Dąbrowie 
Wielkiej. W okresie 10 miesięcy w 1881 r. przez areszt ten przeszło 44 aresztantów 
czyli na poziomie aresztu detencyjnego w Tykocinie i tylko o 23% mniej niż w Mazo-
wiecku i Sokołach. Areszt funkcjonował do 1884 r. w którym miał 41 aresztantów  
w tym 6 (14,63%) kobiet. W następnych latach aresztanci z gminy Szepietowo prze-
trzymywani byli w areszcie mazowieckim. 

O areszcie klukowskim niepewne dane – wzmianki pochodzą z 1891 i 1908 r. 
przy czym w pierwszym przypadku chodzi o odprawienie z niego do Mazowiecka 
Cygana a w drugim przypadku wymienia się stróża aresztu Franciszka Żebrowskie-
go (50 lat), który prawdopodobnie był jednocześnie stróżem urzędu gminnego  
a pociągnięty został do odpowiedzialności za ucieczkę aresztanta Franciszka Taraja – 
złodzieja. Podstawowe funkcje dla gminy Klukowo pełnił areszt mazowiecki12. 

Areszty etapowe  
Na terenie guberni łomżyńskiej występowały do 1893 r. maksymalnie w 11 miej-

scowościach. Z nieznanych powodów nie wymienia się oficjalnie wśród nich punktów 
etapowych w Łomży, Tykocinie oraz w Wysokiem Mazowieckiem. Być może wyni-
kało to z faktu, że były to tylko dodatkowe, cele dla przesyłkowych przy aresztach 
miejscowych. W latach 1894–1903 na terenie guberni wymieniono oficjalnie 6 punk-
tów etapowych, a w latach 1904–1907 już tylko dwa. Żaden z nich nie znajdował się 
na terenie powiatu wysokomazowieckiego. Rolę samoistnie funkcjonujących aresztów 
etapowych na przełomie XIX/XX w. przejmowały dodatkowe cele dla przesyłkowych 
__________ 
 
12 APŁ, ZPM O miestach zakljuczenija i sodzierżachszczyshija arestantach; 1235 k. 154 – 155; 1304  

k. 77 – 78; 1327 k. 80 – 81; 1357 k. 80 – 81; 1382 k. 74 – 75, 77 – 78; 1385 k. 2; 1406 k. 93 – 94; 1504 
k. 6 – 7, 38 – 41, 67 – 68, 92 – 93, 116 – 119; 1571 k. 32 – 39, 53, 83 – 89, 166 – 168; 1813 k. 19 – 23, 
84 – 87; 1865 O cziśle arestantow w zakljuczeniju w 1906 g. k. 6, 8; 1919 k. 12 – 89; 4146. O statistike 
arestantow k. 86; 5162 Dostawlenije swedenii op arestantach sodzierzaszczychsja w miestach za-
kliuczenija i arestam k. 26, 30, 35; 5167 k. 72; 5192 k. 3, 35 – 36; 5300 k. 25; APB ŁGP 1341 k. 5; 
1506 O pobiege iz kliukowskago gminnago policejskago aresta arestanta Franca Taraja po winie storo-
ża Franca Wojciechowa Żebrowskago k. 2 – 3, 7. 
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przy wszystkich siedmiu aresztach policyjnych w miastach i przy większych aresztach 
gminnych jak np. w Wysokiem Mazowieckiem czy w Zambrowie. 

Jakie ilości więźniów i aresztantów przechodziły w poszczególnych latach przez 
areszty etapowe, cele wydzielone w aresztach policyjnych i gminnych, nie sposób 
dzisiaj ustalić, gdyż nie prowadzono takich statystyk, a nie zachowały się prawie 
żadne inne dane. Pewną orientację w tym temacie dają zachowane dane dotyczące 
pierwszego półrocza 1883 r., z których wynika, że w tym okresie przez areszt etapo-
wy w Łomży przeszło 260 aresztantów. W 1913 r. tylko z łomżyńskiego aresztu 
policyjnego zdano na etapy 1962 mężczyzn i 443 (18,41%) kobiety.  

W tym samym roku zdano na etapy z powiatów: kolneńskiego 518 aresztantów, 
ostrołęckiego – 339 aresztantów, wysokomazowieckiego – 17 aresztantów, w tym  
2 (11,76%) kobiety, a przez areszt etapowy w Szczuczynie przeszło 496 aresztantów 
w tym 69 (13,91%) kobiet13. 

Ucieczki z aresztów etapowych były zjawiskiem raczej rzadkim. Wydaje się, że 
jedynym powodem tego stanu były prawie nieograniczone możliwości ucieczek  
w trakcie konwojowania między punktami etapowymi. Tak więc jeśli aresztant nie 
wykorzystał tej możliwości to znaczyło na ogół, że nie miał takich zamiarów bądź nie 
był w stanie fizycznym umożliwiającym ucieczkę. Największa ilość ucieczek doko-
nywana była przy przechodzeniu przez kompleksy leśne. Na terenie powiatu łomżyń-
skiego miejscem takim był szczególnie Czerwony Bór na trasie konwojów z Wysokie-
go Mazowiecka, Czyżewa i Zambrowa do Łomży i odwrotnie. Tylko spośród czterna-
stu aresztantów – uciekinierów prowadzonych z Wysokiego Mazowieckiego do Łom-
ży, w Zambrowie uciekło pięciu, w Czerwonym Borze sześciu i po jednym w Podgó-
rzu, pod Łomżą i w samej Łomży. Na tej samej trasie, w odwrotnym kierunku, spośród 
siedmiu ucieczek, trzy miały miejsce w Czerwonym Borze a pozostałe po jednej  
w Podgórzu, Zambrowie, Laskowcu i Jabłonce Kościelnej. Aresztanci konwojowani  
z Wysokiego Mazowiecka uciekali także dość często na innych trasach np. na trasie do 
Ostrowi Mazowieckiej uciekło pięciu aresztantów w rejonach: między Jabłonką Ko-
ścielną a Zambrowem koło Andrzejewa, koło Jasienicy, na trasie do Tykocina – ucie-
kło czterech aresztantów w rejonach: Broku, Jeżewa, przed Tykocinem. Dość często 
uciekali także aresztanci na trasie Tykocin – Łomża. Spośród siedmiu znanych przy-
padków dokonywano ich w rejonach: Jeżewa, Sikor, Mężenina, Perk, Wizny14. 

 

__________ 
 
13 Obzory Łomżynskoj Gubernii za 1883 – 1888 g.; 1896 – 1897 g. k. 45, 47, 50 – 51, 55; 3989 O wwie-

denii w diejstwie soprowożdenija arestantow wnie etapnych linii, k. 8 – 9, 13, 18 – 20, 32; 4042 Ob 
etapnych pomieszczenijach w Zambrowie i Miastkowie k. 11, 65; 4246 Ob osztrafleniju raznogo roda 
arestantow 1883 – 1885 k. 4 – 375; 4247 Ob arestantach 1883 k. 70, 80, 130, 133, 243; 5300 Dostawle-
nie  raznogo roda swedenii ob arestach i arestantach 1915 – 1917 k. 2; 1763 Ob etapnom konwoje, 1895 
k. 24; 1907 Ob etapnom konwoje, k. 3; 2243 Ob konwoje dla soprowożdenija arestantow po etapnoj 
linii Szczuczyn – Łomża, 1910 k.1; APB, ŁGP 1389 Nariad za 1914 g. k. 60 – 85. 

14 APŁ, ZPŁ 3945 k. 9 –12; 4016 k. 8, 17 – 18, 19, 21, 23; 4042, 5 -52; 4050 k. 1, 15 – 16, 47, 73; 40 63 
k. 18, 37 – 38, 89; 4077 k. 10, 31 – 32; k. 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 – wyliczenia własne 
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Summary 
The town's official name, popularized during the annexation was Mazowieck, 

which in result also became a county name. In 1870, under the top-down decision of 
the Russian, 19 towns of £om¿a governorate were relegated to the role of residues, 
leaving one city in each of the seven districts of the governorate. In the Mazowieckie 
district Tykocin kept its civic rights; right-bank part of Ciechanowiec, Mazowieck, 
and Sokoły are known to have lost theirs. They as well as the capital of the region - 
Wysokie Mazowieckie regained their civic rights in independent Poland. These 
factors had an impact on administrative detention placement. Detention centre 
(judicial) to 1907, and the police detention centre were placed only in the city of 
Tykocin. Then the detention arrest was moved to Mazowieck. 10 municipalities of 
the Mazowieckie district had their municipal arrests fixed only in Mazowieck and 
Sokoły, and only temporarily in Kluków and Szepietowo (based in Dąbrowa 
Wielka). Mazowiecki arrest also served as a detention centre for Klukowo and 
Stelmachowo municipalities, which in this respect partially financed its maintenance. 
There wer no autonomous arrests in the Mazowieckie district. Their role at the turn 
of the XIX/XXth century was taken over by additional targets in the police detention 
in Tykocin or by bigger municipal and police detention in Mazowieck or in 
Zambrow. By arrests in the Mazowieckie district In 1884 - 1914 the average yearly 
number of people being imprisoned in Mazowieckie district arrests was 1165 people 
with 143 (12.27%) women in it. 
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Okręg Bożniczy Łomżyński  
w pierwszej połowie XIX wieku 
 
 
Do 1939 r. Polska miała najwyższy udział procentowy ludności żydowskiej na 

całym świecie – około 3,3 miliona, co stanowiło 10% ogólnej liczby mieszkańców 
kraju. W wielu miasteczkach ludność żydowska sięgała prawie jednej trzeciej a nie-
kiedy połowy liczby mieszkańców. W Łomżyńskim okręgi bóżnicze były w Ciecha-
nowcu, Grajewie, Jabłonce, Jedwabnem, Kolnie, Łomży, Nowogrodzie, Radziłowie, 
Rutkach, Sokołach, Stawiskach, Szczuczynie-Wąsoszu, Śniadowie, Tykocinie, Wiź-
nie, Wysokiem Mazowieckiem i Zambrowie.  

Już trzecie pokolenia mieszkańców Łomży nie spotyka się z Żydami. Autor za-
mierza przybliżyć żydowskie imiona i nazwiska, wiek zawierania małżeństw, czę-
stość zgonów, umiejętność składania podpisów oraz wykonywane zawody w I po-
łowie XIX wieku w Łomży i okolicy. Ukazanie tych zagadnień jest możliwe dzięki 
zachowanym aktom urodzenia, małżeństw i zgonów społeczności żydowskiej. Autor 
chce też wskazać na współistnienie starozakonnych i chrześcijan.  

Obszar Okręgu  
Judaizm nie posiada ściśle hierarchicznej organizacji. Podstawową jego komór-

ką jest miejscowa gmina, która wyznacza swego rabina, czyli nauczyciela i sędziego. 
Głównymi instytucjami każdej gminy jest cmentarz oraz synagoga, zwana po polsku 
bóżnicą. Zadaniem gmin było spełniania funkcji modlitewnych i udzielanie pomocy 
swoim członkom.  

Żydzi z Łomży byli początkowo zależni od gminy w Śniadowie, która istniała 
od 1777 r. Rozporządzeniem z 6 marca 1809 r. przydzielono do niej tereny następu-
jących parafii katolickich (w administracji cywilnej powiaty dzieliły się na parafie): 
Dobrzyjałowa, Drozdowa, Kolna, Łomży, Małego Płocka, Myszyńca, Piątnicy, 



WITOLD JEMIELITY 

 

142
____________________________________________________________________________________________________________ 

Radziłowa, połowy Nowogrodu, Rutek i Zawad. Większość tego terenu należała 
uprzednio do gminy w Stawiskach, ale ta gmina wskutek podziałów administracji 
cywilnej znalazła się w obwodzie biebrzańskim. W 1812 r. prefekt departamentu 
łomżyńskiego dokonał podziału gminy żydowskiej w Śniadowie, mianowicie do 
nowo utworzonej gminy w Łomży (gdzie była już synagoga i cmentarz) przyłączył 
tereny znajdujące się za rzeką Narwią. Na tę decyzję zaprotestowali Żydzi ze Śnia-
dowa, którzy twierdzili, że tylko Żydzi pochodzenia niemieckiego żądali utworzenia 
gminy w Łomży, a inni mieszkańcy Łomży opowiadali się za pozostaniem przy 
Śniadowie. Utworzenie gminy w Łomży stało się możliwe dopiero wtedy, gdy roz-
kazem Napoleona z 22 czerwca 1807 r. zostały zrównane prawa wszystkich obywa-
teli i tym samym odwołane prawa z 1570 i 1598 r. zabraniające Żydom przebywania 
w Łomży. Rada miejska Łomży 3 listopada 1807 r. zwróciła się do króla Fryderyka 
Augusta o zachowanie poprzednich praw. Król przedłużył zakaz osiedlania się Ży-
dów w tym mieście na 10 lat, ale wkrótce zmniejszył do 4 lat1. W 1826 r. rząd Króle-
stwa Polskiego w miejsce dawnych gmin żydowskich utworzył Okręgi Bożnicze 
(parafie), które skupiały wokół siebie ludność żydowską zamieszkującą na konkret-
nym obszarze. W 1832 r. w obręb miasta Łomży włączono osiedle Rybaki i stało się 
ono głównym skupiskiem starozakonnych. Szybko rosła ich liczba w Okręgu Bożni-
czym Łomżyńskim, który obejmował miasto Łomżę i około 40 okolicznych miej-
scowości. Duże grupy ludności żydowskiej mieszkały w Drozdowie, Gaci, Giełczy-
nie, Piątnicy, Puchałach2.  

Autor usiłuje podać dokładną liczbę mieszkańców Okręgu Bożniczego Łomżyń-
skiego. Można tego dokonać w oparciu o zachowane spisy ojców rodzin (są nazwi-
ska), z podaniem wniesionej przez nich składki na utrzymanie rabina, na cele kulto-
we i gospodarcze. W spisach tych nie ma liczby członków poszczególnych rodzin. 
Dopiero odpowiedź na pytanie, jak liczna była przeciętna rodzina żydowska pozwoli 
ustalić liczbę mieszkańców Okręgu. W 1812 r. w mieście Łomży były 72 rodziny, 
zaś w Okręgu: w 1845 r. w Łomży 291 rodzin, poza Łomżą 94 rodziny; w 1851 r.  
w Łomży 443 rodziny, poza Łomżą 99 rodzin; w 1854 r. w Łomży 371 rodzin, poza 
Łomżą 104 rodziny; w 1857 r. w Łomży 430 rodzin, poza Łomżą 234 rodziny;  
w 1860 r. w Łomży 450 rodzin, poza Łomżą 180 rodzin. Dla 1863 r. wymieniono 
dokładne liczby mieszkańców – w Łomży 5392 osoby, poza Łomżą 1765 osoby 
(razem miasto i wsie 7157 osób), a w mieście Łomży i poza miastem łącznie 842 
rodziny. Dzieląc 7157 przez 842 rodziny, wypada na jedna rodzinę 8,5 osób. Biorąc 
pod uwagę tylko osiem osób na jedną rodzinę żydowską daje to: w 1812 r. w mieście 
Łomży 556 osób, w Okręgu: w mieście Łomży w 1845 r. – 2328 osób, w 1851 r.  
– 3544, w 1854 r. – 2968, w 1857 r. – 3440, w 1860 r. – 3600. Poza Łomżą: w 1845 r. 
__________ 
 
1 W. Jemielity, Ośrodki religijne i ludność wyznania mojżeszowego we wschodnim rejonie Królestwa 

Polskiego, Łomża 2001, s. 26. 
2 L. Kocoń, Ludność żydowska w Łomżyńskiem w XIX i XX wieku, [w:] Żydzi i stosunki polsko-żydowskie 

w regionie łomżyńskim w XIX i XX wieku. Studia i materiały, pod red. Michała Gnatowskiego, Łomża 
2002, s. 83. 
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– 752, w 1851 r. – 792, w 1854 r. – 832, w 1857 r. – 1872, w 1860 r. – 1440 osób3. Na 
czele każdego Okręgu stał rabin, zastępował go podrabin lub szkolnik. Szkolnik wy-
stępował jako świadek przy sporządzaniu aktów urodzenia, małżeństw i zgonów.  
W Łomży prawdopodobnie pierwszym rabinem był Alperowicz Zelman, do 1840 r., 
następnie w latach 1840–1844 Benjamin Dyskin, w latach 1845–1852 Osiej Lejba 
Dyski, w latach 1853–1857 Zoruch Dyski. Szkolnikami byli: Sender Chajka do  
1836 r., Szmul Chajka do 1861 r.4.  

Pierwszy cmentarz żydowski w Łomży założono w XV wieku. Żydzi z Łomży 
początkowo grzebali się na cmentarzu w Śniadowie. Jak wspomniano wyżej, w 1812 r. 
posiadali cmentarz w Łomży, który służył im do 1892 r. Wówczas otwarto cmentarz 
położony przy drodze do Zambrowa. W 1812 r. Żydzi mieli też drewnianą bóżnicę. Jej 
stan w 1858 r. stan był zły, zamierzano budować nową. Dopiero w 1878 r. na skrzy-
żowaniu ulic Senatorskiej i Giełczyńskiej zaczęto budowę wielkiej synagogi, a ukoń-
czono w 1889 r.5.  

Akta stanu cywilnego 
Do 1808 r. duchowni poszczególnych wyznań prowadzili akta urodzeń, mał-

żeństw i zgonów dla swoich wiernych. Od tego roku w Księstwie Warszawskim zaczął 
obowiązywać, tak zwany, Kodeks Napoleona. Prowadzenie akt stanu cywilnego prze-
jęli urzędnicy państwowi. Z racji ich braku, akta nadal prowadzili duchowni, ale już  
z upoważnienia państwa, jako jego urzędnicy. Wobec proboszczów również staroza-
konni spisywali akta urodzeń, głosili zapowiedzi w świątyni katolickiej, rejestrowali 
małżeństwa, spisywali akta zgonu. Tak było do ustawy sejmowej z 1825 r. Od  
1 stycznia następnego roku dla wyznań chrześcijańskich połączono akta cywilne  
z metrykami kościelnymi i zlecono prowadzenie akt przełożonym urzędów parafial-
nych, czyli proboszczom. Natomiast dla wyznania mojżeszowego i innych wyznań 
niechrześcijańskich sejm ustanowił państwowych urzędników stanu cywilnego. 
Przełożeni gmin żydowskich nie prowadzili więc akt stanu cywilnego, czynił do 
urzędnik cywilny. Tak było przez cały omawiany okres6.  

Imię i nazwisko 
W aktach urodzeń, ślubów i zgonów zawsze podawano imię własne osoby, imię 

ojca oraz nazwisko, na przykład Abram Moszk Judkowicz Goldemberg, Aron Bie-
nio Lejzerowicz, Herszk Josielewicz Dymensztejn, Jankiel Aronowicz Puchalski, 
Jankiel Mortkowicz Rzotkiewicz, Moszek Berkowicz Zacharewicz. Z akt urodzeń 

__________ 
 
3 W. Jemielity, Ośrodki religijne…, s. 27.  
4 L. Kocoń, Ludność żydowska…, s. 82.  
5 W. Jemielity, Ośrodki religijne…, s. 26. 
6 W. Jemielity, Akta stanu cywilnego w Księstwie Warszawskim i Królestwie Polskim, „Prawo Kanonicz-

ne” 38 (1995) nr 1–2, s. 164. Dla wszystkich wyznań akta spisywano w języku polskim, od 1/13 
stycznia 1868 r. w języku rosyjskim.  
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Okręgu Bożniczego Łomżyńskiego w latach 1829, 1851, 1852 i 1867 autor wyno-
tował wszystkie imiona żeńskie i męskie.  

Imiona żeńskie, w układzie alfabetycznym: Bajca, Basza, Baszka, Bejla, Blu-
ma, Brajla, Chaja, Chana, Chaszka, Chawa, Chyna, Cyrla, Drobna, Dwera, Dwora, 
Estera, Etka, Fejga, Frejda, Froma, Gitla, Gruszka, Hejga, Hinda, Itka, Itta, Judessa, 
Jospa, Kiejda, Krejna, Leja, Liba, Mala, Małka, Marya, Maryan, Michla, Mirla, 
Minda, Necha, Nachla, Odes, Perła, Peszka, Rajed, Rela, Rejza, Rochla, Roda, 
Rouza, Rejza, Sora, Syma, Soszka, Szejna, Szyfra, Tedessa, Tema, Zysla. W poda-
nych aktach urodzeń wymieniono 60 imion żeńskich. Najczęstsze były: Chaja 17 
razy, Sora 16, Rochla 15, Leja 14, Felga 12, Estera 8, Ryfka 7, Etka i Szeja 6, Bejla 
5, pozostałe imiona 1–5 razy.  

Imiona męskie: Aba, Abram, Ajzyk, Aron, Ber, Berek, Beniamin, Boruch, Cał-
ka, Chaim, Chackiel, Czesław, Dawid, Ela, Eliasz, Efraim, Fajba, Fiszk, Froma, 
Gimpel, Herszk, Ićk, Idzk, Izrael, Jakier, Jankiel, Josik, Josk, Joszk, Jozef, Juda, 
Kielman, Kiwa, Lejba, Lejzor, Lemek, Litman, Manes, Matel, Mejer, Mendel, Mi-
cher, Mortek, Moszk, Nochyn, Osiej, Pejsach, Perec, Rubin, Sachar, Symon, Szaja, 
Szapsa, Szloma, Szolim, Szmul, Szymek, Szymon, Wolf, Zelk, Zelman, Zyskind. 
W aktach urodzeń wymieniono 61 imion męskich. Najczęstsze były: Lejba 16, Cha-
im 15, Moszk 12, Abram, Dawid i Mejer 11, Jankiel 9, Berek, Izrael i Mortek 8, 
Szloma 7, pozostałe imiona 1–6 razy7.  

Po upływie każdego roku, na końcu księgi urodzeń spisywano nazwiska w ukła-
dzie alfabetycznym. Autor wynotował pierwsze dwa nazwiska z kilku lat.  

W 1851 roku były to nazwiska: Asz, Baranowicz, Chachałowicz, Chylinowicz, 
Dymkowicz, Dywanerowicz, Elianowski, Epsztej, Frydsztejn, Funk, Gawron, Grobsz-
tejn, Horodzyński, Jarząbek, Jeleń, Kawkowicz, Kędzierowski, Lewinsztej, Lewko-
wicz, Markowicz, Mazur, Nowogrodzki, Ołtarz, Oznowicz, Pianka, Puchalski, Rozu-
nowicz, Rzotkiewicz, Szczuczyński, Szeunowicz, Siewk, Śniadowski, Tobiasz, Tryca-
nowicz, Wilczek, Wstęga, Zacharowicz, Zagrobowicz.  

W 1852 roku: Adaszka, Alef, Balikowski, Blumenfeld, Ciesielski, Choroszucha, 
Dąbek, Dusznicki, Exetowicz, Finkielsztej, Flatun, Goldberg, Goldsztejn, Jastrząb, 
Jaworowski, Kon, Kwiatek, Lewkowicz, Luzem, Młynarski, Monsztejn, Neumark, 
Nisiołkiewicz, Kolejkowicz, Oznowicz, Partnowicz, Piątkowicz, Rotszyld, Rudnik, 
Słomka, Słucki, Toroszka, Tykocinier, Wiernik, Wiszowaty, Zając, Zambrowski.  

W roku: Abkiewicz, Asz, Brzoza, Burakiewicz, Chmielewski, Ciechanowiecki, 
Dymensztej, Dymowicz, Ejzenfeld, Etkomuz, Flaton, Goldenberg, Grynberg, Hereck, 
Jakubowicz, Jeleń, Katz, Kawka, Lewandersztejn, Lipszyc, Łuksztyn, Malinowski, 
Mączyk, Nejmark, Olkin, Orzyński, Parycki, Perłowicz, Rozenberg, Rutkiewicz, Sto-
larczyk, Szusterowicz, Wapniarz, Wyszyński, Zdrojewski8. Nazwiska wśród Żydów 
polskich są zjawiskiem stosunkowo nowym, związanym z pozajęzykowymi. W zabo-
rze rosyjskim obowiązek posiadania nazwisk wprowadzono na początku XIX wieku. 
__________ 
 
7 Archiwum Państwowe w Łomży (skrót: APŁ), Akta urodzeń, sygn. 8, 38, 41, 72.  
8 APŁ, Akta urodzeń, sygn. 38, 41, 72.  
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Nie było administracyjnych nacisków w związku z brzmieniem nazwisk, najczęściej 
wymyślali je miejscowi urzędnicy. Dokładna rejestracja i identyfikacja ludności ży-
dowskiej dawała możliwość skutecznego ściągania podatków i sprawowania kontroli9. 
Żydzi wyróżniali się swoimi imionami pośród innych mieszkańców Łomży, przy na-
zwiskach było to mniej widoczne.  

Wiek nowożeńców 
W aktach małżeństw głównymi postaciami są oczywiście kawaler, panna, wdo-

wiec i wdowa. Autor skupił uwagę na wieku kawalera i panny, ponieważ wdowiec  
i wdowa mogą w aktach występować nie jeden raz. Do urzędnika stanu cywilnego 
przychodził rabin (lub zastępca rabina), oboje nowożeńcy, dwaj świadkowie,  
i oświadczali, „że w dniu dzisiejszym przed rabinem zawarte zostało religijne mał-
żeństwo między NN, że takowe poprzedziły trzy zapowiedzi w dniach … w Bożnicy 
w Łomży, że tamowanie małżeństwa nie zaszło. Małżonkowie nowi zaświadczyli 
przytem, że umowy przedślubnej między sobą nie zawierali. Akt ten stawającym  
i świadkom przeczytany i przez zastępcę rabina i świadków podpisany lub pisać nie 
umieją”. Autor przebadał akta z niżej wymienionych lat. 

 
 1829            1830              1831              1851              1852             1867 

Wiek On Ona On Ona On Ona On Ona On Ona On Ona 
15    1         
16     9   1  5   6   3 
17  1  3   2     2 10  7   6 
18   2  1  2   6 15 20   5  5  8  5 
19  2  2  4  2   1  3  6  2  6  7  7 
20  1  4  3  3 1  2  3 12  1  2   6 
21  1   2  1 1   4  1  1  1  2  1 
22    3  3 1   6  2  1    2 
23  2   2  1   1     2  
24  1   4  1 1   4  1    3  
25    2  2  1  3   1  1   
26  1   1     1   1   2  
27          1    
28          1    
29          1    
30  1   1          
32        2      
 

__________ 
 
9 D.K. Rembiszewska, Nazwiska Żydów w korespondencji Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża 

w Moskwie w latach 1920–1937, „Studia Łomżyńskie”, t. 20, Łomża 2009, s. 77.  
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Odnośnie kawalerów: w przedziale lat 17–20 było 64 małżeństw, w przedziale lat 
21–24 było 54 małżeństwo, w przedziale lat 25–32 było 25 małżeństw. Odnośnie 
panien: dla lat 15–20 zawarto 137młżeństw, dla lat 21–25 zawarto 18 małżeństw. 
Kawalerowie i panny wcześnie wchodzili w związki małżeńskie. Ponadto byli 
wdowcy i dwie wdowy10.  

Zgony 
Do urzędnika stanu cywilnego przychodził ktoś z rodziny i dwaj świadkowie. 

Stwierdzali, że przekonali się naocznie o śmierci N, który zmarł dnia …, mając lat... 
Akt zgonu został im odczytany, złożyli podpisy lub nie umieją pisać.  
 

Lata 1829 1830 1831 1851 1852 1867 
Do 1 8 2  9 22 20 
1–3 11 2 3 10 19 44 
4–5 1  2 2 2 4 
5–10 5 1 9 1 23 16 
10–15 2  1 1 5 7 
15–20 2 2 3 4 7 4 
20–25 2  9 5 8 6 
25–30 3 3 1 4 8 4 
30–35  1 4 5 19 4 
35–40 1 1 2 4 5 6 
40–45 1 1  6 9 7 
45–50 1  2 2 7 1 
50–55 1 1 6 6 10 8 
55–60 2  3 4 4 2 
60–65 2  2 4 8 5 
65–70  1  1 3  
70–75 5 4 2 3 1 5 
75–80 1  1 1 2 1 
80–85  1  5  2 
85–90    1  1 
90–95      2 
95–100   1    

 
W wymienionych latach było w umie 528 aktów zgonu. Do 1 roku życia zmarło  
61 dzieci (11 % ), 1–3 roku życia 89 (17), 4–5 roku życia 11 (2%), 5–10 roku życia 
46 (9%); razem w przedziale dziewięciu lat zmarło 207 (39%) dzieci. W przedziale 

__________ 
 
10 APŁ, Akta małżeństw, sygn. 8, 9, 10, 38, 41, 72.  
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10–15 roku życia 91 osób, 30–50 roku życia 102, 50–70 roku życia 73, 70–100 roku 
życia 28 osób11.  

Podpisy  
W aktach urodzenia, małżeństwa i zgonu zawsze zaznaczano, czy ojcowie dzie-

ci, oboje nowożeńcy i świadek zgonu osoby zmarłej podpisali dokonany akt urzę-
dowy lub że nie umieją pisać. Pozwala to stwierdzić, ile osób potrafiło się podpisać 
pod aktem urzędowym, a ile nie. Autor uwzględnił akta urodzenia i akta małżeństwa, 
odrębnie dla miasta Łomży i dla innych miejscowości Okręgu.  
 
 Miasto Ł o m ż a M i e j s c o w o ś c i 
Ojcowie 1829 `30 `31 `51 `52 `66 1829 30 31 51 52 66 
Podpisał  33 25  8 40 64 10  8  2   - 14 11  - 
Nie umie   4  9  1 43 48 50  10  8  1 55 33 41 
 
W mieście Łomży złożyło podpis 180 ojców dziecka, nie umiało pisać 155 ojców. W 
miejscowościach Okręgu podpisało się 35 ojców, nie złożyło podpisu 148 ojców12.  
 
 Miasto Łomża  
Małżeństwa 1829 1830  1851 1852 1829 1830 1851 1852 
On pisze  3  10  1  5  3   8  4  4 
On nie  -  2  11  7  5  -  34  16 
Ona pisze  3  10  1  3  3  8  3   3 
Ona nie  -  2  11  9  5  -  35  17 
 
W mieście Łomży wśród mężczyzn 19 złożyło podpis a 20 nie, wśród kobiet złożyły 
podpis 17 a 22 nie. W miejscowościach okręgu odpowiednio: 19 mężczyzn podpisało się 
a 55 nie, 22 kobiety podpisały się a 57 nie. Podpisy składano w języku hebrajskim13.  

Zawody 
Do spisywaniu aktu urodzenia przychodził ojciec dziecka i dwaj świadkowie. 

Podawali swój wiek, zawód, miejsce zamieszkania, datę urodzenia dziecka, imię 
matki dziecka oraz imię dziecka, „któremu przy obrzezaniu nadane zostało imię N”. 
Dla określenia zawodów przydatny jest tylko ojciec, ponieważ świadkowie powta-
rzali się w danym roku. Autor rozróżnił zawody wykonywane w mieście Łomży 
oraz w innych miejscowościach okręgu.  
__________ 
 
11 APŁ, Akta zgonów, sygn. 8, 9, 10, 38, 41, 72. W latach 1831, 1837, 1852 i 1866 panowała cholera. 

Por. W. Jemielity, Cholera w XIX wieku w Łomżyńskiem, Studia Łomżyńskie, 9 (1998), s. 7 n. 
12 APŁ, Akta urodzeń, sygn. 8, 9, 10, 38, 41, 71.  
13 APŁ, Akta małżeństw, sygn. 8, 9, 38, 41.  
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                                                                  1829–1831           1851–1852        1866–1867 
 

Łomża. Inne miejscowości Ł Inne Ł Inne Ł Inne 
Blacharz 2  1  2  
Brukarz 2  1  2  
Ceglarz     1  
Cieśla   1 2 1  
Cyrulik 1  1    
Czapnik   2  3  
Drwal 2      
Dzierżawca konsumpcji   1    
Dzierżawca domu zajezdnego   1    
Dzierżawca suchej arendy   2 1   
Fabrykant świec 1   2  1 
Fabrykant octu    2  1 
Farbiasz  2 6 3   
Furman 2  5  4 1 
Garbarz 1  5    
Gospodarz 1 1     
Handlarz mąki, skór, wiktuałów, 
makaronu, zboża, żelaza  

4 1 34 2 21 2 

Kolektor loterii   1  2  
Kominiarz   1    
Kowal 1 1 2 7  4 
Kramarz 17  10  7  
Krawiec 11 1 10 28 12 13 
Kupiec 3 2     
Księgarz   1    
Malarz   1  1  
Markier (pośrednik w sprawach)   1    
Mąkarz     1 1 
Młynarz 4  2 7 1 1 
Mosiężnik   1    
Mydlarz 3      
Murarz   5  3 1 
Muzykant    1   
Nauczyciel dzieci żydowskich  3     
Ogrodnik     2  
Olejarz     1   
Pachciarz (sprzedawca szmat …)  1  4  1 
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Piekarz 4  1 5 4  
Pisarz przy konsumpcji     1  
Powroźnik     1  
Przekupnik     1  
Przy rodzicach   1  17 5 
Rolnik    1  3 
Rolnik czynszowy    3   
Rzeźnik 5  5 2 2  
Rybak    4 1  
Rymarz   1    
Solarz (sprzedawca soli) 2      
Spekulant   5 1   
Stelmach (koła do wozu)   1 1  1 
Stolarz 2  6  6 1 
Strażnik konsumpcji   5    
Stróż szpitala bóżnicy   2    
Strycharz (strych, część domu)    3  1 
Subiekt towarów   1    
Szewc 3  9 24 5 4 
Szklarz 1  2  1  
Szkolnik     1  
Szlifierz     1  
Szmuklerz (praca w drewnie ?)   3    
Szpektor (?) 1  3    
Szynkarz 1    3 1 
Szynkarz trunków   1    
Szper (?)   1    
Świecarz      1 
Tkacz    1   
Tokarz     1 1 
Waciarz 1  4    
Własne fundusze   1    
Właściciel domu   1  1  
Wozimąka   1    
Woziwoda   1    
 Wyrobnik 23 23 32 44 25 20 
Zegarmistrz   2    
Żołnierz urlopowany     6 4 
Kataryniarz   1    
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W 680 aktach urodzenia wymieniono 78 zawodów. Najliczniej wystąpili wyrobnicy 
167 (25%, nie używano nazwy robotnik), krawcy 75 (11%), handlarze 44 (6%), 
szewcy 35 (5%), stolarze 15 (2%), kowale i młynarze po 14 (po 2%). Zdarzało się, 
że wobec urzędnika stanu cywilnego ojciec rejestrował równocześnie urodzenie 
kilkoro swoich dzieci, dlatego przy poszczególnych zawodach mogą zaistnieć nie-
pewne liczby14.  

Współistnienie starozakonnych i chrześcijan 
 

W aktach metrykalnych urodzeń, ślubów i zgonów nie znajdujemy odniesienia 
starozakonnych do katolików; w aktach tych występują sami żydzi. Na wzajemne 
relacje mieszkańców obu religii w I połowie XIX wieku wskazują niżej podane fak-
ty. We wszystkich rozporządzeniach władzy cywilnej i kościelnej jest mowa o wy-
znaniach, a nie o narodowościach (Polakach i Żydach). W 1824 r. władze cywilne 
uznały za niestosowne, aby chrześcijanie podejmowali prace służebne w domach 
żydowskich, w usługach osobistych, dozwolona była praca w fabrykach, rzemiośle 
itp. W 1843 r. ktoś powiadomił biskupa sejneńskiego, że w Łomży katoliczka  
w szabat doiła krowy u starozakonnego. Miejscowy proboszcz wyjaśnił biskupowi, 
że prywatnie i podczas kolędy przedstawia parafianom niestosowność takich posług, 
gdyż one upadlają katolika. Co więcej, odmawia sakramentalnego rozgrzeszenia za 
tak ciężki występek. Ostrzegł też wszystkich kapłanów w Łomży, aby na tę sprawę 
zwrócili szczególną uwagę. Ponadto zobowiązał burmistrza miasta Łomży, by zale-
cił policjantom kontrolowanie osób trudniących się tego rodzaju zarobkowaniem i by 
karali winnych. Najcięższe przewinienie dotyczyło kobiet, które podejmowały się 
karmienia piersią dzieci żydowskie. W 1824 r. władze cywilne zakazały starozakon-
nym obnośnego handlu książkami pobożnymi dla katolików, to samo powtórzono  
w 1882 r. Dwa lata przed tą datą w Łomży starozakonny sprzedawał koronki, różań-
ce, obrączki, medaliki i inne tego rodzaju przedmioty. Policja przejęła ich zawartość,  
a komisarz obwodowy powiadomił biskupa. W 1861 r. w Miastkowie na gruncie 
parafialnym, w pobliżu kościoła, mieszkali starozakonni: kowal, smolarz, szewc  
i krawiec. Kilku parafian domagało się ukarania proboszcza i żądali usunięcia żydów 
„aby nie urągali się obrządkom świętym katolickiej wiary, jak to dotąd miało miej-
sce”. Naczelnik powiatu łomżyńskiego przekazał sprawę wójtowi gminy Miastko-
wo, który nakazał starozakonnym w ciągu czterech dni opuścić mieszkania. Całą 
dokumentację przekazano gubernatorowi w Suwałkach. ten powołał się na rozporzą-
dzenie z 1821 r., które stanowiło, że starozakonni pod żadnym pozorem nie mogą 
osiedlać się w dobrach funduszowych kościelnych. Natomiast biskup diecezji sej-
neńskiej opowiedział się za pozostawieniem żydów do czasu upłynięcia rocznej 
__________ 
 
14 APŁ, Akta urodzeń, sygn. 8, 9, 10, 38, 41, 71, 72. Odnośnie wieku nowożeńców, zgonów, podpisów 

pod aktami i zawodów mieszkańców parafii katolickiej, por. W. Jemielity, Mieszkańcy Łomży  
w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia Łomżyńskie”, t. 20, Łomża 2009, s. 7–31.  
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umowy, wówczas obie strony unikną kosztów i niedogodności15. W Łomżyńskiem 
sieć parafialna katolicka istniała od dawna, każda parafia posiadała własny cmentarz. 
W początkach XIX wieku osiedlili się tutaj niezbyt liczni protestanci, i oni mieli 
swoje mogiły na cmentarzach katolickich, w wyodrębnionych miejscach. Po po-
wstaniu listopadowym zaczęli przybywać prawosławni, których grzebano również 
na cmentarzach katolickich. Natomiast wyznawcy mojżeszowi zawsze zakładali 
własne cmentarze16. 

Zdarzały się nawrócenia starozakonnych do religii katolickiej. W 1809 r. biskupi 
informowali króla Fryderyka Augusta, iż w przypadku udzielania chrztu żydowi, 
dawniej o egzaminie kandydata decydowały władze kościelne, podobnie jak wobec 
ludzi innych wyznań. Tymczasem w Księstwie Warszawskim obowiązują trzy eg-
zaminy: przed aktuariuszem, w prefekturze i dopiero po liście rekomendacyjnym  
z prefektury jest egzamin wobec biskupa. W 1822 r. w Królestwie Polskim komisja 
rządowa ustaliła następujący porządek: w siedzibie wójta lub burmistrza przebadać 
kandydata do chrztu, protokół badań przesłać do komisji wojewódzkiej, która zwróci 
się do biskupa o wyznaczenie miejsca, gdzie kandydat będzie poznawał zasady no-
wej wiary. Te przepisy obowiązywały przez całe stulecie.  

Z lat 1849–1866 zachowało się 61 protokołów, spisanych wobec wójta gminy  
i burmistrza miasta, dla 45 mężczyzn i 16 kobiet, w większości młodych osób. Jako 
powód zmiany religii najczęściej podawali to, że pozostając na służbie wśród chrze-
ścijan uznali prawdziwość nowej wiary i chcą do niej się przyłączyć. Wójt lub bur-
mistrz zadawali kandydatowi dziesięć pytań: „Skąd jesteś. Czego chcesz. Kto jesteś. 
Czy chcesz przyjąć wiarę katolicką. Czy trwasz w swoich przedsięwzięciach. Jakie 
masz do tego powody. Czy są wystarczające do odmiany wiary. Czy więcej nie masz 
czego dodać. Czy bieda nie skłania do zmiany wiary i może potem zechcesz wrócić 
do żydostwa. Czy wiesz, że prawo cywilne ukarałoby ciebie, gdybyś powrócił do 
żydostwa, przyjąwszy chrzest”. Od lat czterdziestych do I wojny światowej było pięć 
pytań, bardziej rozbudowanych: „Jak się nazywasz, ile masz lat, gdzie się urodziłeś  
i czym się dotąd trudnisz, czy masz rodziców przy życiu i co oni za sposób od życia 
mają, czy masz żonę, dzieci i gdzie, jaki ich życia sposób. Dawno nabrałeś chęci do 
przyjęcia wiary chrześcijańskiej i co cię powoduje do tego, czy nie uwodzisz się jaką 
namową lub może czasowa niedola przynagla cię do środka, w którym upatrujesz 
tylko lepsze w przyszłości życie. Jaki sobie sposób życia obierasz na potem, gdy 
zostaniesz ochrzczony na wiarę katolicką. Czy nie byłeś kiedy pod sądem za jakie 
przewinienie albo występek i w takich jak byłeś karany. Czy umiesz czytać pisać po 
__________ 
 
15 W. Jemielity, Obecność wyznawców mojżeszowych w życiu diecezji sejneńskiej, „Studia Teologiczne”, 

t. 25 (2007), s. 326–329.  
16 W. Jemielity, Cmentarze w diecezji augustowskiej czyli sejneńskiej, „Prawo Kanoniczne”, t. 37 (1994) nr 

3–4, s. 267 n. Por. Tenże, Ewangelicy augsburscy w Łomży i okolicy, „Studia Teologiczne”, t. 22 (2004), 
s. 323 n. Por. Tenże, Łomżyński dziekanat prawosławny, „Studia Teologiczne”, t. 14 (1996), s. 181 n.  
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polsku lub po hebrajsku”. Obok wójta lub burmistrza występowali dwaj mężczyźni 
jako świadkowie. Protokół uwierzytelniony podpisem i pieczęcią wójta lub burmi-
strza przesyłano do naczelnika powiatu, następnie do gubernatora, z kolei do bisku-
pa, ten upoważniał proboszcza do udzielenia chrztu, ksiądz składał biskupowi spra-
wozdanie z odbytej czynności, biskup informował o tym władzę cywilną, ta wpro-
wadzała zmiany w księgach ludności.  

Chrzest był poprzedzony nauką zasad wiary. Przygotowanie odbywało się  
w klasztorach i na plebaniach, za upoważnieniem władzy cywilnej i kościelnej. 
Klasztory kapucynów i benedyktynek w Łomży oraz klasztor sióstr szarytek  
w Szczuczynie wielokrotnie gościły starozakonnych, przeważnie na dwa lub trzy 
miesiące. Kandydaci czasami przerywali naukę. Ceremonia chrztu miała charakter 
uroczysty. W 1817 r. w Łomży chrzestnymi byli: Sylwester Obrębski, poborca gene-
ralny, z Anną Rejśmiłową, komisarzową skarbu, w drugiej parze Aleksander Rej-
śmił, komisarz skarbu, z Józefiną Jerzmanowską, pułkownikową, w trzeciej parze 
Józef Rawecki, adwokat, z Krystyną Munikowską, burmistrzową. W 1835 r. biskup 
polecił proboszczowi w Łomży zaprosić znakomite osoby na rodziców chrzestnych  
i dokonać chrztu w niedzielę. W 1849 r. w Kuczynie chrzest był zaraz po nabożeń-
stwie niedzielnym, cała parafia przeżywała to wydarzenie. Do 1850 r. nawróceni 
żydzi zmieniali imię i nazwisko, po tej dacie mieli zachować nazwisko, jakie otrzy-
mali przy urodzeniu, a nadal zmieniali imię. Zdarzały się powroty do judaizmu.  
W 1828 r. burmistrz przyprowadził do klasztoru w Łomży pewnego introligatora. 
Ten po dwóch tygodniach odwołał protokolarnie swoje zamiary. Za tę niestałość 
dostał plagi i zapłacił za czas swego pobytu w klasztorze17.  

 

Summary 
In 1826, the government of the Polish Kingdom formed synagogue areas (par-

ishes) in place of the former municipalities, which centered around their Jewish 
population in a particular area. In 1832, Lomza boundaries were widened to included 
Rybaki estate which became the main concentration of Orthodox Jews. The number 
of Orthodox Jews in this District, which included Lomza and 40 surrounding villages 
was rapidly growing. Large groups of the Jewish population lived in Drozdowo, 
Gaæ, Gie³czyn, Piatnica, and Pucha³y. Among the most common female names were 
Bejla, Chaya, Etka, Esther, Felga, Leja, Rochla, Rivka, Sora, Szeja, and among men: 

__________ 
 
17 W. Jemielity, Obecność wyznawców mojżeszowych w życiu diecezji sejneńskiej, „Studia Teologiczne”, 

t. 25 (2007), s. 314 n. W. Jemielity opracował innych mieszkańców Łomży i okolicy, mianowicie: 
Ewangelicy augsburscy w Łomży i okolicy, „Studia Teologiczne”, t. 22 (2004), s. 323–356; Łomżyński 
dziekanat prawosławny, „Studia Teologiczne”, t. 14 (1996), s. 181–207; Mieszkańcy Łomży (katolicy) 
w pierwszej połowie XIX wieku, „Studia Łomżyńskie”, t. 21 (2010), w druku; Rosjanie w Łomży po 
powstaniu styczniowym, w druku.  
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Abram, Berek, Chaim, David, Israel, Yankel, Leib, Meyer, Mortek, Moszek, Szelma. 
Jews distinguished themselves by their names among other inhabitants of Lomza, 
with the last names, it was less visible. Knights and ladies married at a very young 
age. There was a huge child mortality. A significant proportion of fathers in Lomza 
and even more in other places were unable to sign their names on the act of birth. 
Also, most men and women did not sign marriage certificates. The examined acts of 
civil records provide 78 occupations. There were most laborers, tailors, shoemakers 
and sellers. 

Jews and Catholics were meeting mainly for economic reasons. But even here 
the Catholics were not supposed to work in Jewish homes, and Jews were not sup-
posed to sell religious objects. There were detailed regulations regarding change of 
faith from Judaism to Catholicism. While Protestants and Orthodox Catholic used the 
Catholic cemeteries, the Jews have always had separate cemeteries. 





STUDIA ŁOMŻYŃSKIE 
tom XXII,  ŁOMŻA 2012 

 
 
 
KRZYSZTOF SYCHOWICZ (Łomża) 
 

 

Społeczeństwo regionu łomżyńskiego  
wobec usuwania krzyży ze szkół w 1958 r. 
 
 

Krótki okres odwilży politycznej, trwającej od października 1956 r., przez znacz-
ną część społeczeństwa został odebrane jako początek reformy systemu komuni-
stycznego. Symbolem tego stał się też powrót do szkół lekcji religii i masowe wie-
szanie krzyży. Obserwując to wszystko nie zdawano sobie sprawy z tego, że przed-
stawiciele władzy ludowej planowali powrót do starego stylu rządzenia. Najdobitniej 
odejście od odwilży popaździernikowej pokazał Okólnik nr 26 z 4 sierpnia 1958 r., 
wydany przez Ministerstwo Oświaty. Dotyczył on przestrzegania zasad świeckości 
szkoły i powoływał się na liczne przypadki, według autorów, niewłaściwego jej 
interpretowania przez Kościół bądź nawet wyraźnego naruszenia1. Przedstawiciele 
władz szkolnych zobowiązani zostali do zwrócenia uwagi dyrektorom i kierowni-
kom oraz nauczycielom o obowiązku przestrzegania m.in. zasady, iż: 

Niedopuszczalny jest udział nauczycieli i wychowawców szkół i innych placówek 
oświatowo-wychowawczych w organizowaniu wśród powierzonej im młodzieży 
praktyk religijnych.  

Jako przykłady naruszania zasady świeckiego charakteru szkoły wymieniono 
także wieszanie krzyży w salach lekcyjnych, modlitwy przed lekcjami i po nich, 
udział uczniów i nauczycieli w nabożeństwach oraz pielgrzymkach2.  

Krokom tym przeciwstawiało się duchowieństwo rzymskokatolickie, które m.in. 
odczytywało list episkopatu, mówiący o usuwaniu ze szkół symboli religijnych i o po-

__________ 
 
1  H. Konopka, Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944–

1961), Białystok 1997, s. 223. 
2  17 lat nauczania religii w szkołach Polski Ludowej. Wybór dokumentów, opr. H. Konopka, Białystok 

1998, s. 16–17; A. Dudek, Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995, s. 74. 
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zbawianiu praw nauczania religii księży-zakonników. Stało się tak np. w parafii 
Stawiski, gdzie przebywający tam kapłan Ignacy Dębczak3 poinformował wiernych 
o planowanych zmianach4. W połowie sierpnia uczynili tak też inni, w efekcie czego 
po rozpoczęciu zajęć w szkołach m.in. w powiatach: augustowskim, zambrowskim, 
monieckim, sokólskim i częściowo białostockim władze napotkały na duży opór we 
wprowadzaniu wspomnianego okólnika. Przy tej okazji po raz kolejny dokonano też 
podziału duchownych na trzy grupy: reakcyjną – podburzającą z ambon do przeciw-
stawiania się zarządzeniom, umiarkowaną – próbującą przemilczeć realizację okól-
nika i ostatnią, niewtrącającą się do wydarzeń5.  

Przygotowania do przeprowadzenia planowanej akcji prowadzone na terenie 
woj. białostockiego objęły także Łomżę i sąsiednie powiaty. W związku z tym m.in. 
29 sierpnia 1958 r. Powiatowy Inspektorat Szkolny w Wysokiem Mazowieckiem 
zwołał naradę, podczas której nauczyciele zastanawiali się, kto miałby zająć się usu-
waniem krzyży ze szkół. Jedna z uczestniczek stwierdziła nawet, że nowe wytyczne 
były niezgodne z jej sumieniem i w związku z tym nie zamierzała się im podporząd-
kować. Inna nauczycielka, żona prokuratora powiatowego, zauważyła, że okólnik 
nic nie wspominał o komitetach rodzicielskich. Jej zdaniem oznaczało to, że jeśli 
rodzice wchodzący w ich skład nie będą chcieli usunięcia krzyży z sal lekcyjnych, to 
na pewno będą mogli do tego nie dopuścić. Natomiast podczas narady w Dąbrówce 
Kościelnej szansę na wygłoszenie opinii w tej kwestii miał miejscowy ksiądz, które-
go Rada Pedagogiczna zaprosiła na zebranie. Jego stanowisko w kwestii nowego 
zarządzenia było jednoznaczne i stanowcze. Stwierdził mianowicie, że nikomu nie 
nakaże usunięcia z klas symboli religijnych, nie wyraził też zgody na nauczanie reli-
gii w godzinach pozalekcyjnych. Poprosił natomiast o wydzielenie mu godzin na 
naukę tego przedmiotu w czasie jemu odpowiadającym, na co z kolei kierownik 
szkoły nie wyraził zgody. Kwestia usunięcia z placówki krzyży pozostała natomiast 
nierozstrzygnięta6. 

Stanowisko w sprawie okólnika zajął również ksiądz ze Stawisk pow. kolneński. 
Podczas nabożeństwa apelował on o posyłanie do szkół nauczycieli, którzy nie ze-
chcą podporządkować się władzom komunistycznym. Zdaniem duchownego tylko 
oni mogli wychować młodzież na uczciwych ludzi. Podobne zdanie miał wikariusz 
generalny kurii łomżyńskiej, który prosił wiernych, aby ich dzieci uczyły się tylko  
w placówkach, w których wykładana była religia. Zaznaczał jednocześnie, że kate-
__________ 
 
3 Istnieje możliwość błędnego zapisu nazwiska, co jest dosyć częste w materiałach powstających  

na potrzeby aparatu bezpieczeństwa. 
4 Archiwum Państwowe w Białymstoku, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja dotycząca 

przebiegu realizacji zarządzeń Ministra Oświaty w sprawie świeckości szkół nr 26 z 4 VIII 1958 r.,  
22 X 1958 r., k. 430–431. (dalej APB). 

5 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie, 0445/132, Informacja Wydziału III WUBP  
w Białymstoku za III kwartał 1958 r., b.d., k. 507. (dalej AIPN). 

6 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja dotycząca przebiegu zebrań poświęconych 
omówieniu Okólnika Ministerstwa Oświaty Nr 26 z 4 VIII 1958 r., 1 IX 1958 r., k. 310–312. 
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chizacja nie będzie prowadzona w kościołach. Efektem jego słów było przeniesienie 
się dziesięciorga uczniów z miejscowej szkoły świeckiej (dla porównania warto 
wskazać, że pozostało w niej 330 osób). Do zalecanych przez ministerstwo wytycz-
nych nie zastosowała się też placówka w Śniadowie pow. łomżyński. Jej kierownik 
polecił wprawdzie woźnej usunięcie krzyży z sal lekcyjnych, nie wykonała ona jed-
nak tego polecenia. Podobnie zachowała się też woźna pracująca w szkole w Rogie-
nicach. Okólnikowi nie podporządkował się także kierownik szkoły w Czyżewie 
pow. wysokomazowiecki, który nie zasłaniał się jednak niesubordynacją swego 
personelu, tylko otwarcie stwierdził, że krzyży nie usunie, nawet jeśli konsekwencją 
będą represje. Do zmiany poglądów miał go nakłonić kierownik Wydziału Oświaty, 
któremu nakazano wyjaśnić tę sytuację. W tym samym powiecie do zarządzenia 
władz zastosowały się władze szkoły w miejscowości Brzózki Tatary. Przeciwko 
temu zbuntowali się jednak rodzice, którzy przyszli do domu kierownika i powołując 
się na Konstytucję PRL stanowczo zażądali powtórnego zawieszenia krzyży. Gdy 
nie zostało to spełnione, postanowili zawiesić je sami. Niektórzy duchowni nie 
sprzeciwiali się jednak realizacji omawianego zarządzenia, stało się tak m.in.  
w Skarżynie w pow. zambrowskim, gdzie ks. Jan Misiewicz prosił wiernych o pod-
porządkowanie się władzom. Również proboszcz parafii Wysokie Mazowieckie 
apelował o postępowanie zgodnie z wolą komunistów7. 

Narada kierowników szkół podstawowych z terenu powiatu odbyła się także  
30 sierpnia 1958 r. w szkole nr 1 w Grajewie. W jej trakcie odczytano zarządzenie  
o zdjęciu emblematów religijnych, co kierownik z Niedźwiadnej określił jako klęskę, 
skrytykował państwo za ustępstwa po październiku i ubolewał nad losem nauczycie-
li, którzy „wszystkiemu będą winni”. Natomiast kierownik szkoły w Ciemnoszyjach 
wskazywał, że władze powiatowe powinny pomóc przekonać do prowadzonych 
działań Komitety Rodzicielskie. Natomiast informator „Bezrolny” doniósł, że 31 sierp-
nia młody ksiądz podczas kazania w kościele w Szczuczynie wzywał rodziców, aby 
nie pozwolili usunąć krzyży ze szkół i nie wstydzili krytyki parafii szczuczyńskiej, 
określanej jako „mocno wierząca”. Ciekawą bez wątpienia była też informacja o tym, 
że pracownik operacyjny SB, w rozmowie z żoną byłego funkcjonariusza UB, pracu-
jącą na poczcie, dowiedział się, że podsłuchała ona rozmowę księdza z kurii w Łomży 
z duchownym z Grajewa, podczas której dopytywał się on o sytuację w szkołach  
i upominał za brak informacji na ten temat. Miejscowy duchowny nie chciał rozma-
wiać o tym przez telefon i obiecał wszystko wyjaśnić podczas wizyty w kurii8. 

Na terenie pow. kolneńskiego stwierdzono zaś, że okólnik nr 26 w większości 
szkół nie był realizowany. Tylko niewielka część kierowników zastosowała się do tego 
rozporządzenia i usunęła „emblematy kultu religijnego” ze swych placówek. Dotyczy-
__________ 
 
7  APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja dotycząca realizacji Okólnika Ministerstwa 

Oświaty Nr 26 z 4 VIII 1958 r., b.d., k. 315. 
8  Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, 045/583, Notatka informacyjna z-cy 

KP MO SB w Grajewie mjr. A. Pańkowskiego, 2 IX 1958 r. Grajewo, k. 104–105 (dalej AIPN Bi). 
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ło to także poszczególnych Rad Narodowych, obiektów handlowych i gospodarczych. 
Według SB działo się tak mimo braku oporu ze strony społeczeństwa i „sfanatyzowa-
nych klerykałów”. Kierownicy zazwyczaj tłumaczyli się obawą przed zemstą ze strony 
ludzi, tak jak w szkole podstawowej w Budach Stawiskich. Zdjęcia krzyży z tego sa-
mego powodu kategorycznie odmówiła kierowniczka szkoły w Mściwujach Włady-
sława Święcka. Jak zaznaczono, SB nie miała żadnych sygnałów, aby ktoś jej zagrażał. 
Natomiast placówki handlowe i gospodarcze na terenie powiatu nie poczyniły nawet 
pierwszych kroków w celu realizacji zarządzenia. Podobna sytuacja istniała w Radach 
Narodowych, a krzyży nie zdjęto w pokojach służbowych Powiatowej i Miejskiej 
Rady Narodowej w Kolnie, nie mówiąc już o tych w terenie. Jako przykład istniejącej 
sytuacji podano wypowiedź przewodniczącego Prezydium GRN w Kątach, który 
stwierdził, że sumienie nie pozwalało mu na zdejmowanie krzyży. O wszystkich spra-
wach informowano KP PZPR9. 

Ostatni dzień sierpnia 1958 r. został wykorzystany także przez innych duchow-
nych do poruszenia sprawy wprowadzenia w życie okólnika nr 26. Był wśród nich 
m.in. wikary ze Szczuczyna, który w czasie kazania starał się przekonać zebranych, że 
krzyże zawsze wisiały w szkołach, a czy dalej będą, zależało tylko od rodziców. Ape-
lował też, aby przeciwstawili się oni ich zdejmowaniu, ponieważ był to dopiero począ-
tek wyprowadzania religii ze szkół. Nie był on jeszcze rozpoznany przez aparat bez-
pieczeństwa, ponieważ przybył na teren Szczuczyna dopiero w sierpniu10. Kolejnym, 
który przyciągnął uwagę SB, był ks. Antoni Roszkowski wzywający podczas kazania 
rodziców, aby posyłali swoje dzieci do szkół z nauką religii. Ponadto będąc na rozmo-
wie u przewodniczącego PPRN w Łomży zarzucił władzom wydanie polecenia zdej-
mowania krzyży, przesuwania lekcji religii po obowiązkowych przedmiotach, nieze-
zwalania na budowę kościołów w Łomżycy i Podgórzu. Natomiast  
1 września 1958 r. do dyrektora szkoły ogólnokształcącej Józefa Kiełczewskiego przy-
szedł ks. Jan Tyszka, aby uzgodnić godziny nauczania religii. Dyrektor wyznaczył je 
na końcu zajęć, niezadowolony duchowny chciał zmiany, lecz dyrektor nie ustąpił. Nie 
wyznaczył on też jednej sali lekcyjnej do nauki religii „ponieważ ksiądz  
i inni mogą w tej klasie urządzić ołtarz”, nie zezwolił również na wieszanie symboli 
religijnych. W samej Łomży rozpoczęcie roku szkolnego przebiegło bez szczególnych 
wydarzeń. Natomiast na wsi krzyże wisiały w poszczególnych klasach, np. we wsiach 
Duchny Stare i Rogienice, gdzie woźne odmówiły ich zdjęcia. Postąpił tak także kie-
rownik w Przytułach – Ryszard Bukowski, zaprzyjaźniony z ks. Lucjanem Stecem11. 

__________ 
 
9  AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna z-cy KP MO w Kolnie por. S. Janusa do z-cy KW MO SB  

w Białymstoku, 4 IX 1958 r. Kolno, k. 203-204. 
10 AIPN, 0445/132, Informacja z-cy KW MO ds. SB ppłk. St. Wałacha do wicedyrektora Gabinetu 

Ministra MSW w Warszawie o sytuacji w terenie woj. białostockiego w związku z rozpoczęciem roku 
szkolnego i realizacją Okólnika nr 26 Ministra Oświaty, 3 IX 1958 r. Białystok, k. 418. 

11 AIPN Bi, 045/584, Notatka informacyjna z-cy KP MO SB kpt. S. Hrynczyszyn do z-cy KW MO SB  
w Białymstoku, 3 IX 1958 r. Łomża, k. 63–64. 
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Już następnego dnia w SP w Rutkach grupa około 25 osób zmusiła kierownika 
do oddania krzyży, które następnie zostały zawieszone w klasach. Najaktywniejszy-
mi uczestnikami tych wydarzeń byli zamieszkali w Rutkach pow. zambrowski: Wła-
dysław Kozłowski, Stanisław Staniszewski, Anna Szymańska12. Także w Ciemiance 
pow. kolneński kierownik Stanisław Samselski nie był zbyt chętny do realizacji no-
wego zarządzenia. Pomimo że był członkiem partii, a nawet pełnił funkcję sekretarza 
POP, stwierdził, że krzyże w niczym mu nie przeszkadzały i w związku z tym nie 
zamierzał ich usuwać. Pozwolił też na umieszczenie lekcji religii w środku zajęć 
lekcyjnych. Argumentował przy tym, że ksiądz miał utrudniony dojazd do szkoły  
i nie należało mu jeszcze bardziej utrudniać pracy (!). Podobnie zachował się kie-
rownik w Przyborowie pow. kolneński, a wymienione placówki nie były wyjątkiem. 
Na terenie powiatu krzyże wisiały tam w większości szkół, a także w pomieszcze-
niach służbowych GRN, MRN i PRN. Uznano to za tak duże wykroczenie, że został 
o nim powiadomiony I sekretarz KP PZPR13.  

Wśród osób protestujących przeciwko realizacji okólnika znalazł się ks. Zdzi-
sław Mikołajczyk prefekt z Grajewa, który 2 września 1958 r. na radzie pedagogicz-
nej w SP nr 1 stwierdził, że zarządzenie nie dotyczyło krzyży, gdyż nie były one 
„emblematami”, lecz znakiem wiary.14 Kierownik tej szkoły zapytany prze inspekto-
ra oświaty dlaczego ich nie zdjął odpowiedział, że „ja ich nie wieszałem i nie będę 
zdejmował”. Natomiast w Prezydium Gromadzkiej RN w Wąsoszu na pytanie o po-
wód niezdjęcia krzyży przewodniczący oświadczył, że woli się zwolnić z pracy, niż 
to zrobić. Wówczas przewodniczący PRN sam zdjął krzyże ze ściany. Natomiast  
w Rajgrodzie nauczycielka Maria Krajewska po zapoznaniu się z okólnikiem stwier-
dziła „my chcemy Boga w szkole”.  

Dwa dni później podczas wizytacji szkoły w Rydzewie przez inspektora szkol-
nego Rogowskiego i sekretarza PPRN w Grajewie Lenkowskiego, kierownik szkoły 
Stanisław Olszewski na pytanie, dlaczego nadal wisiały krzyże w salach lekcyjnych, 
polecił im pójść w tej sprawie do ks. Franciszka Miklaszewskiego, który je zawie-
szał15. Gdy inspektor nalegał na ich zdjęcie stwierdził, że mogą go nawet zwolnić  
z zawodu nauczycielskiego, a ich i tak nie ruszy. W Wąsoszu zaś kierownik szkoły 
ostatecznie zdjął krzyże, lecz 4 września zostały one ponownie zawieszone przez 
członków komitetu rodzicielskiego, w związku z czym udał się on po wskazówki do 
KP PZPR. W efekcie tego do Wąsosza wysłano pracownika operacyjnego SB ppor. 

__________ 
 
12 AIPN Bi, 045/582, Kodogram nr 89/11 z-cy KP MO d/s SB w Zambrowie ppor. Zinczuka do z-cy 

KW MO d/s SB w Białymstoku, 2 IX 1958 r., k. 43. 
13 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja o sytuacji w terenie woj. białostockiego  

w związku z realizacją Okólnika Nr 26 Ministerstwa Oświaty, 6 IX 1958 r. Białystok, k. 325–327. 
14 AIPN Bi, 045/582, Informacja o sytuacji w terenie w związku z realizacją Okólnika Ministerstwa 

Oświaty nr 26 z 4 VIII 1958 r., 4 IX 1958 r. Białystok, k. 83. 
15 AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna zastępcy KP MO SB w Grajewie mjr. A. Pańkowskiego do 

zastępcy KW MO SB w Białymstoku, 5 IX 1958 r. Grajewo, k. 108–109. 
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Władysława Chomczyka, który wspólnie z dwiema wcześniej wspomnianymi oso-
bami miał dokładniej zbadać całą sprawę.  

W wyniku przeprowadzonego dochodzenia ustalono, że dzień wcześniej kie-
rownik Mieczysław Gromadzki (PZPR) zorganizował zebranie komitetu rodziciel-
skiego i trójek klasowych, na którym padły pytania dotyczące krzyży i okólnika16. 
Zebrani nie przyjęli do wiadomości przedstawionych argumentów, a po zakończeniu 
zebrania, mimo oporu, zabrali woźnemu klucz do magazynku i ponownie je powiesi-
li. Nauczyciel tej szkoły Janusz Kosmaczewski jako najbardziej aktywnego wskazał 
Józefa Milewskiego, który podobno zwrócił się do niego, aby „nie był takim mą-
drym z powodu noszenia czerwonego krawata”. Gdy dodatkowo jedna z nauczycie-
lek ostrzegła go przed konsekwencjami ubliżania nauczycielom odpowiedział, iż „ja 
za 700 zł poborów nigdy by krzyża nie zdjął”. Na podstawie tego prokurator wszczął 
przeciwko niemu dochodzenie17. 

Według informacji zebranych przez SB do 6 września na terenie pow. kolneń-
skiego nie zanotowano gwałtownych wystąpień przeciwko zarządzeniu ani ze strony 
duchowieństwa ani jak to określano „sfanatyzowanych elementów”. Nie było też 
żadnych pogróżek pod adresem najaktywniejszych nauczycieli i innych osób, które 
włączyły się w realizację okólnika. Pomimo tego na ogólna liczbę 89 szkół tylko  
w 20 zostały zdjęte krzyże, przy czym zaznaczono, że wśród nich 50% stanowiły te, 
w których przeprowadzano remonty i już po ich zakończeniu krzyży nie wieszano. 
Odnotowano jedynie dwa takie przypadki. 5 września wieczorem grupa młodych 
ludzi podeszła pod okno sekretarki szkoły w Borkowie i żądała wydania kluczy  
w celu ponownego zawieszenia krzyży, ona jednak odmówiła. Tego samego dnia do 
KW MO ds. BP w Białymstoku telefonicznie przekazano informację, że w związku 
ze zdjęciem krzyży 25 uczniów nie przyszło na zajęcia w tej szkole. Po zbadaniu 
informacji okazało się, że chodziło o 10 uczniów, którzy nie otrzymali promocji do 
wyższej klasy a mimo to starali się chodzi z resztą kolegów na zajęcia i zostali z tego 
powodu wygonieni przez kierownika. Realizacji okólnika odmówiła zaś kierownicz-
ka szkoły we wsi Baba Leokadia Kapelańska. Nawet po rozmowie z przedstawicie-
lem Inspektoratu Oświaty stwierdziła, że i tak tego nie zrobi bo poderwałoby to za-
ufanie do niej w środowisku. Natomiast Regina Nosek, kierowniczka szkoły we wsi 
Charubin stwierdziła, że krzyże nie przeszkadzały jej w nauce, były w budynku, gdy 
przyszła do pracy i nadal tak pozostanie18. 

__________ 
 
16 AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna zastępcy KP MO SB w Grajewie mjr. A. Pańkowskiego  

do zastępcy KW MO SB w Białymstoku, 7 IX 1958 r. Grajewo, k. 110. 
17 AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna zastępcy KP MO SB w Grajewie mjr. A. Pańkowskiego  

do zastępcy KW MO SB w Białymstoku, 7 IX 1958 r. Grajewo, k. 111. 
18 AIPN Bi, 045/583, Notatka z-cy KP MO w Kolnie por. S. Janusa do z-cy KW MO SB w Białymstoku 

o przebiegu realizacji Okólnika Ministra Oświaty na terenie pow. kolneńskiego, 6 IX 1958 r. Kolno,  
k. 205–206. 
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Wstępne podsumowanie prowadzonej akcji nastąpiło 6 września 1958 r. W ma-
teriale skierowanym przez zastępcę Komendanta Wojewódzkiego MO ds. SB  
w Białymstoku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych stwierdzono, że już trzy dni 
wcześniej odbyło się rozszerzone posiedzenie sekretariatu KW PZPR z udziałem 
przedstawicieli rady narodowej, prokuratury, szkolnictwa i tutejszej komendy, na 
którym omawiano taktykę postępowania. W jego wyniku przekazano prokuratorowi 
wojewódzkiemu informacje o najjaskrawszych przypadkach łamania zarządzeń 
ministra oświaty, które według oceny SB kwalifikowały się do wszczęcia dochodze-
nia. Poza tym aparat bezpieczeństwa na bieżąco o „niewłaściwej” postawie nauczy-
cieli i kierowników szkół informowała kuratora. Do powiatów, gdzie miały miejsce 
takie wystąpienia oddelegowano „odpowiedzialnych” pracowników Wydziału III, 
którzy udzielali pomocy w przedsięwzięciach zmierzających do rozładowania istnie-
jących konfliktów. Z analiz dokonanych przez SB wynikało, iż tam gdzie konfliktu 
nie dawało się rozładować drogą wyjaśnień, należało użyć w ostrzejszy sposób środ-
ków karnych, karno-administracyjnych i dyscyplinarnych19. 

7 września 1958 r. grupa kobiet przybyła do szkoły nr 1 w Grajewie i zażądała 
zawieszenia w salach krzyży. Kierownik tej placówki nie podjął jednak żadnych 
działań, wobec czego same to zrobiły, dlatego było prowadzone przeciwko nim do-
chodzenie. Podczas przesłuchania nie chciał on początkowo podać też żadnych na-
zwisk, ale w końcu wymienił siedem najaktywniejszych osób. Zdecydowaną posta-
wę wobec okólnika zajął również należący do PZPR kierownik szkoły w Żytkiej-
mach pow. gołdapski. Oświadczył on, że nie usunie z klas krzyży, bo doprowadziło-
by to do zachwiania jego autorytetu w oczach mieszkańców wsi. Twierdził ponadto, 
że jeśli władze wydają takie zarządzenia, to same powinny zająć się ich realizacją.  
W efekcie tego KP PZPR i Inspektorat Oświaty w Gołdapi planowały dokonać 
zmian personalnych w tej placówce, gdyby nadal istniał tam opór przed wprowadze-
niem zmian przewidzianych w okólniku20. 

Do 9 września symbole religijne usunięto w pow. kolneńskim dopiero z 30 pla-
cówek, co usprawiedliwiano brakiem zdecydowanej postawy części kierowników  
i innych odpowiedzialnych za to osób. Dwa dni wcześniej w kościołach m.in.  
w: Kolnie, Zalasiu, Lipnikach, Kuziach i Dobrymlesie w ogóle nie nawiązywano do 
tych spraw. Jako działanie państwa określili to proboszcz i wikariusz w Łysych,  
a młodzież za bierną postawę i brak wiary skrytykował ks. Bieńkowski z Lachowa. 
Dodał, że ludzie powinni starać się utrzymać religię w szkołach. Do realizacji okól-
nika wezwał zaś proboszcz w Stawiskach, który na zakończenie dodał, że nie należa-
ło się tym przejmować, bo wkrótce i tak zostanie to zniesione. Natomiast proboszcz  
__________ 
 
19 AIPN, 0445/132, Informacja zastępcy KW MO ds. SB ppłk. S. Wałacha do wice Ministra MSW  

w Warszawie, 6 IX 1958 r. Białystok, k. 438–439. 
20 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja zastępcy KW MO ds. Bezpieczeństwa w Bia-
łymstoku ppłk. S. Wałacha o sytuacji w terenie woj. białostockiego w związku z realizacją Okólnika Nr 
26 Ministra Oświaty, 8 IX 1958 r., k. 330. 
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z Małego Płocka nic nie mówił na temat okólnika, skrytykował tylko artykuł w „Ga-
zecie Białostockiej”, atakujący ks. Kaczyńskiego z Kolna i ks. Bieńkowskiego  
z Lachowa. Do tego momentu kierownictwo Inspektoratu Powiatowego Wydziału 
Oświaty zlustrowało niemal wszystkie szkoły w powiecie, pomimo tego większość 
kierowników nie przystąpiła do wykonania swoich obowiązków, tak jak w szkole 
podstawowej w Ksepkach. Prawie identyczna sytuacja wytworzyła się w Ciemiance, 
gdzie kierownik Stanisław Samselski (PZPR), mimo rozmów, odmawiał wykonania 
tego polecenia. W Lemanie zaś jego odpowiednik porozumiał się z ks. Mierzejew-
skim i umieścił lekcje religii w środku zajęć, podobnie postąpiono w Koźle. W Za-
skrodziu zaś mąż kierowniczki szkoły po remoncie samowolnie zawiesił krzyże 
wbrew okólnikowi, przy okazji określono go w materiałach SB jako byłego członka 
WiN. Zdarzały się też takie sytuacje, jak w Cieciorach, gdzie jedna z klas mieściła 
się w domu Bolesława Pupka, który po zdjęciu krzyży przez kierownika zawiesił je 
ponownie. Ustalono z KP PZPR, że Inspektorat Oświaty deleguje osobę w celu 
przeprowadzenia z nim rozmowy wyjaśniającej, iż skoro oddał pomieszczenie na 
szkołę, to rządzi nim kierownik21. 

Natomiast 10 września 1958 r. kierownik szkoły w Zabielu pow. kolneński, Jan 
Polak zorganizował zebranie rodziców uczniów. Postąpił tym samym wbrew zalece-
niom inspektoratu oświaty, który nakazywał organizowanie takich spotkania w nieco 
późniejszym terminie. Podczas rozmów wytłumaczył on im brak w salach lekcyj-
nych krzyży stwierdzając, że zostały one zdjęte podczas remontu, ale w każdej chwi-
li mogą być ponownie zawieszone. Na potwierdzenie swoich słów przyniósł je i wrę-
czył uczestnikom zebrania. Groziło mu za to usunięcie ze stanowiska. Tego samego 
dnia do szkoły podstawowej przyszły mieszkanki wsi Dobrzyjałowo i Budy Miko-
łajki pow. łomżyński, które zażądały od kierownika Wacława Mieczkowskiego, aby 
pozwolił zawiesić w klasach krzyże. Nie wyraził on jednak na to zgody i prosił je  
o zrezygnowanie z tego zamiaru, ale spotkał się z odmową i zapewnieniem, że we-
zmą na siebie całą odpowiedzialność za ten czyn. Z powodu jego dalszego oporu 
Anna Smakowska i Zofia Kopańczyk poprosiły woźną zatrudnioną w szkole o wy-
danie im zdjętych krzyży. Po ich otrzymaniu zawiesiły je w salach lekcyjnych, co 
tłumaczyły obawą, że ich dzieciom uczącym się w takiej szkole mogło przytrafić się 
coś złego. Zostały za to ukarane przez kolegium orzekające grzywnami od 1500 do 
300 zł, co jednak nie zniechęciło ich do dalszej walki o krzyże22.  
__________ 
 
21 AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna z-cy KP MO w Kolnie por. S. Janusa do z-cy KW MO SB  

w Białymstoku, 9 IX 1958 r. Kolno, k. 208–210. 
22 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja KWMO w Białymstoku do I sekretarza KW 

PZPR o sytuacji na terenie woj. białostockiego w związku z realizacją Okólnika nr 26, 12 IX 1958 r. 
Białystok, k. 346–347; AIPN Bi, 045/584, Notatka informacyjna z-cy KP MO SB kpt. S. Hrynczyszyna 
do z-cy KW MO SB w Białymstoku, 12 IX 1958 r. Łomża, k. 76 (Na k. 77–78 podano listę najbardziej 
winnych tych wydarzeń: Sabinę Dolecką z Dobrzyjałowa, Jadwigę Balicką z Dobrzyjałowa, Annę 
Smakowską z Bud Mikołajek, Helenę Kil i in. Zostały one ukarane 10 IX 1958 r. grzywną przez Kole-
gium Orzekające przy PPRN w Łomży: Sabina Dolecka 1500 zł, Balicka 1000 zł, Smakowska 800 zł, 



Społeczeństwo regionu łomżyńskiego wobec usuwania krzyży…                163 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Podobne działania 8 września 1958 r. podjęła w Mroczkach grupa kobiet, które 
pod nieobecność kierowniczki przewiesiły krzyże na główna ścianę. Dwa dni póź-
niej kierowniczka Jadwiga Bronicka zdjęła je, lecz pod jej nieobecność około 30 
kobiet zawiesiło je ponownie. Po powrocie kierowniczki rozmawiała z nią Anna 
Załuszczyna i inne osoby, które zastrzegły, że nikt nie miał prawa krzyży zdejmo-
wać. Kierowniczka oświadczyła, że powiadomi o powstałej sytuacji Inspektorat 
Oświaty PPRN w Zambrowie23. Natomiast 11 listopada do Szkoły Podstawowej  
w Ołdakach pow. zambrowski przyszło około 30 kobiet, które zażądały od kierow-
nika szkoły Józefa Gromka wydania zdjętych wcześniej krzyży, a kiedy odmówił, 
zawiesiły nowe przyniesione ze sobą. W trakcie pobytu w szkole zachowywały się 
one spokojnie. Wśród uczestniczek wymieniono m.in. Jadwigę Wyszomierską, Sta-
nisławę Popławską, Helenę Lipską, Helenę Pęską. Sprawą zajęła się Służba Bezpie-
czeństwa KPMO w Zambrowie. Aparat bezpieczeństwa korzystał też z wiadomości 
dotyczących zdjęcia krzyży w szkołach, uzyskiwanych od posiadanych informato-
rów. Przykładowo, w rozmowie z informatorem SB Antoni Targoński ze wsi Targo-
nie Wielkie stwierdził, że po zdjęciu ich, jako następnego kroku, spodziewał się 
wprowadzenia zakazu nauczania religii. W okresie tym w pow. zambrowskim na 60 
istniejących szkół krzyże zdjęto w 37 placówkach oświatowych24. 

Władze komunistyczne były zaniepokojone trudnościami z wprowadzeniem  
w życie okólnika. Za taki stan rzeczy obwiniały one głównie „fanatyków religij-
nych”, czyli tę część społeczeństwa, która nie godziła się z usuwaniem ze szkół sym-
boli religijnych. Zastrzeżenia władz budziła również postawa niektórych kierowni-
ków, którzy nie dość gorliwie starali się realizować nowe wytyczne. Wątpliwości 
budziły też inspektoraty oświaty, nie zawsze wystarczająco jasno przedstawiające 

                                                                                                                       
Helena Kil 500 zł, Janina Wiśniewska 500 zł, Zofia Borawska i Zofia Kopańczyk po 300 zł); AIPN, 
0445/132, Informacja z-cy KW MO ds. SB ppłk. S. Wałacha do wicedyrektora Gabinetu Ministra MSW 
w Warszawie o sytuacji w terenie woj. białostockiego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i realiza-
cją Okólnika nr 26 Ministra Oświaty, 13 IX 1958 r. Białystok, k. 457–458 (To samo pismo dodatkowo do 
wice dyrektora Departamentu III MSW w Warszawie, I Komendanta Woj. MO w Białymstoku: AIPN Bi, 
045/578, k. 253–254). Sprawą zajęła się Służba Bezpieczeństwa KPMO w Zambrowie. 

23 AIPN Bi, 045/584, Meldunek informacyjny z-cy KP MO SB w Zambrowie ppor. P. Zińczuka do z-cy 
KW MO SB w Białymstoku, 17 IX 1958 r. Zambrów, k. 305. 

24 AIPN Bi, 045/584, Meldunek informacyjny z-cy KP MO SB w Zambrowie ppor. P. Zińczuka do z-cy 
KW MO SB w Białymstoku, 12 IX 1958 r. Zambrów, k. 303–304; AIPN, 0445/132, Informacja z-cy 
KW MO ds. SB ppłk. S. Wałacha do wicedyrektora Gabinetu Ministra MSW w Warszawie o sytuacji 
w terenie woj. białostockiego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i realizacją Okólnika nr 26 
Ministra Oświaty, 15 IX 1958 r. Białystok, k. 462; AIPN Bi, 045/578, Informacja z-cy KW MO ds. B  
w Białymstoku do I sekretarza KW PZPR w Białymstoku, wice dyrektora Gabinetu Ministra MSW  
w Warszawie, wicedyrektora departamentu III MSW w Warszawie, I Komendanta Woj. MO w Bia-
łymstoku o przygotowaniach obchodu 1000-lecia Łomży, 15 IX 1958 r. Białystok, k. 258; APB, KW 
PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja o sytuacji w terenie woj. białostockiego w związku z reali-
zacją Okólnika Ministra Oświaty Nr 26, 15 IX 1958 r., k. 351.  
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nauczycielom ich obowiązki. Zdarzało się również, że winą obarczano kolegia orze-
kające i prokuratury, które miały lekceważyć przewinienia osób łamiących okólnik25.  

Mimo upływu czasu wprowadzanie okólnika nr 26 trwało dalej, nadal napotyka-
jąc na opór. 13 września 1958 r. w szkole w Zabielach pow. kolneński zebrało się 
około 100 osób. Domagały się one od kierownika zgody na zawieszenie w klasach 
krzyży. Nie wyraził on jednak na to zgody, a co więcej, wezwał na pomoc przewod-
niczącego PPRN w Kolnie i komendanta KP MO. Nakazali oni ludziom zaprzestania 
manifestowania swoich poglądów. Nawet rozejście się nie ustrzegło ich od inwigila-
cji ze strony służby bezpieczeństwa KP MO, która szukała najaktywniejszych 
uczestników zebrania. Rodzice nie pogodzili się jednak z faktem, że ich dzieci miały 
uczyć się w klasach bez krzyży. W ramach protestu 15 września uczniowie tej szkoły 
nie pojawili się na lekcjach26. Natomiast w Lachowie pow. kolneński kierownik 
tamtejszej szkoły Marian Rybak został poproszony przez mieszkanki tej miejscowo-
ści o oddanie usuniętych z sal lekcyjnych krzyży. Nie sprzeciwiał się tym żądaniom. 
Kobiety po odzyskaniu krzyży ponownie zawiesiły je w klasach. Sprawą zaintere-
sował się przewodniczący PPRN, który przyjechał do Lachowa. Nakazał on zdjęcie 
krzyży. Kiedy wracał samochodem do Kolna, został zatrzymany przez grupę kobiet, 
żądających przywrócenia ich w szkole. Przeciwko niektórym z nich prokuratura 
prowadziła dochodzenie27. 

Walce o krzyże towarzyszyła również sprawa obrony nauczania religii, tak jak 14 
września 1958 r. w parafii Łosewo pow. kolneński, gdzie proboszcz wezwał wiernych 
o starania, aby ich dzieci uczyły się religii. W tym celu zalecił pisać podania do władz. 
Następnego dnia na terenie tej wsi zebrano 26 podpisów, m.in. Eugeniusza Niksy 
przewodniczącego GRN i członka PZPR. O fakcie tym został poinformowany KP.  
__________ 
 
25 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja o sytuacji w terenie woj. białostockiego w związku 

z realizacją Okólnika Ministra Oświaty Nr 26, 15 IX 1958 r. Białystok, k. 350; AIPN, 0445/132, Informa-
cja z-cy KW MO ds. SB ppłk. S. Wałacha do wicedyrektora Gabinetu Ministra MSW w Warszawie o sy-
tuacji w terenie woj. białostockiego w związku z rozpoczęciem roku szkolnego i realizacją Okólnika nr 26 
Ministra Oświaty, 15 IX 1958 r. Białystok, k. 461; AIPN Bi, 045/578, Informacja z-cy KW MO ds. B  
w Białymstoku do I sekretarza KW PZPR w Białymstoku, wicedyrektora Gabinetu Ministra MSW  
w Warszawie, wicedyrektora departamentu III MSW w Warszawie, I Komendanta Woj. MO w Białym-
stoku o przygotowaniach obchodu 1000-lecia Łomży, 15 IX 1958 r. Białystok, k. 257. 

26 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja o sytuacji w terenie woj. białostockiego w związku 
z realizacją Okólnika Nr 26 Ministra Oświaty, 15 IX 1958 r. Białystok, k. 351; W materiałach SB podawa-
na jest zarówno data 13 jak i 14 IX . Ponadto wymieniono w nich organizatorów protestu: Henryka Bajno, 
Stanisława Paliwodę, Edwarda Borkowskiego. Przeciwko wszystkim inspiratorom tych wydarzeń skiero-
wano wnioski do KO i ukarano ich po 1500 zł grzywny. Wyjątek stanowił Czesław Śliwka, co uzasadnio-
no jego trudnymi warunkami materialnymi. (AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna z-cy KP MO  
w Kolnie por. St. Janusa do z-cy KW MO SB w Białymstoku, 16 IX 1958 r. Kolno, k. 217).  

27 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja o sytuacji w terenie woj. białostockiego w związku 
z realizacją Okólnika Nr 26 Ministra Oświaty, 15 IX 1958 r., k. 351–352; W związku z tymi wydarze-
niami przez kolegium zostali ukarani: Teofila Szutowska 1500 zł, Janina Rataj 1000 zł, Kazimiera Patalan 
1000 zł, Jadwiga Patalan 800 zł, Honorata Frączkowska 500 zł, Jadwiga Przyborowska 500 zł, Eugenia 
Słupińska 500 zł, Stanisława Szarowska 500 zł (AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna z-cy KP MO  
w Kolnie por. S. Janusa do z-cy KW MO SB w Białymstoku, 16 IX 1958 r. Kolno, k. 218). 
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W dniu tym przeprowadzono też kontrole głoszonych kazań na terenie powiatu,  
w wyniku czego stwierdzono, że większość księży nie komentowała realizacji okólni-
ka nr 26. Padały jednak stwierdzenia o zagrożeniu dla wiary katolickiej i konieczności 
jej obrony przez wiernych. Taka sytuacja miała miejsce w Zalasiu, Dobrymlesie, Ma-
łym Płocku. Pozytywne wypowiedzi wzywające do bezwzględnego podporządkowa-
nia się zarządzeniom państwowym zanotowano w parafii Poryte. Następnego dnia 
proboszcz ten był u kierownika i w obecności wszystkich nauczycielek nakazał zdjęcie 
krzyży w szkole stwierdzając, że religii „można uczyć bez krzyża”. Podobne stanowi-
sko zajął proboszcz z Lemana. Do tego momentu na terenie powiatu na 89 szkół w 45 
zdjęto krzyże i symbole religijne. Winę za tak słaby wynik przypisywano wyłącznie 
nieodpowiedniej postawie kierowników szkół, mimo że nie odnotowano na tych tere-
nach żadnych prób ich zastraszania. W związku z tymi informacjami przekazanymi 
przez SB do KP postanowiono zwołać naradę kierowników. Do tego momentu odno-
towano w powiecie pięć przypadków ponownego zawieszenia krzyży w szkołach w: 
Zabielu, Lachowie, Cieciorach, Dębach, Glinkach28. 

Protesty rodziców wobec nowego zarządzenia miały miejsce także we wsi Wnory 
Kuzele pow. wysokomazowiecki. 14 września do miejscowej szkoły podstawowej 
przyszła grupa 40 kobiet i mężczyzn, którzy zażądali wydania zdjętych wcześniej 
krzyży. W odpowiedzi kierownik odczytał im okólnik, co spotkało się ze stwierdze-
niem, że ich on nie dotyczył. Ostatecznie żona kierownika wydała dwa krzyże, ale 
kobiety żądały wszystkich. W związku z tymi wydarzeniami zatrzymano cztery najak-
tywniejsze osoby. Ogółem na terenie pow. wysokomazowieckiego na 54 szkoły do 
tego momentu w ośmiu wisiały krzyże. Prokurator i MO przeprowadzili rozmowy z 28 
osobami, 11 z nich ukarały Kolegia Orzekające grzywnami od 1000 do 3000 zł. Taki 
los spotkał m.in. organistę ze wsi Kobylin Tadeusza Mańkę i jego szwagra29. 

W pow. grajewskim natomiast, według stanu na 15 września, odnotowano trzy 
przypadki ponownego zawieszenia krzyży (Wąsosz 3 września, Grajewo 5 września  
i Kramarzewo 7 września), gdzie wisiały one nadal. Na 56 szkół nie zdjęto ich w 17, 
przy czym wskazywano na słabe angażowanie się kierowników i nauczycieli w po-
wtórne ich wieszanie. Nauka odbywała się normalnie, a księża nie nauczali religii  
w środkowych godzinach zajęć. Prokurator Powiatowy wszczął śledztwa przeciwko 
Apolonii Raczyńskiej w Grajewie i Józefowi Milewskiemu w Wąsoszu. Do PPRN 
skierowano 10 wniosków na Kolegium Orzekające za zakłócanie porządku publicz-
nego30. 

__________ 
 
28 AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna z-cy KP MO w Kolnie por. S. Janusa do z-cy KW MO SB  

w Białymstoku, 16 IX 1958 r. Kolno, k. 216–219. 
29 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, KWMO w Białymstoku do I Sekretarza KW PZPR Infor-

macja o sytuacji na terenie woj. białostockiego w związku z realizacja Okólnika nr 26 Ministerstwa 
Oświaty,19 IX 1958 r. Białystok, k. 368–369.  

30 O tym samym wydarzeniu zobacz też: AIPN Bi, 045/583, Zca KP MO SB mjr A. Pańkowski do z-cy 
Komendanta SB KW MO w Białymstoku. Analiza sytuacji za okres od 1 IX do 15 IX 1958 r. w związ-
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Zarówno SB, jak i władze wojewódzkie PZPR, przez cały ten okres kontrolowały 
rozwój sytuacji i zachowanie się społeczeństwa. Warto tu zaznaczyć, że opór przeciw-
ko okólnikowi nr 26 zaznaczył się we wszystkich powiatach, różnił się jedynie formą  
i intensywnością. Według stanu z 20 września 1958 r. krzyże pozostawały nadal:  
w pow. augustowskim na 73 szkoły w pięciu, w pow. siemiatyckim na 115 placówek 
w ośmiu, w pow. monieckim na 67 w 25 (ponadto zawieszono tam w czynnościach 
służbowych kierowników szkół we wsiach Milewskie i Karpowicze za odmowę wy-
konania Okólnika nr 26), w pow. łomżyńskim na 98 w 27, pow. wysokomazowiecki 
na 55 w 7, w pow. bielskim na 108 w 14, w pow. ełckim na 72 w 8, w pow. hajnow-
skim i łapskim okólnik został już w tym momencie zrealizowany31. Opisana sytuacja 
ulegała dynamicznej zmianie i już dwa dni później krzyże pozostawały nadal  
w: 6 w pow. augustowskim, 15 w pow. białostockim, 14 w pow. bielskim, dwa w pow. 
dąbrowskim, cztery w pow. ełckim, dwa w pow. gołdapskim, 12 w pow. grajewskim, 
17 w pow. kolneńskim, 27 w pow. łomżyńskim (!), 6 w pow. monieckim, 11 w pow. 
oleckim, dwa w pow. sejneńskim, 74 w pow. sokólskim (!), 10 w pow. suwalskim,  
8 w pow. wysokomazowieckim i 12 w pow. zambrowskim. Zostały one za to zdjęte 
całkowicie w pow. hajnowskim, łapskim oraz siemiatyckim32. 

Nie był to jednak koniec zapoczątkowanych w sierpniu wydarzeń, wynikających 
z braku akceptacji przez lokalną społeczność wydanego zarządzenia. 22 września  
w SP w Wąsoszu ponownie zdjęto krzyże, a następnego dnia dwóch uczniów na-
mawiało dzieci, aby nie szły do szkoły (byli to Józef Makuszewski i Józef Wróblew-
ski). Część posłuchała ich, w związku z czym SB poinformowało o sprawie I sekre-
tarza KP PZPR i przewodniczącego PPRN w Grajewie, którzy wyjechali do Wąso-
sza. Na miejscu, ten ostatni oświadczył dzieciom, że jeśli nie będą chodzić do szkoły, 
ukarani zostaną ich rodzice. To samo powtórzył w jednej z klas podczas lekcji religii 
prowadzonej przez ks. Czesława Roszkowskiego. Po wyjściu przewodniczącego 
duchowny powiedział dzieciom, aby słuchały sie rodziców, nawet jeśli będą kazać 
im nie przychodzić do szkoły. Wizyta odniosła jednak skutek, gdyż 24 września nie 
brakowało już żadnego z uczniów. W tym dniu zdjęto także krzyże we wsi Kosiły, 
wiszące tam do tej pory mimo nacisków władz. Następnego dnia zebrało się przed 
szkołą około 50 kobiet, żądających ich ponownego zawieszenia i grożących niepusz-
czeniem dzieci do szkoły. Siłą zawiesiły krzyże. Na miejsce przyjechali przewodni-
czący PPRN, I sekretarz KP PZPR i komendant powiatowy MO. Zagrozili, że jeśli 
nie zostaną one usunięte „posypią się kary na wszystkich tych, którzy brali udział  

                                                                                                                       
ku z wydanym okólnikiem Ministra Oświaty nr 26 w sprawie zdjęcia emblematów religijnych w szko-
łach, 15 IX 1958 r. Grajewo, k. 122. 

31 AIPN Bi, 045/582, Informacja o sytuacji w terenie w związku z realizacją Okólnika Ministerstwa 
Oświaty nr 26, 20 IX 1958 r. Białystok, k. 90. 

32 AIPN Bi, 045/582, Informacja dotycząca sytuacji w terenie na dzień 22 IX 1958 r., 23 IX 1958 r. 
Białystok, k. 92. 
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w nielegalnym zgromadzeniu”. W efekcie tego krzyże zniknęły, postanowiono też 
ukarać przez KO kilka osób najaktywniej atakujących nauczycieli33. 

Według informatora „Szczecha” 24 września zdejmowanie krzyży potępił Anto-
ni Filipkowski, były członek NZW. Stwierdził on ponadto, że kobiety z Lachowa 
zostały niesłusznie ukarane ponieważ „swym postępowaniem walczyły nie tylko  
o krzyże, lecz również o Polskość”. Wypowiedź ta była wygłoszona tylko w obecno-
ści informatora, dlatego SB nie mogło podjąć żadnych kroków przeciwko jego roz-
mówcy. Co do okólnika nr 26, na terenie pow. kolneńskiego do tego momentu krzy-
że wisiały jeszcze w 15 szkołach, nie wliczając w to budynków rad narodowych, 
handlu i instytucji państwowych, gdzie sytuacja wcale nie była lepsza. Nadal też 
twierdzono, że w 100% realizacji okólnika przeszkadzała jedynie opieszałość kie-
rowników. Nie zanotowano także jaskrawych wystąpień ze strony miejscowego 
duchowieństwa, z wyjątkiem ks. Bieńkowskiego z Lachowa, który w rozmowie  
z informatorem „Raj” stwierdził m.in., że „rząd polski przystąpił ponownie do walki 
z wiarą katolicką, powrócił na tym odcinku do starych metod, a chrześcijanie muszą 
przystąpić do walki z tymi, co walczą z wiarą”34. 

23 września w SP Sierzputy pow. łomżyński zebrał się Komitet Rodzicielski, pod-
czas którego dwóch członków nie zdjęło nakryć głowy. Na uwagę zwróconą przez 
kierownika oświadczyli, że „to nie szkoła, lecz chlew, ponieważ nie ma krzyży”35. 
Zebrani zażądali ich zwrotu od kierownika i zawiesili je w klasach. Prokurator powia-
towy wszczął w tej sprawie śledztwo. Natomiast po zdjęciu krzyży w SP w Szafran-
kach pow. kolneński ponownie zawiesiły je Franciszka i Władysława Gadomskie,  
w tym wypadku kierownik nie interweniował, a kilku nauczycieli twierdziło, że zrobił 
to celowo. Podobnie we wsi Ksepki. Podczas wizyty u prokuratora Franciszka i Broni-
sława Gadomskie, Bronisława Dąbrowska, Stefania Nicewicz, Władysława Plona 
wykazały wraz z innymi uczestniczkami skruchę i obiecały nie podejmować już po-
dobnych działań. Natomiast w związku z zawieszeniem krzyży w Ksepkach kolegium 
ukarało Stefanię Gołas, Stefanię Ksepkę oraz Franciszkę Kaczmarczyk po 400 zł 
grzywny. Oprócz tego przeprowadzono rozmowy profilaktyczne z przewodniczącym 
GRN Władysławem Puchalskim, Teofilem Gołasiem i Czesławem Szablakiem36. 
__________ 
 
33 AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna z-cy Komendanta SB KP MO w Grajewie mjr A. Pańkow-

skiego do z-cy Komendanta SB KW MO w Białymstoku, 25 IX 1958 r. Grajewo, k. 124–125. 
34 AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna z-cy KP MO w Kolnie por. St. Janusa do z-cy KW MO SB 

w Białymstoku, 25 IX 1958 r. Kolno, k. 231, 234. 
35 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, KW MO w Białymstoku do I sekretarza KW PZPR. In-

formacja o sytuacji na terenie woj. białostockiego w związku z realizacja Okólnika Ministra Oświaty nr 
26, 25 IX 1958 r. Białystok, k. 385-386; AIPN, 0445/132, Meldunek z-cy KW MO ds. SB ppłk. Wała-
cha do wicedyrektora Gabinetu Ministra MSW w Warszawie w związku z realizacją Okólnika Ministra 
Oświaty nr 26, 25 IX 1958 r. Białystok, k. 525. 

36 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, KWMO w Białymstoku do I sekretarza KW PZPR Infor-
macja o sytuacji na terenie woj. białostockiego w związku z realizacja Okólnika Ministra Oświaty nr 26, 
25 IX 1958 r. Białystok, k. 386; AIPN Bi, 045/583, Notatka informacyjna z-cy KP MO w Kolnie por. 
S. Janusa do z-cy KW MO SB w Białymstoku, 25 IX 1958 r. Kolno, k. 232–233  
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Według danych z 25 września 1958 r. na terenie woj. białostockiego krzyże po-
zostały jeszcze w 137 szkołach, a najbardziej opornym powiatem była łomżyński, 
gdzie wisiały one w 2737 placówkach. Mimo tego i dużego wpływu kurii zanotowa-
no w nim jednak najmniej wystąpień masowych, demonstracyjnych. Inspektor 
Oświaty w Łomży czterokrotnie zwoływał w sprawie realizacji okólnika nr 26 nara-
dy kierowników szkół, lecz nie wyciągnął wobec nich żadnych wniosków. Poza tym 
do „opornych” zaliczano powiaty: białostocki, sokólski, kolneński, wysokomazo-
wiecki i zambrowski38. 

W tym czasie krzyże zostały zawieszone ponownie w pow. łomżyńskim w Grą-
dach Dużych parafia Jedwabne, Bożejewie parafia Wizna, Sławcu parafia Nowogród 
(powiesił go woźny Paweł Chojnowski), Sierzputach Zagajnych parafia Śniadowo. 
22, 24 i 25 września 1958 r. przewodniczący PPRN i inspektor szkolny w Łomży 
przeprowadzili rozmowy, dotyczące postawy wiernych wobec okólnika nr 26  
z księżmi: Stanisławem Kowalczykiem z Dobrzyjałowa, Józefem Sojkowskim  
z Bronowa, Kazimierzem Cwaliną z Drozdowa. Pierwszy z nich próbował uniknąć 
zajmowania stanowiska stwierdzając, że nie znał sprawy, gdyż do 7 września prze-
bywał w sanatorium w Poznaniu, obiecał jednak wyjaśnić wierzącym tę kwestię. Ks. 
Sojkowski, starając się zachować obojętność ,podkreślił, że od niedawna był w para-
fii i poza tym nie widział potrzeby wyjaśniania tej sprawy. Odwrotnie postąpił ks. 
Cwalina, obiecując nie dopuścić do zadrażnień wiernych z kierownictwem szkół39. 

Podsumowując te wydarzenia, w drugiej połowie października 1958 r. przedsta-
wiciele władz komunistycznych stwierdzili, że protestom przeciwko zdejmowaniu 
krzyży w woj. białostockim towarzyszyły 44 przypadki powtórnego ich zawieszenia 
w salach lekcyjnych i 13 przypadków zbojkotowania lekcji. Skutkiem tych prote-
stów było też skierowanie 97 wniosków o ukaranie organizatorów protestów do 
kolegium orzekającego, przeprowadzono również 60 rozmów profilaktycznych m.in. 
z 14 kapłanami. Odnotowano też znaczny opór duchowieństwa przeciwko wprowa-
dzeniu w życie Okólnika nr 26 w powiatach: dąbrowskim, sokólskim, kolneńskim  
i monieckim40. W pow. kolneńskim do powtórnego zawieszenia krzyży doszło  
__________ 
 
37 Według pisma z-cy KP MO SB kpt. S. Hrynczyszyna z 26 IX 1958 r. na terenie pow. łomżyńskiego 

krzyży nie zdjęto w 22 szkołach. W placówkach zbiorczych były one częściowo usunięte, jednak wisia-
ły ogółem w 12. Na 98 szkół podstawowych w powiecie i dziewięć szkól średnich krzyże wisiały w 22 
szkołach pełnych i w 12 szkołach zbiorczych. (AIPN Bi, 045/584, Notatka informacyjna z-cy KP MO 
SB kpt. S. Hrynczyszyna do z-cy KW MO SB w Białymstoku, 26 IX 1958 r. Łomża, k. 98). 

38 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja KW MO w Białymstoku do I Sekretarza KW 
PZPR o sytuacji na terenie woj. białostockiego w związku z realizacją Okólnika nr 26 Ministerstwa 
Oświaty, 25 IX 1958 r. Białystok, k. 384; AIPN, 0445/132, Meldunek z-cy KW MO ds. SB ppłk. Wa-
łacha do wice dyrektora Gabinetu Ministra MSW w Warszawie w związku z realizacją Okólnika nr 26 
Ministerstwa Oświaty, 25 IX 1958 r. Białystok, k. 524 (To samo w: AIPN Bi, 045/578, k. 312). 

39 AIPN Bi, 045/584, Notatka informacyjna z-cy KP MO SB kpt. S. Hrynczyszyna do z-cy KW MO SB 
w Białymstoku, 26 IX 1958 r. Łomża, k. 99. 

40 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja dotycząca przebiegu realizacji zarządzeń Mini-
stra Oświaty w sprawie świeckości szkół, 22 X 1958 r. Białystok, k. 430–433. 
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w 11 szkołach na 89 istniejących. Zdarzyły się również 3 przypadki zbojkotowania 
zajęć przez uczniów. Powodem ich nieobecności, całkowicie zresztą aprobowanej 
przez rodziców, było oczywiście usunięcie krzyży. Chociaż duchowni nie namawiali 
oficjalnie do protestów przeciwko zarządzeniom władz, to docierali do ludzi przez 
osoby działające aktywnie przy kościele (kółka różańcowe, rady parafialne). Odno-
towano również udział w protestach osób związanych z podziemiem niepodległo-
ściowym (NZW, WiN). Nie było to zauważone w przypadku innych powiatów. 
Przeciwnikami usuwania ze szkół symboli religijnych byli też członkowie PSL oraz 
ich rodziny. Należał do nich mieszkaniec wsi Laski Henryk Korbo. Zorganizował on 
demonstrację przeciwko wprowadzeniu okólnika i używając wulgarnych słów, wy-
powiadał się na temat przedstawicieli władz powiatowych. Został za to aresztowany. 
Osoby związane z podziemiem niepodległościowym i organizacjami przykościel-
nymi brały również udział demonstracjach przed szkołą w Lachowie41. 

Księża, którzy jawnie opowiadali się przeciwko zarządzeniom władz oświato-
wych byli wzywani do Prezydiów PRN na tzw. rozmowy profilaktyczne, które miały 
ich odstraszyć od występowania przeciwko okólnikowi. Na terenie woj. białostoc-
kiego w całym interesującym nas okresie przeprowadzono 46 tego typu rozmów. 
Jeden z duchownych, pracujący w Wysokiem Mazowieckiem ksiądz wikary Dą-
browski zażądał, aby podczas rozmowy obecny był prokurator powiatowy oraz prze-
bywający wówczas w Białymstoku redaktor „Słowa Powszechnego”. Władze okre-
śliły jego żądania jako prowokacyjne. Realizacji okólnika odmówił m.in. kierownik 
szkoły w Czerwonem pow. kolneński Jan Filipkowski były członek Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego. Władze również aresztowały 32 osoby, z czego 2 od-
powiadały przed sądem, a pozostałe były zatrzymane na 48 godzin, przeprowadzono 
437 rozmów profilaktycznych, a kolegia orzekające ukarały 308 osób w granicach 
od 500 do 4500 zł, jednak słabo egzekwowano ich ściągalność, wskazano że niektó-
rzy ukarani stwierdzali, iż zrobiono to pro forma42.  

W wyniku wprowadzonych represji w przeciągu września i października 1958 r. 
udało się władzom komunistycznym doprowadzić do usunięcia krzyży z sal lekcyj-
nych. Był to kolejny krok w walce z Kościołem rzymskokatolickim w Polsce, będą-
cy jednocześnie wstępem do całkowitego wyeliminowania nauki religii i laicyzacji 
oświaty. Działania te miały także na celu uzyskanie większego wpływu na młodzież 
i zdobycie przewagi w prowadzonej od 1945 r. walce o „rząd dusz”. 

 

__________ 
 
41 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja dotycząca przebiegu realizacji zarządzeń Mini-

stra Oświaty w sprawie świeckości szkół, 22 X 1958 r. Białystok, Tamże, k. 433. 
42 APB, KW PZPR w Białymstoku, 33/V/29, Informacja dotycząca przebiegu realizacji zarządzeń Mini-

stra Oświaty w sprawie świeckości szkół, 22 X 1958 r. Białystok, k. 434–436; AIPN, 0445/132, Infor-
macja zastępcy naczelnika Wydziału III KW MO ds. SB dotycząca przebiegu realizacji zarządzeń Mi-
nistra Oświaty w sprawie świeckości szkół, 22 X 1958 r. Białystok, k. 554–555. 
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Zestawienie statystyczne danych od początku wprowadzania okólnika  
nr 26 do 28 IX 1958 r.43  

 
 

Powiat 

Sz
kó
ł 

Z 
kr

zy
ża

m
i 

Za
w

ie
sz

on
e p

on
ow

ni
e 

A
re

sz
to

w
an

o 

Za
trz

ym
an

o 

Ro
zm

ow
y 

pr
ze

pr
.  

pr
ze

z p
ro

ku
ra

to
ra

 

Ro
zm

ow
y 

pr
ze

pr
. 

 z 
ks

ię
żm

i 

U
ka

ra
no

 p
rz

ez
 K

ol
eg

ia 

Ro
zm

ow
y 

pr
ze

pr
.  

pr
ze

z M
O

 

Bo
jk

ot
y 

sz
kó
ł 

D
em

on
str

ac
je

 

Augustów 73 - 6 - - 2 2 10 2 4 7 
Białystok 111 2 5 - 2 6 5 5 6 - 3 
Bielsk  
Podlaski 

108 3 19 - - - 1 26 1 - 9 

Dąbrowa 50 1 7 - 8 2 2 10 12 2 8 
Ełk 72 - 1 - - - - - 3 - - 
Gołdap 49 1 3 - 2 3 - 3 4 - 3 
Grajewo 66 3 3 1 - 4 3 18 11 1 3 
Hajnówka 78 - 1 - - - - - - - - 
Kolno 89 10 8 1 4 19 - 30 54 3 3 
Łapy 37 - 3 - - 10 - 4 1 1 - 
Łomża 98 20 8 - - - 3 7 16 - 9 
Monki 67 5 9 - - - 1 34 12 - 5 
Olecko 62 - 3 - 1 8 1 7 10 - 3 
Sejny 43 - 2 - - 4 - 4 2 1 2 
Siemiatycze 112 - 32 2 3 15 8 39 26 13 30 
Sokółka 106 1 29 - 2 3 2 24 153 14 25 
Suwałki 110 5 10 - - 2 - 1 1 1 - 
Wysokie 
Mazowie 

55 3 10 3 1 12 2 12 12 2 10 

Zambrów 61 10 6 - - 5 1 7 10 - 3 
Razem 1447 64 165 7 23 95 31 261 336 42 123 
 

__________ 
 
43 AIPN Bi, 045/582, Informacja dotycząca sytuacji w terenie od początku „akcji” do 28 IX 1958 r.,  

29 IX 1958 r. Białystok, k. 93. 
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NORBERT TOMASZEWSKI (Czyżew) 
 

 

Stefan Ciecierski – ziemianin podlaski 
 
 
Józef Jaroszewicz (1793–1860), znany historyk i publicysta z Bielska Podlaskiego, 

w niezbyt pochlebnym tonie wyraził się w 1856 roku o Stefanie Ciecierskim:  
 
[posiada on] tytuł hrabiowski od kelnerów nadany (...) i długów po uszy, wystawił piękny 
pomnik ks. Klukowi w Ciechanowcu (1848 r.), a potem za granicę wyjechał1.  
 
Trudno jest się zgodzić z tą surową oceną postępowania Stefana Ciecierskiego, któ-

rego życie i działalność przypadły na bardzo trudne dla Polaków i polskiego stanu posia-
dania lata, zwłaszcza dla osób znaczących i wpływowych, nie podejmujących współpra-
cy z zaborcą, a wręcz demonstracyjnie manifestujących swoją polskość i przywiązanie 
do rodzimej tradycji. 

Już dzieciństwo Stefana Ciecierskiego nie należało do najszczęśliwszych. Gdy 
miał niespełna siedem lat, w dniu 10 października 1828 roku zmarł w Dreźnie jego 
ojciec Dominik Ciecierski, marszałek szlachty obwodu białostockiego2, syn Jakuba 
Ciecierskiego, ostatniego stolnika Ziemi Drohickiej i Konstancji z domu Kuczyńskiej, 
córki Leona Kuczyńskiego, podkomorzego Ziemi Drohickiej i Magdaleny Kossakow-
skiej3.  
__________ 
 
1 Biblioteka Jagiellońska rkps 4843, k. 11. List z dnia 10.11.1856 roku – cytuję za Z. Romaniuk, Józef 

Jaroszewicz (1793–1860), życie i twórczość [w:] Z. Romaniuk (red.), Bielsk Podlaski. Studia i materia-
ły do dziejów miasta, Bielsk Podlaski 1999, s. 89. Patrz też: M. Serejski, Józef Jaroszewicz [w:] Polski 
Słownik Biograficzny, tom XI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1964–1965, s. 12. Pomnik ks. K. Klu-
kowi w Ciechanowcu wystawił Stefan Ciecierski w 1850 roku, z roku 1848 pochodzi zaś epitafium 
poświęcone ks. K. Klukowi, znajdujące się w tamtejszym Kościele pw. Trójcy Przenajświętszej. Patrz:  
M. Kałamajska-Saeed (red.), Katalog zabytków sztuki w Polsce. Województwo Łomżyńskie: Ciecha-
nowiec, Zambrów, Wysokie Mazowieckie i okolice, Warszawa 1986, s. 20–21. 

2 E. Marylski, Pomniki i mogiły Polaków, Warszawa 1860, s. 39. Patrz też: Testament Dominika Ciecierskiego 
[w:] Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik, nr inw. III/786 (odpis uwierzytelniony), s. 1. 

3 Testament Dominika Ciecierskiego..., s. 1. 



NORBERT TOMASZEWSKI 

 

174
____________________________________________________________________________________________________________ 

Lwią część ogromnego majątku rodowego Ciecierskich odziedziczył jego starszy 
brat Justyn4. Niestety, większość postanowień zawartych w testamencie Dominika 
Ciecierskiego miała bardzo krótki żywot prawny. Spowodowane to było nagłym zgo-
nem jego starszego syna Justyna Ciecierskiego, który zmarł niespełna rok później, 24 
grudnia 1829 roku w Ciechanowcu5, co po raz kolejny poważnie skomplikowało sytu-
ację majątkową rodziny Ciecierskich. Co prawda Justyn zmarł bezpotomnie, co uła-
twiało sukcesję jego majątku przez pozostałych członków rodziny Ciecierskich, lecz 
jego młodszy brat Stefan był wówczas niepełnoletni i co za tym idzie – niezdolny do 
czynności prawnych. Trudno więc przypuszczać, aby mógł on wówczas odziedziczyć 
majątek pozostały po starszym bracie6. 

Jego ojciec – Dominik Ciecierski na opiekunów prawnych młodszego syna Stefa-
na wyznaczył w swoim testamencie: Onufrego Pieńkowskiego – deputata powiatu 
drohickiego oraz Józefa Łyszczyńskiego – byłego namiestnik Sądu Głównego 2. De-
partamentu Białostockiego7. Ten pierwszy był faktycznym opiekunem Stefana Cie-
cierskiego w czasach jego niepełnoletniości:  

 
Onufry Pieńkowski jest bliższy mieszkaniem swym i sąsiaduje z mym majątkiem, przeto  

zaraz po śmierci mojej, schedę małoletniego syna mego Stefana w swoje raczy objąć zarzą-
dzanie. Inwentarz onejże urzędownie spiszę i prowenta z tejże schedy corocznie, aż do 
wzrostu tegoż syna i dojścia lat zupełnych, pobierać będzie, z jakowych prowentów corocz-
nie wypłacać będzie pensję żonie mojej punktem (...) niniejszej dyspozycji ustanowionej, po 
dwa tysiące złotych polskich. Nie mniej na utrzymanie i edukacje tegoż syna, małoletniego 
Stefana, wypłacać będzie corocznie do rąk żony mojej po tysiącu rubli srebrem, które to 
pieniądze na utrzymanie i edukację obrócić powinna, resztę zaś prewentów z tej schedy, aż 
do dojścia lat syna Stefana pobieranych, obracać będzie tenże (...) Opiekun na spłatę długów 
moich, masą ogólną majątku obydwom synom przeznaczonego ciążących8. 
 

Patrząc na ilość i wysokość spłat można dojść do wniosku, że zobowiązania finan-
sowe ciążące na dobrach rodowych Ciecierskich były większe niż podejrzewał umierają-
cy Dominik Ciecierski bądź też zadłużenie to narosło wskutek złego gospodarowania 
majątkiem. Świadczą między innymi dokumenty majątkowe z lat trzydziestych i czter-
dziestych XIX wieku, w których Onufry Pieńkowski załatwia niekończące się roszczenia 
finansowe pod adresem masy majątkowej pozostałej po Dominiku Ciecierskim9.  

Elementem złego gospodarowania mogła być zbytnia ufność do ludzi, którym po-
wierzył zarząd w rodzinnych majątkach, o czym pisał jego syn Henryk:  

__________ 
 
4 Szczegółowy wykaz majętności należących do Dominika Ciecierskiego znajduje się u J. Maroszka, 

Henryk Ciecierski z Bacik Średnich, kontynuator idei księżnej Anny Jabłonowskiej [w:] Księżna Anna  
z Sapiehów Jabłonowska (1728–1800). W 200 rocznicę zgonu, Siemiatycze 2001, s. 172–173, Patrz 
również: Testament Dominika Ciecierskiego..., s. 2–5. 

5 H. Mościcki, Ciecierski Dominik h. Rawicz [w:] Polski Słownik Biograficzny, tom IV, Kraków 1938, s. 36. 
6 Testament Dominika Ciecierskiego..., s. 3. 
7 Dz. cyt., s. 3. 
8 Dz. cyt., s. 5 –6. 
9 Patrz: Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik, dokumenty nr inw. III/3666, III/3667, III/3668 

i III/3714 i inne. 
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Jedną z cech ojca była nie opuszczająca go do śmierci zbyt wielka ufność do ludzi i – co z tego 
wypływało – brak zmysłu obserwacyjnego i krytycyzmu w stosunku do osób, z którymi się sty-
kał (...) Krzywdy te jednak serca ojcu memu nie spaczyły, ani też „chronicznego” altruizmu go 
nie pozbawiły. Sam dla siebie skąpy, dla innych kieszeń i dłoń stale miał otwarte10. 
 

Pomimo rodzinnych i majątkowych kłopotów już jako bardzo młody człowiek 
Stefan Ciecierski, na trwałe zapisał się na kartach historii Ciechanowca, wykazując 
patriotyczną postawę w trudnych dla miasta latach, które nastąpiły po upadku powsta-
nia listopadowego. Wtedy to będąc nominalnym właścicielem rodowych dóbr, około 
1834 roku, a więc w wieku niespełna 13 lat, przekazał sporą kwotę pieniędzy na re-
mont ciechanowieckiego kościoła. Wskazuje na to zapis w Inwentarzu Kościoła i Ple-
banii Ciechanowieckiej spisanym (...) w roku 1835, w którym znajdujemy zapis:   

kościół murowany w Roku 1834 nowo zreperowany (...) kosztem nieletniego Stefana Cie-
cierskiego11.  
 

Fakt ten był zaledwie zapowiedzią późniejszych działań na rzecz utrwalenia i zacho-
wania dla potomności polskiego stanu posiadania. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stefan Ciecierski – właściciel Ciechanowca w latach 1829–1888. 
(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 

__________ 
 
10 H. Ciecierski, Pamiątki (wnuka) Soplicy, „Arcana” 2000, nr 46–47 (4–5), Kraków. Cytuję za „Głosem 

Siemiatycz”, nr 2 (396) z 8 stycznia 2003 roku, s. 22–23. 
11 Archiwum Diecezjalne w Drohiczynie. Archiwum Parafialne w Ciechanowcu. Inwentarz Kościoła  

i Plebanii Ciechanowieckiej spisany po śmierci J.W.X. Jakuba Szkutnikowskiego (…) w roku 1835. 
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Kilka lat później podróżujący po Europie wileński lekarz i historyk – Julian Al-
bin Moszyński (1809–1857), opisując swój pobyt w Ciechanowcu w 1838 roku, 
zanotował, że  

 
Nie ma Kluk żadnego pomnika w miejscu wiecznego spoczynku, dzisiejszy dopiero 
dziedzic Ciechanowca, Stefan Ciecierski, młodzieniec pełen nauki, miłośnik i znawca hi-
storii naturalnej, zamierza znieść kilku domków przed kościołem stojących i tam posta-
wić pomnik odpowiedni zasługom czcigodnego Kapłana12. 
 
W podobnym tonie, na temat wszechstronnych zainteresowań ojca wypowiadał 

się po latach jego syn – Henryk Ciecierski:  
 

Nasz ojciec w świecie człowiek, gorący patriota, starannie w stylu swej epoki wykształ-
cony, słuchacz berlińskiego uniwersytetu, wszechstronny erudyta, gruntowny znawca hi-
storii, geografii, archeologii, nauk przyrodniczych i sztuki – był zbieraczem okazów przy-
rodniczych, dzieł nauki i sztuki, numizmatów i książek. (…) Zwiedził w młodości (w 
epoce dyliżansowych podróży z powieściowymi noclegami w oberżach) chyba całą za-
chodnią romańską i germańską Europę13.  
 

Można w tym miejscu dodać, że swoją pasją badawczą, podróżniczą i kolekcjo-
nerską zaraził też swojego syna Henryka, autora powyższych wspomnień14. 

Pod koniec lat trzydziestych XIX wieku sytuacja materialna Stefana Ciecier-
skiego była dość złożona. Jego rozliczne rodowe majątki zostały zrujnowane w cza-
sie powstania listopadowego, on sam (a raczej jego opiekun prawny) stale potrzebo-
wał gotówki na spłatę zaległych należności. W tej sytuacji zaczął on ściągać zaległe 
podatki od swoich poddanych. Świadczyć o tym mogą bardzo częste licytacje nieru-
chomości oraz inwentarza żywego należącego do mieszkańców Ciechanowca, pro-
wadzone w celu pokrycia ich zadłużenia15.  

W Dodatku do Dziennika Urzędowego Guberni Augustowskiej z 29 kwietnia (11 
maja) 1839 roku, znajdujemy między innymi obwieszczenie o licytacji (w maju–czerw-
cu 1839 roku) licznych nieruchomości w miasteczku Ciechanowcu, przeprowadzonej  
z inspiracji Onufrego Pieńkowskiego  głównego opiekuna nieletniego Stefana Ciecier-
skiego, dóbr Ostrożan i miasta Ciechanowca z tegoż majątku utrzymującego się majątku 
należącego do kilkudziesięciu (wymienionych z imienia i nazwiska), mieszkańców Cie-
chanowca16. Zajęte przez komornika i wystawione na przymusową sprzedaż zostały: 
domy miejskie, wraz z zabudowaniami gospodarskimi, łąki, grunty orne i inne, z których 

__________ 
 
12 J. Moszyński, Podróż do Prus, Saksonii i Czech, odbyta w roku 1838–1839, t. I, Wilno 1844, s. 26. 
13 H. Ciecierski, Pamiątki (wnuka) Soplicy..., s. 22. 
14 Patrz: J. Maroszek, Henryk Ciecierski z Bacik Średnich, kontynuator idei księżnej Anny Jabłonowskiej [w:]  

A. Wołk, Z.J. Wójcik (red.), Księżna Anna z Sapiehów Jabłonowska (1728–1800), Siemiatycze 2001, s. 167–183. 
15 Obwieszczenie o licytacji, 07.(19).11.1838. [w:] Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik,  

nr inw. III/541 a (oryginał). 
16 Dodatek do Dziennika Urzędowego Guberni Augustowskiej, nr 19 z 29 kwietnia (11 maja) 1839 r. [w:] 

Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik, nr inw. III/1048, s. 258–259. 
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dłużnicy zalegali z opłatą czynszu rocznego 833 talarów i 54 groszy pruskich oraz innych 
opłat dominialnych na łączną kwotę 91 talarów i 20 groszy pruskich17. Licytacje nieru-
chomości oraz inwentarza żywego stały się smutną codziennością dla mieszkańców 
Ciechanowca w ciągu najbliższych kilku dekad. 

Sam Stefan Ciecierski też nie opływał w luksusy:  
 

Przez pewien czas srebra stołowego w Pobikrach nie mieliśmy. Bezpośrednio bowiem 
przed wybuchem ostatniego Powstania ojciec zastawił całe srebro stołowe oraz ogromną 
srebrną wazę w Banku Polskim w Warszawie za trzydzieści tysięcy złotych i uzyskane 
pieniądze w całości na cele narodowe potajemnie oddał. Gnębiony podczas Powstania 
ciągłymi kontrybucjami, które jak grad w owych czasach na niego spadały, nie był w sta-
nie sreber w porę wykupić i zostały na licytacji sprzedane. Obywaliśmy się potem czas 
jakiś skromnymi platerami. Wspominał o tym i Józef Kraszewski (...), że ziemianin Ste-
fan Ciecierski z Pobikrów, z powodu ciągłych kar za sprawy narodowe musiał stałe 
trzymać rękę w worku18. 
 
Zanim wybuchło powstanie styczniowe, pod koniec lat 40. XIX wieku sytuacja 

materialna Stefana Ciecierskiego poprawiła się na tyle, że mógł spełnić swoje ma-
rzenie z młodości (a zarazem powinność, którą odziedziczył po swoim ojcu i star-
szym bracie), którą było wystawienie pomnika upamiętniającego ks. Krzysztofa 
Kluka (1739–1796), proboszcza ciechanowieckiego i jednego z jednego z najwybit-
niejszych polskich przyrodników doby Oświecenia. 

Zanim jednak zamiar ten zrealizował wystawił on w 1848 roku, w miejscowym 
kościele nagrobek z popiersiem ks. Krzysztofa Kluka popiersiem i napisem:  

 
Księdzu Krzysztofowi Kluk, kanonikowi kruszwickiemu, dziekanowi drohickiemu, pro-
boszczowi ciechanowieckiemu, pierwszemu przyrodopisarzowi w języku polskim, uro-
dzonemu w m. Ciechanowcu w roku 1739, zmarłym w 1796 r. Stefan Ciecierski jedno-
cześnie z posągiem przed tym kościołem umieszczonym pomnik ten postawił. 1848 r. 
Podobno na pomniku nagrobnym istniała również płaskorzeźba z napisem: Wielkiemu 
miłośnikowi przyrody ojczystej składają hołd: Rolnictwo, Ogrodnictwo, Rybołówstwo, 
Pszczelarstwo i Górnictwo19. 
 
Ostatecznie wolę swego ojca Dominika i brata Justyna wypełnił Stefan Ciecier-

ski, przez wystawienie wspomnianego pomnika na placu przykościelnym, dopiero  
w 1850 roku20. Projektantem i wykonawcą pomnika był wybitny polski rzeźbiarz 
Jakub Tatarkiewicz, uczeń duńskiego mistrza – Berta Thordvaldsena. Sama zaś uro-

__________ 
 
17 Tamże. 
18 H. Ciecierski, Pamiątki (wnuka) Soplicy…, s. 4. 
19 Patrz: E. Kudła, Ksiądz Krzysztof Kluk, „Wszechświat” 1958, nr 1. 
20 Stephanus Ciecierski Dominici patris carissimi et Justini frantris consilium libenti animo secutus hoc 

monumentum posuit... Fragment napisu na frontowej ścianie pomnika ks. K. Kluka. 
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czystość odsłonięcia pomnika, miała miejsce w dniu 25 kwietnia 1850 roku,  
w 111. rocznicę urodzin i w 54. rocznicę zgonu Krzysztofa Kluka21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Odsłonięcie pomnika ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu 25.04.1850 
(Zbiory Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka w Ciechanowcu) 

 
Wydarzenie to stało się formą manifestacji patriotycznej, którą odnotowały skru-

pulatnie polskie gazety. Biorący w niej znany ówczesny rysownik, współpracujący  
z wydawnictwem „Biblioteka Warszawska” – Michał Kulesza, uwiecznił na swojej 
grafice obok pomnika i zgromadzonych mieszkańców fasadę kościoła Trójcy Przenaj-
świętszej oraz fragment budynku Szpitala Sióstr Miłosierdzia w Ciechanowcu22. Jest to 
jedno z pierwszych ikonograficznych wyobrażeń fragmentu Ciechanowcu, drugie po 
Panoramie Ciechanowca autorstwa ks. Krzysztofa Kluka z końca XVIII wieku. 

Działalność Stefana Ciecierskiego mająca na celu utrwalenie pamięci o ks. 
Krzysztofie Kluku nie sprowadzała się tylko do budowy nagrobka w kościele i po-
mnika. We fragmencie artykułu autorstwa Antoniego Wagi znajdujemy taki zapisek:  

 
Pocieszająca dochodzi nas wiadomość, że jeden z teraźniejszych dziedziców Ciechanow-
ca [Stefan Ciecierski – N.T.] światły obywatel, nie tylko pozbierane niedrukowane dotąd 

__________ 
 
21 Patrz: [A. Waga], Pomnik Ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu (z 5 rycinami), „Biblioteka Warszaw-

ska”, t. IV, Warszawa 1850, s. 123–132. 
22 Teki Glinki, teka 441, s. 1–3. 
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rękopisma Kluka wydać, ale i wznieść mu w Ciechanowcu pomnika, zasługi jego uczcić 
zamyśla23. 
 
To właśnie Stefan Ciecierski zachował dla potomności wizerunek ciechano-

wieckiego proboszcza, o czym informował czytelników „Biblioteki Warszawskiej” 
Antoni Waga:  

 
Oryginał portretu, który tu w wiernym przerysie załączamy (bo portretu Kluka ikonoteka 
krajowa dotąd nie posiada), wykonany był przez rysownika bardzo miernej umiejętności. 
Jest to mała kartka papieru mocno zszarzała, z jednego boku upalona, znaleziona przypad-
kowo w pierwszym tomie dzieła Duhamela o drzewach owocowych, w księgozbiorze 
pewnego znakomitego domu na Podlasiu, którego przodków śp. Kluk często odwiedzał24. 
 
Kontakty Stefana Ciecierskiego z Jakubem Tatarkiewiczem miały miejsce jesz-

cze przed odsłonięciem pomnika ks. Krzysztofa Kluka Świadczy o tym umowa, 
zawarta w Warszawie 1 (13) marca 1848 roku, pomiędzy Stefanem Ciecierskim i Ja-
nem Nepomucenem Bizańskim, malarzem z Krakowa, z jednej strony, a Jakubem 
Tatarkiewiczem z drugiej, o wykonanie rzeźbionego w kamieniu ciosowym kunow-
skim nagrobka według załączonego rysunku i dostarczenia go do Nowego Miasta 
Ciechanowca.  

Na stronie siódmej wspomnianego dokumentu, umieszczono rysunek nagrobka 
wykonany ołówkiem przez samego Jakuba Tatarkiewicza oraz jego odręczny pod-
pis: Jakób Tatarkiewicz Prof. Rzeźby. Na dokumencie znajduje się pokwitowanie 
kolejnych trzech rat kosztów wykonania rzeczonego nagrobka (wycenionego na 
3500 złotych, czyli 525 rubli srebrem) oraz ostateczne pokwitowanie i rozwiązanie 
całkowicie dopełnionej umowy, co miało miejsce w dniu 8 (18) października 1848 
roku, w majątku Ostrożany25.  

Intencja Stefana Ciecierskiego budowy tego pomnika wyryta została na fronto-
wej stronie pomnika, gdzie znajduje się napis: /Ś.P. Józefowi/BIEŻAŃSKIEMU/ur.  
3 Mar 1796 zm. d. 17 Wrz 1846/ Przywiązany brat Jan Nep./BIZAŃSKI i wdzięczny 
za/pielęgnowanie pierwszego jego/dzieciństwa i późniejszą stałą/przyjaźń/STAEFAN 
CIECIERSKI/ten Pomnik wystawił / w R. 1848/. Na odwrocie pomnika jest kolejny 
napis:/Tu także/są tymczasowo złożone/zwłoki ś. p./Anieli z Wodzińskich Grzybow-
skiej/ur. 2 sier. 1763/zm. 17 lut 1828/ – żony Józefa Grzybowskiego, prefekta depar-
tamentu siedleckiego, matki Konstancji z Grzybowskich Ciecierskiej, babki Stefana 
Ciecierskiego26. 

__________ 
 
23 A. Waga, Wzmianka o życiu i dziełach naturalisty naszego księdza Krzysztofa Kluka (z dołączeniem 

wizerunku jego), „Biblioteka Warszawska”, t. 3: 1843, s. 241–242. 
24 Dz. cyt., s. 242. 
25Wyciąg główny umowy między Stefanem Ciecierskim i Janem Nepomucenem, a Jakubem Tatarkiewi-

czem [w:] Archiwum Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik, nr inw. III/542 (oryginał). 
26 Obserwacja własna. Warta uwagi jest zastosowana na pomniku podwójna pisownia nazwisk obu braci: 

BIEŻAŃSKI – BIZAŃSKI. 
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Fakt upamiętnienia przez Stefana Ciecierskiego swojego guwernera i przyjacie-
la oraz babki doskonale świadczy o nim jako człowieku. Dla porządku można dodać, 
że opisany we wspomnianym dokumencie nagrobek stoi do dnia dzisiejszego na 
cmentarzu w Ostrożanach.  

Wielką pasją Stefana Ciecierskiego były lasy, których w jego rodowych dobrach 
było niemało. W latach 1854–1855 ukazało się w Warszawie czterotomowe działo 
noszące tytuł Opisanie lasów Królestwa Polskiego i guberni zachodnich Cesarstwa 
Rosyjskiego pod względem historycznym, statystycznym i gospodarczym ułożone. Jego 
autor – pochodzący z Wileńszczyzny Aleksander Połujański (1814–1866), absolwent 
wyższych uczelni w Wilnie i Moskwie, leśniczy gubernialny w Kazaniu, a później – 
asesor nadleśny w rządzie guberni augustowskiej, jako pierwszy podjął się przedsta-
wienia stanu obszarów leśnych na terenie Królestwa Polskiego i tzw. Ziem zabra-
nych27. Jego prace (nie tylko związane z lasami, ale również z historią ziem północno-
wschodniej Polski) zawierają co prawda wiele pomyłek, błędnych interpretacji, a na-
wet bałamutnych legend, ale do dziś stanowią kopalnię wiedzy na wiele tematów, 
której daremnie szukać w innych opracowaniach czy wydawnictwach źródłowych. 

Dzieło Aleksandra Połujańskiego stało się być może inspiracją dla Stefana Cie-
cierskiego do lepszego poznania oraz racjonalnego gospodarowania w posiadanych 
terenach leśnych. Znakomicie z nim koresponduje powstały w tym samym 1854 
roku dokument noszący nazwę Opisanie domów straży leśnej, stanowiący część 
większego inwentarza noszącego nazwę Opisanie stanu budynków folwarku w Czar-
tajewie z dnia 24/12 czerwca 1854 [roku]28. Dokument ten jest dobrym przykładem 
świadczącym o trosce ówczesnych ziemian podlaskich o posiadane kompleksy leśne 
oraz pracujących w nich ludzi. 

Wspomniany powyżej dokument, będący de facto inwentarzem posiadanych 
dóbr, powstał na zamówienie Stefana Ciecierskiego. Opisanie domów straży leśnej 
jest dość szczegółowym inwentarzem sześciu domów, w których mieszkała hra-
biowska służba leśna29. W dokumencie tym zawarte są opisy i wymiary zabudowań, 
zwłaszcza mieszkalnych, czasami trafiają się również opisy wyposażenia budynków 

__________ 
 
27 Ziemie zabrane (zwane również: prowincje zabrane, gubernie zachodnie, Kraj Zachodni) – określenie 

ziem zaboru rosyjskiego niewchodzących w skład Królestwa Polskiego. Do obiegu naukowego i pu-
blicystyki pojęcie to wprowadził w 1834 roku Maurycy Mochnacki. W 1914 ziemie te zamieszkiwało 
2,5 mln Polaków, stanowiąc większość tamtejszych warstw ziemiaństwa i inteligencji. Patrz: O. Czar-
nowski Metoda historycznego obliczania liczebności ludności polskiej zamieszkałej na terytorium 
dawnej Litwy i Rusi pod zaborem rosyjskim [w:] Pamiętnik VII Powszechnego Zjazdu Historyków Pol-
skich w Wilnie, tom I: Referaty, Lwów 1935, s. 231–238. 

28 Opisanie stanu budynków folwarku w Czartajewie z dnia 24/12 czerwca 1854 [w:] Archiwum Augu-
stynowiczów-Ciecierskich z Bacik. Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, nr 
inw. III/764 (oryginał). W datacji dokumentu jest oczywiście pomyłka, prawidłowa data powinna być: 
12/24 czerwca 1854. 

29 Opisanie stanu budynków folwarku w Czartajewie..., s. 21–24. 
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w różnorodny sprzęt gospodarski. Nie pojawiają się natomiast żadne dane dotyczące 
inwentarza żywego czy związane z wykorzystaniem gruntów rolnych  

Osoba sporządzająca ten dokument koncentrowała się przede wszystkim na ma-
teriale, z którego wykonana była dana budowla, jej stanie technicznym, jak również, 
choć w mniejszym stopniu – na wyposażeniu budynków. Niejako przy okazji poja-
wiają się również w omawianym tekście pewne dodatkowe informacje, między in-
nymi: na temat czasu powstania niektórych opisywanych budowli oraz osób, które  
z nich korzystały. 

Niektóre z domów zajmowanych przez straż leśną były wówczas w opłakanym 
stanie technicznym. Fakt ten wskazywać mógł na niezbyt dobrą kondycję całego 
gospodarstwa leśnego należącego nominalnie do Stefana Ciecierskiego, a zarządza-
nego wcześniej w jego imieniu przez jego matkę – Konstancję oraz opiekunów 
prawnych. Obecnie, po wielu latach przebywania w cieniu swojej matki – Konstancji 
Ciecierskiej, postanowił on objąć osobiście rządy w swoich dobrach. Aby zoriento-
wać się w wielkości majątku, jego stanie ekonomicznym, potrzebach i koniecznych 
inwestycjach, niezbędne było sporządzenie inwentarza posiadanych dóbr. 

Przełomowym momentem w życiu Stefana Ciecierskiego był bez wątpienia 12 
października 1853 roku. W tym to dniu, w warszawskim Kościele Świętego Krzyża, 
o godzinie ósmej wieczorem, Stefan Dominik Ildefons Józef Nepomucen Franciszek 
Ignacy Adam Konstanty, dziewięciorga imion Ciecierski, poślubił Marię Jadwigę, 
dwojga imion Rzewuską. Liczący w dniu ślubu 32 lata pan młody, poślubił zaledwie 
17-letnią pannę, córkę osiadłych w Warszawie: Henryka Rzewuskiego i Julii z domu 
Grocholskiej. Świadkami tej niezwykłej uroczystości byli między innymi: Iwan ksią-
żę warszawski, Paskiewicz Erewański – namiestnik Królestwa Polskiego oraz Sewe-
ryn Uruski, marszałek szlachty guberni warszawskiej30.  

Szczegółowy opis uroczystości ślubnych znalazł się na pierwszej stronie „Kurjera 
Warszawskiego” z dnia 1 (13) października 1853 roku. Czytamy tam między innymi:  

 
Wczoraj około godziny 8ej wieczorem, pobłogosławiony został w Kościele Śgo KRZYŻA, 
związek małżeński, zawarty przez W. Stefana Ciecierskiego, Dziedzica dóbr Ciechanowiec, 
(upamiętnionych wspaniałym i wzniesionym przez Niego tamże pomnikiem, jednemu  
z pierwszych naturalistów naszych. Klukowi), Syna ś. p. Dominika i żyjącej JW. Konstancji 
z Grzybowskich Małżonków Ciecierskich; z Panną Jadwigą Hrabianką Rzewuską, Córką 
JJW W. Julji z Hra: Grocholskich i Henryka Rzewuskiego, Urzędnika do Szczególnych Po-
ruczeń przy JO. Xięciu WARSZAWSKIM, NAMIESTNIKU Królestwa, a znanego w pi-
śmiennictwie naszem autora Listopada, i wielu innych. Akt ten uroczysty zaszczycony zo-
stał obecnością JO. FELDMARSZAŁKA, Xięcia WARSZAWSKIEGO, NAMIESTNI-
KA Królestwa, który raczył przybyć wraz z Synem JO. Teodorem Xięciem Warszawskim, 

__________ 
 
30 Akt ślubu Stefana Dominika Ciecierskiego z Marią Jadwigą Rzewuską, 12.10.1853. [w:] Archiwum 

Augustynowiczów-Ciecierskich z Bacik, Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu, 
nr inw. III/3682 (odpis uwierzytelniony). Patrz też: „Kurjer Warszawski”, nr 344, sobota, dnia 19 (31) 
grudnia – rok 1853, s. 1718. 
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Hrabią Paskiewiczem Erywańskim, Fligel-Adjutantem JEGO CESARSKIEJ MOŚCI. Po 
godzinie 7ej, za przybyciem JEGO XIĄŻĘCEJ Mości do domu Rodziców Panny Młodej, 
przy ulicy Chmielnej, gdzie zebrało się grono Znakomitych zaproszonych Osób płci obiej, 
udzielone zostało błogosławieństwo Rodzicielskie młodej parze, a następnie cały orszak 
godowy przybył do Kościoła Śgo KRZYŻA. Niebawem też przed przybranym wspaniale  
i rzęsisto oświetlonym Wielkim Ołtarzem, któremu odpowiadało oświecenie całej części 
Świątyni w obrębie Presbytorjum, stanęła młoda para, na ślubnym kobiercu. Do stopni ołta-
rza, jaśniejącą wdziękiem i młodością dziewicę, poprowadzili JJWW. Radca Tajny Józef 
Tymowski i Wacław Potocki; zaś Pana młodego, PP. Jadwiga Łuszczewska (Deotyma)  
i Marja Hrabianka Tyszkiewicz. Po krótkiej przemowie zakończonej modlitwą o szczęście 
nowożeńców, J W. Ożarowski Prałat Ołycki, w asystencji licznego Duchowieństwa, pobło-
gosławił ten związek, a Kler miejscowy wykonał na chórze VENI CREATOR. PO odby-
tym obrzędzie, JO. XIĄŻĘ Warszawski NAMIESTNIK Królestwa, raczył zaszczycić No-
wo-zamężną odprowadzeniem Jej od Ołtarza; zaś JJWW. Hrabina Chodkiewicz z Hrabiną 
Wincentową Tyszkiewiczową, asystowały Nowożeńcowi. Z Kościoła cały orszak godowy 
zebrał się powtórnie w mieszkaniu JJWW. Hrabiostwa Henrykostwa Rzewuskich, gdzie 
ponowiono najszczersze życzenia pomyślności i pożegnano Nowożeńców udających się do 
dóbr Pana Młodego31. 
 
Ze związku tego przyszło na świat sześcioro dzieci: Wanda Maria Gołąbek-

Jezierska (1856-1921); Jadwiga Jasieńska (ok. 1860–ok.1928); Maria (ok. 1860–
ok.1920); Stefan Wacław Dominik (1862–1937), Henryk Tadeusz (1864–1933) oraz 
Izydor (1866–1941)32. 

Od młodzieńczych lat datuje się trwająca do końca życia konfrontacja Stefana 
Ciecierskiego z rosyjskim zaborcą. Solą w oku władz carskich była działalność Zgro-
madzenia Sióstr Miłosierdzia, prowadzących w Ciechanowcu szpital dla ubogich  
i szkołę dla dziewcząt, w której uczyły się one języka polskiego. Ich działalność była 
od schyłku Rzeczypospolitej z urzędu wspierana przez właścicieli Ciechanowca. Wal-
ka o utrzymanie szpitala i szkoły przyklasztornej, która trwała blisko ćwierć wieku, 
przysporzyła Stefanowi Ciecierskiemu wiele problemów i wpędziła w niemałe koszty. 

Władze carskie bardzo szybko uznały Szpital Sióstr Miłosierdzia za ośrodek 
szerzenia polskości i podjęły działania w celu jego likwidacji. Już w roku 1842  
z polecenia rządu rosyjskiego zamknięto szpital oraz dokonano kasaty Zgromadzenia 
Sióstr Miłosierdzia. Oznaczało to również likwidację szkoły prowadzonej przez 
siostry. W dniu 23 grudnia tegoż roku, na mocy prikazu władz obwodu białostockie-
go cały inwentarz szpitalny i łóżka chorych musiały siostry przekazać do szpitala  
w Bielsku Podlaskim33.  

__________ 
 
31 „Kurjer Warszawski”, nr 269, czwartek, dnia 1 (13) października – rok 1853, s. 1313. 
32 Na podstawie: M.J. Minakowski, Genealogia potomków Sejmu Wielkiego. Internet. http://www.sejm-

wielki.pl/sejmwielki?p=stefan;n=ciecierski+z+ciecierzyna+h.+rawicz  
33 Leonard de Verdmon Jacques, Monografia wszystkich miast, miasteczek i osad w Królestwie Pol-

skiem..., Warszawa 1902, s. 34. 



Stefan Ciecierski – ziemianin podlaski                                                          183 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Część budynku szpitalnego została przejęta przez władze na cele rządowe, co 
praktycznie uniemożliwiło realizację siostrom ich statutowych zadań. W tej sytuacji 
Stefan Ciecierski wstrzymał wypłatę dotacji na rzecz szpitala. Siostry Miłosierdzia, 
które zmuszone były do opuszczenia Ciechanowca, znalazły wikt i opierunek w oko-
licznych majątkach ziemskich. Miały one również problemy z korzystaniem z przy-
należnego im majątku ziemskiego Boguty, który znajdował się pod drugiej stronie 
kordonu na terenie Królestwa Polskiego34. Z tego powodu po pewnym czasie zdecy-
dowały się one powrócić do budynku szpitalnego. 

Czasowo pozostawiono do dyspozycji sióstr tylko aptekę i kaplicę oraz przylegający 
do budynku szpitalnego ogród owocowo-warzywny. Siostry zamieszkały w budynku 
szpitala jako osoby prywatne. Pozostałe pomieszczenia przeznaczono na areszt policyjny, 
kancelarię i archiwum. Mieściły się one tam do 1851 roku35. Siostry nadal prowadziły, 
teraz już nielegalnie, szkołę dla dziewcząt, ucząc je polskiego w domach prywatnych.  

Dopiero w roku 1851, na wskutek interwencji władz kościelnych, Siostry Miłosier-
dzia mogły oficjalnie powrócić do swojej siedziby. Próba wznowienia ich działalności 
napotykała jednak na opór zarówno ze strony władz carskich, jak również, co wydawać 
ze strony ówczesnego właściciela Ciechanowca – Stefana Ciecierskiego. Przez blisko 
dziesięć lat Siostry Miłosierdzia toczyły z nim proces o wypłacanie kwoty pieniężnej 
przewidzianej w akcie fundacyjnym. Ostatecznie Stefan Ciecierski został zwolniony  
z obowiązku łożenia na rzecz Sióstr Miłosierdzia dotacji pieniężnych. Tymczasem cho-
dziło o wprowadzenie w błąd władz carskich – Stefan Ciecierski nieoficjalnie bowiem 
finansował działalność szpitala w Ciechanowcu, gdzie Siostry Miłosierdzia ponownie 
uruchomiły szkołę dla dziewcząt, unikając podejrzenia o dotowanie rozwiązanego przez 
władze carskie Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia świętego Wincentego à Paulo36. 

Szykany władz carskich wobec Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia jednak nie 
ustały. W roku 1859, pod pretekstem remontu cerkwi prawosławnej, za zgodą gro-
dzieńskich władz gubernialnych, konsystorz prawosławny przeniósł nabożeństwa 
cerkiewne do kaplicy w budynku poszpitalnym37. W 1860 roku władze przekazały 
posiadaną przez siostry posesję Stefanowi Ciecierskiemu, zaś w dniu 20 czerwca 
1861 roku wydały zarządzenie nakazujące zakonnicom opuszczenie Ciechanowca38. 

Przebywający w tym czasie w Szwajcarii Stefan Ciecierski, wydał w Genewie, 
bez wiedzy i zgody władz gubernialnych, dokument datowany 22 października 1861 
roku, na mocy którego posesję tę oddawał Zgromadzeniu Sióstr Miłosierdzia w dzie-
rżawę na okres sześcioletni, za opłatą 300 zł (45 rubli srebrem) rocznie, którą to su-

__________ 
 
34 K. Uszyński, Dzieje szpitala w Ciechanowcu, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. I, Ciechanowiec 

2005, s. 152. 
35 S. Rosiak, Prowincja Litewska Sióstr Miłosierdzia. Szkic z dziejów martyrologii Kościoła Katolickiego 

pod zaborem rosyjskim, Wilno 1933, s. 102. 
36 K. Uszyński, Dzieje szpitala w Ciechanowcu…, s. 152–153. 
37 S. Rosiak, Prowincja Litewska Sióstr Miłosierdzia…, s. 103. 
38 Dz. cyt. s. 104. 
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mę wypłacał im równocześnie jako zasiłek. W zamian za to siostry zobowiązały się 
otworzyć w murach szpitalnych ochronkę dla dzieci39. 

Zarówno ów dokument, jak również szkoła dla dziewcząt i ochronka dla dzieci 
były nielegalne, zresztą jak i samo przebywanie zakonnic w Ciechanowcu. Stan taki 
istniał do wybuchu powstania styczniowego.  

W czasie trwania powstania, w powiecie bielskim rozlokowany został pułk 
wojsk carskich pod dowództwem pułkownika Amentowa, jeden z batalionów tego 
pułku, dowodzony przez majora Korfa, został zakwaterowany w Ciechanowcu. Żoł-
nierze rosyjscy zajęli na swoje potrzeby budynek szpitala40. Fakt ten był brzemienny 
w skutkach dla mieszkańców miasta i osady. Major Korf, wraz z kilkoma oficerami, 
w tej liczbie ze znanym z okrucieństwa kapitanem Gustem  

 
robił ekspedycje w bliskości Ciechanowca, tak na ruskiej jak i na „polskiej” stronie rabo-
wał, a Gust pijany strzelał i zabijał ludzi w lasach zbierających jagody, grzyby41.  
 
Władze powstańcze nie puściły płazem tej działalności. Major Gust wyrokiem 

sądu powstańczego został skazany na śmierć. Wyrok wykonał powstaniec, mieszka-
niec Ciechanowca – Teofil Piotrowski (nazywany później przez sąsiadów Wisiel-
cem), który powiesił Gusta na drzewie rosnącym na rozwidleniu drogi prowadzącej  
z Ciechanowca do wsi Tworkowice i Perlejewo42.  

Wyrok wykonany na kapitanie Guście (awansowanym pośmiertnie do stopnia 
majora), uspokoił nieco rosyjskich żołnierzy stacjonujących w Ciechanowcu, choć 
nie zapobiegł dalszym represjom, które spadły na mieszkańców miasta. Nie pozostał 
on też bez wpływu na losy znaczącej dla Ciechanowca instytucji, jaką był Szpital 
Sióstr Miłosierdzia. W czasie powstania styczniowego Ciechanowiec został obsa-
dzony przez silny garnizon rosyjski. Z uwagi na to, że część Starego Miasta została 
spalona w czasie walk prowadzonych w drugiej połowie 1863 roku, rosyjscy żołnie-
rze zajęli większość budynku szpitala na kwatery. Jesienią 1863 roku, na mocy pole-
cenia Domu Centralnego dwie chore Siostry Miłosierdzia miały wrócić do Warsza-
wy, a pozostałe trzy – przenieść się do majątku Boguty. Siostry Miłosierdzia nie 
wykonały tego polecenia. Przez pewien czas tułały się po okolicznych majątkach,  
a po opuszczeniu budynku szpitala przez żołnierzy rosyjskich – powróciły do swojej 
siedziby. Jednak już w dniu 18 lipca 1864 roku gubernator grodzieński domagał się 
zamknięcia szpitala i wygnania zeń sióstr jako dążących stale do rozszerzenia w kraju 
tutejszym polskiego kierunku.  
__________ 
 
39 Tamże. 
40 W. Czaplicki, Moskiewskie na Litwie rządy 1863–1869. Dalszy niejako ciąg „Czarnej Księgi”, Kra-

ków 1869, s. 67. 
41 F. Biłgorajski, Pamiętniki w sprawie chłopskiej..., s. 75. 
42 Jan Porzeziński – relacja pisemna z 1970 roku. Do końca lat siedemdziesiątych XX wieku istniał na 

cmentarzu prawosławnym w Ciechanowcu grobowiec majora Gusta, z murowanym pomnikiem i że-
lazną tablicą z napisem w języku rosyjskim: Zdieś pogriebien Major Gust powieszen polskimi miatoż-
nikami. 
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W dniu 4 października 1864 roku trzy siostry zostały wysiedlone z lewobrzeżnego 
Ciechanowca na teren Królestwa Polskiego i oddane do dyspozycji tamtejszych władz 
policyjnych. Przebywały one tam zaledwie do końca roku, po czym należący do nich 
obiekt w Bogutach zlikwidowano. Pozostałe cztery ciechanowieckie Siostry Miłosierdzia 
zostały siłą osadzone przez władze carskie w klasztorze Sióstr Brygidek w Grodnie43.  

Nad budynkami należącymi do szpitala – klasztoru roztoczono nadzór policyj-
ny. Ich nominalny właściciel Stefan Ciecierski został przez władze carskie uznany za 
winnego finansowania i utrzymywania nielegalnego klasztoru Sióstr Miłosierdzia  
w Ciechanowcu, w latach 1861–1864 i skazany na zapłacenie grzywny w kwocie 
500 rubli srebrem. Dopiero po zapłaceniu tej kwoty zabudowania szpitalne powróci-
ły ponownie na jego własność. W późniejszych czasach sprzedał on szpital niemiec-
kiemu koloniście z Ciechanowca, który z kolei odsprzedał go tutejszym Żydom44. 

Fakt sprzedaży budynku szpitala oraz ściągane dość stanowczo podatki domi-
nialnie niechętnie były odbierane przez mieszkańców Ciechanowca. W pismach 
kierowanych do władz gubernialnych przebrzmiewały zarówno tony dawnej świet-
ności oraz znaczenia strategicznego i gospodarczego Grodu nad Nurcem, jak rów-
nież niechęć do właściciela miasta:  

 
W powierzonej Waszej Dostojności Guberni, znajduje się miasteczko Ciechanowiec w biel-
skim powiecie, obok rzeki Nurzec, [położone] na byłej wojennej drodze z Litwy do Polski. 
Było ono dawnych czasach jako miejscowość zasiedlona przez Jaćwingów, a część przy-
graniczna greckimi wyznawcami cerkwi, nie wliczając w to, że podczas byłego polskiego 
prawa do 1799 roku, tak jak i do tego czasu do 1808 roku podczas władzy pruskiej, oraz od 
tego czasu do 1814 roku posługiwało się prawami miejskimi i przywilejami które zostały 
utrzymane. Obecnie jednak coraz trudniejsze warunki życia mają mieszkańcy obecnego 
miasteczka Ciechanowiec będącego własnością ziemianina Stefana Ciecierskiego45. 
 
W powyższym stwierdzeniu było sporo racji. Dochód Kasy Miejskiej Ciecha-

nowca w 1863 roku wynosił zaledwie 278 rubli i 85 kopiejek, z czego wydatki przewi-
dziane etatem tejże Kasy wynosiły 218 rubli i 5 kopiejek, a resztę stanowił fundusz 
rezerwowy. Wspomniane dochody były stosunkowo niewielkie w porównaniu z do-
chodami dziedzica miasta Ciechanowca Stefana Ciecierskiego, który z tytułu opłat 
propinacyjnych, otrzymywał wówczas 460 rubli (w roku 1860 – 510 rubli), mostowe-
go – 200 rubli (1860 – 240 rubli), czy też targowego i jarmarcznego – 25 rubli (1860 – 
40 rubli)46.  
__________ 
 
43 K. Uszyński, Dzieje szpitala w Ciechanowcu…, s. 154. Patrz też: F. Biłgorajski, Pamiętniki w sprawie 

chłopskiej..., s. 111. 
44 Fakt ten został udokumentowany w czasopiśmie warszawskim „Ognisko” z dnia 23 stycznia 1913 ro-

ku, gdzie czytamy między innymi dom poklasztorny należy obecnie do Żydów. Patrz: Tutejszy, Kraina 
między Nurcem a Bugiem, „Ognisko” 1913, nr 5, s. 107. 

45 Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie. Fond nr 8, opis 1, dieło 1607, k. 5. Wykorzystano 
tłumaczenie wykonane przez Antoniego Mosiewicza zamieszczone w artykule Dokumenty z grodzień-
skiego archiwum, „Ciechanowiecki Rocznik Muzealny”, t. VI, Ciechanowiec 2010, s. 193–194. 

46 Archiwum Państwowe w Białymstoku. Oddział w Łomży. Zarząd Powiatowy Mazowiecki. Wypiska  
z dziennika postanowień Łomżyńskiej Komisji ds. Chrześcijańskich z 24 sierpnia 1869 roku, sygn. 1150, k. 77. 
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Ten stan rzeczy powodował, że mnożyły się na niego skargi mieszkańców Cie-
chanowca (zwłaszcza narodowości żydowskiej) kierowane do władz gubernialnych. 
W jednej z nich czytamy:  

Urządzając rynek lub plac [targowy] uzgodniono to z właścicielem miasteczka, ziemiani-
nem Stefanem Ciecierskim. Ciecierski pozwolił sobie część placu przeznaczonego na ry-
nek, leżącego przy posesji Żyda Ilki Lina, sprzedać jemu, do czego nie miał prawa, tak 
dawnego polskiego i pruskiego, jak i obecnego. Obecnie nabywca stawia na nim budynek 
zajmujący część rynku. Wskutek zmniejszenia powierzchni rynku, poprzez nieprawną 
sprzedaż przez ziemianina Ciecierskiego wspomnianego powyżej placu Żydowi Ilkowi Li-
nowi, polegająca na zwiększeniu jego prywatnej majętności, złamane zostało rozporządze-
nie pana ministra, mówiące o tym, że właściciele miast i miasteczek powinni przestrzegać 
prawa i zabezpieczać dochody państwa. Działalność ziemianina Ciecierskiego uniemożli-
wia uzyskanie odpowiedniego dochodu z funkcjonowania rynku a konkretnie: ziemianin 
Ciecierski w swoich przewidywaniach chciał odgrodzić część mieszkańców od domów ku-
pieckich, co zmniejszyłoby dochód kupców, dodatkowo zaplanowane47.  
Nie można jednak zapomnieć o tym jak dużo pieniędzy Stefan Ciecierski prze-

znaczał na działalność patriotyczną i społeczną, co nie zawsze było właściwie oce-
niane i doceniane przez jego poddanych i sąsiadów. 

Gdy jednak roku 1870 władze rosyjskie wydały zgodę na otwarcie w Ciecha-
nowcu łomżyńskim szpitala-przytułku i przydzieleniu tej placówce odpowiedniego 
domu, włączył się on natychmiast w tą działalność48. Nie wiemy, jak długo funkcjo-
nowała ta kolejna placówka opiekuńczo-zdrowotna, zachowane dokumenty wskazu-
ją na lata 1870–187349. Jej działalność miała zapewne ścisły związek z likwidacją  
w Ciechanowcu grodzieńskim Szpitala Sióstr Miłosierdzia. Świadczyć o tym może 
list Michała Konstantego Starzeńskiego (1818–1884), skierowany do gubernatora 
łomżyńskiego, który był stroną w sporze pomiędzy władzami carskimi, a Stefanem 
Ciecierskim o utrzymanie posiadania budynku szpitala w Ciechanowcu. W odręcz-
nym piśmie, datowanym w Nowodworach 21 listopada (3 grudnia) 1877 roku, Mi-
chał Konstanty Starzeński pisze o prowadzonych aktualnie poszukiwaniu dokumen-
tów donacyjnych na rzecz fundacji szpitalnej, wskazując Archiwum Hipoteczne  
w Łomży jako miejsce ich zdeponowania. Zwraca on też uwagę gubernatorowi łom-
żyńskiemu na korzyści z tej instytucji dobroczynnej jaką jest szpital ciechanowiecki 
dla lokalnej społeczności50. 
__________ 
 
47 Narodowe Archiwum Historyczne Białorusi w Grodnie. Fond nr 8, opis 1, dieło 1607, k. 5. 
48 Archiwum Państwowe w Białymstoku. Oddział w Łomży, Rada Opieki Społecznej Powiatu Wysoko 

Mazowieckiego z lat 1870-1915, Teczka 4. O otwarciu w osadzie Ciechanowiec szpitala i przydziele-
niu tej placówce odpowiedniego domu. 

49 Jak wyżej, teczka 5. Wykaz dochodów i rozchodów kasy szpitala ciechanowieckiego od 1.01.1870 do 
1.01.1873. 

50 Jak wyżej, teczka 4, k. 35–35v. Ciekawostką jest to, że zachowały się dwie wersje listu: jeden spisany 
w języku polskim (odrzucony zapewne przez władze carskie z powodu nieurzędowego języka) oraz 
wersja spisana w języku francuskim (która została zapewne przyjęta do rozpatrzenia). Michał Konstan-
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To, że Stefan Ciecierski nie występował sam przed carskim sądem wynik 
ało  

z jego natury:  
 

Ojciec zasadniczo unikał rosyjskich sądów – wspominał jego syn Henryk – i tylko  
w ostateczności się do nich zwracał. Wszystkie sprawy i spory z dzierżawcami załatwiał 
ojciec (najczęściej z wielką swoją krzywdą i szkodą) przez tzw. sądy polubowne, złożone 
z wybranych sąsiadów, przeważnie jednofolwarcznych sąsiadów lub dzierżawców  
ze szlachty, o bardzo lokalnym wykształceniu i prowincjonalnej kulturze51. 
 
W chwili, gdy powstawało to pismo Stefan Ciecierski był już człowiekiem jak 

na owe czasy wiekowym (miał wówczas 56 lat) i trochę zgorzkniałym. Jego dobra, 
częściowo zniszczone w czasie powstania styczniowego, były dość mocno wyeks-
ploatowane z powodu kar i kontrybucji nakładanych przez władze carskie oraz licz-
nych wydatków na cele społeczne. 

Stefan Ciecierski zmarł w Pobikrach w 1888 roku. Pod koniec życia, po rozpa-
dzie swojego małżeństwa, wycofał się z czynnej działalności społecznej:  

 
W dojrzałym wieku ojciec, zgorzkniały i załamany osobistymi przejściami, które życie 
biednych rodziców rozbiły, zamknął się z dziećmi w staroświeckim dworze pobikrow-
skim i po trochu zdziwaczał52. 
 

Summary 
Stefan Ciecierski (1821–1888) was a remarkable character, a prominent land-

owner in podlaskie and possessed a huge estate stretching from Ciechanowiec to 
Siemiatycze. He was an outstanding Polish patriot, a patron of the arts and a sponsor 
of many activities aimed at the consolidation and preservation of Polish culture in the 
so-called Taken Lands (i.e. the western provinces of Russian Empire). He will be 
remembered by history as the founder of a church in Pobikry, the initiator and foun-
der of the monument to ks. Krzysztofa Kluka in Ciechanowiec, a longtime protector 
and patron of Hospital of Sisters of Mercy of Lithuania Province in Ciechanowiec. 
His longtime struggle against Russian oppressors, mainly through financial means 
(among other things, he supported Polish troops in the January Uprising) and avail-
able legal action, won him a favourable opinion with his neighbours and the grateful-
ness of future generations, though health and fortune suffered as a result. 

He has not yet gained a monograph of his own. This article is a presentation of  
a few interesting sources regarding his person and an incentive to undertake further 
research about this remarkably interesting man, worthy of a wider, more detailed 
study. 

                                                                                                                       
ty Starzeński, będący podobnie jak Stefan Ciecierski gorącym patriotą, bardzo rzadko zniżał się do ko-
respondencji w języku rosyjskim. 

51 H. Ciecierski, Pamiątki (wnuka) Soplicy…, s. 22–23. 
52 Dz. cyt., s. 22. 
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Szkice do biografii Łomżynian  
– uczestników powstań narodowych.  
 
Witold Rajmund Piotr Kisielnicki herbu Topór (1829-1865). 
Działacz społeczny i patriotyczny, uczestnik powstania styczniowego 
Kisielniccy herbu Topór to stara mazowiecka rodzina, notowana na ziemi łom-

żyńskiej od początku XV w. Protoplasta rodu, Jakub, cześnik łomżyński, piszący się 
„z Kisielnicy” został wzmiankowany w 1420 r., kiedy to zamienił swoją pierwotną 
siedzibę Lossowo na Kisielnicę1. Od tej miejscowości, która pozostała nieprzerwanie 
w rękach rodziny do II wojny światowej, Kisielniccy wzięli swoje nazwisko. Na 
przestrzeni ponad pięciu stuleci pomnażali swoje włości, gromadząc w rękach rodzi-
ny wielką fortunę obejmującą kilkanaście majątków na terenie powiatu łomżyńskie-
go i sąsiednich. W 1865 r. Ludwik Kisielnicki odnotowany został jako największy 
posiadacz ziemski w okolicy2.  

Witold Kisielnicki był synem Stanisława, dziedzica dóbr Korzeniste i Stawiski, 
sędziego pokoju w Łomży, członka Rady Obywatelskiej Województwa Augustow-
skiego w 1830 r. i Marii z Bykowskich. W latach 1839–1842 guwernantką młodych 
Kisielnickich we dworze była znana pisarka Narcyza Żmichowska, która prawdopo-
dobnie nauczała także małego Witolda. Po osiągnięciu wieku dojrzałego Korzeniste 
przypadło w udziale Witoldowi Kisielnickiemu, ożenionemu z Jadwigą z Duninów. 
Małżonkowie mieli troje dzieci: Walentynę, Kazimierza (ur. 1859) i Annę (1866–
1944)3. W latach 80. XIX w., a więc niedługo po śmierci Witolda, dobra Korzeniste  
i Józefowo liczyły 2736 mórg powierzchni4.  
__________ 
 
1 S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 6, s. 252. 
2 AGAD KRSW, t. 4846. Biblioteka UJ, rękopis, sygn. 5991 (wykaz gruntów dworskich w 1865 r.). 
3 M. Schirmer, Dwory i majątki ziemskie w okolicach Łomży, Warszawa 2007, s. 134–135. 
4 Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, Warszawa 1880, t. IV, s. 436. 
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Na początku lat 60. XIX w. Królestwo Polskie ogarnęło wrzenie, które zakoń-
czyło się wybuchem powstania styczniowego. Łomżyńskie ze względu na swoje 
położenie odegrało ważna rolę w powstańczych planach. Tam przebiegał trakt War-
szawa–Petersburg, który zapewniał komunikację z Rosją. Poza tym było pomostem 
pomiędzy Królestwem i Litwą, a bliskość Prus ułatwiała zakupy broni. Witold Ki-
sielnicki, znany działacz patriotyczny i społeczny, aktywnie włączył się wraz z in-
nymi ziemianami w przygotowania do jego wybuchu. W 1863 r. powiat łomżyński 
podzielono na pięć okręgów. Kisielnicki pełnił funkcję zastępcy naczelnika Okręgu 
III – kolneńskiego, faktycznie dowodząc tym okręgiem, jako że mianowany na tę 
funkcję Jan Borkowski z Warszawy nie znał terenu i ludzi. Z tego powodu po-
wszechnie znany i cieszący się dużym poważaniem wśród miejscowej ludności wła-
ściciel Korzenistego wyznaczał żandarmów, zbierał podatki, zaopatrywał powstań-
ców w broń, odzież i żywność5. W marcu 1863 r. na kwaterze we dworze stanął 200-
osobowy oddział powstańców dowodzony przez płk. K. Ramotowskiego znanego 
jako „Wawer”. Powstańcy naleźli tam nie tylko chwilę wytchnienia w marszu na 
północ, ale także zostali zaopatrzeni w żywność i broń6.  

Kisielnicki zakupił w Prusach za własne pieniądze pod zastaw hipoteki majątku 
dużą partię broni z przeznaczeniem na wyposażenie wojsk powstańczych. Transport 
ten podczas przewożenia go przez granicę, prawdopodobnie w skutek zdrady, został 
przechwycony przez Moskali. Większość broni uległa zniszczeniu, a Witold Kisiel-
nicki za swoją patriotyczną działalność został aresztowany. Żona niezwłocznie pod-
jęła starania na rzecz jego uwolnienia, jeździła do gubernatora, rozsyłała prośby  
i petycje, proponowała datki pieniężne i łapówki. Zgromadzone przez całą rodzinę 
wielkie pieniądze zostały podobno przeznaczone dla samego gubernatora Murawie-
wa, który zadecydował o uwolnieniu W. Kisielnickiego z więzienia w Łomży,  
w którym ten spędził rok. Pobyt w celi tak nadwyrężył jego zdrowie, że zmarł na-
stępnego dnia po powrocie do domu w wieku zaledwie 36 lat, co tylko pogłębiło 
plotki, że został tuż przed wypuszczeniem otruty. Jak było naprawdę, zapewne nigdy 
się nie dowiemy. Być może rzeczywiście został w podstępny sposób zgładzony,  
a może po prostu organizm nie wytrzymał trudów ciężkiego wiezienia. Jak określiła 
to wiele lat później jego synowa, znana pisarka „Esteja” – Józefa Kisielnicka „po-
niósł również w ofierze życie swoje, ale przecież dla innej sprawy, dla sprawy wiel-
kiej i świętej”7.  

Żona, która pozostała z dziećmi, znalazła się w bardzo trudnym położeniu. Mają-
tek był zadłużony za pomoc w zakupie broni i zniszczony przez wojska rosyjskie.  
O zwrot pieniędzy upomnieli się Żydzi i bank. Przed zlicytowaniem uchronił Korze-
niste poznański arcybiskup Dunin, stryjeczny brat Jadwigi Kisielnickiej, który zo-
__________ 
 
5 C. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1794–1866, Warszawa 1987, s. 291. 
6 Dz. cyt., s. 259. 
7 J. Kisielnicka ze Skórzewskich „Esteja”, Pamiętniki (1903–1934), pod red. C. Brodzickiego, Warszawa 

2000, s. 122. 
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stawił jej spadek pozwalający na zaspokojenie wierzycieli8. Dopiero w latach 80. 
XIX Korzeniste powróciło do dawnej świetności. 

Witold Kisielnicki pochodził z rodu od zawsze związanego z ziemią łomżyńską. 
Jego liczni przedstawiciele pełnili wiele ważnych funkcji na przestrzeni ponad pię-
ciuset lat. Właściciel Korzenistego, gorący patriota, gotów był zastawić własny mają-
tek za pomoc powstańcom. Żeby ponownie zacytować „Esteję”, określony został  
w jej pamiętnikach, chyba słusznie, jako „męczennik sprawy naszej”, a jego życie 
jako: „myśl o innych i ofiara dla społeczeństwa”9. Ta charakterystyka wydaje się ze 
wszech miar prawdziwa. 
 
 

 

 

 

 

Witold Kisielnicki 
 

Dwór w Korzenistem, po przebudowie na początku XX w. 
 

__________ 
 
8 Dz. cyt. s. 123. 
9 Dz. cyt., s. 28. 
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Otton Henryk Milberg herbu Lichtjan odm. (1785–1863). 
Generał WP, uczestnik powstania listopadowego 
Milbergowie, piszący się początkowo Mühlberg byli rodziną pochodzenia nie-

mieckiego, wyznania ewangelicko-augusburskiego, osiadłą w Polsce prawdopodobnie 
w połowie XVIII w. Teodor Milberg, ojciec Henryka był sekretarzem króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Za swoje zasługi uzyskał w 1790 r. nobilitację z herbem 
Kawaler cz. Lichtjan odm. Prowadził także interesy księżnej Eleonory Michałowej 
Czartoryskiej, wdowy po kanclerzu litewskim, będąc jej zaufanym sekretarzem  
i skarbnikiem. Ożeniony z Reginą Marią z Krokoszyńskich miał dwoje dzieci: Annę  
i Ottona Henryka, który często stosowanym u ewangelików zwyczajem używał dru-
giego imienia – Henryk10.  

Henryk Milberg rozpoczynał karierę wojskową, już po upadku niepodległości Pol-
ski, w armii pruskiej. Służył w niej osiem lat, osiągając stopień podporucznika. Brał 
udział w kampanii 1806/1807 r. walcząc z wojskami napoleońskimi pod Gdańskiem. 
Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego otrzymał dymisję z armii pruskiej i nie-
zwłocznie wstąpił do Wojska Polskiego, początkowo jako porucznik, po czym szybko 
awansował na kapitana. Służył w 1. pułku Legii Polsko-Włoskiej, późniejszej Nadwi-
ślańskiej. W 1809 r. został adiutantem gen. Stanisława Chłopickiego. W 1813 r. został 
przeniesiony do sztabu głównego Wielkiej Armii, a rok później mianowano go szefem 
batalionu i awansowano na stopień podpułkownika. Z wojskiem napoleońskim odbył 
cały szlak bojowy, brał udział w kampaniach 1808–1811 r. w Hiszpanii, 1812 r.  
w Rosji, gdzie został ranny, 1813 r. w Niemczech i 1814 r. we Francji. Za zasługi od-
znaczono go Legią Honorową i krzyżem Virtuti Militari11. Karierę wojskową konty-
nuował Milberg w armii Królestwa Polskiego, służąc od 1815 r. jako szef sztabu dywi-
zji gwardii. W 1820 r. mianowany został pułkownikiem, a w 1829 r. awansował na 
stopień generała brygady i pełnił funkcję szefa sztabu korpusu rezerwowego12.  

Po wybuchu powstania listopadowego gen. Milberg dowodził najpierw brygadą,  
a później 4. dywizją piechoty. Uczestniczył w walkach na przedpolu Pragi, broniąc 
Warszawy przed wojskami rosyjskimi. Po wstrzymaniu walk we wrześniu 1831 r. był 
zwolennikiem, wraz z większością korpusu generalskiego, poddania armii. Uczestni-
czył w rozmowach, negocjując warunki kapitulacji z Iwanem Paszkiewiczem. Po 
upadku powstania otrzymał dymisję z wojska i wrócił do Warszawy, gdzie został 
aresztowany i zesłany do Wołogdy, skąd powrócił w 1833 r.13. Po latach, we wspo-
mnieniach towarzysza broni, gen. Milberg oceniony został jako „pełen zdolności [...] 
znany jest dobrze, a szanowany zawsze”, jednocześnie mało samodzielny i nie pozba-
wiony zawiści14. 
__________ 
 
10 S. Konarski, Rodzina Henryka Milberga, „Miesięcznik Heraldyczny” 1933, s. 189–190. 
11 S. Kikor, Polscy donatariusze Napoleona, Londyn 1974, s. 74. 
12 M. Tarczyński, Generalicja powstania listopadowego, Warszawa 1988, s. 264. 
13 Dz. cyt., s. 154. 
14J. Grabowski, Pamiętniki wojskowe, Warszawa 1905, s. 244. 
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W 1820 r. Henryk Milberg poślubił Józefę z Bykowskich, córkę Antoniego i Ju-
lianny z Kramkowskich. A. Bykowski, sędzia pokoju powiatu łomżyńskiego, dziedzic 
Stawisk i szeregu innych majątków, był jednym z najzamożniejszych obywateli ziem-
skich w okolicy. Tym samym losy rodziny Milbergów związane zostały z ziemią łom-
żyńską, a Milbergowie weszli w krąg tutejszej elity. Małżonkowie mieli siedmioro 
dzieci: Antoniego Jana (1821–1891), Zofię Marię (1822–1900), Juliana Ludwika 
(1824–1893), Ludwikę (1825 – zmarła jako dziecko), Władysława Ignacego (1828–
1892), Jadwigę Agnieszkę (ur. ok. 1830–?) i Teodora Stanisława (1836–1881)15. 
Prawdopodobnie pod wpływem żony Milberg przeszedł na katolicyzm, był także 
członkiem masońskiej Loży Wschodzącego Słońca w Łomży. Żona wniosła mu we 
wianie Szczepankowo, znaczny wówczas majątek, położony na południe od Łomży. 
Dobra te, wraz z folwarkami Uśniki i Wszerzec, liczyły 36 dymów i 258 mieszkań-
ców16. W latach 1825–1838 wybudowany został w Szczepankowie klasycystyczny 
dwór, w którym Milberg mieszkał do śmierci. Parterowy, murowany obiekt posado-
wiony został na wysokich piwnicach, a wejście rozczłonkowane lizenami wieńczy 
gzyms z datą 1838. Budynek przetrwał szczęśliwie do dziś, choć w znacznie zmienio-
nej formie po niefortunnej rozbudowie. Stan jego wymaga niezwłocznego remontu,  
a przede wszystkim znalezienia dobrego gospodarza. Jest to jedyna pamiątka po Mil-
bergach w Szczepankowie, którzy chociaż krótko związani byli z ziemią łomżyńską, to 
ze względu na zasługi i działalność tej rodziny warto o nich pamiętać. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Otto Henryk Milberg w mundurze pułkownika Sztabu z 1822 r., 

 karykatura J. Sokołowskiego. 
__________ 
 
15 S. Konarski, dz. cyt., s. 191–193. 
16 Słownik…, t. XI, s. 841. 
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Dwór w Szczepankowie, stan z 2001 r. 
 

Franciszek Kornel Wierzbicki h. Nieczuja (1884–1945). 
Hodowca bydła polskiego, działacz społeczny, poseł na Sejm 
Wierzbiccy herbu Nieczuja wywodzą swój ród z ziemi chełmskiej. Na przełomie 

XVIII i XIX w. przedstawiciele tej rodziny odnotowani zostali w Łomżyńskiem. 
Szybko też weszli w koligacje z miejscową szlachtą, m.in. ze Skarżyńskimi i Jabłoń-
skimi17. Nie należy utożsamiać tej rodziny z Wierzbickimi h. Ślepowron, notowanymi 
na tych terenach wcześniej.  

Franciszek Wierzbicki urodził się w Boguszycach, majątku swoich rodziców Fran-
ciszka Justyna i Stanisławy z Jabłońskich. Był żonaty z Jadwigą z Leśkiewiczów,  
z którą miał ośmioro dzieci. Majątek Boguszyce w 1924 r. zajmował powierzchnię 526 
ha, w zdecydowanej większości gruntów ornych. Brak było lasu i przemysłu dwor-
skiego. Sąsiedni folwark Wszerzec przypadł w wyniku działów rodzinnych jego bratu 
Michałowi18. 

Młody Wierzbicki został dobrze przygotowany do prowadzenia majątku. W roku 
1907 ukończył Studium Rolnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Specjalizował się  
w hodowli bydła. Podczas studiów uczęszczał na wykłady prof. Waleriana Kleckiego, 
kierownika Katedry Hodowli Zwierząt i Mleczarstwa, pioniera polskiego mleczarstwa. 
Wykłady te odegrały dużą rolę w jego przyszłym życiu. W 1908 r. umiera jego ojciec, 
a Wierzbicki przejmując zarząd na majątkiem postanawia wdrożyć w praktykę wiedzę 
nabytą podczas studiów. Zakłada oborę bydła czerwonego polskiego, która z czasem 

__________ 
 
17 B. Wojciechowski, red. z uzupełnieniami J. Wierzbickiego, Wierzbiccy herbu Nieczuja w ziemi chełm-

skiej, drohickiej i łomżyńskiej. Dzieje rodziny w XIV–XX w., Warszawa 1995–1996, mps. 
18 M. Schirmer, dz. cyt., s. 53. 
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została uznana za najlepszą w Królestwie Polskim. Wierzbicki zaś uzyskał miano czo-
łowego polskiego hodowcy, rozsławiając tym samy rodzinne Boguszyce19.  

Aby poprawić rasę swoich krów, zaczął skupować od okolicznych chłopów  
i szlachty zaściankowej okazy bydła spełniające normy rasy czerwonej polskiej. Klu-
czową sprawą stało się nabycie odpowiednich buhajów, które odegrałyby rolę repro-
duktorów. W latach 1908–1913 Wierzbicki pozyskał kilka buhajów, m.in. Emma spro-
wadzonego ze Śląska, Światowida z parafii piskiej i Miecznika z bardzo dobrej obory 
Z. Ihnatowicza. Taka polityka przyniosła bardzo dobre rezultaty. Wierzbickiemu udało 
się wyhodować krowy, które odznaczały się wysoką mlecznością i zawartością tłusz-
czu. Stopniowo udało mu się też wyhodować własne buhaje, które posiadały doskona-
łe właściwości reprodukcyjne. Według prowadzonej księgi oborowej w latach 1908–
1926 przez oborę w Boguszycach przewinęło się 80 krów, wyhodowano 238 sztuk 
jałówek, z czego 78 zanumerowano. Średnia zawartość tłuszczu w mleku, przed I wo-
jną światową, wahała się od 3,25% przy mleczności 3233 kg w latach 1912–1913 do 
5,15% przy mleczności 2077 kg w okresie 1910–1911. Rekordowy okazały się lata 
1913–1914, kiedy to krowa Anarchia dała 4113 kg mleka o zawartości 3,57% tłuszczu 
w ciągu 319 dni laktacji. Był to najlepszy wynik nie tylko w Boguszycach, ale także  
w całym Królestwie Polskim.  

Z perspektywy czasu przytoczone wartości mogą wydawać się niezbyt imponują-
ce. Pamiętajmy jednak o postępie, jaki dokonał się w rolnictwie, szczególnie przez 
ostatnie lata. Poza tym w tamtych czasach nie było rasy krów przeznaczonych wyłącz-
nie do produkcji mleka, tylko uniwersalne mleczno-mięsne. 

Materiał zarodowy z Boguszyc sprzedawany był hodowcom nie tylko z okolicy, ale 
także w innych guberniach Królestwa Polskiego, jak również poza jego granicami. Jak 
wspomniałem, obora ta uważana była za najlepszą w kraju, a jej wpływ na inne hodowlę 
jest nie do przecenienia. Na Powszechnej Wystawie Krajowej w Poznaniu, tzw. popular-
nej PEWUKA w1929 r. krew z bydła boguszowskiego stwierdzono u 57 sztuk wysta-
wianego bydła, pochodzącego prawie ze wszystkich obór bydła czerwonego. 

Prowadzenie wysoko wykwalifikowanej obory było bardzo kosztowne. Wierzbic-
ki po I wojnie zaczął borykać się z kłopotami finansowymi wynikającymi z koniecz-
ności odbudowy majątku po wojennych zniszczeniach i z powodu niskich cen panują-
cych na płody rolne. Boguszyce były zadłużone i żeby uzyskać pieniądze na spłatę 
kredytów, zmuszony był parcelować i wyprzedawać ziemię. W 1925 r. zniechęcony 
kłopotami finansowymi, sprzedał majątek swojemu młodszemu bratu Michałowi, 
jednocześnie zlikwidował oborę. Inwentarz został rozprzedany, a Franciszek Wierz-
bicki przeniósł się do Wilna, gdzie mieszkał do wybuchu wojny20. Tym samym po 
siedemnastu latach istnienia przestała istnieć wzorcowa hodowla krów rasy czerwonej 
polskiej.  
__________ 
 
19 W. Pruski, Hodowla zwierząt gospodarskich w Królestwie Polskim w latach 1815–1918, Warszawa 

1967, t. III, s. 72–75. 
20 M. Schirmer, dz. cyt., s. 54. 
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Franciszek Wierzbicki prowadził także jedną z najbardziej znanych owczarni, 
hodując owce rasy negretti21, zajmował się także hodowlą koni dla wojska, tzw. 
remontów. 

Opisując sylwetkę F. Wierzbickiego nie można zapomnieć o jego działalności spo-
łecznej i patriotycznej. Od 1908 r. był członkiem Rady Towarzystwa Rolniczego  
w Łomży, a od 1920 r. jej prezesem. Brał udział w I wojnie światowej, służąc w armii 
rosyjskiej w I Korpusie Polskim, dowodzonym przez gen. J. Dowbór-Muśnickiego.  
W latach 20. XX w. został prezesem Związku Hodowców Bydła Ras Polskich.  
W latach 1922–1927 piastował funkcję posła na Sejm I Kadencji z ramienia Związku 
Ludowo-Narodowego. W jego pracy poselskiej widać troskę o rozwój regionu, z którego 
pochodził. W 1923 r. wnioskował, aby rząd „zajął się energiczniej odbudową pogranicza 
Prus Wschodnich, zniszczonych prawie doszczętnie w latach 1914–15 i żeby okazał tej 
zrujnowanej części Polski większą niż dotychczas pomoc i ułatwienia w nabywaniu 
materiałów budowlanych, oraz pomagał rozwijającej się w tym kierunku inicjatywie 
miejscowej”22. W 1924 r. wraz z innymi posłami ze swojego klubu złożył do rządu 
wniosek o unormowania całokształtu stosunków gospodarczych na Kurpiach, apelując  
o poprawę losu tamtejszej ludności przez stosowanie sprawiedliwych norm podatko-
wych, „stosownie do gatunku i wydajności gleby” oraz o zakaz wywozu drewna zagra-
nicę, dopóki miejscowa ludność nie odbuduje się ze zniszczeń wojennych23. 

Franciszek Wierzbicki był typem nowoczesnego ziemianina, dążącego za wszelką 
cenę do unowocześnienia polskiego rolnictwa. Stworzył wzorcową hodowlę krów rasy 
polskiej czerwonej, która służyła jako materiał zarodowy innym hodowcom w całej 
Polsce. Swoją pracę, dzięki której na trwałe wpisał się w historię polskiej hodowli, 
traktował jako pasję i wyzwanie. 

 
 
 
 
 
 
                                             
 

 
         Franciszek Kornel Wierzbicki 

 
__________ 
 
21 W. Pruski., dz. cyt., t. II, s. 106. 
22 Wniosek nagły posłów Adama Chętnika, Mieczkowskiego, Franciszka Wierzbickiego i Załuski, oraz 

kolegów z klubu Związku Ludowo-Narodowego w sprawie odbudowy pogranicza Prus Wschodnich, 
Archiwum Sejmu, druk RPII/1/169. 

23 Wniosek posłów A. Chętnika, L. Bieńkowskiego. A. Mieczkowskiego, F. Wierzbickiego i kolegów  
z Klubu ze Związku Ludowo-Narodowego w sprawie unormowania całokształtu stosunków gospo-
darczych na Kurpiach 10 kwietnia 1924 r., Archiwum Sejmu, druk RPII/1/1175.  
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Daota, krowa rasy czerwonej polskiej z hodowli Fr. Wierzbickiego w Boguszycach,  

ur. 1912 r. Mleczność w 1919/1920 2835 kg, zawartość tłuszczu 4,17%,  
w 1923/24 mleczność 3154 kg, 4,11 % tłuszczu 

 
 

Summary 
Article brings silhouettes of three representatives of the landowners from Lomza 

of the XIXth and early XXth century, who earned glory both during the national 
liberation struggles and in the economic field. 

Witold Kisielnicki coat of arms Axe (1829–1865), the owner of the property 
Korzeniste. He came from a family which settled in this area in the early XVth cen-
tury. He was a well-known social and patriotic activist, respected by people. He ac-
tively participated in the struggle for independence by taking part in the January 
Uprising in 1863 as deputy head of the Kolno district. With his own money he 
bought a consignment of weapons for the fighting. As a result of treason, he was 
arrested by the Russian army and sent to prison. He died at the age of 36 shortly after 
his release from prison, paid by a huge bribe by family. 

Otton Milberg coat of arms Lichtjan (1785–1863), the owner of the property 
Szczepankowo. General of the Polish Army, a member of the Napoleonic wars and 
the Uprising of November, awarded with Polish and French orders. Exiled to Siberia 
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for participation in the uprising. In 1838, on his estate, he built a brick mansion which 
still exists today. 

Franciszek Wierzbicki coat of arms Nieczuja (1884-1945), the owner of the 
property Boguszyce, social activist, participant of World War I, member of parlia-
ment. The dairy farmer, a pioneer in dairy industry in Poland. In 1908-1926 he led 
exemplary culture of Polish Red cattle, producing breeding material which served 
farmers across the country. 
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TOMASZ DUDZIŃSKI (Grajewo) 
 

 

Starostowie powiatu szczuczyńskiego  
w okresie II RP 

 
 
 

Gdy w listopadzie 1918 r. większość ziem polskich była już wolna, Grajewo i czę-
ściowo tereny powiatu szczuczyńskiego nadal pozostawały pod okupacją niemiecką. 
Droga do formalnej niepodległości była tutaj dłuższa i bardziej skomplikowana.  

Wszystkiemu winna okazała się przechodząca przez Grajewo linia kolejowa. 
Szlak ten stał się bowiem podstawową linią ewakuacyjną wielkiej armii niemieckiej 
(Ober-Ostu) stacjonującej na Ukrainie. Polityczno-militarny układ sił oraz decyzje 
zapadłe w Warszawie odroczyły czas odzyskania pełnej wolności na terenach 
wzdłuż tej linii kolejowej do lutego 1919 r.1. Do Grajewa oddziały Wojska Polskiego 
wkroczyły 20 lutego 1919 r., kiedy to niemiecka 1. brygada kawalerii jako ostatnia 
przekroczyła granicę polsko-pruską w okolicach Prostek2. 

Końcowemu okresowi pobytu wojsk niemieckich towarzyszyły gwałty, rekwi-
zycje i drobne kradzieże, choć w Grajewie nie osiągnęły one zbyt masowego charak-
teru. W okresie przejściowym na terenie powiatu niemieckie władze okupacyjne 
stopniowo przekazywały swoje uprawnienia instytucjom polskim, które mimo ofi-
cjalnie trwającej okupacji działały dość aktywnie. 

 
__________ 
 
1 Bliższe informacje odnośnie przebiegu całego tego procesu w: P. Łossowski, Zerwane pęta. Usunięcie 

okupantów z ziem polskich w listopadzie 1918 r. Warszawa 1986, s. 221–222; J. J. Milewski, Białostoc-
czyzna – początki niepodległości, „Białostocczyzna” 1989, nr 1, s. 24; Tenże, Z dziejów województwa bia-
łostockiego w okresie międzywojennym, Białystok 1999, s. 9; A. Deruga, Geneza umowy białostockiej  
z 5 lutego 1919 r., „Rocznik Białostocki”, t. VI, Białystok 1966, s. 85–86. 

2 P. Łossowski, dz. cyt., s. 234; A. Deruga, dz. cyt., s. 85–86; J.J. Milewski, dz. cyt., s. 11, 15. 
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Informacje ogólne o powiecie 
W wyniku uchwalenia Ustawy tymczasowej o organizacji władz administracyj-

nych w sierpniu 1919 r. powiat szczuczyński znalazł się w granicach województwa 
białostockiego, gdzie wraz z jego zachodnimi powiatami (łomżyńskim, kolneńskim, 
ostrołęckim i ostrowskim) stanowiło dość jednolity region pod względem gospodar-
czym i społecznym, o podobnej przeszłości historycznej i składzie etnicznym.  
W Grajewie, które 4 lutego 1919 r. odzyskało prawa miejskie3, pozostawiono urzędy 
szczebla powiatowego, przeniesione tu przez Niemców w marcu 1918 r.4.  

W 1921 r. obszar powiatu wynosił 1467 km2 i był jednym z mniejszych powia-
tów województwa. W jego skład wchodziły 3 miasta i 18 gmin wiejskich. W wyniku 
kolejnych zmian administracyjnych jego powierzchnię zmniejszono do 1450 km2.  
W efekcie tego w latach trzydziestych powiat składał się z 3 gmin miejskich i 10 
gmin wiejskich. Gminami miejskimi były: Grajewo, Rajgród i Szczuczyn; wiejskimi 
zaś: Bełda, Białaszewo, Bogusze (z siedzibą w Grajewie), Grabowo, Lachowo, Pru-
ska (z siedzibą w Kroszewie), Radziłów, Ruda (z siedzibą w Przechodach), Szczu-
czyn i Wąsosz. 

W roku 1921 powiat był zamieszkiwany przez 58 178 mieszkańców, zaś pod-
czas kolejnego spisu w roku 1931 liczył już 68 215 mieszkańców5. Bezwzględną 
większość (około 87%) mieszkańców powiatu stanowili wyznawcy religii rzymsko-
katolickiej. Jedyną większą grupą narodowo-wyznaniową byli tzw. starozakonni, 
czyli Żydzi, których liczebność oscylowała w granicach 12,5% mieszkańców. Wy-
znawcy pozostałych religii (prawosławni, ewangelicy) nie przekraczali w sumie 
0,6% stanu ludnościowego powiatu. Rozmieszczenie wyznawców poszczególnych 
religii, w miastach i na wsi, podobnie jak w wieku XIX, nie było jednak równomier-
ne. W miastach odsetek wyznawców judaizmu był znacznie wyższy niż przeciętnie 
w całym powiecie i wynosił od około 19% w Wąsoszu, aż do około 56% w Szczu-
czynie, w pozostałych miejscowościach wynosił on odpowiednio około 39% w Gra-
jewie oraz około 34% w Rajgrodzie i Radziłowie.6 

W 1921 roku prawie 31% mieszkańców powiatu mieszkało w mieszkaniach  
1-izbowych, w których przeciętne zagęszczenie wynosiło prawie 5 osób. Kolejne 
50% mieszkańców zajmowało mieszkania 2-izbowe, w tym przypadku jednak na 
jedną izbę przypadało średnio już zaledwie prawie 3 osoby. Dziesięć lat później 

__________ 
 
3 Dziennik Ustaw RP (dalej Dz. U. RP), 1919 r., nr 13, poz. 140, Dekret z 4 II 1919 r. o samorządzie miejskim. 
4 Gazeta powiatowa dla powiatu Szczuczyńskiego wydana przez Cesarsko-Niemiecką władzę powiatową  

w Szczuczynie, Nr 48 z 20.12.1917, Nr 54 z 20.02.1918. 
5 Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Województwo biało-

stockie. Warszawa 1927; Drugi powszechny spis ludności z dn. 9 XII 1931. Województwo białostockie. 
Warszawa 1938. 

6 Pierwszy powszechny spis…; Drugi powszechny spis…; Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Pol-
skiej, t. V województwo białostockie, Warszawa 1924. 
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sytuacja wyglądała niewiele lepiej. W mieszkaniach 1-izbowych zamieszkiwało 
wówczas 26%, zaś w 2-izbowych 51% mieszkańców. Przeciętne zagęszczenie pozo-
stało także bez większych zmian.7  

Pierwszy okres funkcjonowania powiatu to oczywiście potrzeba odbudowy ze 
zniszczeń wojennych, co przy ogólnej sytuacji odrodzonego państwa polskiego nie 
było łatwym przedsięwzięciem. Tylko w 1921 r. na zniszczonych w powiecie 4316 
budynków odbudowano 445 w tym: 167 budynków mieszkalnych, 276 budynków 
gospodarczych i 2 szkoły8.  

Powiat od samego początku istnienia II RP przeżywał ogromne trudności finan-
sowe, co wyrażało się znacznym deficytem budżetowym. Spowodowało to, że wy-
datki na spłatę długów i procentów od pożyczek sięgały ponad 40% wszystkich 
wydatków. Aby ratować budżet powiatowy, starano się wprowadzać w nim daleko 
idące oszczędności. Przykładowo w budżecie na rok 1924 zakładano m.in. połącze-
nie stanowisk sekretarza i inspektora samorządu, zmniejszenie o połowę dodatku 
reprezentacyjnego dla przewodniczącego sejmiku, odjęcie pracownikom komunal-
nym 25% dodatku sejmikowego, zredukowanie liczby urzędników. W późniejszych 
latach podejmowano podobne inicjatywy, chociażby pod koniec 1931 r. sejmik po-
wiatowy zlikwidował samochód, którego roczne utrzymanie kosztowało 25 tys. zł, 
pojawiały się również pomysły komasacji części gmin9. Działania te nie prowadziły 
jednak do znaczącej poprawy stanu finansów powiatu. W początkach 1934 roku 
nowy starosta stwierdzał, że otrzymał do administrowania powiat nadzwyczaj obdłu-
żony, wobec czego wszystkie swe wysiłki kierował i kieruje celem uregulowania  
i spłaty długów.10 Niestety, długi te rosły i już dwa lata później Szczuczyński Powia-
towy Związek Samorządowy zadłużył się na sumę 954 284 zł przy rocznym budże-
cie w dochodach, wynoszącym 300 000 zł. W związku z tym w latach 1936–1937 
Komisja Oszczędnościowo-Oddłużeniowa dla Samorządu przy Białostockim Urzę-
dzie Wojewódzkim wszczęła postępowania oddłużeniowe powiatu szczuczyńskiego, 
jak i poszczególnych jego miejscowości i gmin wiejskich, efektem czego było po-
wstanie planów ich oddłużenia11.  

Największy procent wśród wydatków, uchwalanego rokrocznie przez Sejmik 
Powiatowy budżetu powiatowego związku komunalnego, przeznaczany był na ko-
__________ 
 
7 Pierwszy powszechny spis…, Drugi powszechny spis…. 
8 Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, nr 2 z 1.02.1922. 
9 Archiwum Państwowe w Białymstoku (dalej APB), Urząd Wojewódzki w Białymstoku (dalej UWB), 

sygn. 79/117 – Protokół inspekcji Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych na terenie 
województwa białostockiego w dniu 20 V 1937 r., k. 8; „Życie i Praca”, nr 25 z 15.06.1924, nr 47  
z 22.11.1931, „Przegląd Łomżyński”, nr 12 z 22.03.1936. 

10 APB, UWB, sygn. 79/5 – Protokół zjazdu starostów woj. białostockiego z dnia 31 I 1934 r. 
11 APB, UWB, Protokół zjazdu starostów woj. białostockiego z dnia 25 V 1936 r., sygn. 79/6; Dziennik 

Urzędowy Województwa Białostockiego, nr 1 z 23.01.1936, nr 4 z 18.03.1936, nr 11 z 24.07.1936, nr 13  
z 19.09.1936, nr 19 z 20.12.1936, nr 9 z 23.04.1937. 
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munikację, czyli utrzymanie dróg państwowych, wojewódzkich i powiatowych12. Na 
przełomie lat 1932/1933 na terenie powiatu znajdowało się ogółem 151,6 km dróg 
(w tym 70,1 km dróg państwowych, 51 km wojewódzkich i 30,5 km powiatowych) 
i, co ciekawe, wszystkie one były drogami o nawierzchni twardej, zaś powiat szczu-
czyński był jedynym powiatem województwa nieposiadającym dróg powiatowych  
o nawierzchni gruntowej13. 

Powiat szczuczyński nigdy w swej historii nie był powiatem z rozwiniętą bazą 
przemysłową. W okresie II RP do większych zakładów wytwórczych, co najwyżej 
pretendujących do miana przemysłowych, można zaliczyć jedynie zlokalizowane na 
terenie Grajewa: fabrykę taśm gumowych Hepnera, hutę szkła „Janina” i sejmikową 
elektrownię. Równie słabo rozwinięte było rzemiosło nastawione głownie na zaspo-
kajanie potrzeb lokalnego rynku. Jedynie w przypadku handlu sytuacja była trochę 
odmienna. Przygraniczny charakter powiatu, wraz z technicznym zapleczem w po-
staci istniejącej linii kolejowej i dworca o charakterze stacji przeładunkowej, umoż-
liwiał prowadzenie działalności firmom obsługującym tranzytowy przepływ towa-
rów przez granicę. Generalnie powiat miał typowo rolniczy charakter. I choć przez 
cały okres lat 20. trwała akcja scaleniowa i realizacji reformy rolnej, to należał on do 
jednych z najbardziej opóźnionych w tym zakresie. Struktura gospodarstw rolnych 
też nie była korzystna, gdyż jeszcze w 1931 r. ponad 38% z nich miało jedynie 2–5 
ha, zaś kolejne 25,5% od 5 do 10 ha14. Rolniczy charakter powiatu wyraźnie od-
zwierciedla także statystyka zatrudnienia mieszkańców powiatu opracowana na pod-
stawie spisów powszechnych z 1921 i 1931 r. W pierwszym przypadku w rolnictwie 
zatrudnionych było 74,1% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu, a po dzie-
sięciu latach niewiele mniej, gdyż 72,6%15. 

Największym z problemów trapiących mieszkańców powiatu w okresie mię-
dzywojennym było bezrobocie. W roku 1931 bezrobocie na terenie powiatu osiągnę-
ło poziom 16%. W celu udzielenia pomocy licznym bezrobotnym zawiązywało się 
wiele akcji społecznych, które przybierały różnorakie formy, np. w rodzaju samo-
opodatkowania się urzędników, kwest ulicznych, czy darmowych posiłków. Tylko  
w 1932 r. Komitet Miejski w Grajewie wydawał dziennie 800 porcji bezpłatnych 
obiadów dla bezrobotnych i ich rodzin. W tym samym roku odbyło się pierwsze 
posiedzenie powiatowego komitetu do spraw bezrobocia, który w różnej formie 

__________ 
 
12 Przykładowo w roku 1925 było to 63,11%  budżetu, „Życie i Praca”, nr 11 z 5.02.1925. 
13 APB, UWB, sygn. 79/310, Sprawozdanie wojewody białostockiego z działalności administracji pań-

stwowej województwa białostockiego za czas od 1 IV 1932 do 1 IV 1933, tab. 3. 
14 Archiwum Państwowe w Ełku (dalej APE), Powiatowy Urząd Ziemski w Grajewie, sygn. 51/22–23;  

E. Korneluk, Struktura społeczno-zawodowa i narodowościowa oraz świadomość polityczna mieszkań-
ców Grajewa w latach 1918–1931, Białystok 1978, s. 30; Drugi powszechny spis... 

15 J. Kaja, Skład i struktura społeczna ludności powiatu szczuczyńskiego w latach 1919–1939, „Studia  
i materiały do dziejów powiatu grajewskiego”, t. II, Warszawa 1974, s. 17. 
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funkcjonował aż do wybuchu II wojny światowej. Sytuację poprawiało nieco organi-
zowanie robót interwencyjnych oraz sezonowa emigracja zarobkowa do Prus, która 
stanowiła zajęcie dla 250–350 mieszkańców wyjeżdżających oficjalnie i wielu ludzi 
przekraczających granicę nielegalnie. Wszystkie te działania były jednak jedynie 
półśrodkami16. W sprawozdaniu z inspekcji powiatu przez premiera w maju 1937 r. 
czytamy m.in.:  

 
Starosta referował zagadnienie bezrobocia. Problem ten, jego zdaniem, jest trudny do 
rozwiązania. Na terenie powiatu jest 768 zarejestrowanych bezrobotnych, w Grajewie 
248, w Szczuczynie 11617.   
Zarówno władze powiatowe, miejskie oraz lokalni przedsiębiorcy, w sytuacji 

braku szeroko zakrojonych robót publicznych oraz pomocy ze strony państwa, nie 
mogli zapanować nad tym drażliwym społecznie problemem.  

Kolejnym, obok bezrobocia, problemem mieszkańców powiatu, była sprawa 
opieki zdrowotnej. Baza lecznicza całego powiatu była bardzo uboga i zaspokajała 
jedynie podstawowe potrzeby ludności. Jedyny szpital na terenie powiatu znajdował 
się w Szczuczynie i pochłaniał on większość funduszy przeznaczanych na służbę 
zdrowia przez sejmik powiatowy18. W 1938 r. szpital św. Stanisława w Szczuczynie 
posiadał 40 łóżek (w razie potrzeby liczbę tę można było powiększyć do 60) oraz trzy 
oddziały (zakaźny, wewnętrzny i położniczy) z salą operacyjną i parowym dezynfeka-
torem. Poza szpitalem na terenie powiatu znajdowało się 4 niewielkie ośrodki zdrowia: 
Grajewo, Szczuczyn, Rajgród i Grabowo. Dodatkowo w Grajewie i Szczuczynie urzą-
dzone były łaźnie publiczne19. Zaplecze sanitarne powiatu szczuczyńskiego uzupełnia-
ła sieć aptek i składów aptecznych. Przez cały okres międzywojenny funkcjonowały 
apteki w Grajewie, Szczuczynie, Rajgrodzie i Radziłowie, co oznaczało, że średnio 
każda z nich musiała obsłużyć około 14 500 mieszkańców powiatu.20 

W związku z brakiem specjalistycznego zaplecza szpitalnego władze powiato-
we, jak i poszczególnych miast i gmin partycypowały w kosztach utrzymania m.in. 

__________ 
 
16 „Życie i Praca”, nr 44 z 1.11.1931, nr 7 z 12.02.1933; „Przegląd Łomżyński”, nr 13 z 27.03.1932, nr 50  

z 11.12.1932, nr 12 z 22.03.1936, nr 45 z 8.11.1936. 
17 APB, UWB, sygn. 79/117 – Protokół inspekcji..., k. 7. 
18 Przykładowo w 1925 r. stanowiły one 7,09% budżetu. „Życie i Praca”, nr 11 z 5.02.1925. 
19 Grajewska była wyposażona w 7 wanien i 10 natrysków oraz odwszalnię, zaś szczuczyńska w 4 wanny  

i 5 pryszniców. Centralne Archiwum Wojskowe (dalej CAW), sygn. I.371.3.8 – Dowództwo Okręgu 
Korpusu III, Sytuacja sanitarna na terenie DOK III w 1938 r. 

20 Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej oraz aptek w Rzeczypospolitej 
Polskiej, Warszawa 1924/25; Urzędowy spis lekarzy uprawnionych do wykonywania praktyki lekarskiej, 
lekarzy – dentystów, dyplomowanych farmaceutów oraz aptek w Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 
1931; Urzędowy spis: lekarzy, lekarzy-dentystów, farmaceutów, felczerów, pielęgniarek, położnych, upra-
wionych i samodzielnych techników dentystycznych oraz wykazy: aptek, szpitali, ubezpieczalni społecz-
nych, ośrodków zdrowia, przychodni samodzielnych oraz centrali i filii Państwowej Szkoły Higieny, War-
szawa 1939. 
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szpitala św. Wojciecha w Łomży, przeznaczonego dla chorych na choroby wene-
ryczne i skórne oraz szpitala św. Rocha w Piątnicy, gdzie leczono choroby zakaźne. 
Poza tym sejmik powiatowy utrzymywał kolumnę dezynfekcyjną oraz przeznaczał 
pieniądze na zwalczanie epidemii i szczepienia ochronne. Natomiast uchwałą  
z 1 marca 1929 r. sejmik przystąpił do Białostockiego Związku Międzykomunalnego 
dla założenia i utrzymania Wojewódzkiego Zakładu Psychiatrycznego21. 

Nie najlepiej wyglądał również przejęty po zaborze rosyjskim system oświato-
wy. Polityka władz rozbiorowych znajduje swoje odbicie w poziomie ówczesnego 
analfabetyzmu polskiego społeczeństwa. Według spisu powszechnego z 1921 r. na 
terenie powiatu szczuczyńskiego pośród mieszkańców powyżej 10 roku życia odno-
towano 35,4% analfabetów oraz 3,6% osób o niewiadomej umiejętności czytania. 
Walka z analfabetyzmem i podniesienie poziomu wykształcenia były jednym  
z głównych zadań realizowanych przez władze w okresie II RP. Osiągnięto na tym 
polu znaczne postępy. Nie udało się jednak odrobić wszystkich zaniedbań i podczas 
kolejnego spisu w 1931 r. jeszcze 25,5% mieszkańców powiatu było analfabetami, 
zaś 7,3% półanalfabetami22. 

Sieć szkół na terenie powiatu szczuczyńskiego w okresie dwudziestolecia mię-
dzywojennego ulegała pewnym fluktuacjom, można jednak przyjąć założenie, że 
była w miarę stała. Podczas, gdy w roku szkolnym 1922/1923 na terenie powiatu 
funkcjonowało 75 szkół, w których uczyło się 6257 dzieci i pracowało 126 nauczy-
cieli, to w roku szkolnym 1937/1938 tych szkół było również 75, ale uczęszczało już 
do nich w sumie 11 306 dzieci i pracowało 175 nauczycieli. W końcu 1938 roku 
powszechność nauczania osiągnęła 85%, zaś na jednego nauczyciela przypadało 
około 60 uczniów.23 

Największym problemem w rozwoju szkolnictwa na terenie całego powiatu był 
brak bazy lokalowej. Większość szkół mieściła się w lokalach wynajmowanych, 
którymi były małe salki bez elementarnych często urządzeń higieniczno-sanitarnych. 

Obok szkolnictwa państwowego polskiego na terenie powiatu reprezentowane 
było również szkolnictwo żydowskie. W Grajewie funkcjonowała Szkoła Miejska 
Żydowska, w Szczuczynie dwie prywatne szkoły żydowskie, również w Radziłowie 
przed II wojną światową działały dwie takie szkoły. Od lat trzydziestych w miastach 
powiatu prowadziły działalność Prywatne Szkoły Powszechne „Tarbut” z hebraj-

__________ 
 
21 „Życie i Praca”, nr 11 z 5.02.1925, Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, nr 1 z 22.01.1930. 
22 Pierwszy powszechny spis…, Drugi powszechny spis… 
23 Szczegółowa analizę problematyki oświaty powszechnej na terenie powiatu przeprowadził ks. Witold 

Jemielity w opracowaniu: Szkoły Powszechne w województwie białostockim w latach 1919–1939, Łomża 
1991; Dziennik Urzędowy Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego, nr 9 z 11.1938 r. 
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skim językiem nauczania. W związku z tak nikłą bazą oświatową część dzieci ży-
dowskich uczęszczała również do szkół powszechnych24. 

Możliwość dalszej nauki po ukończeniu szkoły powszechnej w powiecie szczu-
czyńskim była bardzo ograniczona. Jedyną szkołą ponadpowszechną było gimna-
zjum w Grajewie. Założyli je w 1919 r. państwo Gajdzińscy. 1 sierpnia 1920 r. gim-
nazjum to zostało upaństwowione, a jego poziom wraz z upływem czasu znacznie 
wzrósł25. Powstanie gimnazjum państwowego w Grajewie nobilitowało je, jako 
jedyne w powiecie było instytucją ze wszech miar szanowaną, a jego profesorowie 
należeli do elity miejscowej społeczności. 

Ton życiu kulturalno-społecznemu powiatu nadawała młodzież, skupiająca się  
w licznych organizacjach. Najliczniejszymi i najbardziej powszechnymi z nich były 
koła Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Stowarzyszenia Młodzieży Polskiej, 
których na terenie powiatu w III kwartale 1933 r. było 27 kół, skupiających 550 
członków26. Z wielu innych organizacji kościelnych działających na terenie powiatu 
można wymienić jeszcze: Stowarzyszenie Świętego Dziecięctwa Pana Jezusa, Soda-
licję Mariańską, Krucjatę Eucharystyczną, Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, 
Stowarzyszenie Zgromadzenie III Zakonu Św. Franciszka, „Żywy Różaniec”, Arcy-
bractwo Matek Chrześcijańskich, Stowarzyszenie Mężów Katolickich, Stowarzy-
szenie „Młodzieży Misyjnej”, Akcję Katolicką, itp. Nie wypada też nie wspomnieć  
o powstałym w Grajewie w październiku 1931 r. Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia 
św. Wincentego à Paulo, którego działalność obejmowała opiekę nad biednymi, 
opuszczonymi, chorymi itp.  

Konkurencję dla licznych organizacji kościelnych stanowił m.in. Związek Strze-
lecki, który obok wyszkolenia paramilitarnego prowadził szeroką akcję wychowaw-
czą wśród młodzieży, tak męskiej, jak i żeńskiej. Równie prężną działalność prowa-
dziło harcerstwo, którego początki na terenie powiatu sięgają jeszcze okresu sprzed 
odzyskania niepodległości. Jednymi z aktywniejszych, a do tego niezwykle poży-
tecznych, organizacji społecznych były bez wątpienia Ochotnicze Straże Pożarne.  
W roku 1928 r. na terenie powiatu funkcjonowało ich 15, ale w marcu 1933 r. liczba 
aktywnych OSP wynosiła już 3627.  

__________ 
 
24 APE, sygn. 7/5 – Komisarz Rządu Polskiego na Powiat Szczuczyński, W. Jemielity, dz. cyt., s. 82; Szkoły 

powszechne Rzeczypospolitej Polskiej w roku szkolnym 1925/26. Warszawa 1927; Szkoły Rzeczypospolitej 
Polskiej w r. szk. 1930/31. Warszawa 1933; Grayevo Memorial Book, New York 1950; www.radzi-
low.com, www.szczuczyn.com. 

25 W. Wajdowicz, Wyprawa w nieznane. „Grajewskie Zeszyty Historyczne – Zapis”, nr 3(11), 2003, s. 16. 
26 APB, UWB, sygn. 79/88, Kwartalne sprawozdania z życia polskich związków i stowarzyszeń, Sprawoz-

danie za III kw. 1933 r., k. 1–12. 
27 „Przegląd Pożarniczy”, nr 12 z 31.03.1928; APB, UWB, Sprawozdanie wojewody białostockiego  

z działalności administracji państwowej województwa białostockiego za czas od 1 IV 1932 do 1 IV 
1933 r., sygn. 79/310, s. 134. 
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Aktywnie w życiu kulturalnym i społecznym powiatu uczestniczyły szkoły 
wspierane w tym działaniu przez Towarzystwo Opieki Społecznej „Przystań” oraz 
Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet. Poza wymienionymi powyżej na terenie po-
wiatu działały równie licznie koła takich organizacji, jak: Związek Obrony Kresów 
Zachodnich, Liga Morska i Kolonialna, Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej, 
Rodzina Urzędnicza, Towarzystwo Wioślarskie oraz szereg innych, w tym również 
działające w terenie Kółka Rolnicze i Koła Gospodyń Wiejskich, czy powiązane  
z wojskiem: Koło POW-iaków, Koło Związku Oficerów Rezerwy, Koło Związku 
Podoficerów Rezerwy, Koła Związku Rezerwistów, czy nawet Koło Związku By-
łych Uczestników Armii Polskiej we Francji28. 

Obraz powiatu szczuczyńskiego w latach II Rzeczpospolitej byłby niepełny, 
gdybyśmy nie poświęcili choć trochę miejsca stacjonującemu w grajewskich kosza-
rach 9. pułkowi strzelców konnych. Przybyły do Grajewa w połowie 1924 roku pułk 
bardzo szybko wrósł w krajobraz powiatu oraz starał się, by jego obecność była po-
zytywnie postrzegana. Obecność pułku odnajdywała swój wyraz m.in. w sferze spo-
łecznej, kulturalnej, sportowej, obyczajowej czy gospodarczej29. 

Tak mniej więcej wyglądał powiat szczuczyński, nad którym pieczę administra-
cyjną sprawowały stosowne władze na czele ze starostą. 

 
Administracja powiatowa ogólna 
W odradzającym się po 123 latach niewoli państwie polskim sprawa uregulowa-

nia kwestii administracji terytorialnej była niezwykle ważna, w związku z czym 
administracja terenowa była tworzona równocześnie z przejmowaniem ziem z rąk 
zaborców. 

Na mocy orędzia Rady Regencyjnej z 7 października i dekretu z 30 października 
1918 r., ustanowiono powiat jako podstawową jednostkę administracyjną. Urzędem 
powiatowym kierował początkowo komisarz ludowy, później komisarz powiatowy 
lub rządowy. Zgodnie z okólnikiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z 10 kwiet-
nia 1919 roku przyjęto ostateczną nazwę na tę funkcję – powiatowy komisarz rzą-
dowy30. Stanowisko komisarza miało podwójny charakter: był on przedstawicielem 
__________ 
 
28 APB, UWB, Kwartalne sprawozdania z życia polskich związków i stowarzyszeń, Sprawozdanie za III 

kw. 1933 r., sygn. 79/88, k. 1–12. 
29 Od zakończenia wojny polsko-bolszewickiej do maja 1924 r. w koszarach tych stacjonowała część pod-

oddziałów 10. pułku ułanów Litewskich. Bliższe informacje dotyczące 9. psk w opracowaniu T. Dudziń-
skiego, 9. pułk strzelców konnych 1921–1939, Grajewo 2009. 

30 Na terenie powiatu szczuczyńskiego funkcję tę piastował Leopold Sasinowski, właściciel majątku  
w Rydzewie, który zasiadał w sejmiku związku powiatowo-komunalnego dla powiatu szczuczyńskiego 
jeszcze podczas okupacji niemieckiej w 1917 i 1918 r. APE, sygn. 7, Komisarz Rządu Polskiego na Po-
wiat Szczuczyński; Gazeta powiatowa dla powiatu Szczuczyńskiego wydana przez Cesarsko-Niemiecką 
władzę powiatową w Szczuczynie, 1917–1918; Gazeta powiatowa Rządu Polskiego na powiat Szczuczyń-
ski, 1919 r. 
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rządu i jednocześnie organem administracji rządowej pierwszej instancji, z dodatko-
wymi kompetencjami do koordynacji działań wszystkich służb i urzędów w powie-
cie, również podległych ministerstwom innym niż MSW31.  

Okazało się jednak, że podległość komisarzy wraz z urzędami powiatowymi 
bezpośrednio Ministerstwu Spraw Wewnętrznych prowadziło do zbytniego spowol-
nienia w rozpatrywaniu spraw oraz zamętu kompetencyjnego i przeciążenia pracą 
ministrów. Stało się więc koniecznym utworzenie pośredniego szczebla administracji 
ogólnej.  

Ustawą z 2 sierpnia 1919 r. o organizacji władz administracyjnych II instancji 
powołano do życia w Polsce centralnej województwa oraz wojewodów jako organy 
administracji zespolonej. Następnie, na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z 28 
sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji powiatowych władz administracyjnych 
pierwszej instancji na obszarze byłego zaboru rosyjskiego oraz Rozporządzeń wyko-
nawczych do niego z 13 listopada 1919 r. urzędy powiatowe przekształcono w staro-
stwa i wprowadzono w miejsce komisarza organ starosty oraz określono ich kompe-
tencje32. 

Do zakresu działania starostwa należały wszystkie sprawy administracji pań-
stwowej z wyjątkiem spraw przekazanych administracji wojskowej, sądowej, skar-
bowej, szkolnej, kolejowej, pocztowo-telegraficznej, urzędom ziemskim oraz orga-
nom Zarządu Dóbr Państwowych i Stadnin Państwowych. Zgodnie z art. 2 rozpo-
rządzenie były to następujące kategorie spraw: 1) w powiatach granicznych czuwa-
nie nad całością granic państwa, 2) sprawy wojskowe (mobilizacyjne, poborowe, 
świadczeń na rzecz wojska, itp.), 3) sprawy ewidencji ludności (sprawy obywatel-
stwa, przynależności, spisy i księgi ludności, ruch ludności, itp.), 4) sprawy związ-
ków i stowarzyszeń, 5) sprawy kosztów leczenia, 6) sprawy bezpieczeństwa publicz-
nego (nadzór na zgromadzeniami, policją, meldunki, paszporty, itp.), 7) nadzór nad 
prasą i widowiskami, 8) sprawy odnoszące się do posiadania, noszenia i handlu bro-
nią oraz amunicją, 9) sprawy wyznaniowe, 10) sprawy opieki społecznej, 11) sprawy 
ochrony pracy, 12) sprawy aprowizacyjne, 13) sprawy zdrowotności publicznej, 14) 
sprawy przemysłowe i handlowe, 15) sprawy ochrony i popierania rolnictwa, itp., 
16) sprawy weterynaryjne, 17) sprawy polowania i rybołówstwa, 18) sprawy bu-
downictwa lądowego, wodnego, dróg kołowych, pomiarów i ruchu turystycznego, 
19) sprawy z dziedziny sztuki i kultury, 20) wszystkie sprawy administracji pań-
stwowej, które nie zostały przekazane innym jej organom lub organom samorządo-
wym, 21) współdziałanie z władzami i organami nie podlegającymi starostwu. 

Starostwo miało władzę zwierzchnią w zakresie administracji państwowej nad 
urzędami gmin oraz miast, mogło zatem wydawać im prawne zalecenia, a także 
__________ 
 
31 W. Morawski, Historia administracji w Polsce 1764–1989, Warszawa 2007, s. 332. 
32 Dz. U. RP, 1919 r., nr 72, poz. 426; nr 90, poz. 488 i 489. 
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udzielać wskazówek, do których magistraty i urzędy gminy obowiązane były się 
stosować.  

Na czele starostwa stał starosta, będący przedstawicielem władzy państwowej  
w powiecie. Był on mianowany przez ministra spraw wewnętrznych i podlegał dyscy-
plinarnie wojewodzie. Był odpowiedzialny za wykonanie jego zleceń. W powiecie 
starosta był zarówno przedstawicielem rządu, jak i szefem administracji ogólnej oraz 
działów z nią zespolonych. Jako przedstawiciel władzy państwowej, w celu wykony-
wania swych obowiązków, miał upoważnienie do wydawania, zatwierdzania i podpi-
sywania zarządzeń, rozporządzeń i orzeczeń obowiązujących w podległym mu powie-
cie. Do starosty, poza wszelkimi sprawami administracji państwowej, z wyjątkiem 
spraw przekazanych administracji wojskowej, sądowej, skarbowej, szkolnej, kolejowej 
i pocztowo-telegraficznej oraz urzędom ziemskim, należała także piecza nad spoko-
jem, ładem i bezpieczeństwem publicznym na terenie powiatu. W związku z tym pod-
porządkowano mu powiatowe organy policji państwowej. Starosta sprawował nadzór 
nad wypełnianiem przez policję zleconych jej zadań i obowiązków. Swoje zadania 
wykonywał przy pomocy starostwa oraz innych podległych mu władz i urzędów. Jako 
naczelnik urzędu był przełożonym wszystkich urzędników i funkcjonariuszy zatrud-
nionych w starostwie. Nadzorował i kontrolował podległy sobie personel, ale ponosił 
też odpowiedzialność za jego pracę wobec wyższych instancji. Starosta pełnił także 
funkcje w organach samorządu powiatowego. 

Proces ujednolicania i porządkowania administracji terytorialnej nasilił się po 
przewrocie majowym. Jednym z celów było wzmocnienie pozycji administracji 
rządowej. Zapisy Rozporządzenia Prezydenta RP z 19 stycznia 1928 r. o organizacji 
i zakresie działania administracji ogólnej mówiły, że władzą administracji ogólnej  
w powiecie jest starosta, który działa pod osobistą odpowiedzialnością, samodzielnie 
i jednoosobowo z wyłączeniem kolegialnego załatwiania spraw zapisanych odpo-
wiednimi przepisami33. 

 
Samorząd powiatowy 
W 1918 r. na obszarach odradzającej się Polski funkcjonowały różne organy sa-

morządu terytorialnego, pozostałe po państwach zaborczych. Sprawa uregulowania 
kwestii administracji terytorialnej, a w szczególności polonizacja odziedziczonych 
instytucji oraz wprowadzenie regulacji prawnych pozwalających na ujednolicenie 
zastanych rozwiązań, stała się niezwykle ważna. 

Koniec 1918, a w zasadzie 1919 rok, to okres organizacji samorządu terytorial-
nego na podstawie szeregu wydanych wówczas przepisów. Ich zasadniczą tendencją 
byłą dążenie do decentralizacji administracji, rozbudowy organów samorządowych  

__________ 
 
33 Dz. U. RP, 1928 r., nr 11, poz. 86; Tekst jednolity rozporządzeni w Dz. U. RP 1936, nr 80, poz. 555. 
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i zwiększenia ich kompetencji. Pierwsze regulacje prawne dotyczące samorządu po-
wiatowego stanowiły dekrety z 5 grudnia 1918 r. o tymczasowej ordynacji wybor-
czej do sejmików powiatowych oraz z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji po-
wiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyjskiego34. 

Ustalono, że każdy powiat administracyjny był również jednostką samorządu te-
rytorialnego. Rozróżniono dwa rodzaje powiatów: powiat ziemski, który obejmował 
gminy wiejskie i miasta niewydzielone oraz powiat miejski (grodzki), który stanowi-
ły miasta wydzielone, liczące ponad 25 000 mieszkańców.  

Uprawnienia powiatowych związków komunalnych obejmowały zarówno wła-
sny, jak i poruczony (tj. zlecony) zakres działalności. Do własnego zakresu działania 
należał: a) zarząd własnym majątkiem, b) budowa i utrzymanie dróg i innych środ-
ków komunikacyjnych, c) ochrona i rozwój rolnictwa, handlu i przemysłu, d) ochro-
na zdrowia publicznego, zakładanie i utrzymywanie szpitali i urządzeń sanitarnych, 
e) dobroczynność publiczna, f) popieranie oświaty, g) podnoszenie poziomu oby-
czajności i kultury społecznej. Do poruczonego zakresu działania należały w szcze-
gólności opieka i nadzór nad gospodarką gmin wchodzących w skład powiatu35. 

Organami ziemskiego samorządu powiatowego były: sejmik powiatowy (póź-
niej rada powiatowa), wydział powiatowy i przewodniczący (komisarz) wydziału 
powiatowego, względnie jego zastępca. 

Sejmik powiatowy składał się z delegatów miast i gmin powiatu, po dwóch przed-
stawicieli z każdej gminy, wybieranych na 3 lata. W gminach wiejskich wyboru dele-
gatów do sejmiku dokonywały rady gminne, zaś w gminach miejskich – członkowie 
rad miejskich i magistratów, na wspólnym posiedzeniu pod przewodnictwem burmi-
strza. Urząd członka sejmiku był honorowy, choć dopuszczano wypłacanie mu diety  
i zwrot kosztów podróży. Członek sejmiku nie mógł zajmować żadnej płatnej posady 
w urzędzie powiatowym, państwowym lub samorządowym, nie mógł też wchodzić  
w żadne stosunki ekonomiczne z samorządem. Za nieusprawiedliwioną nieobecność 
na posiedzeniu członek sejmiku podlegał karze pieniężnej, za opuszczenie trzech ko-
lejnych posiedzeń bez usprawiedliwienia tracił mandat. Można było zawiesić członka 
sejmiku na jedno do trzech posiedzeń ze względu na niewłaściwe zachowanie lub 
blokowanie obrad. Sejmik powiatowy miał również prawo wykluczyć członka ze 
swego grona za „czyn hańbiący” większością 2/3 głosów wszystkich członków. Sej-
mik powiatowy był organem uchwałodawczym i kontrolującym w sprawach należą-
cych do zakresu działania powiatowego związku komunalnego. Sejmik zwoływany 
był przez przewodniczącego przynajmniej raz na kwartał, posiedzenia były jawne,  
a podejmowane uchwały należało podawać do publicznej wiadomości.  

__________ 
 
34 Dziennik Praw Państwa Polskiego, 1918 r., nr 19, poz. 51; Dz. U. RP, 1919 r., nr 13, poz. 141. 
35 Dz. U. RP, 1919 r., nr 13, poz. 141. 
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Organem wykonawczym samorządu był wydział powiatowy. Składał się z prze-
odniczącego i 6 członków, wybieranych na 3-letnią kadencję zwykłą większością 
głosów, spośród mieszkańców powiatu, posiadających bierne prawo wyborcze (m.in. 
cenzus czytania i pisania). Odbywał posiedzenia co najmniej raz na miesiąc. Wydział 
ten przygotowywał sprawy, mające wejść pod obrady sejmiku oraz podejmował 
decyzje w sprawach niewymagających uchwał sejmiku. Sprawował władzę dyscy-
plinarną wobec burmistrzów, ławników, wójtów i sołtysów. Wykonywał zalecenia 
władz państwowych i ustawowych. Przysługiwało mu też prawo żądania poddania 
rewizji każdej uchwały sejmiku o ile uważał ją za niezgodną z prawem, niewykonal-
ną lub szkodliwą dla powiatowego związku komunalnego. 

Właściwy organ wykonawczy powiatowego związku komunalnego stanowił sta-
rosta36 jako przewodniczący wydziału powiatowego. Fakt ten znacząco wzmacniał 
pozycję administracji rządowej w organach samorządowych, a tym samym i znacze-
nie samego starosty. Do jego uprawnień należało wykonywanie wszystkich uchwał 
sejmiku i wydziału, prowadzenie spraw bieżących, decydowanie samodzielnie  
w sprawach niecierpiących zwłoki. Starosta zatrudniał urzędników powiatowego 
związku komunalnego, po wysłuchaniu opinii wydziału powiatowego. Miał prawo 
wniesienia protestu przeciwko uchwale wydziału (podobnie jak wydział przeciwko 
uchwale sejmiku). 

Nadzór nad samorządem powiatowym sprawował w pierwszej instancji woje-
woda przy udziale wydziału wojewódzkiego, w drugiej zaś minister spraw we-
wnętrznych. Minister miał prawo rozwiązywania sejmików i wydziałów, połączone 
z możliwością przekazywania ich uprawnień staroście. 

Jednakże starosta, zastępując sejmik i wydział, miał ograniczone kompetencje. 
Nie mógł sprzedawać czy obciążać nieruchomości powiatowego związku komunal-
nego ani też zaciągać pożyczek. Zatwierdzenia przez ministra spraw wewnętrznych 
wymagała również część uchwał sejmiku dotycząca: 1) środków komunikacyjnych, 
2) wprowadzania i pobierania podatków powiatowych i opłat, dodatków do podat-
ków państwowych i gminnych oraz ustanawiania monopoli handlowych, 3) ustalenia 
budżetu powiatowego związku komunalnego, 4) zaciągania wysokich pożyczek, 5) 
kupna i sprzedaży nieruchomości, 6) lokat kapitału.37 Na uchwały i zarządzenia or-
ganów powiatowego związku komunalnego można było wnosić skargi na ręce 
przewodniczącego (starosty) do ministra Spraw Wewnętrznych, na decyzje zaś tego 
ostatniego – do Sądu Najwyższego.  

__________ 
 
36 Funkcję starosty w miejsce komisarza wprowadziły wspominane już wcześniej Rozporządzenia Rady 

Ministrów z sierpnia i listopada 1919 r. 
37 Dekret z 4 lutego 1919 r. o tymczasowej ordynacji powiatowej dla obszarów Polski byłego zaboru rosyj-

skiego, Dziennik Praw 1919 r., nr 13, poz. 141. 
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Odzwierciedleniem regulacji z 1919 r. były też zapisy w tzw. konstytucji marcowej  
z 1921 r., gdzie w jednym z pierwszych artykułów (art. 3) znalazł się następujący zapis: 

 
Rzeczpospolita Polska, opierając swój ustrój na zasadzie szerokiego samorządu teryto-
rialnego, przekaże przedstawicielstwom samorządu właściwy zakres ustawodawstwa, 
zwłaszcza z dziedziny administracji, kultury i gospodarstwa38. 
 
Ujednolicenie samorządu w skali całego kraju dokonało się jednak dopiero  

na drodze ustawy z 23 marca 1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządowe-
go, zwanej popularnie „ustawą scaleniową”39. Ustawa ujednoliciła nazwy oraz 
ustrój samorządu terytorialnego na terytorium II RP (z wyjątkiem województwa 
śląskiego).  

W myśl nowej ustawy organem uchwałodawczym i kontrolującym w powiato-
wych związkach samorządowych była rada powiatowa. Cłonkami rady byli radni  
i członowie wydziału powiatowego. Radnych wybierały kolegia wyborcze złożone  
z radnych i członków zarządów gmin wiejskich i miast niewydzielonych. Kadencja 
organu uchwałodawczego, jak i wykonawczego trwała 5 lat, natomiast zawodowi 
członkowie zarządów pełnili swoje funkcje przez 10 lat. Podobnie jak wcześniej, do 
kompetencji rady powiatowej należało m.in.: uchwalanie budżetu, zaciąganie poży-
czek, tworzenie przedsiębiorstw i zakładów, a także wybór członków wydziału powia-
towego i komisji. Radą powiatową, tak jak i wydziałem powiatowym, kierował staro-
sta. Wydział powiatowy, podobnie jak poprzednio, był organem zarządzającym i wy-
konawczym, z dominującą rolą starosty. Stałym organem rady powiatowej w zakresie 
kontroli nad działalnością finansową i gospodarczą organów zarządzających była po-
woływana komisja rewizyjna. Komisja była organem kolegialnym, jej przewodniczą-
cego i członków wybierała rada spośród siebie lub spoza swego grona.  

Ustawa „scaleniowa”, obok dobrych rozwiązań, jakimi było niewątpliwie ujedno-
licenie zasad działania samorządu terytorialnego, wprowadzała też uregulowania nega-
tywne, do których należało ograniczenie kompetencji ciał kolegialnych na rzecz orga-
nów działających jednoosobowo. Ustawa ograniczała dotychczasową samodzielność 
samorządu, wprowadzając zasadę domniemania kompetencji organów wykonawczych 
i ich przewodniczących. Zasada ta oznaczała, że organy uchwałodawcze mogły działać 
tylko w przypadkach wyraźnie wskazanych przez ustawę. Oznaczało to m.in. wzmoc-
nienie roli starostów. Ustawa rozszerzała również zakres nadzoru nad samorządem 
terytorialnym na organy administracji ogólnej.  

Cechą charakterystyczną organizacji samorządu terytorialnego w omawianym 
okresie było współdziałanie organów wykonawczych samorządu powiatowego z orga-
nem administracji ogólnej. Warto jednak raz jeszcze podkreślić, że starosta wyposażo-

__________ 
 
38 Dz. U. RP, 1921 r., nr 44, poz. 267. 
39 Dz. U. RP, 1933 r., nr 35, poz. 294. 
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ny był w bardzo szeroki zakres kompetencji, co istotnie wpływało na znaczenie tego 
stanowiska. 

 
Słownik starostów szczuczyńskich w latach 1919–1939 
W okresie międzywojennym siedziba Starostwa Powiatowego w Grajewie mieści-

ła się w tym samym budynku co obecnie, a więc na rogu obecnych ulic Strażackiej  
i ks. Popiełuszki. Starostwo szczuczyńskie było zaliczane do starostw typu małego  
o obsadzie od 9 do 11 urzędników administracji państwowej40.  

Według dostępnych materiałów, funkcję starosty w latach 1919–1939, pełnili kolej-
no: Bronisław Nazimek, Jan Urbański, Marjan Baehr, Erazm Stefanus, Mieczysław Sy-
ska, Eugeniusz Olejniczakowski, Stefan Świechowski i Władysław Sardecki. (patrz: Tab. 1). 

Jest to zbyt mała grupa, by można było dokonywać analiz statystycznych. Moż-
na ją jednak ogólnie opisać, pomimo trudności, jakie sprawia brak podstawowych 
danych biograficznych, szczególnie w odniesieniu do Jana Urbańskiego41.  

Najdłużej, bo sześć lat, urząd starosty pełnił Marian Baehr. Najkrócej zaś Jan 
Urbański i Mieczysław Syska, gdyż zaledwie po 9 miesięcy. Pozostali funkcję staro-
sty szczuczyńskiego sprawowali przez około 2 lata. Z wyjątkiem Bronisława Na-
zimka, który przyszedł do Grajewa wprost z szeregów Wojska Polskiego, pozostali 
już wcześniej zajmowali różne stanowiska w administracji publicznej, w tym aż  
4 już wcześniej pełnili funkcję starosty lub wicestarosty innych powiatów. Prawie 

__________ 
 
40 Na terenie woj. białostockiego małymi starostwami były także m.in. Augustów, Kolno, Ostrołęka i Wyso-

kie Mazowieckie, średnimi zaś: Białystok miasto, Łomża, Ostrów Mazowiecka, Sokółka i Suwałki.  
Z kolei do dużych powiatów zaliczano: Białystok pow., Bielsk Podlaski, Grodno i Wołkowysk.  

W końcu 1930 skład etatowy starostwa w Grajewie przedstawiał się następująco: Erazm Stefanus – 
starosta, Jan Maniecki – wicestarosta, Jan Ardziński, Antoni Borysiewicz, Jan Dobrzyniewski, Helena 
Fokówna, Władysław Jankowski, Stefania Kiełczewska, Stefan Lewkiewicz, Franciszek Rogowski, 
Edward Truszkowski, Włodzimierz Witkowski. Rok później Z kolei w końcu 1936 r. w grajewskim sta-
rostwie byli zatrudnieni: Świechowski Stefan – starosta, Rudnicki Edward – wicestarosta, Ardziński Jan, 
Banaszczyk Ludwik, Dawidowski Stanisław, Dąbrowska Zofia, Jankowski Władysław, Lewkiewicz Ste-
fan, Witkowski Włodzimierz, Słaby Eugeniusz Mieczysław. Zaś w 1938 i 1939 r. pracownikami staro-
stwa byli: Władysław Norbert Sardecki – starosta, Edward Rudnicki – wicestarosta, Ludwik Banaszczyk, 
Zofia Dąbrowska, Władysław Jankowski, Henryk Jakub Leśniak, Jerzy Renard, Eugeniusz Mieczysław 
Słaby, Włodzimierz Witkowski. 

AAN, MSW, Dopływ sygn. 801 – Listy kwalifikacyjne urzędników woj. białostockiego; Dopływ sy-
gn. 738/I - Etaty osobowe Urzędów Wojewódzkich i starostw, Liczbowy stan osobowy w starostwach 
woj. białostockiego z 21 I 1932 r.; Dopływ sygn. 738/VII – Wykazy imienne pracowników Urzędów 
Wojewódzkich i starostw, Zestawienie z Urz. Woj. w Białymstoku dla Starostwa Powiatowego w Graje-
wie z 24 XI 1936 r. i 14 XII 1936 r.; APB, UWB, sygn. 21 – Spis urzędników i funkcjonariuszy niższych 
władz administracji ogólnej województwa białostockiego według stanu z dnia 31 XII 1930 r. 

41 Najbardziej przydatne pod względem biograficznym okazały się akta osobowe zachowane w zasobach 
Centralnego Archiwum Wojskowego w Rembertowie, z kolei informacje o charakterze służbowym oraz 
doprecyzowujące pewne daty zawierają akta Ministerstwa Spraw Wewnętrznych II RP [dalej MSW]  
w zasobie Archiwum Akt Nowych [dalej AAN], akta Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku w zasobie 
Archiwum Państwowego w Białymstoku oraz artykuły z lokalnej prasy.  
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wszyscy (z wyjątkiem M. Baehra) po przeniesieniu z Grajewa pozostali w służbie 
administracyjnej, w tym 4 na funkcjach starosty innych powiatów. Tylko jeden jed-
nak M. Syska zajmował później wyższe stanowisko, tj. wicewojewody. 

Żaden nie pochodził z terenu powiatu szczuczyńskiego. Jedynie Marian Baehr 
urodził się w niedalekim pow. sokólskim i z tej racji znał zapewne lepiej od pozosta-
łych warunki społeczne i ekonomiczne terenu, na którym pracował. Z pozostałych  
3 rodziło się na ziemiach Polski centralnej (Łódź, Piotrków Trybunalski, Warszawa), 
2 w Galicji i 1 na Kowieńszczyźnie. 

Pod względem wieku najstarszym był Marian Baehr (ur. 1879 r.) i Bronisław 
Nazimek (ur. 1883 r.). Pozostali urodzili się w latach 1889–1898. Ciekawsze jest 
jednak, w jakim czasie swego życia piastowali funkcję starosty powiatu szczuczyń-
skiego. Najstarszymi w chwili obejmowania tego urzędu byli Stefan Świechowski 
(46 lat) i Marian Baehr (44 lata). Powyżej 40 lat liczył jeszcze tylko Władysław Sar-
decki (41 lat). Bronisław Nazimek i Eugeniusz Olejniczakowski liczyli po 37 lat, zaś 
najmłodszym w chwili objęcia urzędu był Mieczysław Syska (33 lata).  

W okresach przejściowych obowiązki starosty wypełniali wicestarostowie, z któ-
rych znanych jest obecnie dwóch. Byli nimi Jan Maniecki42 (13 VI 1929–18 III 
1932) i Edward Rudnicki43 (18 III 1932–1 IX 1939).  

Na podstawie analizy przebiegu ich służby w administracji można stwierdzić, że 
starostowie powiatu szczuczyńskiego byli jednym z elementów korpusu urzędnicze-
go, a więc typowymi urzędnikami państwowymi, a do tego ludźmi przysyłanymi z 
zewnątrz, do których zadań należało głównie administrowanie powierzonym im 
powiatem. Zapewne dlatego, choć pełnili swoje obowiązki sumiennie i najlepiej jak 
potrafili, ich działalność i sylwetki nie zachowały się głębiej w pamięci mieszkańców 
powiatu. 
 
Tabela1.   
Starostowie powiatu szczuczyńskiego w okresie II RP 
 
Imię i nazwisko W jakim  

okresie 
Przez  

ile czasu Skąd przybył Dokąd odszedł 

Bronisław Nazi-
mek 

XI 1920 –  
– I 1923 

min. 2 lata  
i 2 mies. 

z Wojska  
Polskiego 

na starostę  
w Łomży 

Jan Urbański II - X 1923 9 mies. ze starosty  
w Augustowie 

na sędziego pow. 
w Sokółce 

Marian Baehr XI 1923 – 
– XI 1929 6 lat ze starosty  

w Bielsku Podl. 
w stan  

nieczynny 

Erazm Stefanus 26 XI 1929 – 
– 26 IX 1931 

1 rok  
10 mies. 

z wicestarosty  
w Łomży 

na starostę  
w Mołodecznie 

__________ 
 
42 Ur. 27.04.1887 r. w m. Płassów na terenie Galicji. 
43 Ur. 30.03.1886 r. w Pułtusku. 
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Vacat 27 IX –  
– 15 XII 1931 2,5 mies. 

Obowiązki starosty wypełniał  
w tym czasie wicestarosta  

Jan Maniecki 

Mieczysław Syska 16 XII 1931– 
– 27 IX 1932 9 mies. z Urz. Wojew.  

w Białymstoku 
na starostę  
w Łomży 

Vacat 28 IX –  
– 11 X 1932 2 tyg. 

Obowiązki starosty wypełniał  
w tym czasie wicestarosta  

Edward Rudnicki 
Eugeniusz 
Olejniczakowski 

12 X 1932 – 
– II 1935 

2 lata 4 
mies. 

z burmistrza  
Augustowa 

na starostę w  
Krasnymstawie 

Vacat III - V 1935  3 mies. 
Obowiązki starosty wypełniał  

w tym czasie wicestarosta  
Edward Rudnicki 

Stefan  
Świechowski 

VI 1935 – 
– 24 VI 1937 2 lata z administracji do Urz. Woj.  

w Białymstoku 

Vacat 25 VI –  
– 9 IX 1937 2 mies. 

Obowiązki starosty wypełniał  
w tym czasie wicestarosta  

Edward Rudnicki 
Władysław  
Sardecki 

10 IX 1937 – 
– 1 IX 1939 2 lata ze starosty  

w Podhajcach okupacja 

 
 
Bronisław Józef Władysław Nazimek44 
Urodził się 31 sierpnia 1883 r. w Zawadzie pow. ropczycki na terenie ówczesnej 

Galicji, jako syn Karola i Marii Erlich. W latach 1894–1903 uczęszczał do gimnazjum 
w Jarosławiu, w którym to w maju 1903 r. zdał maturę. Następnie studiował na wy-
dziale prawa i administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie w latach 1906, 1911  
i 1913 złożył trzy egzaminy rządowe.  

W dniu 1 października 1906 r. wstąpił jako jednoroczny ochotnik w szeregi 13. 
pułku piechoty austriackiej w Krakowie. Po rocznej służby przeniesiony został do 
rezerwy, w której uzyskał kolejne szarże wojskowe: chorążego rez. (1908 r.) i podpo-
rucznika rez. (1912 r.) 1 sierpnia 1914 r. w związku z wybuchem I wojny światowej 
został powołany do służby czynnej, w której przebywał do końca października 1918 r. 
m.in. jako komendant oddziału żandarmerii polowej w Hrubieszowie i Pińczowie.  
W okresie tej służby w awansowany został do stopnia porucznika (1915 r.). Służba  
w szeregach armii austriackiej poza awansami zaowocowała przyznanymi mu odzna-

__________ 
 

44 CAW, Bronisław Nazimek – Ap. 1324; AAN, MSW, sygn. 4257 – Wykaz kierowników starostw sporzą-
dzony w dniu 10 IV 1923 r., k. 5; APE, sygn. 140 – Akta notariusza Kazimierza Dziekońskiego z Grajewa, 
Rep. 964/1922, Rep. 1418/1922; Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, nr 2 z 1.02.1921, nr 11  
z 1.11.1921; Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934; Informator powszechny RP z kalendarzem Policji 
Państwowej na rok 1922; J. Ceremuga, Starostowie Brzozowa z lat wielkiego kryzysu gospodarczego, „Wia-
domości Brzozowskie”, nr 11 z 10.1992 r. 
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czeniami: Bronzene Militärverdienstmedaille am Bande des Militärverdienstkreuzes 
(1916 r.) i Karl-Truppenkreuz (1917 r.). 

Od 1 listopada 1918 r. przebywał w szeregach Armii Polskiej jako p.o. dowódcy 
żandarmerii powiatowej w Radomiu. Z początkiem maja 1919 r. został zwolniono go 
do rezerwy w stopniu porucznika (starszeństwo z dnia 1 czerwca 1919 r.), choć oficjal-
nie proces jego przejścia z armii do służby w administracji państwowej trwał do dru-
giej połowy 1920 r. 

Co najmniej od listopada 1920 r. do najprawdopodobniej końca stycznia 1923 r. 
sprawował funkcję starosty powiatu szczuczyńskiego w Grajewie. Następnie był jesz-
cze starostą w Łomży (na pewno kwiecień 1923–luty 1927), a od czerwca 1927 r. 
starostą błońskim w Grodzisku. Z kolei w latach 1930–1933 był starostą brzozowskim 
na terenie woj. lwowskiego. Z zajmowanego stanowiska w Brzozowie został odwoła-
ny w związku z podejrzeniami o zamieszanie w zamach na Władysława Owoca, pre-
zesa powiatowego Stronnictwa Narodowego i Jana Chudzika, osobistego sekretarza 
Romana Dmowskiego. 

W maju 1932 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski. Dalsze losy nie są znane. Wiadomo tylko, że w 1934 r. jako oficer rezerwy miał 
przydział do Kadry Okręgu Korpusu X (PKU Przemyśl). 

Był żonaty i posiadała córkę Marię (ur. 4 X 1915 r.). 
 
Jan Urbański45 
Ponieważ jego akta nie zachowały się, a przynajmniej dotychczas nie udało się 

na nie trafić, to dysponujemy o nim tylko szczątkowymi informacjami. Wiadomo 
m.in. że z wykształcenia był prawnikiem oraz że jego żona nosiła imię Maria. 

Był starostą w Augustowie od końca 1919 r. do końca stycznia 1923 r. Okazał 
się podobno znakomitym organizatorem życia towarzyskiego, chętnie angażował się 
w sprawy społeczne, a szczególnie interesował się losem ludzi biednych i potrzebu-
jących. Zaangażowanie to nie zawsze było dobrze widziane przez czynniki zwierz-
chnie, gdyż odbijało się według nich na pracy pozostałych działów administracyj-
nych. W okresie swojej służby w Augustowie nie był też najlepiej oceniany przez 
czynniki zewnętrzne, o czym może świadczyć m.in. opinia prokuratora Sądu Okrę-
gowego w Augustowie z sierpnia 1922 r. w związku z toczonymi się przeciw niemu 
sprawami m.in. o nadużycia i znieważenie. W opinii tej charakteryzował on postać 
starosty Urbańskiego następująco:  

 

__________ 
 

45 AAN, MSW, sygn. 4257 - Wykaz kierowników starostw sporządzony w dniu 10 IV 1923 r., k. 5; Dopływ 
sygn. 634 – Jan Urbański; Archiwum Grajewskiej Izby Historycznej, dokumenty grajewskiej OSP, dok. 24, 
Dziennik Rozkazów z 1923 r., dok. 117, Księga Pamiątkowa OSP; Dziennik Urzędowy Województwa 
Białostockiego, nr 2 z 1.02.1921, Nr 11 z 1.11.1921; „Przegląd Pożarniczy”, nr 13–14 z 1.09.1923. 
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p. Urbański często pod wpływem sutej libacji dnia poprzedniego i w ogóle będąc czło-
wiekiem bardzo chciwym władzy, despotycznym i nietaktownym, rządzi w Starostwie 
Augustowskim, o którym mówi „u mnie”, jak we własnym majątku z nikim i niczem się 
nie licząc, wobec czego wciąż ma znaczne zatargi (…). Dzięki takiemu swemu postępo-
waniu p. Urbański nie ma w społeczeństwie należytej powagi i uznania. Mało tego pro-
wadzi nietrzeźwy sposób życia i w takim stanie jest często widziany przez szerszy ogół 
na publicznych wieczorkach. (…) Takie zachowanie się zupełnie dyskredytuje p. Urbań-
skiego w oczach mieszkańców46. 
 

Prawdopodobnie to właśnie nie najlepsza opinia i toczące się przeciw niemu  
w Augustowie sprawy sądowe, choć umorzone, były przyczyną jego przeniesienia 
do Grajewa. Starostą szczuczyńskim był od lutego do października 1923 r. Po za-
kończeniu służby w Grajewie został sędzią powiatowym w Sokółce, a następnie 
przeszedł na emeryturę.  

Niestety nie mamy żadnych informacji na temat jego dalszych losów. 
 
Marian Baehr47 
Urodził się 16 czerwca 1879 r. w Makowlanach pow. sokólski jako jeden z trzech 

synów Ottona i Zofii z Kleczkowskich. Ojciec był ziemianinem pochodzącym ze spo-
lonizowanej rodziny hanowerskiej. Brał czynny udział w organizacji powstania stycz-
niowego, za co został pozbawiony majątku i zesłany na Syberię. Matka również po-
chodziła z rodziny zesłańców syberyjskich. 

Marian rozpoczął naukę w gimnazjum w Grodnie, mieszkał na stancji u Elizy 
Orzeszkowej, zaprzyjaźnionej z jego ojcem. Następnie studiował architekturę na 
Politechnice w Rydze, gdzie należał do korporacji studenckiej „Arkonia”, później 
studiował malarstwo w Monachium i Paryżu. 

W czasie I wojny światowej przebywał w Rosji pracując społecznie w komitecie 
ks. Konstantego Światopełka-Czetwertyńskiego dla wysiedlonych i uciekinierów, 
mając pod swoją opieką gubernię moskiewską i kazańską. Po powrocie do Makow-
lan w 1918 r. od razu zaangażował się w tworzenie polskiego życia politycznego  
i społecznego. Już w grudniu 1918 r. został wybrany naczelnikiem powiatu sokól-
skiego i równocześnie przewodniczącym rady powiatowej. Ponieważ do 30 kwietnia 
__________ 
 

46 AAN, MSW, Dopływ sygn. 634 – Jan Urbański, Pismo Prokuratora Sądu Okręgowego w Suwałkach do 
Ministerstwa Sprawiedliwości z 22 VIII 1922 r., k. 97. 

47 AAN, MSW, sygn. 4257, Wykaz kierowników starostw sporządzony w dniu 10 IV 1923 r., k. 5; APB, 
UWB, sygn. 18 – Protokoły zebrań naczelników władz i urzędów pow. szczuczyńskiego 1927–1929; APE, 
sygn. 140 – Akta notariusza Kazimierza Dziekońskiego z Grajewa, Rep. 1023/1923, Rep. 43/1924, Rep. 
741/1925; „Rocznik Oficerski Rezerw”, Warszawa 1934; Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, 
nr 2 z 1.02.1921, nr 11 z 1.11.1921, nr 1 z 1.01.1925, nr 20 z 15.12.1929, nr 8 z 5.07.1930; „Życie i Praca”, 
nr 8 z 25.01.1925, nr 63 z 6.08.1925, nr 83 z 15.10.1925, nr 17 z 28.02.1926, nr 47 z 24.11.1929; „Wspólna 
Praca”, nr 11 z 16.10.1929; Ziemianie polscy w XX w. Słownik biograficzny, cz. 2, Warszawa 1994 r.; 
http://www.nekrologi -baza.pl/nazw/str_b1.html; http://www.archiwumkorpo-racyjne.pl /index.php/muzeum- 
korporacyjne/warszawa/k-arkonia/ 
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1919 r. powiat sokólski znajdował się pod okupacją niemiecką, rada potajemnie 
współpracowała z Rządem Polskim. Zaraz po wycofaniu się Niemców M. Baehr 
został mianowany starostą sokólskim (co najmniej do lutego 1921 r.). Następnie był 
starostą w Bielsku Podlaskim (co najmniej październik 1921–kwiecień 1923 r.) oraz 
w okresie od listopada 1923 r. do listopada 1929 r. i starostą szczuczyńskim w Gra-
jewie. Właśnie z funkcji piastowanej w Grajewie został w listopadzie 1929 r. prze-
niesiony w stan nieczynny, a w czerwcu 1930 w stan spoczynku. Po skończeniu 
służby w administracji osiadł na stałe w majątku Mościska, na którym gospodarował 
do wybuchu wojny we wrześniu 1939 r. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marian Baehr 
 
Udało mu się uniknąć aresztowania przez Sowietów. Przez kilka tygodni ukry-

wał się w małym zaścianku szlachty zagrodowej w lasach pod Suchowolą. Stamtąd 
w grudniu 1939 r. przedostał się do Warszawy, dokąd dotarła także jego żona  
z dziećmi. W Warszawie pełnił społecznie funkcję pełnomocnika Rady Głównej 
Opiekuńczej na Okręg Warszawski. Zmarł dnia 9 grudnia 1943 r.  

Był żonaty z Ireną Skarbek-Kiełczewską (ur. 1893 r., zm. 1984 r.), z którą miał 
dwóch synów: Olgierda (ur. 1927 r.) i Wacława (ur. 1928 r.). 
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Erazm Stefanus48 
Urodził się 19 maja 1891 r. w Bukowsku, pow. sanocki jako syn Cyryla i Anny 

Kazimiery Gołkowskiej. W rodzinnym mieście ukończył gimnazjum państwowe  
i zdał maturę. Następnie w latach 1909–1912 ukończył 6 semestrów prawa na Uni-
wersytecie Lwowskim.  

Od października 1912 r. do października 1913 r. został powołany do odbycia za-
sadniczej służby wojskowej w armii austriackiej. W jej trakcie ukończył szkołę ofi-
cerską przy 19. pułku piechoty Landwehry. Następnie od 1 października 1913 r. do 
30 lipca 1914 r. był instruktorem, a potem komendantem lokalnym w szkole Związ-
ku Strzeleckiego w Buczaczu. 

Po wybuchu I wojny światowej powołany został do armii austriackiej do macie-
rzystego 19. pp., z którym od 1 sierpnia 1914 r. walczył w obronie Przemyśla. W tym 
okresie awansował do stopnia chorążego. Po zdobyciu przez Rosjan Przemyśla dostał 
się dnia 21 marca 1915 r. do niewoli. Spędzał ją w obozie w Samarze, z którego uciekł 
w końcu kwietnia 1918 r. i powrócił w rodzinne strony.  

W maju 1919 r. wstąpił we Lwowie jako ochotnik do Wojska Polskiego. Od lipca 
1919 r. do lipca 1920 r. pełnił obowiązki asystenta prokuratury wojskowej. Od lipca do 
listopada 1920 r. brał udział w stopniu porucznika w walkach na froncie jako dowódca 
kompanii w grupie operacyjnej „Sokal” mjr. Lewickiego, a następnie jako referent 
materiałowy przy dowództwie 5. Dywizji Piechoty we Lwowie. Po powrocie z frontu 
jego oddziałem macierzystym był 19. pułk piechoty, choć on sam nadal pracował jako 
asystent w prokuraturze wojskowej. W połowie października 1921 r. mianowany zo-
stał oficerem sądowym przy Sądzie Załogowym w Stanisławowie. Następnie skiero-
wano go do pracy w Sądzie Rejonowym w Grodnie. W sumie w sądownictwie woj-
skowym pracował do września 1924 r., gdy został przydzielony do kwatermistrzostwa 
8. pułku piechoty. Od stycznia do maja 1925 r. uczęszczał na kurs doszkolenia młod-
szych oficerów w Chełmnie i został przeniesiony do 81. pułku piechoty, w którym 
służył jako dowódca kompanii do sierpnia 1928 r. Tymczasem w maju 1926 r. został 
__________ 
 
48 CAW, Erazm Stefanus – Ap. 18680, 10456, MN 7 VII 1931 r.; AAN, MSW, Dopływ sygn. 836 – Listy 

kwalifikacyjne i przebiegu służby urzędników, Lista kwalifikacyjna Erazma Stefanusa, k. 145–147v; Do-
pływ sygn. 738/VII – Wykazy imienne pracowników Urzędów Wojewódzkich i starostw, Starostwo Po-
wiatowe w Kobryniu XI 1936 i I 1937, k. 216, k. 758; APB, UWB, sygn. 21 – Spis urzędników i funk-
cjonariuszy niższych władz administracji ogólnej województwa białostockiego według stanu z dnia 31 
XII 1930 r.; Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934; Dziennik Urzędowy Województwa Białostockie-
go, nr 20 z 15.12.1929, nr 10 z 25.08.1930, nr 16 z 22.10.1931; „Głos Ziemi Białostockiej”, nr 64  
z 19.12.1930, nr 67 z 23.12.1930, nr 13 z 17.01.1931, nr 19 z 24.01.1931, nr 24 z 30.01.1931, nr 34  
z 12.02.1931, nr 50 z 3.03.1931, nr 52 z 5.03.1931, nr 72 z 28.03.1931, nr 79 z 8.04.1931, nr 80  
z 9.04.1831, nr 92 z 23.04.1931, nr 93 z 24.04.1931, nr 125 z 3.06.1931, nr 133 z 13.06.1931, nr 138  
z 19.06.1931, nr 145 z 27.06.1931, nr 158 z 14.07.1931; „Przebój”, nr 2/1931; „Przegląd Łomżyński”,  
nr 6 z 23.02.1930, nr 17 z 1.06.1930, nr 25 z 3.08.1930, nr 4 z 25.01.1931, nr 22 z 7.06.1931; Strzelec, nr 
27 z 6.07.1930; „Wspólna Praca”, nr 1–2 z 20.01.1931, Nr 11–12 z 17.08.1931; Życie i Praca, nr 8  
z 23.02.1930, nr 49 z 7.12.1930, nr 37 z 13.09.1931; http://www.indeks.karta.org.pl/pl/szczegoly. 
jsp?id=75849 
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awansowany do stopnia kapitana ze starszeństwem na dzień 1.07.1925 r. W sierpniu 
1928 r. przeniesiono go jako instruktora do Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty  
w Rawie Ruskiej, gdzie  

 
swą energią, inicjatywą, olbrzymią pracą oraz dzięki umiejętności oceny charakterów 
swych podwładnych, wychował dużo dzielnych podoficerów i szeregowców. (…) Poza 
służbą z własnej inicjatywy brał czynny udział w każdej pracy, zmierzając do podniesienia 
kulturalnej i etycznej wartości pułku, będąc pod tym względem zawsze podporą dowódz-
twa49.  
 
W maju 1929 r. odszedł na praktykę w Ministerstwie Spraw Wojskowych. Od 

końca września 1929 r. do maja 1931 r. przebywał na bezpłatnym urlopie, a następnie 
został przeniesiony do rezerwy.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Erazm Stefanus 
 
Okres działalności niepodległościowej i służby w szeregach WP zaowocował 

przyznaniem mu m.in. Medalu Niepodległości, Medalu Pamiątkowego za Wojnę 
1918–1920 i Medalu Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości. 

Urlop, jak i przeniesienie do rezerwy, był spowodowany jego przejściem do admi-
nistracji państwowej. Od maja do września 1929 r. odbywał praktykę administracyjną 
w starostwie wołkowyskim. Stamtąd został przeniesiony na stanowisko referendarza  
__________ 
 
49 CAW, Erazm Stefanus – MN 7.07.1931 r. 
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w starostwie w Łomży, w którym to od 11 października 1929 r. pełnił obowiązki zastęp-
cy starosty. Od 26 listopada 1929 r. do 26 września 1931 r. był starostą powiatu szczu-
czyńskiego w Grajewie. W okresie piastowania funkcji w Grajewie, poza wypełnianiem 
przynależnych mu obowiązków, szczególnie mocno angażował się we wspieranie dzia-
łalności na terenie powiatu organizacji „Strzelec” i straży ogniowych. Następnie miano-
wany został starostą powiatu mołodeckiego (wrzesień 1931–czerwiec 1932). W latach 
trzydziestych był także starostą w Głębokiem, Kobryniu i Lubaczowie.  

Od początku swej kariery urzędniczej był pozytywnie oceniany przez przełożo-
nych. W 1931 r. opiniowano go następująco:  

 
Dobrze obznajomiony z przepisami potrzebnymi do wykonywania urzędu. Zdolny i po-
jętny. Inicjatywa dość dobra. Pilny i dokładny. W wypełnieniu obowiązków służbowych 
sumienny. Zasługuje na zaufanie władzy. Wobec stron taktowny, do służby zewnętrznej 
może być użyty z dobrym wynikiem. Zachowanie się dobre. Do stanowiska kierowni-
czego jak również do pełnienia służby przy władzach naczelnych – uzdatniony50. Zaś  
w lipcu 1939 r. stwierdzano: ambicja pracy, obowiązkowość, wytrwałość, systematycz-
ność, samodzielność i poczucie odpowiedzialności, umiejętność współpracy, zdolności 
organizacyjne, wyrobienie służbowe i zachowanie tajemnicy służbowej w stopniu wyż-
szym niż przeciętny51. 
 

Po wybuchu II wojny światowej ewakuuje się, ale zostaje aresztowany przez 
Sowietów w Buczaczu. Dalsze losy nie są znane.  

Od 17 sierpnia 1918 r. był żonaty z Marią Kosturkiewicz.  
 
Mieczysław Syska52 

Urodził się 10 kwietnia 1898 r. w Łodzi, jako najstarszy z trzech synów robotni-
ka włókienniczego Walentego i Marianny Krakowskiej. W rodzinnym mieście  
w 1910 r. skończył szkołę początkową i wstąpił do gimnazjum państwowego,  
w którym ukończył 4 klasy. Po wybuchu I wojny światowej został przyjęty do pro-
gimnazjum Radwańskiego, ale już od 1916 r. uczęszczał do Gimnazjum Filologicz-
nego Witanowskiej i tam w 1918 r. zdał maturę z ogólnym wynikiem bardzo do-
brym. W tym samym roku zapisał się na Wydział Prawa Uniwersytetu Warszaw-
skiego.  

 

__________ 
 
50 AAN, MSW, Dopływ sygn. 836 – Listy kwalifikacyjne i przebiegu służby urzędników, Lista kwalifi-

kacyjna Erazma Stefanusa, k. 146. 
51 Tamże, k. 147. 
52 CAW, Mieczysław Syska – Ap. 2648; TAP 425/56/686; AAN, MSW, Dopływ sygn. 837 – Listy kwali-

fikacyjne i przebiegu służby urzędników, Listy kwalifikacyjne Mieczysław Syska, k. 171–175, Dopływ 
sygn. 964 – Mieczysław Syska; APB, UWB, sygn. 21 – Spis urzędników i funkcjonariuszy niższych 
władz administracji ogólnej województwa białostockiego według stanu z dnia 31 XII 1930 r. i 31 XII 
1931 r., sygn. 5 – Protokół Zjazdu starostów woj. Białostockiego z dnia 3 I 1934 r., Rocznik Oficerski Re-
zerw, Warszawa 1934; Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, nr 1 z 23.01.1932, nr 12  
z 24.10.1932; „Przegląd Łomżyński”, nr 13 z 27.03.1932, nr 43 z 23.10.1933. 
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Mieczysław Syska 

 
Ówczesna robotnicza Łódź wpłynęła niewątpliwie na jego wychowanie w duchu 

patriotycznym. W latach 1917–1918 jako uczeń 7 i 8 klasy gimnazjum był naczelni-
kiem gniazda „Sokoła” na Bałutach – w dzielnicy robotniczej Łodzi. Zaś 11 listopa-
da 1918 r. już jako student Uniwersytetu Warszawskiego bierze aktywny udział  
w rozbrajaniu Niemców w Warszawie, a następnie wstąpił w szeregi 3. pułku uła-
nów. 

Wraz z pułkiem w grudniu 1918 r. wyjechał na front, najpierw w rejon Lwowa 
w ramach Grupy gen. Romera i bryg. Berbeckiego, a następnie w rejon Pińska na 
front bolszewicki. Od czerwca do grudnia 1920 r. z ogólna oceną bardzo dobrą koń-
czy trzymiesięczny kurs podchorążych w Oficerskiej Szkole Jazdy w Grudziądzu, po 
którym wraca w szeregi macierzystego pułku. W okresie służby awansował na ko-
lejne stopnie hierarchii wojskowej aż do podchorążego włącznie (w grudniu 1920 r.). 
5 stycznia 1921 r. zostaje bezterminowo urlopowany, a następnie przeniesiony do 
rezerwy. Już w rezerwie dnia 1 sierpnia 1925 r. został awansowany do stopnia pod-
porucznika ze starszeństwem 1 lipca 1925. Odbywał też szereg ćwiczeń wojskowych 
m.in. w 3. pułku (w maju i czerwcu 1928 r.) w Centrum Wyszkolenia Kawalerii  
w Grudziądzu (lipiec–sierpień 1931 r. kurs dowódców plutonów konnego zwiadu), 
czy w 11. pp (sierpień 1931 – praktyka). 
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Po wyjściu z wojska rozpoczął pracę w administracji państwowej jako kierownik 
Urzędu Pośrednictwa Pracy i Opieki nad Uchodźcami w Łodzi (październik 1922 r.–
czerwiec 1927 r.). Równocześnie kontynuował studia na wydziale prawa UW, które 
ukończył w 1926 r. Po studiach od czerwca 1927 r. pracował w Urzędzie Woje-
wódzkim w Łodzi jako kierownik wydziału powiatowego i radca wojewódzki. 13 
lutego 1930 r. został przeniesiony do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku naj-
pierw na stanowisko radcy, a następnie kierownika Wydziału Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, na którym pozostawał do połowy grudnia 1931 r. Od 16 grudnia 1931 r. 
do 27 września 1932 r. pełnił funkcję starosty powiatu szczuczyńskiego w Grajewie. 
Następnie od września 1932 r. do początków 1936 r. był jeszcze starostą w Łomży. 
Jako jedyna z osób piastujących funkcję starosty szczuczyńskiego awansował do 
władz szczebla wyższego, pełniąc w 1936 r. m.in. obowiązki wicewojewody biało-
stockiego. Po zwolnieniu z funkcji w Urzędzie Województwa Białostockiego pier-
wotnie otrzymał nominację na stanowisko starosty morskiego w Wejherowie, którą 
jednak po kilku dniach cofnięto i mianowano go wicewojewodą woj. lwowskiego. 
W obu przypadkach funkcje wicewojewody piastował dość krótko. Już od 22 lipca 
1936 r. mianowany został starostą powiatu tarnowskiego, na którym to stanowisku 
zastał go wybuch II wojny światowej. 

W opiniach służbowych, szczególnie w końcu lat trzydziestych poza pozytywnymi 
cechami charakteru, takimi jak obowiązkowość, wytrwałość, dokładność i systema-
tyczność, czy duże zdolności organizacyjne, podkreślano także małą umiejętność 
współpracy i zrażanie sobie współpracowników oraz przeciętną lojalność służbową, 
która objawiała się zaskakiwaniem przełożonych pociągnięciami, które nie zawsze 
były po ich myśli polityce. W tym ostatnim przypadku być może wpływ miało na to 
doświadczenie i nawyki nabyte podczas piastowania funkcji wicewojewody. 

Po wybuchu kampanii wrześniowej w 1939 r. przedostał się na Węgry, gdzie zo-
stał internowany w obozie uchodźców polskich, w którym przebywał do czerwca 
1945 r. W lipcu 1945 r. powrócił do kraju. Od października 1945 r. do sierpnia 1946 
r. pracował w biurze mobilizacji sił roboczych przemysłu włókienniczego w Jeleniej 
Górze. Następnie zajmował stanowisko dyrektora Fabryki Przemysłu Lniarskiego 
„Orzeł” w Mysłakowicach na Śląsku.  

Od 1947 r. był członkiem PPR, a następnie PZPR, ale jak określono w aktach 
komisji weryfikacyjnej z listopada 1949 r. był wrogo ustosunkowany do obecnego 
ustroju.  

16 marca 1951 r. został skazany wyrokiem Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu 
na karę 1,5 roku więzienia oraz utratę praw publicznych i obywatelskich praw hono-
rowych na 2 lata. Dalsze losy nie są znane.  

Był żonaty z Ireną Berłowską (ur. 1900 r.), z którą miał troje dzieci: córkę Alinę 
Barbarę (ur. 1926 r.) i synów: Janusza Zbigniewa (ur. 1929 r.) oraz Jerzego (ur. 1936 r.). 
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Posiadał odznaczenia: Odznaka „Orlęta” (1919 r.), Medal Dziesięciolecia Odzy-
skania Niepodległości (1928 r.), Srebrny Krzyż Zasługi (1929 r.), Złoty Krzyż Za-
sługi (1931 r.), Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1935 r.) 

 
Eugeniusz Olejniczakowski53 

Urodził się 25 grudnia 1895 r. w Warszawie w rodzinie przemysłowca Stanisława 
i Antoniny z Dębskich. Maturę zdał w gimnazjum filologicznym w Warszawie Był 
członkiem 16. Warszawskiej Drużyny Harcerskiej im. Zawiszy Czarnego. Od wrze-
śnia 1914 r. działał w Polskiej Organizacji Wojskowej, w której ukończył kurs strze-
lecki i kurs podchorążych. Od grudnia 1914 r. do lipca 1915 r. uczęszczał do Wolnej 
Szkoły Wojskowej w Warszawie, w której przeszedł pełny kurs szkoły oficerskiej i był 
wykładowcą w szkole podoficerskiej. Od 5 sierpnia 1915 r. w Legionach Polskich  
w baonie warszawskim I Brygady Legionów, dowodził 1. kompanią 1. batalionu 5. 
pułku piechoty. 4 sierpnia 1916 r. w bitwie pod Kostiuchnówką dostał się do niewoli. 
Do maja 1917 r. był przetrzymywany w obozie w Darnicy. Następnie wsławił się bra-
wurową ucieczką (m.in. przez Kijów, Moskwę, Petersburg, Finlandię, Szwecję)  
i przez Niemcy zamierzał powrócić do kraju. W lipcu 1917 r. został aresztowany  
i osadzony w więzieniu w Moabicie, a następnie we wrześniu przewieziony do ko-
mendy Polnische Wehrmacht w Warszawie. Odnowił także swoją aktywność w POW.  

11 listopada 1918 r. wstąpił do Wojska Polskiego w stopniu podporucznika. Słu-
żył początkowo w żandarmerii, a od 20 grudnia 1918 r. przydzielony został do Mili-
cji Ludowej w Warszawie. Od 25 stycznia 1919 r. był kierownikiem placówki wy-
wiadowczej w Wilnie, a od 1 października 1919 r. szefem oddziału II Grupy Opera-
cyjnej gen. Żeligowskiego, następnie szefem sekcji polityczno-prasowej II oddziału 
7. armii, w Lwowie był komendantem II Ochotniczej Legi Kobiet. W grudniu 1919 
r. awansowany został do stopnia porucznika. Odznaczył się bystrością umysłu i zdol-
nościami organizacyjnymi w zorganizowaniu i tworzeniu oddziałów ochotniczych 
kresowych we wrześniu i październiku 1920 r.54. 2 marca 1922 r. zwolniony do re-
zerwy z przydziałem do 85. pułku piechoty i następnie 41. pułku piechoty.   
__________ 
 
53 CAW, Eugeniusz Olejniczakowski – Ap. 753 (+ 3308), OPWI 21/2415, KZLŚr. 2/679; AAN, MSW, 

Dopływ sygn. 832 – Listy kwalifikacyjne i przebiegu służby urzędników, Lista kwalifikacyjna Eugeniu-
sza Olejniczakowskiego, k.28 i 28v; Dopływ sygn. 882 – Inspekcje starostw 1936 r., Inspekcja starostwa  
w Krasnymstawie, k.285; APB, UWB, sygn. 4 – Protokół zjazdu starostów woj. białostockiego z dnia 16 
XI 1932 r., sygn. 5 – Protokół zjazdu starostów woj. białostockiego z dnia 3 I 1934 r.; Rocznik Oficerski 
Rezerw, Warszawa 1934; Dziennik Urzędowy Województwa Białostockiego, nr 12 z 24.10.1932; „Prze-
gląd Łomżyński”, nr 50 z 11.12.1932, nr 4 z 22.01.1933, nr 49 z 3.12.1933, nr 14 z 8.04.1934, nr 20  
z 20.05.1934, nr 47 z 25.11.1934, nr 6 z 10.II.1935; „Życie i praca”, nr 42 z 21.10.1934; „Przegląd Augu-
stowski”, nr 7/2005; Kawalerowie VM 1792-1945, t. II (1914-1921), cz. 1, Katowice 1991, s. 109; K. Ba-
naszek, W. K. Roman, Z. Sawicki, Kawalerowie Virtuti Militari w mogiłach katyńskich, Warszawa 2000,  
s. 207; Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003, s. 383; 

54 CAW, Eugeniusz Olejniczakowski – KZLŚr. 2/679. 
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Wybitna służba wojskowa zaowocowała nadaniem mu szeregu odznaczeń,  
w tym m.in. Orderu Virtuti Militari V kl., Orderu Odrodzenia Polski 4 kl., Krzyża 
Niepodległości z Mieczami, czterokrotnie Krzyża Walecznych, Krzyża Zasługi Li-
twy Środkowej i Odznaki Pamiątkowa Więźniów Ideowych.  

W 1922 r. ukończył trzy semestry prawa na Uniwersytecie Stefana Batorego.  
W 1924 r. otrzymał awans do stopnia kapitana rezerwy ze starszeństwem na dzień 1 cze-
rwca 1919 r. Do początku lat trzydziestych przebywał, jako dziennikarz, w Ameryce Połu-
dniowej. Następnie pracował jako urzędnik samorządowy w Łodzi. Od lipca 1931 r. do 
października 1932 r. był burmistrzem Augustowa. Od 12 października 1932 r. objął funkcję 
starosty szczuczyńskiego w Grajewie. Jak sam stwierdzał wkrótce po objęciu funkcji 

 
administruje pow. szczuczyńskim od niedawna, wobec czego działalność swą i admini-
stracji musiał dostosować do tego stanu faktycznego, jaki zastał. Otrzymał do admini-
strowania powiat nadzwyczaj obdłużony, wobec czego wszystkie swe wysiłki kierował  
i kieruje celem uregulowania i spłaty długów. Po uregulowaniu tej sprawy, będzie można 
w powiecie dużo zrobić, gdyż powiat jest gospodarczo silny55. 
 

Po nieco ponad 2 latach w II 1935 r. został przeniesiony na inne stanowisko.  
W bankiecie pożegnalnym, który odbył się w sali Towarzystwa Wioślarskiego „Og-
nisko” w Grajewie udział wzięło ok. 120 osób.  

Następnie aż do wybuchu II wojny światowej pełnił obowiązki starosty w Kra-
snymstawie. Podczas inspekcji starostwa określano go jako taktownego, spokojnego, 
o wystarczającej energii i inicjatywie.  

We wrześniu 1939 r. jako kapitan rezerwy piechoty został zmobilizowany do 41. 
pułku peichoty. Walczył pod Złoczowem, gdzie odstał się do niewoli sowieckiej. Jako 
jeniec obozu w Starobielsku, został zamordowany wiosną 1940 r. w Charkowie. 

Od 1933 r. był żonaty z Janiną Czarnocką, z którą miał dwóch synów: Tomasza 
(ur. 1934 r.) i Janusza (ur. 1939 r.) 

 
Stefan Świechowski56 
Urodził się 7 kwietnia 1889 r., w majątku Kajrów w ziemi kowieńskiej, jako syn 

Adama i Józefiny Przysieckiej. W roku 1908 ukończył 6 klas gimnazjum w Szaw-
__________ 
 
55 APB, UWB, sygn. 5 – Protokół zjazdu starostów woj. białostockiego z dnia 3 I 1934 r., k. 6. 
56 CAW, Stefan Świechowski – Ap 12767, KZLŚr. 2/920, VM 14-898, KW 115/S–3572; AAN, MSW, 

Dopływ sygn. 801 – Listy kwalifikacyjne urzędników woj. Białostockiego, Lista kwalifikacyjna Stefan 
Świechowski, k.12 i 12v; Dopływ sygn. 738/VII – Wykazy imienne pracowników Urzędów Wojewódz-
kich i starostw, Zestawienie z Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z 24 XI 1936 r. i 14 XII 1936 r.; 
APB, UWB, sygn. 6 – Protokół Zjazdu starostów woj. białostockiego z dnia 25 V 1936 r., sygn. 117 – 
Protokół inspekcji Prezesa Rady Ministrów i Ministra Spraw Wewnętrznych na terenie województwa bia-
łostockiego w dniu 20 V 1937 r.; Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934; Dziennik Urzędowy Woje-
wództwa Białostockiego, nr 9 z 22.06.1936; „Przegląd Łomżyński”, nr 37 z 15.09.1935, nr 48 z 1.12.1935, 
nr 52 z 29.12.1935, nr 1 z 5.01.1936, nr 3 z 19.01.1936, nr 20 z 17.05.1936, nr 22 z 31.05.1936, nr 26  
z 28.06.1936, nr 34 z 23.08.1936, nr 48 z 29.11.1936;  
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lach na Kowieńszczyźnie. W związku jednak ze zwalczaniem języka polskiego 
przez władze rosyjskie wystąpił z gimnazjum i w celu dalszej nauki udał się do Rygi. 
W związku z wilczym biletem nie został jednak przyjęty do żadnego z tamtejszych 
gimnazjów. W roku 1909 miał zdawać maturę w Dorpacie, ale z tych samych przy-
czyn nie został do niej dopuszczony. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Stefan Świechowski 

 
W sierpniu 1910 r. rozpoczął roczną służbę wojskową w 13. pułku strzelców  

w Odessie. Po złożeniu egzaminu oficerskiego w grudniu 1911 r. został zaliczony do 
rezerwy w stopniu chorążego. Zimę 1912 r. spędził w Krakowie, ucząc się prywat-
nie. Wiosną tego samego roku odbył 6-tygodniowe ćwiczenia w 109. wołżskim 
pułku piechoty w Kownie. Jesienią 1913 r. został słuchaczem rzeczywistym wyż-
szych kursów ogrodniczych w Warszawie. Niestety, wybuch I wojny światowej 
zmusił go do przerwania studiów. 

W sierpniu 1914 r. został powołany do 303. pułku piechoty armii rosyjskiej. 
Wraz z pułkiem brał udział w walkach na terenie Prus Wschodnich, a następnie Kró-
lestwa Polskiego. Służba ta zaowocowała m.in. nadaniem mu rosyjskich odznaczeń 
wojskowych: Orderu św. Stanisława 3 stopnia i Orderu św. Anny 3 stopnia. 4 wrze-
śnia 1915 roku w okolicach Grodna dostał się do niewoli niemieckiej. Był przetrzy-
mywany w obozie jenieckim w Fürstenbergu (Meklemburgia). Za pośrednictwem 
brata Mariana starła się o zwolnienie z obozu i zgodę na wstąpienie w szeregi Legio-
nów Polskich. Mimo zgody z Naczelnego Komitetu Narodowego Sztab Wojsk Nie-
mieckich, nie zgodził się na to. Przebywając w styczniu 1917 r. w Warszawie zgłosił 
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się do Legionów, ale wskutek oporu władz niemieckich znów musiał powrócić do 
obozu. Ostatecznie z niewoli został zwolniony dopiero 12 grudnia 1918 roku.  

Do Wojska Polskiego wstąpił jako rezerwa oficerska w stopniu podporucznika 
21 grudnia 1918 r. Po odbyciu kursu oficerskiego w Warszawie został skierowany  
w lutym 1919 r. do kowieńskiego pułku strzelców. W grudniu 1919 r. został awan-
sowany do stopnia porucznika i skierowany na 3-miesięczny kurs aplikacyjny do-
wódców kompanii dla oficerów w Rembertowie. Po jego ukończeniu dnia 1 kwiet-
nia 1920 r. mianowano go kapitanem. W sierpniu 1920 r. przebywał w szpitalu  
w Warszawie, po jego opuszczeniu wrócił do macierzystego pułku, z którym wyruszył 
do obrony Wilna. W listopadzie wraz z 77. pułkiem piechoty, w którym pełnił obo-
wiązki dowódcy baonu został przyjęty w szeregi wojsk Litwy Środkowej. Wraz  
z pułkiem wziął udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Służba wojskowa zaowocowa-
ła szeregiem wysokich odznaczeń wojskowych, a wśród nich Orderu Virtuti Militari  
5 klasy, 4-krotnie Krzyża Walecznych i Krzyża Zasługi Wojsk Litwy Środkowej.  

3 maja 1922 r. zatwierdzony został w stopniu mjr ze starszeństwem z dnia 1 VI 
1919 r. 31 marca 1923 r. na własna prośbę odszedł z wojska, by poświęcić się pracy 
społecznej na wsi.  

Jako osadnik wojskowy osiedlił się w osadzie Nadbrzeż w pow. święciańskim. 
Angażował się w działalność społeczną – był m.in. kompanijnym Związku Strzelec-
kiego w Świrze i prezesem Rady Nadzorczej mleczarni spółdzielczej. Niestety, wiej-
skie realia rozczarowały go i po 10 latach wyraził chęć powrotu w szeregi wojska.  
W uznaniu zasług wojennych zaproponowano mu pracę w administracji państwo-
wej, na co przystał.  

Nie mamy bliższych informacji dotyczących pierwszych lat jego pracy urzędni-
czej. We wrześniu 1935 r. został mianowany starostą powiatu szczuczyńskiego, na 
którym to stanowisku pozostawał do dnia 24 czerwca 1937 r. Następnie przeniesiono 
go na stanowisko referendarza w Wydziale Ogólnym Urzędu Wojewódzkiego  
w Białymstoku, na którym pracował aż do wybuchu II wojny światowej. W lipcu 
1939 r. przełożeni pisali o nim:  

 
nie dba o interes osobisty i nie zwraca uwagi na względy uboczne w ocenie zjawisk, (…) 
Dbałość o dobro spraw publicznych bardzo wielka. Obowiązki obywatelskie wykonywa 
z entuzjazmem, z poczucia ich potrzeby. (…) Ambicja pracy, obowiązkowość, wytrwa-
łość, dokładność, systematyczność, poczucie odpowiedzialności - wybitne. Wyrobienie 
służbowe i zachowanie tajemnicy służbowej wybitne57. Równocześnie jednak postrzega-
no go jako osobę o charakterze umysłu wybitnie akademickim i powolnym tempie pracy, 

__________ 
 
57 AAN, MSW, Dopływ sygn. 801 – Listy kwalifikacyjne urzędników woj. białostockiego, Lista kwalifi-

kacyjna Stefan Świechowski, k. 12 i 12 v. 
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nie nadająca się na wyższe samodzielne stanowisko ze względu na charakter o cechach 
wielkiej dobroci, łagodności, prostoty i uprzejmości58. 
 
 
W czasie II wojny światowej działał w strukturach ZWZ i AK na Wileńszczyź-

nie pod ps. „Kalina” i „Sulima”. W lipcu 1941 r. po rozpoczęciu okupacji niemiec-
kiej został wyznaczony na komendanta Rejonu II (powiaty: brasławski, postawski  
i głębocki). Od jesieni 1942 r. w wyniku reorganizacji struktur konspiracyjnych zo-
stał mianowany szefem inspektoratu C obejmującego powiaty postawski i dziśnień-
ski. Funkcje tę pełnił do marca 1943 r., gdy został ciężko ranny (przestrzelone płu-
co). Podczas leczenia ukrywał się u pp. Maliszewskich w Wilnie. 2 marca 1944 r. 
„Łupaszko”, w porozumieniu z Komendą Okręgu Wileńskiego AK, wyłonił ze stanu 
5. brygady i sformował nową brygadę, która przyjęła nazwę 4. Brygada „Narocz”. 
Pierwszym dowódcą brygady mianowano mjr Świechowskiego „Sulimę”. 

W 1945 ewakuował się do Polski. Mieszkał w Ciechocinku, gdzie zajmował się 
malarstwem oraz poezją. Zmarł 3 maja 1974 r.  

Od 25 II 1922 r. był żonaty z wdową Stefanią Syliwanowiczową z Pacowskich 
(ur. 1888 r., zm. 1977 r.) 

 
Władysław Norbert Sardecki59 
Urodził się 6 czerwca 1896 r. w Piotrkowie Trybunalskim jako najstarsze z troj-

ga dzieci i jedyny syn referenta skarbowego Mariana Fajfer i Franciszki z Piętków. 
W Piotrkowie ukończył też szkołę powszechną i uczęszczał do pierwszych klasy 
miejscowego gimnazjum. Następnie wyjechał do Moskwy, gdzie był uczniem gim-
nazjum realnego. Maturę zdał jednak w 1916 r. już w Gimnazjum Libawskim  
w Petersburgu.  

Od 1 kwietnia do końca 1917 r. pracował jako urzędnik bankowy w Banku Aze-
wsko-Dońskim, oddział w Orenburgu. W tym czasie nawiązał kontakt z kolonią 
polską i prowadził kółka oświatowe młodzieży, wykładając literaturę i historię Pol-
ski. Za działalność niepodległościową i propolską aresztowany i osadzony w obozie 
w Zauralnoj Roszczi. Na skutek interwencji wpływowych osób, m.in. Jana Żele-
chowskiego, zostaje zwolniony i wyjeżdża do Kijowa, gdzie nadal bierze udział  
__________ 
 
58 Tamże. 
59 CAW, Stefan Sardecki – Ap. 3146, TAP 724/61/364, Odrzuc. 25 VI 1938, AAN, MSW, Dopływ sygn. 

801 – Listy kwalifikacyjne urzędników woj. Białostockiego, Lista kwalifikacyjna Władysław Norbert 
Sardecki, k.129 i 129v; Dopływ sygn. 835 – Listy kwalifikacyjne i przebiegu służby urzędników, Lista 
kwalifikacyjna Władysław Norbert Sardecki, k.17–19; Dopływ sygn. 738/VII – Wykazy imienne pra-
cowników Urzędów Wojewódzkich i starostw, Starostwo Powiatowe w Podhajcach, k. 113v, k.484; Do-
pływ sygn. 882 – Inspekcje starostw 1936 r., Inspekcja starostwa w Podhajcach, k. 233; Dziennik Perso-
nalny MSWojsk., Nr 95/1924; Rocznik Oficerski Rezerw, Warszawa 1934. 
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w akcji niepodległościowej. Organizuje tam grupę studentów, z którymi postanawia 
wrócić do kraju. W tym celu wyjeżdża do Płoskirowa i Jarmoliniec, gdzie w związku 
z ich śledzeniem przez GPU dzielą się na mniejsze grupy. Wyjeżdża m.in. wraz  
z Marianem Reiffem i jego bratem do Kamieńca Podolskiego, a następnie do Lanc-
korony, gdzie z trudem uchodzą przed aresztowaniem i przekraczają front rosyjsko-
austriacki. Po przekroczeniu granicy aresztowany został odstawiony do Piotrkowa, 
gdzie wypuszczono go na wolność.  

W 1918 r. wyjeżdża na studia do Warszawy (3 semestry budowy maszyn na Po-
litechnice). Bierze udział w wiecu akademików na Politechnice, a następnie uczest-
niczy w rozbrajaniu Niemców 7–12 listopada. Pełni warty przy obiektach wojsko-
wych m.in. w koszarach mokotowskich i na ul. Koszykowej. Następnie 12 listopada 
z bronią w ręku i grupą akademików pod dowództwem oficera POW Bohdana Sta-
niszewskiego obsadza niemiecką radiostację na Cytadeli.  

W listopadzie 1918 r. wstępuje do WP do 1. pułku inżynieryjnego. Z końcem 
marca 1919 r. został przeniesiony do 3. pułku Strzelców Granicznych w Oświęcimiu, 
a już miesiąc później do 4. baonu wojsk kolejowych. Od października 1919 r. do 
kwietnia 1920 r. kończy w Krakowie Szkołę Podchorążych Wojsk Kolejowych,  
a następnie bierze udział w wojnie polsko-bolszewickiej na froncie północnym.  
W początkach listopada 1920 r. odesłano go do 2. pułku wojsk kolejowych w Kró-
lewszczyźnie pod Płockiem. Z początkiem 1921 r. awansowany do stopnia podpo-
rucznika. W tym samym roku kończy jeszcze czteromiesięczny oficerski kurs prze-
szkolenia wojsk kolejowych w Jabłonnie i we wrześniu 1921 r. zostaje beztermino-
wo urlopowany. Przez cały okres II RP pozostaje ppor. rezerwy wojsk kolejowych,  
a później inżynieryjno-saperskich. 

Równocześnie w latach 1920–1922 studiuje na wydziale prawa w Poznaniu. Nie 
przystąpił jednak do egzaminów końcowych. Dodatkowo w 1922 r. ukończył korespon-
dencyjny kurs buchalterii prowadzony przez Zarząd Kursów Handlowych w Warszawie. 

Co ciekawe, 18 września 1924 r. zmienił nazwisko z Fajfer na Sardecki, ale nie 
znamy przyczyn tego czynu.  

Od 1 lipca 1922 r. pracował w administracji państwowej. Początkowo do  
27 sierpnia 1923 r. w starostwie w Łasku, a następnie do 27 września 1926 r. w sta-
rostwie w Słupcu. Kolejny etap to praca na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie 
Wojewódzkim w Łucku, skąd w styczniu 1929 r. przeniesiony do Urzędu Woje-
wódzkiego w Tarnopolu, gdzie piastował m.in. funkcję radcy wojewódzkiego i in-
spektora starostw. W styczniu 1936 r. został mianowany starostą w Podhajcach.  
W trakcie jednej z inspekcji jesienią 1936 r. pisano o nim m.in.:  
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Urzędem kieruje sprawnie, (…) Całokształt urzędowania opanował w zupełności. (…) 
Orientacja w sprawach społecznych i politycznych dość dobra, (…) Współdziałanie  
z czynnikami obywatelskimi dobre, (…) Dotychczasowa działalność na stanowisku sta-
rosty dość wydatna. Przydatność na stanowisku starosty dobra60.  
 
Równie pozytywne opinie otrzymywał na kolejnym stanowisku, jakim od 10 

września 1937 r. była funkcja starosty powiatu szczuczyńskiego w Grajewie, którą to 
piastował aż do września 1939 r. 

Podczas służby na różnych stanowiskach dość mocno angażował się w działal-
ność społeczną. W wyniku tego w 1935 r. został mianowany honorowym członkiem 
ogólnopolskiego Stowarzyszenia Oficerów Rezerwy RP dla Odbudowy Zamku ks. 
Wiśniowieckich w Zbarażu z Siedzibą w Tarnopolu, a decyzją Zarządu Głównego 
Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie z dnia 1937 r. mianowany członkiem-
założycielem za działalność kulturalno-oświatową, a w szczególności za wielkie 
zasługi i wydatną pomoc w akcji budowy Domów Ludowych61. Poza tym był odzna-
czony: Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Pamiątkowym za Wojnę 1918–1920  
i Medalem Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości.  

Po wybuchu II wojny światowej ewakuował się w kierunku kresów południowo-
wschodnich II RP, nie udało mu się wydostać za granicę, powrócił do Łodzi. W lis-
topadzie 1939 r. przeniósł się do Warszawy, gdzie prowadzi składnicę zegarmistrzo-
wską w Al. Jerozolimskich. Po upadku powstania do końca okupacji niemieckiej prze-
bywa w Piotrkowie Trybunalskim, potem w Łodzi. Tam też do 1949 r. współprowadzi 
spółkę zegarmistrzowską, następnie pracuje w firmie rodzinnej ze strony żony.  

W sierpniu 1948 r. został przeniesiony w stan spoczynku. W grudniu 1949 r. stawał 
z kolei przed komisją weryfikacyjną w Łodzi, która wydala o nim następującą opinię: dla 
wojska jednostka małowartościowa. Nieufny. Na zaufanie politycznie nie zasługuje62.  
W IV 1959 r. zwolniony został od powszechnego obowiązku wojskowego. 

Był żonaty z Janiną Kazimierą Herman (ur. 1902), z którą miał dwóch synów: 
Janusza (ur. 1926) i Jerzego (ur. 1928 r.) 

Zmarł 25 III 1960 w Łodzi. 
 

Summary 
This article addresses issues at the district level administration and leading it 

head prefects during the Second Republic in the Szczuczyn county with its headquar-
ters in Grajewo. The paper is a three-part system. The first part is a brief description 

__________ 
 
60 Dopływ sygn. 882 – Inspekcje starostw 1936 r., Inspekcja starostwa w Podhajcach, k. 233 i 233 v. 
61 CAW, Stefan Sardecki – Odrzuc. 25 VI 1938. 
62 CAW, Stefan Sardecki – Ap. 3146, TAP 724/61/364. 
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of the district beteen the wars. Another shows the process of foundation and the de-
velopment in the total county government institutions and local government, with 
particular emphasis on the position, function and powers of the county mayor. The 
last, third part of the article, is the presentation of eight silhouettes of people, who 
during the Second Republic were Szczuczyn county mayors in Grajewo. 
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Adam Franciszek Mieczkowski – poseł na Sejm 
Ustawodawczy i Sejm I kadencji II Rzeczypospolitej  
z ramienia Związku Ludowo-Narodowego  
 
 

Adam Franciszek Mieczkowski żył w latach 1876–1953, przyszedł na świat  
w rodzinie o tradycjach szlacheckich, a ojciec jego Ludwik Mieczkowski był zie-
mianinem w Nowej Wsi, leżącej w pow. ostrołęckim na Mazowszu. Matką była 
Marcjanna ze Stawirejów zamężna Mieczkowska1. 

Mieczkowscy, których gniazdem rodowym są Mieczki-Poziemaki to stara ma-
zowiecka rodzina herbu Zagłoba2, od XIV w. związana z ziemią łomżyńską3. Do 
wybitnych przedstawicieli tej rodziny należy zaliczyć Łukasza Mieczkowskiego4, 
sędziego ziemskiego łomżyńskiego5, marszałka sejmiku łomżyńskiego, elektora, 
działającego w XVII w., dziedzica wsi Mieczki-Poziemaki, Zalesia, Sulęcina, Sero-
czyna, Lasek, Wiśniówka, a także łąki zwanej Włęgwisuskich, o którym w doku-
mencie z 1674 r. czytamy: „director zjazdu wszystkiego rycerstwa ziemi łomzien-
skiej”, a także jego brata Stanisława Mieczkowskiego6, nieżyjącego już w 1713 r., 
__________ 
 
1 Teczka osobowa Adama Mieczkowskiego, Carski Uniwersytet w Warszawie, student wydziału prawa  

w latach 1896-1901, m. in. odpis aktu urodzenia, Archiwum Państwowe m. st. Warszawy. 
2 Uruski hr. Seweryn, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej. Tom X., Biogram Mieczkowskich h. Zagłoba  

z Mieczki Poziemaki, Warszawa 1932. 
3 Z. Mieczkowski, Horizons Reflections of a Polish Émigré. In memory of our lost family seats, London–

Warsaw 2008. 
4 Rejestr pochowanych w klasztorze ojców Bernardynów w Ostrołęce, fundacji Tomasza Gocłowskiego 

h. Rola. 
5 Regestr pogłównego dystryktu ostrołęckiego, 1674, zasób AGAD. 
6 S. Załęski, Jezuici w Polsce: cz. 2. Kolegia i domy założone w pierwszej dobie rządów Zygmunta III. 

1588–1608, Warszawa 1908, s. 1174, 1365, 1419. 
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jezuitę kolegium łomżyńskiego, który dobra rodzinne położone w powiecie ostrołęc-
kim, a więc części w Mieczkach-Ziemakach, Abramach, Milewie, Piskach i Szuko-
towiźnie7 przekazał Andrzejowi Mieczkowskiemu, który w 1674 r. opłacił podatek 
od poddaństwa i czeladzi z Zalesia i Seroczyna. Dobra otrzymane od stryja przekazał 
swemu bratankowi Ludwikowi Mieczkowskiemu. Wspomnienie to może być przy-
czynkiem do dalszych badań nad historią rodu założonego przez rycerza Mieczka. 

Jednym z krewnych Mieczkowskich z Nowej Wsi Kujawy był proboszcz parafii 
Piski Antoni Stawirej, syn Dominika i Anastazji z Gniazdowskich Stawirejów8. 
Adam wyrastał w duchu patriotycznym i katolickim. Rodzina była mocno związana 
z polskością oraz polskimi tradycjami powstańczymi i niepodległościowymi. Z Łomżą 
związał się przez okres nauki w tutejszym gimnazjum oraz w czasie późniejszej 
działalności publicznej. Edukację kontynuował na studiach prawniczych Wydziału 
Prawnego Carskiego Uniwersytetu w Warszawie. Studiował w latach 1896–19019. 
W czasie studiów brał aktywny udział w życiu studenckim, uczestniczył min. w pra-
cach popularnego Bratniaka – Bratniej Pomocy. W r. 1903 wstąpił do Stronnictwa 
Narodowo-Demokratycznego, które stać się miało bardzo popularną siłą polityczną 
w ziemi łomżyńskiej. W latach 1901–1906 odbywał aplikację adwokacką pod kie-
runkiem mecenasa Rogowskiego, po czym pełnił funkcję adwokata przysięgłego  
w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Następnie od r. 1910 praktykę adwokacką kon-
tynuował w Łomży. W latach 1910–1918 brał udział w pracach Macierzy Szkolnej 
oraz Radzie Opiekuńczej10. W marcu 1917 r. zgodnie z ordynacją miejską, ogłoszoną 
1 listopada 1916 r., został wybrany do rady miejskiej (jako jeden z 24 radnych). 
Łomża znajdowała się wówczas pod okupacją niemiecką. Funkcję radnego sprawo-
wał do kolejnych wyborów, które odbyły się 4 lutego 1919 r. 

Jeszcze za okupacji niemieckiej, 25 sierpnia 1917 r. Mieczkowski został miano-
wany sędzią Sądu Okręgowego w Łomży. Organizował wówczas razem z prezesem 
Tomaszem Filochowskim i sędzią Zygmuntem Skarzyńskim11 nowe polskie sądow-
nictwo w ziemi łomżyńskiej. Brał także czynny udział w walce z najazdem. Należał 
do zarządów Rady Opiekuńczej, jak również Polskiej Macierzy Szkolnej, aktywnie 
działał także w organizacji narodowej. Mieszkańcy Łomży wspominali charaktery-
styczne zdarzenie z udziałem Mieczkowskiego. Zorganizowano wówczas, pod pozo-
rem udzielenia poparcia dla polityki władz okupacyjnych-najeźdźczych, wielki wiec 
ludności wiejskiej. Jednak zgromadzenie przebiegało w zupełnie innym kierunku, 
uchwalono wówczas żądanie Polski niepodległej z dostępem do morza. O zdarzeniu 

__________ 
 
  7 Teki Dworzaczka, Biogram Mieczkowskich z Mieczki Poziemaki, Kórnik–Poznań 2004. 
  8 Płyta nagrobna wmurowana przez księdza Antoniego Stawireja ku pamięci rodziców Dominika  

i Anastazji z Gniazdowskich Stawirejów (Stawiereyów) znajduje się w kościele parafialnym w Piskach. 
  9 Dz. cyt. teczka studencka. 
10 Polski Słownik Biograficzny (PSB), biogram Adama Franciszka Mieczkowskiego, s. 726, 727. 
11 H. Mościcki, W. Dzwonkowski, Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1927, Warszawa 1928, s. 101. 
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tym wspominają Dzwonkowski i Mościcki w publikacji poświęconej polskiemu 
parlamentowi w latach 1919–1927. 

Stanowisko sędziego łomżyńskiego Sądu Okręgowego sprawował do stycznia 
1919 r., gdy został wybrany posłem na Sejm Konstytucyjny, czyli Ustawodawczy. 
powrócił wówczas do zawodu adwokackiego, kancelarię prowadził nieprzerwanie 
do r. 1939. W wyborach na Sejm Ustawodawczy startował z listy Narodowego Ko-
mitetu Wyborczego, z 3. okręgu wyborczego. W skład okręgu z 9 mandatami wcho-
dziły powiaty: łomżyński, ostrowski ostrołęcki, mazowiecki, kolneński, szczuczyń-
ski. Siedzibą głównej komisji wyborczej była Łomża12. 

Po wyborze Mieczkowski należał do klubu Związku Sejmowego Ludowo-
Narodowego, a następnie od sierpnia 1919 do Klubu Narodowego Zjednoczenia 
Ludowego13. W czasie pracy sejmowej pokazał się jako jeden z najpracowitszych 
członków Komisji Prawniczej, której później został przewodniczącym. W r. 1922  
w wyborach do Sejmu I kadencji był czołowym kandydatem Związku Ludowo-
Narodowego, w okręgu 7. województwa białostockiego (powiaty: łomżyński, kol-
neński, ostrołęcki, szczuczyński), z listy nr 8 czyli Chrześcijańskiego Związku Jed-
ności Narodowej14. Wyborcy ponownie obdarzyli go zaufaniem i mandatem, który 
sprawował do końca kadencji parlamentarnej w 1927 r. Cieszył się dużym zaufaniem 
wyborców w Łomżyńskiem, był także głównym organizatorem kół ZLN, w powie-
cie łomżyńskim. W wyniku wyborów wszystkie 4 przysługujące okręgowi mandaty, 
trafiły do kandydatów listy 8., czyli do Adama Mieczkowskiego, Adama Chętnika, 
Pawła Romockiego i Franciszka Wierzbickiego. 

W czasie sprawowania mandatu poselskiego I kadencji Sejmu II RP, jak w czasie 
poprzedniej kadencji, pracował w Komisji Prawniczej, był jej wiceprzewodniczą-
cym, referował w sejmie wiele ustaw wychodzących z tej komisji. Z analizy wystą-
pień poselskich Mieczkowskiego wynika, że wielokrotnie zabierał głos w sprawach 
ważnych dla regionu, z którego się wywodził. Nie zapominał nigdy o swoich wybor-
cach i ważnych dla nich sprawach. W czasie wystąpień parlamentarnych wielokrot-
nie zwracał uwagę na problemy trapiące rolnictwo regionu, m.in. dlatego że sam się 
wywodził z rodziny rolniczej. W czasie posłowania kilkakrotnie składał sprawozda-
nia na plenarnych posiedzeniach Sejmu. W czasie trwania Sejmu Ustawodawczego 
należał, prócz Komisji Prawniczej, również do Komisji Petycyjnej. Razem ze Stani-
sławem Grabskim, z którym łączyły go wspólne poglądy, o czym Grabski wspo-
mniał w swoich pamiętnikach, brał udział w rozmowach pokojowych polsko-
radzieckich15. Z ramienia Związku Ludowo-Narodowego od 17 sierpnia do 2 wrze-
śnia oraz od 21 września do 20 października 1920 r. wchodził w skład delegacji do 

__________ 
 
12 T. Rzepecki, Sejm RP 1919, Poznań 1920, s. 276, 277, 286. 
13 Tamże. 
14 T. i W. Rzepeccy, Sejm i senat 1922–1927, Poznań 1923, s. 145. 
15 S. Grabski, Pamiętniki t. 2., Warszawa 1989, s. 157, 169, 346. 
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rokowań polsko-radzieckich16. Rozmowy odbywały się początkowo w Mińsku, 
następnie w Rydze. Podpisano wówczas preliminarny traktat o pokoju oraz zawarto 
umowę o rozejmie. Były to najważniejsze rozmowy na arenie międzynarodowej,  
w których brał udział. 

Adam Mieczkowski działalność rozpoczynał w Związku Ludowo-Narodowym, 
później po przemianowaniu tego, kontynuował ją w Stronnictwie Narodowym. Był 
ważnym działaczem endecji w regionie łomżyńskim. Zasiadał w Radach Naczelnych 
tak ZLN jak i SN. W czasie pełnienia mandatu poselskiego brał także czynny udział 
w pracach samorządu adwokackiego, do 1939 r., przez wiele kadencji, był wybiera-
ny zastępcą delegata Warszawskiej Rady Adwokackiej na Łomżę. Mieszkał wraz  
z żoną Stanisławą z Wyczółkowskich 1 v. Czarnocką, w Łomży, opiekował się także 
jej 3 synami z pierwszego małżeństwa. Kursował między Warszawą, Łomżą a Bry-
kami. Zdaniem jednego z moich rozmówców, który pamięta jeszcze Mieczkowskie-
go, pana Krakówki:  

 
z majątku w Brykach dostarczano Mieczkowskiemu różne przetwory, mięso, sery, masło. 
Wówczas cały dzień pracowano w polu, a wieczorem pakowano wóz i jechano z tym do 
Łomży.  
 

Zdaniem pana Krakówki Mieczkowski nosił zwykle jasny garnitur, kapelusz, sia-
dywał przy klombie i obserwował przyrodę. Do tej pory jest osobą pamiętaną we wsi 
Bryki, gdzie przed wojną istniał kilkuwłókowy majątek Czarnockich, zwany Brykami 
Górnymi, od topograficznego ukształtowania terenu, na którym jest usytuowany  
w stosunku do wsi – Bryk Dolnych. Z relacji osób, z którymi rozmawiałem, wynika, 
że był człowiekiem spokojnym, wręcz cichym, lubianym w otoczeniu. W dawnym 
dworze natomiast do tej pory znajduje się pomieszczenie, do którego prowadzą drzwi  
z przymocowaną tablicę A. Mieczkowski Adwokat. Musiał zatem Mieczkowski dora-
dzać mieszkańcom okolicy w sprawach prawnych. Zdaniem pana Krakówki, który do 
tej pory mieszka we dworze, Mieczkowski , bardzo pomagał finansowo Brykom,  
a także wziął na wychowanie synów zmarłego Stefana Czarnockiego. Dwóch jego 
synów mieszkało w Łomży, a zdaniem mojego rozmówcy, Mieczkowski woził ich po 
Francjach, Szwajcariach17. 

Bez wątpienia, dawny poseł endecki, pozostawił po sobie dobrą pamięć wśród 
mieszkańców, Bryk i okolicy. Gdy próbowałem odszukać Bryki, rozmawiałem z  Ło-
puskim z Łopusza18, deklarującym swoją szlacheckość. Chciałem dowiedzieć się, jak 
tam trafić. Zapytał wówczas, o co dokładnie mi chodzi i że szukam pewnie jakiegoś 
hrabiego. Kiedy powiedziałem, że przyjechałem szukać śladów po Adamie Miecz-
kowskim, pośle Narodowej Demokracji, który mieszkał i zmarł w Brykach, odparł 

__________ 
 
16 S. Grabski, Pamiętniki t. 1., Warszawa 1989, s. 208. 
17 Wypis z wywiadu antropologicznego przeprowadzonego w czerwcu 2010 r. 
18 Na podstawie wywiadu antropologicznego, przeprowadzonego we wsi Łopusz w czerwcu 2010 r. 
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wówczas: no to przecież hrabia. To zdarzenie ilustruje jak mocno zakorzeniona jest 
polska tytułomania. 

Posłując, Mieczkowski zabierał głos w wielu kwestiach, w dużej mierze związa-
nych z pracą w Komisji Prawniczej. Głównym źródłem informacji na temat jego 
poglądów oraz spraw, w jakich zabierał głos, są stenogramy z posiedzeń Sejmu. 
Zawsze bliskie były mu problemy mieszkańców wsi, ale także inne kwestie, ważne  
z punktu widzenia stanu i rangi państwa polskiego. Jednym z bardziej znanych wy-
stąpień, o którym wspominał Antoni Mieczkowski, w rozprawie doktorskiej napisa-
nej pod kierunkiem prof. Łukasiewicza, pt. Oblicze polityczne regionu łomżyńskiego  
w latach 1919–1930 był wniosek w sprawie uznania działalności komunistycznej za 
zdradę stanu19. 26.10.1921 r. posłowie endeccy z regionu łomżyńskiego – adwokat 
Adam Mieczkowski i ks. Kazimierz Lutosławski z upoważnienia grupy poselskiej 
Związku Ludowo-Narodowego zgłosili wniosek nagły Związku Ludowo-Narodo-
wego „w sprawie uznania działalności komunistycznej za zbrodnię zdrady stanu”. 
Zgodnie ze stenogramem z posiedzenia sejmu z 26.10.1921 r. poseł Mieczkowski 
stwierdził wówczas: 

 
Wszystkim wiadomo jak wielką wagę przypisują bolszewicy agitacji komunistycznej. 
Wiemy wszyscy jak wielkie sumy asygnują na tę działalność wśród różnych państw, i jako 
najbliżsi sąsiedzi, najbardziej to odczuwamy. Agitacja komunistyczna, jak wiadomo, była 
niebezpieczna szczególniej w tej fazie, kiedy prowadziliśmy walkę zbrojną z bolszewikami, 
wtedy oni chcieli siłą zbrojną zaszczepić swoje ideały wśród nas. To się chwalić Boga, nie 
udało, jednakże o ile bolszewicy tracą grunt u siebie, o tyle więcej starają się zaszczepić 
swoje ideały w innych państwach. Na razie ta agitacja na naszym gruncie nie była zbyt licz-
na, a szczególnie nie znać było organizacji, aczkolwiek wówczas, gdy na tyłach naszych 
wojsk od czasu do czasu był jakiś strajk, czy to kolejowy, czy inny, każdy czuł, że tam była 
między innemi i sprężyna bolszewicka. Wszelki strejk ekonomiczny (pisownia zgodna  
z oryginałem) chcieli oni przerobić na strajk polityczny, wszelkie czynniki, które chciały go 
załagodzić, czuły, że oni starali się rozjątrzyć, żeby niedopuścić do kompromisu. [...] Co to 
się dzieje, że pozwala się wygłaszać agitacyjne mowy przeciw Państwu, że prowadzi się 
tłumy ze sztandarami, na których widnieje „Niech żyje III międzynarodówka!”, „Niech żyją 
rady robotnicze! Niech żyje rewolucja socjalna! i t. d.” Tłumy te widzimy na ulicach, a na 
czele ich nawet członków Sejmu.20 
 
Nie zawsze wystąpienia były w tonie tak podniosłym i dotyczyły spraw tak 

wielkiej wagi. Zabierał również głos w sprawach społecznych, np. w kwestii równo-
uprawnienia kobiet. Referując na forum parlamentu stanowisko Komisji Prawniczej, 
dotyczące Ustawy o zmianie przepisów obowiązującego w byłym Królestwie Kon-
gresowym, prawa cywilnego, dotyczącego praw kobiet, dnia 1.07.1921 r., na 239 
posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego, stwierdził: 

 
Z chwilą, kiedy kobiety zasiadły na ławach poselskich pośród nas, każdy zrozumiał, że 
sprawa kobieca jest już rozstrzygnięta na ich korzyść. Dlatego trudno dziś mówić, że ko-

__________ 
 
19 A. Mieczkowski, Oblicze polityczne regionu łomżyńskiego w latach 1919–1930, Warszawa 1983. 
20 Stenogram RPII/0/257, 257. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego z dnia 26.10.1921 r. 
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bieta ma jakieś inne prawa, wobec tego, że ona sama wszak dyktuje prawa mężczyznom. 
Ponieważ tak jest, przeto rozprawa w tej kwestii jest już przesądzona. Kobietom równe 
prawa się należą, kwestja tylko, kiedy mają być zrealizowane21. 
 
W czasie posiedzenia do sporu z Mieczkowskim dążył poseł Maksymilian Apo-

linary Hartglas, reprezentujący mniejszość żydowską. Poseł łomżyński zalecał grun-
towne przygotowanie rozwiązań dotyczących tak ważnej kwestii, a nie działanie za 
jednym zamachem. Oczekiwał także od Komisji Kodyfikacyjnej, aby sprawę znie-
sienia ograniczeń praw kobiet przedstawiła jak najszybciej. Perorował: 

 
Czy wiecie, że na Kresach córka dziedziczy siódmą część tego co syn? I my tego nie zno-
simy? (P. Grunbaum: To bardzo źle). My nie wychodzimy z założenia, że to jest dobre, to 
jest złe, ale to będzie zrobione w swoim czasie22. 
 
14 października natomiast Gabryela Balicka, Adam Mieczkowski i inni ze Związ-

ku Ludowo-Narodowego, złożyli wniosek nagły nr 3041 (RPII/0/3041), w sprawie 
równouprawnienia kobiet pod względem praw spadkowych w okręgu Białostockim  
i na Kresach Wschodnich. Wzywano wówczas Rząd by w możliwie krótkim czasie 
wniósł do Sejmu ustawę, na mocy której uchylone zostaną, w tych miejscowościach 
gdzie funkcjonuje jeszcze X tom Zbioru Praw Rosyjskich,- te artykuły, które ograni-
czają prawa kobiet w ogóle, a w szczególności ich prawa spadkowe. „Winny one być 
natychmiast uchylone, kobieta zaś w tych miejscowościach winna mieć i pod wzglę-
dem spadkobrania równouprawnienie z mężczyzną”23. Tego rodzaju wnioski nagłe,  
a także poglądy prezentowane przez posłów endeckich w czasie posiedzeń sejmowych 
świadczą z pewnością o dużym jak na ówczesne czasy potencjale modernizacyjnym tej 
formacji. 

6.07.1920 r., na 159 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego, brał udział w dyskusji 
nad wnioskiem p. Włodka w sprawie ustawy komasacyjnej. Podejmował wówczas 
problemy ziemi łomżyńskiej i jej rolnictwa. Uważał iż mimo, że Sejm działa już 1,5 
roku jest jedna sprawa, która do tego czasu nie była odpowiednio doceniana. Wyraził 
zdumienie, że przedstawiciel rządu Tomasz Wilkoński, Prezes Głównego Urzędu 
Ziemskiego, powiedział, że nie wniesie ustawy przymusowego załatwienia tej spra-
wy. Adam Fr. Mieczkowski stwierdził wówczas: 

__________ 
 
21 Stenogram RPII/0/239, 239. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, z dnia. 01.07.1921 r. 
22 Tamże. 
23 Wniosek RPII/0/3041, Wniosek nagły posłów Gabryeli Balickiej i Adama Mieczkowskiego i innych ze 

Związku Ludowo-Narodowego w sprawie równouprawnienia kobiet pod względem praw spadko-
wych w okręgu Białostockim i na Kresach Wschodnich, nr 3041 z dnia 14.10.1921 r. 

Wniosek został podpisany przez: „Ks. Wróblewski, ks. Mąkowski, ks. Lutosławski, M. Marek, 
Grabski (Gniezno), Staniszkis, Z. Sokolnicka, Paczóski, Godek, Dr. Chłapowski, Tuchołka, Bochenek, 
ks. Kurzawski, Tarnawski, Chadryś, Włodek, Jasiukowicz, Tabaczyński, Głąbiński, Orzechowski, 
Jabłonowski, W. Poklewski-Koziełł, Bojanowski, Dr. Rottermund, T. Puławski, ks. Szczęsnowicz (ks. 
Stanisław Szczęsnowicz – pochowany na cmentarzu katolickim przy ul. Kopernika w Łomży), Mie-
rzejewski, Ponikiewski, Brownsford” (zapis zgodnie z oryginałem). 
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Pochodzę z tej ziemi, gdzie sprawa komasacji jest bolączką jedną z największych, jeszcze 
za czasów rosyjskich była tak wielką bolączką, że już w Dumie rosyjskiej nasz włościa-
nin domagał się załatwienia tej największej dla niego bolączki. Może inne dzielnice jak 
Poznańskie, lub Małopolska nie doceniają tej sprawy, może mają parcele w kilkunastu 
częściach, ale zajdźcie Panowie do Łomżyńskiego, zajdźcie w Płockie, do niektórych 
okolic Siedleckiego, zajdźcie w Grodzieńskie, to się dowiecie, że tam mają kilkadziesiąt 
działów; są tam parcele na trzy kroki szerokości, ale ciągnące się często dwie wiorsty24. 
 
Uważał, że sprawę należy postawić na ostrzu noża, że musi być ona przymuso-

wo załatwiona oraz że powinno się tego dokonać w pierwszym miesiącu istnienia 
Sejmu. 

Zabierał także głos w sprawach związanych sensu stricte z jego dziedziną, z pra-
wem. Zyskał sobie zresztą opinię jednego z najpracowitszych posłów, a także pełnił 
funkcję vice-przewodniczącego oraz przewodniczącego Komisji Prawniczej, w cza-
sie dwóch kadencji gdy zasiadał w ławach sejmowych. Wypowiadał się na przykład 
w sprawie zmiany wysokości kar i grzywien w postanowieniach karnych i ustawach 
karnych „gdyż obecne grzywny są tak małe, że trudno o nich mówić na serjo”. Ko-
misja Prawnicza zaaprobowała wówczas projekt rządowy. Mieczkowski prezentował 
stanowisko Komisji Prawniczej m.in. w sprawie Ustawy o taksie dla komorników 
sądowych, Ustawy o płacy dla wojskowych zawieszonych w czynnościach służbo-
wych, 9 lipca 1920 r., na 161 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego25. 13 lipca 1920 r., 
na 162 posiedzeniu zabrał głos w sprawie Ustawy o uposażeniu sędziów i prokurato-
rów. Zgłosił poprawkę, przyjętą przez sejm, w brzmieniu: „Na wypadek gdyby nie 
przeszło stanowisko, żeby zrównać sędziów pokoju nieprawników z prawnikami 
stawiam poprawkę, aby cyfrę 2/3 zmienić na ¾,  ale tylko na ten wypadek, jeśli nie 
przejdzie zrównanie poborów, a to z tego względu, że jest tam artykuł, iż t. zw. apli-
kanci, choć nie są jeszcze sędziami, pobierają ¾. Z tego powodu i sędzia pokoju 
nieprawnik w każdym razie powinien przynajmniej tyle pobierać, co ci aplikanci,  
a więc ¾, o ile sędziów pokoju nie prawników nie zrównamy całkowicie z prawni-
kami26”. Instytucja sędziów pokoju była mocno zakorzeniona w świadomości pol-
skiego społeczeństwa. 

Nieraz stawał na straży przestrzegania praworządności, min. komentując wnio-
sek mniejszości do Ustawy zmieniającej przepisy o opodatkowaniu spadków i daro-
wizn, którą dyskutowano 29.05.1920 r. na 151 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego. 
Stwierdzał wówczas, że prawo nie powinno działać wstecz, szczególnie wtedy, gdy 
podstawą takich działań jest chęć pozyskania dodatkowych milionów do kasy pań-
stwa, kosztem obywateli i że należy unikać wprowadzania takiego precedensu. Waż-
ną rolę przypisywał sprawiedliwości społecznej oraz trosce o warstwy społecznie 
słabsze, uważając że: 
__________ 
 
24 Stenogram RPII/0/159, 159. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, z dnia 6.07.1920 r. 
25 Stenogram RPII/0/161, 161. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, z dnia 9.07.1920 r. 
26 Stenogram RPII/0/162, 162. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, z dnia 13.07.1920 r. 
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Słyszałem w Komisji w tej kwestji, że tutaj głównie będzie obciążona własność większa. 
Nie chcę wdawać się w to, kto zapłaci więcej, bo nie odróżniam obywateli, dla mnie 
obywatel czy większej własności, czy mniejszej, powinien podlegać jednakowym pra-
wom, czy przepisom. Jeśli mi kto mówi dzisiaj, że właściciel większy zapłaci więcej, to 
powiem, że właściciel większej własności zapłaci więcej wprawdzie, ale dotkliwość i nie-
sprawiedliwość tej ustawy odczuje najwięcej właściciel mniejszej własności27. 
 
4.08.1922 r. po raz kolejny Związek Ludowo-Narodowy podejmuje problemy wy-

borców. Posłowie Mieczkowski, Staniszkis, Załuska, i inni ze Związku Ludowo-
Narodowego składają interpelację do Ministra Skarbu w sprawie postępowania straży 
celnej inspektoratu Grajewo28, która bezprawnie zabiera siano z łąk pogranicznych  
w pasie 1–1/2 pręta szerokiego, który ciągnie się wzdłuż łąk ich własności. W interpe-
lacji stwierdzono, że wsie pograniczne ze starostwa szczuczyńskiego: Brzozowo, Fi-
lipki Małe, Truszki Zalesie gm. Grabowo, uskarżają się na działalność straży celnej 
inspektoratu Grajewo, która z rozporządzenia komisarza Zawadzkiego, stacjonującego 
we wsi Kumelno, kosi i zabiera siano z łąk pogranicznych, będących własnością po-
szkodowanych. Podkreślano, że tytuł własności owego pasa nie był nigdy kwestiono-
wany. Ludność płaci z tej własności podatki i ponosi wszelkie ciężary państwowe. 
Straż celna wydała także zakaz dostępu  do strugi, która była jedynym miejscem do 
pojenia bydła, do czego potrzebne są specjalne przepustki. Zdarzały się także przypad-
ki przejazdów Zawadzkiego parokonną bryczką przez zasiane zbożem pola, m.in.  
w majątku Glinki. Do interpelacji i protestu dołączono także podania wsi Truszki Zale-
sie, Brzozowo, Filipki Małe. Posłowie pytali wówczas ministra Skarbu, czy postano-
wienia p. inspektora Zawadzkiego są mu znane, a także co zamierza uczynić, aby pra-
wa właścicieli gruntów pogranicznych nie były naruszane. Pod Interpelacją podpisali 
się kolejno Mieczkowski, Staniszkis, Załuska, Zamorski, Chadryś, Raczkowski, Wło-
dek, ks. Wojnarowicz, Ponikiewski, Brownsford, Marek, ks. Watulewicz, Tuchołka, ks. 
Szczęsnowicz, ks. Kupczyński, ks. Nowakowski29. 

Stenogram ze 117 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej, z 8.04.1924 r.30 dostarcza 
informacji, że kolejna interpelacja Mieczkowskiego i towarzyszy w sprawie zajść  
w pow. kolneńskim przy egzekwowaniu podatków komunalnych została przekazana 
Radzie Ministrów. 277 posiedzenie Sejmu RP pierwszej kadencji poświęcone było 
dyskusji nad Ustawą o sędziach i prokuratorach31. Nie ma tu miejsca na charakterysty-
__________ 
 
27 Stenogram RPII/0/151, 151. posiedzenie Sejmu Ustawodawczego, z dnia 29.05.1920 r. 
28 Interpelacja RPII/0/3613, Interpelacja p. Mieczkowskiego i tow. ze Zw. L. N. do p. Ministra Skarbu  

w sprawie postępowania straży celnej inspektoratu Grajewo, która bezprawnie zabiera siano z łąk 
pogranicznych w pasie szerokości półtora pręta, 04.08.1922 r. 

29 Tamże; Interpelacja RPII/0/3613. Kolejno: Mieczkowski Adam Franciszek, Staniszkis Teofil Witold, 
Załuska Jan, Zamorski Jan, Chadryś vel Chudryś Jan, Raczkowski Feliks, Włodek Stanisław, ks. 
Wojnarowicz Antoni, Ponikiewski Stefan, Brownsford Kazimierz, Marek Zygmunt, ks. Watulewicz 
Józef, Tuchołka Wiesław, ks. Szczęsnowicz Stanisław, ks. Kupczyński Aleksander, ks. Nowakowski 
Marceli. 

30 Stenogram RPII/1/117, 117. Posiedzenie Sejmu II RP. 1 kadencji, z dnia 8.04.1924 r. 
31 Stenogram RPII/1/277, 277. Posiedzenie Sejmu II RP. 1 kadencji, z dnia 23.03.1926 r. 
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kę całego wystąpienia Mieczkowskiego, można przedstawić jednak skrótowo pewne 
sprawy, które poruszył. Dyskutowano wówczas wniosek mniejszości do art. 4. Ustawy. 
Mieczkowski stwierdzał, że nie może być on przyjęty. Chciano do art. 4. Ustawy doło-
żyć dodatek, że sędziom nie wolno należeć do żadnych zrzeszeń politycznych. Poseł 
łomżyński wygłosił następujące przekonanie: 

 
A dalej – zrzeszenia. Jakie to są zrzeszenia polityczne? Weźmy, proszę Panów, choćby ta-
kie towarzystwo jak Związek Obrony Kresów Zachodnich czy Wschodnich, czy to jest 
polityczne towarzystwo (Głos na ławach mniejszości narodowych: Polityczne.) Otóż ma-
cie Panowie, słyszymy, że polityczne. Znaczy to więc, że nie można do niego należeć. 
Weźmy Macierz Szkolną, czy to jest towarzystwo polityczne? (Głos: Polityczne.)  
A weźmy „Sokoła”, weźmy „Strzelca” – wszystko to byłoby zamknięte dla sędziego, to 
znaczy, że ten sędzia, nie mógł by należeć do żadnej instytucji, która faktycznie politycz-
ną nie jest, to znaczy, że odetniemy go zupełnie od życia, przecież sędzia powinien znać 
życie”. Przedstawiciele mniejszości twierdzili, że sędziowie nie są potrzebni w ławach 
parlamentarnych. „Jeżeliby przeszedł taki artykuł jaki proponuje wniosek mniejszości, to 
pytam się co się stanie z tymi nieszczęśliwymi sędziami, którzy w tym Sejmie zasiadają – 
jest ich tylko trzech, ale należą do partii – czy oni pozostaną partyjniakami i czy zawsze 
ich wyroki będą w podejrzeniu? Ale idę dalej: czy możliwe będzie w przyszłości żeby ja-
kiś sędzia znalazł się w ławach poselskich? (Głos na lewicy: Niepotrzebny.) Niepotrzeb-
ny? Sądzę, że umysł spokojny i zrów-noważony, fachowiec, znający życie i ludzi bardzo 
się nam przyda. No ale jeżeli Panowie uważają, że jest niepotrzebny, to naturalnie prze-
ciwko temu nic nie można powiedzieć. (P. Ballin: Niech się Pan zrzeknie mandatu…!) 
Nie jestem sędzią, leczy byłem nim i dlatego dobrze znam to stanowisko32.   
 

W czasie kampanii wrześniowej 1939 r. dom Mieczkowskiego w Łomży przy 
ulicy Dwornej 23, został zbombardowany przez Niemców, w wyniku czego opuścił 
Łomżę. Przebywał w Sabniach, a następnie, we wspominanych już Brykach. Przez 
jakiś czas od września 1940 r. mieszkał w Ostrowi Mazowieckiej, pracował tam jako 
adwokat przy Sądzie Grodzkim. Pamiętano wówczas dobrze Ludwika Mieczkow-
skiego33, również członka Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, wieloletniego 
burmistrza Ostrowi Mazowieckiej, który zmarł w roku 1932, tego samego roku 
uczczono go ulicą jego imienia. Adam nawiązał wówczas współpracę z konspiracyj-
nymi strukturami Stronnictwa Narodowego oraz Narodowej Organizacji Wojskowej, 
prowadził w ich ramach jakąś działalność, ograniczoną warunkami wojennymi.  
W obawie przed aresztowaniem w 1942 r. ponownie postanowił ratować się uciecz-
ką na wieś. W tym też roku, 10 lutego, zmarła jego małżonka Stanisława z Wyczół-
kowskich-Mieczkowska, była nauczycielką. 
__________ 
 
32 Tamże. 
33 Ludwik Mieczkowski ur. 28 lipca 1866 we wsi Tyszki Piotrowo – zm. 4 grudnia 1932 w Ostrowi 

Mazowieckiej, działacz Narodowej Demokracji. Syn Franciszka Mieczkowskiego dziedzica części wsi 
Piotrowo i Magdaleny z Trzasków. Brat księdza Wiktora Mieczkowskiego proboszcza wyszkowskiego 
parafii św. Idziego, autora broszury Bolszewicy w polskiej plebanii oraz ojciec Wiktora Wirgiliusza 
Mieczkowskiego pseud. „Brzoza”, porucznika, lekarza, harcerza, dowódcy hufca Szare Szeregi, 
zamordowanego przez Niemców w okupowanej Warszawie, dnia 6 lutego 1944 r. 
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Do Łomży powrócił po wojnie w 1946 r. na krótko. Podjął pracę w adwokaturze. 
Kancelarię prowadził do końca 1948 r., kiedy w wyniku złego stanu zdrowia, choro-
by płuc i astmy, poprosił o skreślenie z listy adwokackiej Okręgową Radę Adwokac-
ką w Warszawie34. W lutym 1949 r. ponownie opuścił Łomżę i powrócił na wieś. 
Zmarł w roku 1953 na astmę. 

Był posłem dobrze przygotowanym do sprawowania mandatu, prawnikiem,  
a takich niewielu zasiadało w ławach sejmowych, szczególnie w czasach, w których 
kształtował się polski suwerenny ustrój prawny. Mieczkowski należał do znawców 
polskiego wymiaru sprawiedliwości oraz faktycznej sytuacji polskich sędziów, ław-
ników i problemów prawnych, w których to kwestiach wielokrotnie zabierał głos  
w Sejmie. Analiza stenogramów z posiedzeń sejmu wskazuje, że cechowała go po-
stawa fachowca, rozważnego, ale także stanowczego w prezentowaniu opinii wypra-
cowanych w ramach Komisji Prawniczej. Fachowca, kierującego się merytoryczny-
mi argumentami, racjonalną oceną rzeczywistości, a nie doraźnym interesem partyj-
nym, czy emocjami chwili. W Sejmie nie wahał się bronić interesów własnej ziemi 
oraz rolnictwa regionu, a także pozycji warstw najuboższych. Wielokrotnie zabierał 
głos, w sprawach dotyczących organizacji sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości. 
Bez wątpienia był polskim patriotą. Nazywano go czasem „lewym narodowcem”, bo 
należał do umiarkowanego skrzydła endecji, a w księdze autografów poselskich,  
z r. 1919, zanotował: „Zdrowie duszy i ciała dziatwy – to najtrwalszy fundament 
przy odbudowie naszej Ojczyzny”35. 
 
 

Summary 
This article aims to present a Member of Parliament from the People's National 

Union Adam Francis Mieczkowski. Mieczkowski was an important figure 
awakening after 1918 Polish judiciary and parliamentary in the Lomza Region. 
Together with the judges Filochowski and Skarzyński founded, already in 1917, in 
the final period of occupation, the Polish court in Lomza. Then he devoted himself to 
the party in the People's National Union, being its main activist of Lomza. He was 
also a city councilor of Lomza City. For the presentation of views of this person  
I used transcripts of the meetings of the Legislative Sejm and the First Sejm of 
Second Polish Republic. This figure may become a pretext to present the political 
activities of other parliamentarians of Lomza. 

__________ 
 
34 Dz. cyt. PSB, s. 726, 727. 
35 Autograf Adama Mieczkowskiego posła łomżyńskiego pozostawiony w księdze autografów poselskich 

z 1919 r. 
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JAN MIRONCZUK (Ostrołęka) 
 

 

Udział ludności żydowskiej w życiu przemysłowym 
Ostrołęki w przededniu powstania listopadowego 
 
 

Prezentowany materiał (Tabela 1) jest interesującym, imiennym zestawieniem 
osób mieszkających w sierpniu 1830 r. w Ostrołęce, specjalizujących się w zawo-
dach pozarolniczych i opłacających roczne podatki na rzecz Kassy Mieyskiey1.  
W zestawieniu występuje łącznie 44 specjalności, a liczba wszystkich Professyonali-
stów liczy 236 etatów (zdarzało się, co prawda rzadko, że jedna osoba zajmowała się 
więcej niż jednym zawodem). Wśród tych 236 etatów 72 było w rękach żydowskich, 
co stanowiło 30,51% wszystkich etatów. 

Omawiany materiał ani nawet odniesienie się do niego nie były dotąd publiko-
wane. Brakuje go w ogólnym opracowaniu o dziejach Ostrołęki2; inne opracowanie 
analizujące m.in. zawody ludności żydowskiej w okresie 1830–1843 odnosi się tylko 
do nowożeńców i ich rodziców3, a więc nie dotyczy wszystkich żydowskich Pro-
fessyonalistów w Ostrołęce. Wreszcie nie bez znaczenia jest to, że materiał ten uka-
zuje stan przemysłu Ostrołęki tuż przed powstaniem listopadowym, z powodu które-
go miasto zostało bardzo mocno zniszczone i wyludnione4. 
__________ 
 
1 Archiwum Główne Akt Dawnych (AGAD), Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych (KRSW), sygn. 

4443, s. 365–375, Lista imienna wszystkich Kupców i Karczmarzy oraz wszelkich Rzemieślników  
i Professyonalistów w Mieście Ostrołęce zamieszkałych do opłaty na rzecz Kassy Mieyskiey pocignąć 
się mayących, sporządzona w Ostrołęce dn. 5 sierpnia 1830 r.. Dokumenty, zarówno archiwalne, jak  
i drukowane, są cytowane w formie oryginalnej. 

2 Z. Niedziałkowska, Ostrołęka. Dzieje miasta, Ostrołęka 2002. 
3 J. Mironczuk, Żydzi w okręgu bożniczym w Ostrołęce w świetle Księgi ślubów 1830-1843, „Kwartalnik 

Historii Żydów” 2008, nr 1 (225), s. 65–88. 
4 AGAD, KRSW, sygn. 4444, k. 3–4, Pismo Komisji Województwa Płockiego z dn. 25 maja 1832 r. do 

Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia Publicznego: Miasto obwodowe 
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W niniejszym opracowaniu zajęto się udziałem ludności żydowskiej w życiu go-
spodarczym Ostrołęki. Społeczność ta, niewystępująca w Ostrołęce jeszcze w pierw-
szych latach po III rozbiorze Rzeczypospolitej, rozpoczęła w pierwszych dekadach 
XIX w. swoistą ekspansję i liczebną oraz ekonomiczną w tym mieście5. 

Analizując Tabelę 1 można wszystkie zawody podzielić na: „chrześcijańskie” 
(chodzi o katolików i w nieznacznym stopniu luteranów przybyłych za rządów pru-
skich), „żydowskie”, „mieszane”. Pierwszą grupę stanowiły zawody „starodawne”, 
które były od zawsze, jeszcze przed przybyciem Żydów, a więc: bednarz, cieśla, far-
biarz, garncarz, kamieniarz, kowal, kołodziej, młynarz, rybak, szewc, ślusarz, tracz, 
tkacz. Do zawodów żydowskich należały m.in.: cyrulik (lekarz), introligator, kupiec, 
mydlarz (wytwórca mydła), waciarz (wytwórca waty) i, z oczywistych względów, 
rzezak (osoba dokonująca rytualnego uboju zwierząt). Wreszcie zawody „mieszane” to 
m.in.: handlarz, kramarz, olearz (wytwórca oleju), piekarz, przekupnik ryb (sprzedawał 
on ryby zakupione od rybaka lub najczęściej od innego sprzedawcy).  

Można stwierdzić, że zawody rzemieślnicze były zdominowane przez ludność 
miejscową, chrześcijańską; za to w usługach przewagę mieli Żydzi., oni też objęli  
w swoje ręce zupełnie nowe zajęcia, jak prowadzenie gry w bilard czy introligator-
stwo. Dodatkowo, jak wynika z innych badań nad społecznością żydowską w Ostro-
łęce, zdominowali oni różne dzierżawy miejskie, jak mostowe (pobieranie opłat za 
przejazdy handlowe przez most), jarmarczne (pobieranie opłat od osób sprzedają-
cych w dni targowe), a także roboty na rzecz miasta (brukowanie ulic, remonty bu-
dynków publicznych i in.)6. 

Inną kwestią, którą można badać na podstawie prezentowanego materiału, była 
wysokość rocznego podatku na rzecz Kassy Mieyskiey. Trudno orzec, czy były jakieś 
różnice w traktowaniu Proffesyonalistów żydowskich i chrześcijańskich – w danych 
źródłowych brak informacji o wysokości dochodów. Niewątpliwe natomiast wyso-
kość podatku zależała od dochodów. I tak najwyższe podatki płacili szynkarze (wła-
ściciele gospód) i kupcy. Wyróżniali się tu Chaim Tykociner (obejmujący etat szyn-
karza i kupca, a także pełniący inne dochodowe zajęcia, m.in. dzierżawcy) i Leyba 
Chacek (szynkarz i rzeźnik). Najniższe dochody musieli mieć bezkonkurencyjni  
z Proffesyonalistami chrześcijańskimi: Eliasz Herszkowicz (czapnik), Berek Ru-
binszteyn, Leyba Szretter i Chaim Perlamuter (wszyscy introligatorzy – widocznie 
nie mieli jeszcze większego popytu); ostatni z wymienionych zajmował się jeszcze 
dodatkowo mydlarstwem. 

                                                                                                                       
Ostrołęka [...] większą połowę domów utraciło, przeto Mieszkańcy przywiedzeni będąc do upadku, nie 
maią nateraz przyzwoitego schronienia. Liczba ludności spadła z 2883 osób w 1829 r. do 1666 osób  
w 1832 r. – Z. Niedziałkowska, Ostrołęka, s. 153, 167. 

5 J. Mironczuk, Społeczność żydowska w okręgu bożniczym w Ostrołęce do okresu powstania stycznio-
wego, „Zeszyty Naukowe OTN”, nr XXI, Ostrołęka 2007, s. 43–73. 

6 J. Mironczuk, Sprawa budowy Wielkiej Synagogi w Ostrołęce (1846–ok. 1870), „Kwartalnik Historii 
Żydów” 2010, nr 4 (236), s. 469–470. 
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Wymienione kwestie zapewne nie wyczerpują możliwości wykorzystania pre-
zentowanego materiału; należałoby powyższe dane zestawić z innymi materiałami 
źródłowymi, by obraz udziału ludności żydowskiej w życiu przemysłowym Ostrołę-
ki w omawianym okresie był pełniejszy. Należy wreszcie pamiętać, że powyższe 
dane odnoszą się jedynie do osób opłacających podatki; poza nimi zostawała cała 
masa wyrobników7, a możliwe że i Proffesyonalistów pracujących na czarno, uchyla-
jących się od płacenia podatków. 

 
 
Tabela 1. 

Profesje nierolnicze w Ostrołęce i udział w nich Żydów (stan na 5 sierpnia 1830 r.)8 
 

Zawód Ogólna 
liczba 

Liczba 
Żydów

Żydzi: imię i nazwisko,  
wysokość podatku rocznego w zł 

Billard utrzymuiący 1 1 Icek Izrael (4) 

Bednarz 3 - - 

Blacharz 1 - - 

Cieśla 3 - - 

Cyrulik 2 2 Nachman Leybka Brokowski (3), Herszek Doliwer (3) 

Czapnik 1 1 Eliasz Herszkowicz (1) 

Farbiarz 2 - - 

Garncarz 8 - - 

Garbarz  5 5 Izrael Chmiel (8), Leyba Żąłądź (8), Abraham 
Śniader (8), Herszek Śniader (8), Mosiek Pokorny (4) 

Handlarz 13 4 Mortko Sapier (6), Chaim Rozan (10), Berek Mendel 
(15), Nosek Bączek (10) 

Introligator 3 3 Berek Rubinszteyn (1), Leyba Szretter (1), Chaim 
Perlamuter (1) 

Kupiec 3 3 Mendel Jerozolimski (45), Aleksander Bernsztejn 
(45), Chaim Tykociner (45) 

Kramarz 8 4 Lewin Lewi (4), Ryfka Rubinszteyn (18), Szlama 
Rubinszteyn (6), Icek Izrael (3) 

Karczmarz 6 5 Juda Leyzer (4), Abram Bursztyn (18), Joachim Lewi 
(18), Lewin Salomon (6), Chaja Rubinszteyn (18) 

__________ 
 
7 Zob. J. Mironczuk, Żydzi w okręgu bożniczym. 
8  Zachowano oryginalną pisownię imion i nazwisk, poprawiono jedynie błędne zapisy niektórych imion 

(np. „Haim”, „Hacek”, „Peyzak”). 
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Zawód Ogólna 
liczba 

Liczba 
Żydów

Żydzi: imię i nazwisko,  
wysokość podatku rocznego w zł 

Kamieniarz 1 - - 

Kowal 4 - - 

Krawiec 16 8 Abram Doype? (4), Mortek Berekson (3), Peysak 
Lewton (2), Judka Blumenfeld (2), Leyba Mest (2), 
Nosek Lewton (2), Jankiel Blum (2), Szmul Joszk (2) 

Kuśnierz  2 - - 

Kapelusznik 2 - - 

Kołodziej 2 - - 

Muzykant 1 - - 

Mydlarz 1 1 Chaim Perlamuter (2) 

Młynarz 2 - - 

Mularz 7 1 Abraham Mest (3) 

Olearz 2 1 Mosiek Pokorny (20) 

Piekarz 25 11 Leybka Grosman (4), Mosiek Herszek (4), Chaim 
Eyzenberg (4), Josk Spiro (4), Izrael Sapier (4), 
Szmul Segał (4), Mortek Spiro (4), Abraham Fiszner 
(4), Kisiel Krayka (4), Szymek Rubinszteyn (4), 
Baruch Wrona (1) 

Powroźnik  2 - - 

Przekupnica drobiu 1 - - 

Przekupnik drobiu 2 - - 

Przekupnik ryb 11 6 Szmul Śniader (1), Berek Mendel (1), Mosiek 
Rozenthal (1), Herszek Sokol (1), Majer Morthay (1), 
Zurek Markus (1) 

Rybak 3 - - 

Rzeźnik 17 3 Mortek Herszek (8), Leyba Chacek (8), Chaim 
Leyzer (8) 

Rzezak 1 1 Szmul Segał (2) 

Rymarz 3 - - 

Szynkarz 18 4 Lewin Salamon (90), Chaim Tykociner (90), Lewin 
Goldbrach (90), Leyba Chacek (90) 

Ślusarz 3 - - 

Szewc 23 - - 

Malarz 6 - - 
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Zawód Ogólna 
liczba 

Liczba 
Żydów

Żydzi: imię i nazwisko,  
wysokość podatku rocznego w zł 

Tracz 1 - - 

Tokarz 7 5 Abram Bursztyn (4), Nehemiasz Bernszteyn (4), 
Fiszel Bernszteyn (4), Rahm? Chacek (4), Szymek 
Bernszteyn (4) 

Tkacz  4 - - 

Tkaczka 6 - - 

Zegarmistrz 1 - - 

Waciarz 2 2 Mortek Fabier (1), Icek Grosman (1) 

Łącznie  236 72  
 
Źródło: AGAD, KRSW, sygn. 4443, s. 365-375, Lista imienna wszystkich Kupców i Karcz-

marzy oraz wszelkich Rzemieślników i Professyonalistów w Mieście Ostrołęce za-
mieszkałych do opłaty na rzecz Kassy Mieyskiey pociągnąć się mayących, sporzą-
dzona w Ostrołęce dn. 5 sierpnia 1830 r. 

 
Uwagi: – zachowano oryginalną pisownię imion i nazwisk, poprawiono jedynie błędne zapisy 

niektórych imion (np. „Haim”, „Hacek” „Peyzak”). 
 ? – niepewna czytelność nazwiska lub imienia. 
 
 

Summary 
Résumé concerns for jewish inhabitants in august work 1830 Ostrołęki, which 

(who) paid fees for for conduct of economic activity city ksy. Jews presented all 
representatives of crafts 30%, tradespeople and favor (services) especially it was 
represented branch of economy by them – mentioned numerously ostania. Introduce 
(present) data < give > and conclusions have been based on placed in work of table 1.  
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Radzieckie dokumenty o „Batalionach Śmierci  
Strzelców Kresowych” – podziemnej organizacji 
działającej w regionach białostockim i łomżyńskim  
w latach 1939–1941 
 

 
W s t ę p 
 
Wśród organizacji podziemnych działających w latach 1939–1941 w regionach 

białostockim i łomżyńskim w dokumentach NKWD wymieniane są organizacje 
polskie dotąd mało znane, o których w polskich dokumentach są zaledwie wzmianki 
lub w ogóle nie występują. Do takich organizacji należą niewątpliwie: „Batalio-
ny Śmierci Strzelców Kresowych”, występujące też pod skróconą nazwą „Bataliony 
Śmierci” i „Legia Podlaska”, występująca też pod nazwą „Legion Podlaski”. 

W polskich źródłach o „Batalionach Śmierci Strzelców Kresowych” godne 
uwagi są tylko dwie wzmianki. W meldunku organizacyjnym nr 37 z 21 listopada 
1940 r., przy omawianiu sytuacji w okręgu białostockim ZWZ, napisano:  

 
Poza SSS1 na tym terenie nie działają żadne poważne organizacje. Szczątki polskich or-
ganizacji niepodl[egłościowych] współpracują z nami. Są ślady organizacji białogwardyj-
skiej współpracującej z Gestapo i organizacji prowokacyjnej bolszewickiej mającej swoją 
siedzibę w Warszawie2.   

Natomiast w Meldunku organizacyjnym nr 63 z 1 kwietnia 1941 r. przy omawianiu 
radzieckich prób „skapowania sobie” niektórych działaczy polskich w Kownie i na 
__________ 
 
1 Kryptonim ZWZ. 
2 Armia Krajowa w dokumentach, t. I, Londyn 1970, s. 348. 
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Wołyniu oraz tworzeniu przez ZSRR konspiracji na terenie okupacji niemieckiej 
stwierdza się:  

 
Niemcy odwzajemniają się sowietom prowadząc na trenie okupacji sowieckiej podobną 
organizację, jak „Batalion Śmierci” pod dowództwem Konecznego […]. Konecz-
ny posługuje się w swej robocie wprowadzonymi w błąd Polakami, co stwarza poważne 
niebezpieczeństwo dla naszej roboty. Zlikwidowanie Kone-cznego jest trudne, bo prze-
bywa stale na terenie Gen.[eralnego] Gub.[ernatorstwa] pod ochroną Niemców3.  
Są też drobne wzmianki o „Batalionach Śmierci” w relacjach członków polskie-

go podziemia. Antoni Iglewski p.o. komendanta okręgu białostockiego ZWZ  
w relacji, omawiając akcję scaleniową w okręgu, stwierdza:  

 
Do końca lipca 1940 roku udało mi się wcielić do naszych szeregów kilkadziesiąt (około 
70) różnych grupek konspiracyjnych, zlikwidować szowinistyczną organizację rosyjską 
„Czornyj Orioł”, unieszkodliwić jej przywódcę płk. Szymczuka, zdekonspirować agenta 
Gestapo  Skonecznego (Konecznego), z którego ramienia zostały zorganizowane tzw. 
„Bataliony Śmierci Strzelców Kresowych” oraz rozbicie oddziału tychże „Batalionów”, 
który prowokacyjnie chciał uderzyć na garnizon w Hajnówce4.   

W innej relacji A. Iglewski ocenia, że była to mała organizacja o charakterze prowo-
kacyjnym, która w II połowie 1940 r. przestała odgrywać istotną rolę. Pisze nawet w 
relacji złożonej w Wojskowym Instytucie Historycznym, że za przerzut broni i li-
kwidację „Strzelców Kresowych” w sierpniu 1940 r, podczas pobytu w Warsza-
wie otrzymał z rąk Grota Roweckiego Order Virtuti Militari V klasy i Krzyż Wa-
lecznych. Inny działacz ZWZ-AK Janusz Domański w liście z 24 stycznia 1994 r do 
T. Strzembosza pisze:  

 
Dla mnie osobiście „Podlaskie Bataliony Śmierci” (pod taką nazwą też występowały w 
relacjach) to organizacja mityczna (kanapowa, koleżeńska, jak wiele ówczesnych regio-
nalnych) rozdmuchana w interesie i intencji miejscowych historyków. W załączeniu 
przedkładam Panu trzy ocalałe z pogromu ubowskiego relacje z terenu, gdzie rzekomo naro-
dziła się i działała organizacja (Brańsk, Ciechanowiec, Słonecznego w. bielskiego), pisane 
przez osoby ściśle związane z ruchem konspiracyjnym na tym terenie. Nie wspominają o 
„Podlaskich Batalionach Śmierci”. W swoich poszukiwaniach do Monografii Obwodu Bielsk 
Podlaski napotykałem na informacje o ruchu oporu pod okupacją sowiecką, ale zawsze w wą-
skich grupach społeczno zawodowych.5 

__________ 
 
3 Tamże, s. 491. 
4 Studium Polski Podziemnej w Londynie, sygn. B.I 3462, Antoni Iglewski, Wrocław 17 XI 

1967, maszynopis. 
5 Cyt. za: Opór wobec okupacji sowieckiej w Zachodniej Białorusi 1939–1941, w: Studia  

z dziejów okupacji sowieckiej (1939–1941). Obywatele polscy na kresach północno-wscho-
dnich pod okupacją sowiecką w latach 1939–1941, pod redakcją naukową Tomasza Strzem-
bosza, Warszawa 1997, s. 173–194 



Radzieckie dokumenty o „Batalionach Śmierci Strzelców Kresowych”…                251 
____________________________________________________________________________________________________________ 

W polskiej literaturze historycznej o „Batalionach Śmierci Strzelców Kreso-
wych” informacje są skąpe. Historycy borykają się zarówno z brakiem wiarygod-
nych źródeł o podziemiu pod radzieckim zaborem w latach 1939–1941, jak proble-
mami z wieloma problemami badawczymi, zadają więcej pytań niż są w stanie na 
nie odpowiedzieć. Jedynie w pracach Tomasza Strzembosza6 i Rafała Wnuka7 jest 
nieco szerszy opis rodowodu i działalności „Batalionów Śmierci”. Także w opraco-
waniach białoruskich historyków o polskim podziemiu w tzw. Zachodniej Białorusi 
w latach 1939-1941 są tylko nieliczne wzmianki o tej organizacji. Jak wynika z przy-
pisów, autorzy białoruscy, pomimo, że korzystali z archiwum NKWD (NKGB) ob.-
wodu białostockiego, gdzie są dokumenty o tej organizacji i skąd pochodzi część 
publikowanych dokumentów, to jednak w opracowaniach powołują się głównie na 
prace polskich historyków8. 

Udostępnione w ostatnich latach historykom radzieckie dokumenty jednoznacz-
nie wskazują, na co zwraca uwagę T. Strzembosz9, że była to, wbrew temu, co twier-
dzi się w relacjach, organizacja dość duża, nastawiona nie tylko na rozwój organiza-
cyjny, gromadzenie broni, lecz także prowadząca walkę zbrojną, w istotny sposób 
dotkliwą dla radzieckich władz.  

Wiele kontrowersji wzbudza nie tylko rodowód „Batalionów Śmierci Strzelców 
Kresowych”, lecz także dane biograficzne jej głównego organizatora Koniecznego. 
W publikacjach i wspomnieniach znajdujemy różne, niekiedy wzajemnie sprzeczne 
informacje o nim. Nie ma zgodności nawet, jakie miał imię i nazwisko, czy był 
agentem Gestapo czy Abwehry itd.? Niezbędne są więc i w tej kwestii dalsze bada-
nia archiwalne. 

Publikując radzieckie dokumenty o „Batalionach Śmierci Strzelców Kreso-
wych” mało znanej i kontrowersyjnie ocenianej w literaturze historycznej organiza-
cji podziemnej - autor ma nadzieję, że przysłużą się one dalszym badaniom nad opo-
rem wobec radzieckiego zaborcy oraz sprzyjać będą dyskusjom i sporom, które 
wzbogacą naszą wiedzę o sytuacji w regionach białostockim i łomżyńskim w latach 
1939-1941, o postawach ludności, o czynnym i biernym oporze wobec sowietyzacji  
i rusyfikacji, a także wzbogacą naszą wiedzę o omawianej organizacji. 

Dokumenty publikuję we własnym przekładzie na język polski z oryginalnych 
tekstów w języku rosyjskim. Jedynie dokumenty 7, 8, 10, 14, 18 i 19 były już publi-
kowane w polskim przekładzie. W dokumentach zachowano występujące w orygi-
nałach akapity, pisownię nazw i skróty, rozwinięcie, których podaję w poniższym 
wykazie skrótów. 
__________ 
 
6 Tamże, s. 173–194 
7 Patrz: Za pierwszego Sowieta. Polska konspiracja na Kresach Wschodnich II Rzeczypospoli-

tej (wrzesień 1939 – czerwiec 1941), Warszawa 2007, s. 235–254. 
8 Por. Polskoje podpolie na tierritorii zapadnych obłastiej Biełorussii (1939–1954). Monogra-

fia, Grodno 2004. 
9 T. Strzembosz, Opór wobec okupacji sowieckiej…, s. 194. 
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Wykaz mniej znanych skrótów występujących w dokumentach. 
b.   – były 
br.   – bieżącego roku 
BSRR   – Białoruska Socjalistyczna Republika Radziecka 
CA FSB FR  – Centralne Archiwum Federalnej Służby Bezpieczeństwa  

   Federacji Rosyjskiej 
GUGB (ros.)  – Główny Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego 
k.   – karta 
KC   – komitet centralny 
m.   – miasto 
NARB   – Narodowe Archiwum Republiki Białoruś 
NKGB (ros.)  – Ludowy Komisariat Bezpieczeństwa Państwowego 
Obkom (ros.)  – komitet obwodowy 
PAOSOG  – Państwowe Archiwum Organizacji Społecznych  

  Obwodu Grodzieńskiego 
p.o.   – pełniący obowiązki. 
POW   – Polska Organizacja Wojskowa 
RKL   – Rada Komisarzy Ludowych (rząd) 
RKM (ros.)  – Robotniczo-Chłopska Milicja 
RW   – rejonowy wydział (oddział) 
s.   – syn 
st.   – starszy 
SPO (ros.)  – Tajny Oddział Polityczny 
spr.   – sprawa 
t.   – teczka 
tow.   – towarzysz 
UGB (ros.)  – Zarząd Bezpieczeństwa Państwowego 
UNKGB (ros.)  – Zarząd Ludowego Komisariatu Bezpieczeństwa  

   Państwowego 
UNKWD (ros.)  – Zarząd Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych. 
URKM (ros.)  – Zarząd Milicji Robotniczo-Chłopskiej 
WKP(b)(ros.) – Wszechzwiązkowa Komunistyczna Partia (bolszewików) 
wpł.   – wpłynęło 
wyk.   – wykonał 
zesp.   – zespół 
ZSRR   – Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich 
ZWZ   – Związek Walki Zbrojnej 
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D o k u m e n t y 
 

Dokument 1 
1940 czerwiec (po 16), Białystok, – Komunikat Oddziału Drogowego RKM NKWD 

białostockiego węzła kolejowego o działalności zbrojnej polskiego podziemia. 
 

Ściśle tajne 
DO SEKRETARZA KOMITETU 
MIEJSKIEGO KP(b)B10 
miasto Białystok 

 
Komunikat o zarejestrowanych wydarzeniach w Oddziale Drogowym RKM 

NKWD białostockiego węzła kolejowego w okresie 15–16 czerwca 1940 r. 
ZBROJNE BANDYCKIE ZGRUPOWANIE: 15 czerwca 1940 r., około godz. 

13.00, przy obchodzie linii kolejowej na odcinku Racibory – Szepietowo pełnomocnik 
punktu operacyjnego w Czyżewie sierżant milicji SOKOŁOW i pomocnik pełnomocni-
ka tego punktu operacyjnego RKM sierżant milicji JAKUBOWICZ 5 km przed stacją 
Szepietowo zauważył 2-ch obywateli leżących na krawędzi torowiska linii kolejowej.  
W czasie sprawdzania dokumentów jeden z nich zaczął strzelać, w wyniku, czego zabity 
został operacyjny pełnomocnik sierżant milicji SOKOŁÓW i ranny operacyjny pełno-
mocnik sierżant milicji JAKUBOWICZ. U pierwszego odebrano broń, a dokumenty  
u obu. Bandyci ukryli się. 

 Podjęto środki wyjaśniające. W celu likwidacji grupy bandyckiej wyjechała 
grupa operacyjna Wydziału Drogowego RKM. 

(…)11 
Zast[ępca] Naczelnika] Oddziału Drogowego RKM 

NKWD 
białostockiego węzła kolejowego 

Młodszy sierżant milicji (podpis) (JEŁSUKOW) 
Nacz[elnik] l Wydz[iału] Oddziału Drogowe-

go białostockiego węzła kolejowego 
Młodszy sierżant milicji (podpis) (MAKSIMOW) 

 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: POSOG w Grodnie,zesp.6195,spr.1. t. 90, k. 252–253. 
Druk: Michał Gnatowski, Niepokorna Białostocczyzna. Opór społeczny i polskie 

podziemie niepodległościowe w regionie białostockim w latach 1939–1941  
w radzieckich źródłach, Białystok 2001, s.165–166. 

__________ 
 
10 Wielkie litery oryginału. 
11 Opuszczony fragment komunikatu nie dotyczy omawianych spraw. 
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Dokument 2 
1940 lipiec 6, Białystok, – Meldunek specjalny naczelnika milicji obwodu biało-

stockiego o aresztowaniu w rejonie łapskim członków zbrojnej grupy polskiego pod-
ziemia. 

ŚCIŚLE TAJNE12 
Sekretarzowi Białostockiego Obkomu  
Partii tow. IGAJEWOWI 
MELDUNEK SPECJALNY 
o zatrzymaniu na terenie rejonu łapskiego 
uzbrojonych bandytów 
DWORAKOWSKIEGO I GĄSOWSKIEGO 

  
W rezultacie agenturalno-operacyjnych działań, związanych z poszukiwaniami 

ukrywającej się bandy na terenach rejonów łapskiego, brańskiego, czyżewskiego, 
ciechanowieckiego i zambrowskiego, ustalono, że głównymi figurantami są PU-
GACZ I DWORAKOWSKI, którzy 13 maja br. dokonali zabójstwa posterunkowe-
go pełnomocnika RW Milicji w Brańsku tow. JARMUŁOWICZA, 24 czerwca br. 
zabili pełnomocnika RW Milicji w Łapach KIEŁBASĘ i szereg innych zabójstw  
o terrorystycznym charakterze. 

Oprócz operacyjnych działań, prowadzonych przez specjalną grupę operacyjną 
pracowników UGB NKWD i OUR KRKM pod kierownictwem Zast.[ępcy] Naczel-
nika 3 Oddziału UGB UNKWD - lejtenanta bezpieczeństwa państwowego tow.  
SIENTJULEWA, poszukiwania prowadzili także pracownicy operacyjni RW Milicji 
w Łapach, którzy zwerbowali specjalnego informatora „Wołkowa” i zlecili mu kon-
kretne zadanie. Od niego 2 lipca [1940 r.] otrzymali agenturalny meldunek o miejscu 
pobytu poszukiwanych bandytów. Czterech z nich było w pobliżu wsi Liza Nowa, 
rejonu łapskiego, leżącej niedaleko od piekutowskiej rady wiejskiej, rejonu brań-
skiego. Bandyci planowali wykonanie szeregu akcji terrorystycznych. 

Na podstawie wspomnianego agenturalnego meldunku Naczelnik RW Milicji  
w Łapach tow. KOZAK polecił operacyjnemu pełnomocnikowi RW Milicji 
tow. BORODNI wziąć 7 milicjantów i urządzić zasadzkę koło wsi Liza Nowa, co 
operacyjny pełnomocnik tow. BORODNIA szybko spełnił, urządzając na polu  
w życie zasadzkę. W dniu 4 lipca br. na urządzoną zasadzkę natknęło się dwóch 
bandytów, zostali oni schwytani, zanim zdążyli stawić zbrojny opór. Byli uzbrojeni 
w pistolety typu „Parabellum”i polski „Colt”, z 50 szt. amunicji i 2 granatami  
z wkręconymi zapalnikami. Dostarczono ich do RW Milicji w Łapach a następnie 
skierowano do Oddziału Dochodzeniowego Zarządu Obwodowego Milicji (w Bia-
łymstoku), gdzie są i obecnie. 

 Zatrzymanymi okazali się: 
__________ 
 
12 Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 



Radzieckie dokumenty o „Batalionach Śmierci Strzelców Kresowych”…                255 
____________________________________________________________________________________________________________ 

1. DWORAKOWSKI Stanisław, syn Bartłomieja, urodzony w 1914 r., narodowości 
polskiej, urodzony we wsi Brzozowo-Stare, brzozowskiej rady wiejskiej, rejonu łapskie-
go, kawaler z bogatej rodziny wiejskiej, bez określonego zawodu, zatrudnienia i miejsca 
zamieszkania, osądzony w byłej Polsce na 12 lat więzienia w 1936 r. za zabójstwo. 

2. GĄSOWSKI Paweł, syn Władysława, urodzony w 1911 r., narodowości pol-
skiej, urodzony we wsi Łożnie, piekutowskiej rady wiejskiej, rejonu brańskie-
go, kawaler, z rodziny kułackiej, bez określonych zajęć, zawodu i miejsca zamiesz-
kania. Nie ustalono czy był sądzony. Miał na uzbrojeniu pistolet „polski Colt  
(9 mm)” z amunicją, 2 magazynki, 25 szt. naboi i polski granat. 

 W czasie wstępnych przesłuchań nie przyznali się do przynależności do bandy i do 
dokonania akcji terrorystycznych, a posiadanie broni wyjaśniali, że znaleźli ją w lesie. 

 Dalsze działania, zmierzające do wykrycia pozostałych uczestników ban-
dyckiego zgrupowania i przesłuchania zatrzymanych, trwają. O rezultatach poinfor-
mujemy dodatkowo. 

Nr 3068 
„6” lipca 194013 
m. Białystok 
NACZ[ELNIK] URKM NKWD BSRR obwodu 
białostockiego  
Lejtnant milicji (podpis) (KOROBOW) 

  
Z lewej strony na górze napisana ukosem odręczna adnotacja: „Specjalny sek-

tor”, podkreślone i podpis nieczytelny. 
Z prawej strony: „Wpł. Nr 1371”.  
 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOSOG w Grodnie, zesp. 6195, spr. l, t. 90, k. 282 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 188–189.  

 
 

Dokument 3 
1940 lipiec 9,Białystok, – Meldunek uzupełniający naczelnika milicji obwodu 

białostockiego o wynikach śledztwa aresztowanych w rejonie łapskim członków 
zbrojnej grupy polskiego podziemia. 

 Do Sekretarza Białostockiego 
Obkomu KP(b) B 
 tow. IGAJEWA14 

 
__________ 
 
13 Numer i data wpisane odręcznie. 
14 Wielkie litery oryginału 
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W uzupełnieniu meldunku specjalnego z 7 [lipca] b.r., nr 306815 informuję, że  
w wyniku prowadzonych przesłuchań zatrzymanych 4.07. b.r. : na terenie rejonu łap-
skiego bandytów DWORAKOWSKIEGO i GĄSOWSKIEGO ustalono, że wymie-
niona banda dysponuje bronią ostrą i białą, w tym ciężkim karabinem maszynowym, 
przechowywanym w studni w lesie w pobliżu wsi Łupianka, rejonu łapskiego, rodzin-
nej wsi bandyty GĄSOWSKIEGO. 6.07. b.r. wyjechaliśmy na to miejsce wraz  
z oskarżonym GĄSOWSKIM i na podstawie jego wskazówek został znaleziony, ukry-
ty w wodzie w leśnej studni, w pełni sprawny ciężki karabin maszynowy ty-
pu „Hotchiss”, skrzynkę z przyborami: taśma, pudełko ze smarem. Brak było nato-
miast podstawy karabinu maszynowego, lecz to nie pozbawiało go bojowych zalet, był 
ponadto dobrze zakonserwowany i pomimo, że leżał w wodzie nie było na nim nawet 
śladów rdzy. Oprócz karabinu maszynowego znaleziono 3 polskie klingi owinięte  
w skórę, 2 polskie karabiny, l francuski karabin, w magazynkach, których była amu-
nicja. 

Swojego aktywnego udziału w bandzie DWORAKOWSKI i GĄSOWSKI nie 
negowali, przyznali się do zabójstwa w nocy z 13 na 14 czerwca br. aktywisty ze 
wsi Chodyszewo, rejonu brańskiego ob. MYSKOWSKIEGO, nie przyznają się na-
tomiast do zabójstwa posterunkowego pełnomocnika RW Milicji w Brańsku  
JARMULOWICZA, pełnomocnika RW Milicji w Łapach KIEŁBASY oraz zranie-
nia pełnomocnika ANDRZEJCZUKA i pełnomocnika milicji kolejowej  SOKO-
ŁOWA. Zranienie pomocnika operacyjnego pełnomocnika milicji Jakubowicza jest 
oczywiste w świetle zgromadzonych materiałów w tej sprawie. 

W związku z tym, że DWORAKOWSKI i GĄSOWSKI są uczestnikami terrory-
stycznej organizacji, przeprowadzającej operacje na terenach kilku rejonów obwodu 
białostockiego, zdecydowano przekazać ich do dyspozycji Zast[ępcy] Naczelni-
ka UNKWD, komisarza pułkowego tow.BIELCZENKI. 6 lipca br. przekazano ich wraz 
z materiałami agenturalno-śledczymi i dowodami rzeczowymi do wydziału do walki  
z bandytyzmem, przy 3-m Oddziale UGB UNKWD obwodu białostockiego BSRR. 

 Załączniki : zdjęcie odebranej broni 
 Nacz.[elnik] URKM NKWD BSRR  
obwodu białostockiego 
lejtnant milicji (podpis) (KOROBOW) 
Nacz.[elnik] Wydziału Kryminalnego  
lejtnant milicji (podpis) (BIRULA) 

 Na górze dokumentu z lewej strony nagłówkowa pieczątka następującej treści: 
MKWD BSRR, ZARZĄD NKWD obwodu białostockiego, Zarząd Robotniczo-
chłopskiej Milicji, 9 VII 1940 r., Nr 4019, m. Białystok, BSRR (data i nr wpisane 
odręcznie) 

 
__________ 
 
15 Meldunek ten nosi datę 6 lipca. Por. dokument 2. 



Radzieckie dokumenty o „Batalionach Śmierci Strzelców Kresowych”…                257 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Z lewej strony dokumentu pionowo wpisana adnotacja kancelaryjna: „Wpł. Nr 
811, 10 VII 40” i niżej na lewym marginesie ukosem napis: „Sektor specjalny” 
(podkreślone i podpis nieczytelny) 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: POSOG w Grodnie, zesp. 6195, spr. 1. t. 90, k. 332. 
 Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 188–189. 
 

Dokument 4 
1940 lipiec 27, Mińsk, – Fragment informacji ludowego komisarza spraw we-

wnętrznych BSRR o organizacjach powstańczych zlikwidowanych w zachodnich 
obwodach BSRR. 

[ … ]16 
Organizacja „Batalion Śmierci”. Liczyła 19 członków. Działała w pow. wyso-

komazowieckim. Zbudowana była na zasadach obowiązujących w wojsku polskim. 
Powstała z inicjatywy wileńskiego sztabu p[powstańczego]. Wykryta w kwietniu 
1940 r. 

[ … ]  
Naczelnik 2 Wydziału UGB NKWD 
 BSRR 
 (KRUPIENIN) (podpis) 

Oryginał maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21. t. 2078, k. 147. 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 211. 

  
Dokument 5 

1940 sierpień 12, Mińsk, – Uzupełnienie do raportu Nr 1–4184 z 20 VII 1940 
roku o organizacji powstańczej „Batalion Śmierci”. 

 DO SEKRETARZA KC KP(b)B 
 towarzysza PONOMARENKI 17 
 MIŃSK  

 
W uzupełnieniu do raportu Nr 1–4184 z 20 VII 1940 roku informuję: 
Z agenturalno-śledczych materiałów w sprawie wykrytej i zlikwidowanej w ob-

wodzie białostockim kontrrewolucyjnej powstańczej organizacji „Batalion Śmierci” 
uzyskaliśmy informację, że KOZŁOWSKI Feliks syn Karola, urodzony w 1914 
roku, narodowości polskiej, mieszkaniec wsi Juszki, rejonu brańskiego, pracujący, 
jako zootechnik w Rejonowym Zarządzie Rolnictwa, jest kierownikiem „piątki”, 
kontrrewolucyjnej powstańczej organizacji „Batalion Śmierci”. 
__________ 
 
16 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
17 Wielkie litery oryginału. 
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W celu zachowania w tajemnicy agenturalno-śledczych materiałów, 1 sierp-

nia br. KOZŁOWSKI został przez nas potajemnie zatrzymany i dowieziony do RW 
NKWD w Brańsku. 

Na przesłuchaniu KOZŁOWSKI F.K. przyznał się, że jest kierownikiem „piąt-
ki” powstańczej organizacji „Batalion Śmierci”, do której zwerbował go podchorąży 
b[yłego] wojska polskiego GOŁASZEWSKI Stanisław komendant tej organizacji  
w rejonie brańskim i zaufany człowiek komendanta „Batalionu Śmierci” STĘPNIA. 

Oprócz tego KOZŁOWSKI wymienił znanych mu członków powstańczej organi-
zacji „Batalion Śmierci”, w tym 2-ch członków osobiście przez niego zwerbowanych. 

W zakończeniu KOZŁOWSKI oświadczył, że w miesiącu lipcu b.r. w jego domu 
często ukrywał się GOŁASZEWSKI z podporucznikiem b[yłego] wojska polskiego 
(nazwisko nieznane) komendantem powstańczej organizacji rejonu bielskiego. 

Ostatni raz byli u niego w okresie od 28 do 31 lipca br. i wyszli według ich 
oświadczenia na wizytacje „swoich rejonów” z nadzieją, że wrócą do KOZŁOW-
SKIEGO 4 sierpnia br. 

Na podstawie jego zeznań odebrano broń należącą do kontrrewolucyjnej po-
wstańczej organizacji w liczbie 2-ch pistoletów systemu „brauning” i 20 magazyn-
ków naboi do nich. 

W celu schwytania GOŁASZEWSKIEGO i in[nych] kierowników powstańczej or-
ganizacji „Batalion Śmierci”, obok innych przedsięwzięć, zwerbowany został KO-
ZŁOWSKI, któremu dano zadanie zdobyć zaufanie GOŁASZEWSKIEGO i od niego 
uzyskać informacje o miejscu pobytu sztabu „Batalionu Śmierci” w celu jego likwidacji. 

 O wynikach poinformuję. 
 LUDOWY KOMISARZ SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH BSRR 
 ( Ł. CANAWA) (podpis) 
12 sierpień 1940 roku 
 Nr 1/482618 
 M i ń s k 
2 Oddział UGB NKWD 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2078, k.188–190. 

  
Dokument 6 

1940 wrzesień 17, Brańsk, – Fragment informacji Rejonowego Wydziału NKWD 
w Brańsku o sytuacji społeczno-politycznej w rejonie. 

[ … ]19 
__________ 
 
18 Dzień i numer wpisane odręcznie. 
19 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
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Na podstawie materiałów agenturalnych i materiałów śledztwa ustalono, że kie-
rowniczym jądrem formacji powstańczych jest starszyzna byłego wojska polskiego i 
aktywni narodowcy. Z akt sprawy agenturalnej „Patrioci” wynika, że wszyscy wy-
stępujący w niej komendanci placówek organizacji powstańczej „BATALION 
ŚMIER” byli w przeszłości aktywnymi narodowcami. Spośród 20 osób wymienio-
nych w sprawie - 14 osób narodowcy. 

[ … ]  
 NACZELNIK BRAŃSKIEGO RW NKWD 
 SIERŻANT BEZPIECZEŃSTWA 
 PAŃSTWOWEGO 
 (ATLIWANKIN ) (podpis) 

 Oryginał, maszynopis. 
 Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2060, k.12. 
 Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 279. 

  
 

Dokument 7 
1940 grudzień 9, Mińsk, – Fragment raportu ludowego komisarza spraw we-

wnętrznych BSRR o polskich organizacjach bandycko-terrorystycznych na obsza-
rach Białorusi. 

[ … ] 20  
2. Grupa bandycka porucznika byłego wojska polskiego BRZOZOWSKIEGO, 

składająca się z ukrywających się uczestników likwidowanej organizacji „Batalion 
Śmierci”. W skład bandy wchodzi 11 osób, operujących na terenach rejonu łapskie-
go, obwodu białostockiego. 

W rejonach działania grup bandyckich prowadzone są intensywne działania 
agenturalno-operacyjne w celu likwidacji bandytyzmu. 

LUDOWY KOMISARZ SPRAW  
WEWNĘTRZNYCH ZSRR Ł CANAWA (podpis) 
„ 921„ grudzień 1940 r. 
Nr 2/8828 
 M. Mińsk – ZSRR 
WYSŁANO: 
Egz. Nr 1 – towarzyszowi BERII 
Nr 2 – towarzyszowi PONOMARENCE 
Nr 3 – w aktach sekr[etariatu] 3 Oddziału 
Nr 4 – w aktach wydziału 

Oryginał, maszynopis 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2081, k. 80. 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 347. 
__________ 
 
20 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
21 Dzień wpisany odręcznie. 
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Dokument 8 
1940 grudzień 17, Moskwa, – Fragment protokołu przesłuchania Komendanta 

Okręgu Białostockiego ZWZ Józefa Spychalskiego przez śledczych NKWD. 
 [ …]22 
 
Pytanie:, Jakie działania prowadziliście podczas pobytu w Warszawie? 
Odpowiedź: Żadnych konkretnych zadań w Warszawie nie miałem, ponie-

waż przygotowywano mnie do przerzucenia do Związku Radzieckiego w celu pro-
wadzenia nielegalnej działalności. W październiku 1940 roku zapadła ostateczna 
decyzja w sprawie mojego wyjazdu i otrzymałem przepisane na jedwabiu zaświad-
czenie na nazwisko Maciej SAMURA, że mianowano mnie komendantem polskiej 
organizacji wojskowej w obszarze białostockim, na miejsce „Nieczui”. Zaświadcze-
nie było podpisane pseudonimem ROW ECKIEGO – „Rakoń”. 

Pytanie:, Kim jest „Nieczuja”? 
Odpowiedź: „Nieczuja” to pseudonim szefa organizacji białostockiej, którego 

miałem zastąpić. Z „Nieczują skontaktował mnie ROWECKI w następujących oko-
licznościach. 

Mniej więcej we wrześniu 1940 roku zostałem wezwany do centralnego sztabu 
kierownictwa w Warszawie, żeby poznać się z „Nieczują”, który w tym czasie przy-
jechał nielegalnie do Warszawy z raportem o stanie działalności organizacji biało-
stockiej. Podczas spotkania ze mną „Nieczuja” w obecności ROWECKIEGO  opo-
wiedział o przeprowadzonych przez siebie działaniach w województwie białostoc-
kim i krótko opowiedział o tym jak się mają sprawy w jego organizacji. Powiedział 
wtedy, że jego organizacja liczy kilka tysięcy osób i że zewidencjonowano bardzo 
dużą ilość broni schowanej przez poszczególnych członków organizacji. 

Pytanie: W związku, z czym „Nieczuja” został odsunięty od kierowania niele-
galną organizacją w okręgu białostockim? 

Odpowiedź: Jak wywnioskowałem ze słów ROWECKIEGO, mianowanie mnie 
komendantem obszaru białostockiego i zwolnienie z tej funkcji dawnego przywódcy 
„Nieczui”, odbyło się z następujących przyczyn: 

 1. Moje dalsze przebywanie na terytorium niemieckim było niemożliwe ze  
względu na to, że poszukiwały mnie władze niemieckie. 

 2. „Nieczuja”, nie mając odpowiedniego przygotowania wojskowego (był on 
sierżantem wojska polskiego), nie mógł zapewnić przekształcenia organizacji na 
sposób wojskowy. 

 3. W centralnym sztabie kierownictwa wiedziano o tym, że w województwie 
białostockim pojawiły się nielegalne organizacje polskie pracujące dla Niemców,  
w tym organizacja „Batalion Śmierci” kierowana z Warszawy przez KONIECZ-
__________ 
 
22 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
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NEGO. „Nieczui” nie udało się spowodować ich likwidacji i dlatego jednym z mo-
ich zadań w obszarze białostockim było przyłączenie tych organizacji do „ZWZ”, 
albo spowodowanie ich rozwiązania. 

 Pytanie: Zeznaliście, że ludność polska Generalnego Gubernatorstwa była usto-
sunkowana bardzo wrogo do Niemców. Czym zatem można wytłumaczyć, że 
Niemcom udało się utworzyć polskie organizacje wykonujące ich zadania? 

 Odpowiedź: Trudno mi to wytłumaczyć, dlatego że nie spotykałem się osobiście 
z takimi Polakami i nie miałem możliwości poznania ich poglądów. Jestem przeko-
nany, że ci ludzie pracują dla Niemców wyłącznie za pieniądze. 

 Pytanie: Czy zdarzały się wpadki w organizacji? 
 Odpowiedź: Były aresztowania poszczególnych członków organizacji, ale 

areszty te miały przypadkowy charakter. O faktach wpadki jakiegokolwiek ogniwa 
naszej organizacji nic mi nie wiadomo. 

 Pytanie: Kto spośród członków należących do kierownictwa organizacji 
„ZWZ” w Warszawie ma powiązania z Niemcami? 

 Odpowiedź: Wykluczam to. Jestem pewien, że uczciwy Polak nie może współpra-
cować z Niemcami. A kierownictwo „ZWZ” w Warszawie, o ile mi wiadomo, składa się 
z polskich patriotów i nie mam absolutnie żadnych podstaw, żeby im nie ufać. 

 Pytanie: Powiedzcie konkretnie, jakie zadania powierzył wam ROWECKI  wy-
syłając was, żebyście prowadzili nielegalną działalność w ZSRR? 

 Odpowiedź: Przed moim wyjazdem z Warszawy podczas rozmowy ROWE-
CK1 powierzył mi jako komendantowi organizacji w obszarze białostockim nastę-
pujące zadania: 

 1. Utworzyć silną nielegalną organizację wojskową w okręgach białostockim, 
nowogródzkim i brzeskim oraz 

 2. Jak zeznawałem już wcześniej – zlikwidować niemieckie wpływy na Pola-
ków; w tym celu miałem ujawnić wszystkie polskie nielegalne organizacje pracujące 
dla Niemców działające na terytorium województwa białostockiego. Wśród człon-
ków tych organizacji przeprowadzić akcje uświadamiające, mające na celu oderwa-
nie szeregowych członków od ich kierownictwa, a tych, którzy okażą się prawdzi-
wymi Polakami i wyrażą chęć dalszej pracy, przyłączyć do siebie; zaś przywódców 
tych organizacji usunąć z terenu okręgu białostockiego. 

 W przypadku, gdyby wpływy niemieckie w organizacjach polskich dzia-
łających równolegle z „ZWZ” okazały się silne, i niemożliwe byłoby ich prze-
kształcenie w duchu instrukcji, otrzymałem od ROWECK1EGO polecenie, by nie 
ruszać tych organizacji, tylko czekać na jego dyspozycje. 

 Do pomocy w [prowadzeniu] nielegalnej działalności w okręgu białostoc-
kim ROWECKI przydzielił mi, jako pomocników 2 kapitanów b[yłego] wojska 
polskiego noszących pseudonimy „Janusz” i „Mściwoj”. Ich nazwisk nie znam. 
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 Pytanie: Kiedy i w którym miejscu dokonaliście nielegalnego przejścia przez 
granicę sowiecko-niemiecką? 

 Odpowiedź: Do przejścia granicy sowiecko-niemieckiej przydzielono nam  
w Warszawie przewodnika (pseudonim „Jan”), który dobrze znał teren obwodu 
białostockiego. Z jego pomocą 27 października br. w rejonie Ostrowi Mazowieckiej 
razem ze swoimi pomocnikami przeszedłem granicę Związku Radzieckiego i nie 
zostałem przez nikogo zatrzymany. 

 Pytanie:, Z kim nawiązaliście kontakt po przybyciu na terytorium ZSRR? 
 Odpowiedź: Po przejściu granicy sowiecko-niemieckiej poszliśmy, zgodnie  

z wcześniej ustalonym planem, do rejonu zambrowskiego, żeby nawiązać tam kon-
takt z przywódcą nielegalnej organizacji białostockiej „Nieczują”. 

 29 albo 30 października w jednym z chutorów w rejonie zambrowskim (nazwy 
chutoru nie znam) przez przewodnika „Jana” skontaktowałem się z „Nieczują”, 
przekazałem mu posiadane przez siebie pełnomocnictwa i krótko opowiedziałem  
o zadaniach, które powierzył mi ROWECKI. 

 Pytanie:, Jakie antysowieckie działania prowadziliście na terytorium ZSRR? 
 Odpowiedź: Żeby wykonać powierzone mi przez ROWECKIEGO zadania, po-

stanowiłem utworzyć sztab kierownictwa organizacji obszaru w mieście Białym-
stoku albo w Grodnie, sądząc, że kierowanie organizacjami z tych miast będzie ła-
twiejsze niż ze wsi. 

 W związku z tym poleciłem kapitanowi „Mściwojowi”23 wyjazd do miasta Bia-
łegostoku, a kapitanowi „Januszowi” – do mias[ta] Grodno i znalezienie tam odpo-
wiednich mieszkań dla nas i dla sztabu organizacji. Kontakty w tych miastach 
dał im „Nieczuja”, który miał w tych miastach swoich ludzi. 

 Po krótkim raporcie o sytuacji w organizacji, który złożył mi „Nieczuja” posta-
nowiłem razem z nim objechać wszystkie powiatowe organizacje okręgu białostoc-
kiego, skontaktować się z komendantami powiatowymi i osobiście zapoznać się ze 
stanem organizacji w tych powiatach. Zdążyłem skontaktować się tylko z komen-
dantem organizacji łomżyńskiej „Jackowskim” i wysokomazowieckiej „Bosym”, 
ponieważ 18 listopada we wsi Morusy zostałem aresztowany razem z „Nieczują”. 

 Pytanie:, Co konkretnie powiedział wam o stanie organizacji „Nieczuja”. 
 Odpowiedź: „Nieczuja” powiedział mi, że organizacja liczy kilka tysięcy (dok-

ładnej liczby mi nie podał, ponieważ umówiliśmy się, że razem objedziemy  wszyst-
kie powiaty, i będę miał możliwość sam osobiście porozmawiać z każdym z komen-
dantów powiatowych). Organizacja okręgowa podzielona była na 8 powiatów, 
zgodnie z zasadą podziału terytorialnego b[yłego] województwa białostockiego. 
Z tego, co mówił „Nieczuja” w 5 z 8 powiatów działali powiatowi komendanci 

__________ 
 
23 Pomyłka; chodzi o kpt. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław” 



Radzieckie dokumenty o „Batalionach Śmierci Strzelców Kresowych”…                263 
____________________________________________________________________________________________________________ 

utrzymujący z nim bezpośredni kontakt. Podał mi ich pseudonimy, ale teraz pamię-
tam tylko „Jackowskiego” i „Bosego”, z którymi spotkałem się osobiście. 

 Pytanie:, W jaki sposób skontaktowaliście się z „Jackowskim” i „Bosym”? 
 Odpowiedź: Jak zeznałem już wcześniej, poleciłem „Nieczui”, żeby skonał mnie 

ze wszystkimi komendantami powiatowymi. Zaczęliśmy od komendanta powiatu 
łomżyńskiego „Jackowskiego”, na spotkanie, z którym „Nieczuja”  zawiózł mnie do 
chutoru w pobliżu wsi Kulesze. „Jackowski” powiadomił mnie, że formowanie powia-
tu nie zostało jeszcze przez niego zakończone Jednak z tego co mówił, organizacja 
liczyła kilkaset osób. Dokładnej liczby „Jackowski” nie podał, ponieważ, jak powie-
dział, nie dostał on jeszcze pełnych danych od komendantów gmin. 

 Spotkanie z „Bosym” również za pośrednictwem „Nieczui” odbyło się w pobli-
żu wsi Kulesze. „Bosy” powiedział mi, że do organizacji należy około 300 osób. 

 Pytanie: Czy organizacje te miały broń? 
 Odpowiedź: Składając raporty dotyczące stanu organizacji „Jackowski” i „Bo-

sy” podali mi liczbę broni. Ale w chwili obecnej nie umiem podać dokładnych liczb. 
Pamiętam, że „Jackowski” miał 300–400 karabinów, a „Bosy” trochę mniej. 

 Pytanie:, Z jakimi jeszcze komendantami powiatowymi skontaktowaliście się 
osobiście? 

 Odpowiedź: Z pozostałymi komendantami powiatowymi nie zdążyłem się  
skontaktować [w związku] z moim aresztowaniem. 

 Pytanie: Zeznaliście wcześniej, że na terytorium obwodu białostockiego istnieje 
polska nielegalna organizacja „Batalion Śmierci”, działająca zgodnie z poleceniami 
Niemców. Opowiedzcie, co wiecie na temat tej organizacji? 

 Odpowiedź: Po raz pierwszy o organizacji tej usłyszałem od pułkownika  
ROWECKIEGO przed moim wyjazdem do Związku Radzieckiego. Po przejściu na 
terytorium radzieckie dowiedziałem się od „Nieczui” o tym, że taka organizacja rze-
czywiście istnieje, że na jej czele stoi grupa składająca się z 5 osób. Bardziej szcze-
gółowo „Nieczuja” nie opowiadał mi o tym. 

 [ … ] 
 Protokół został zapisany z moich słów prawidłowo i przeczytany przeze mnie 

osobiście. 
 ( _ ) SPYCHALSKI 
 Przesłuchał: Zsat[ępca] nacz[elnika] 
3 Wydz[iału] 2 Oddziału GUB 
 NKWD 
 St. lejtnant  
bezpieczeństwa państwowego (-) 
 MAZUR 

 Oryginał, maszynopis. 
 Źródło: CA FSB FR, Nr R–32612, k. 24–44. 
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 Druk: Polskie podziemie na terenach Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi  
w latach 1939–1941, Warszawa–Moskwa 2001, s. 1071–1083 
  
  

Dokument 9 
 1940 grudzień 17, Moskwa, – Fragment protokołu przesłuchania przez funkcjo-

nariuszy NKWD Komendanta Okręgu Białostockiego ZWZ Antoniego Igły-Iglew-
skiego 

[ …]24 
 
 Pytanie:, Jakie informacje dotyczące stanu organizacji uzyskaliście w War-

szawie?  
 Odpowiedź: Podczas rozmów z kierownictwem sztabu organizacji żadnych 

ważnych informacji nie udało mi się uzyskać. Wszyscy oni (spotykałem się z każ-
dym z nich na osobności i tylko podczas ostatniego spotkania u GRABICY byli 
wszyscy) bardziej wypytywali mnie, przy czym każdy wypytywał o jakąś jedną 
konkretną linię działalności.  

 Na podstawie tego doszedłem do wniosku, że każdy z nich kieruje jakimś od-
działem sztabu. I tak, BUTREM wypytywał o organizację łączności, a KNAPIK  
o działalność wywiadu. GRABICA interesował się wszystkimi sprawami.  

 Zgodnie ze słowami kierownictwa sztabu, organizacja „ZWZ” w chwili obec-
nej nosi nazwę „Samopomoc Społeczna”, przy czym zmiana nazwy, jak mi  wyja-
śnili, związana jest ze zmianą zadań stojących obecnie przed organizacją. 

 Jak mówił GRABICA, jeśli wcześniej na pierwszym miejscu stawiano zadanie 
przygotowania zbrojnego powstania, to teraz naczelne miejsce powinna zająć walka 
przeciwko organizacjom niemieckim i faszystowskiej propagandzie. 

 Jednocześnie przed organizacją stawiano zadanie rozwinięcia szerokiej działal-
ności agitacyjnej, organizowania wydawania nielegalnej polskiej gazety i udzielania 
materialnej pomocy Polakom przebywającym w więzieniach i na zesłaniu. 

 Oprócz tego aktualne pozostawało zadanie prowadzenia działalności wywia-
dowczej. 

 Z tego, co mówił GRABICA , obecnie na terytorium Generalnego Gubernator-
stwa Niemcy utworzyli z Polaków nielegalne organizacje, przez które starają się 
rozbić polskie organizacje antyniemieckie. 

 Pytanie:, W jaki sposób? 
 Odpowiedź: Nie znam szczegółów, ponieważ GRABICA mówił o tym tylko 

ogólnie. 
__________ 
 
24 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
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 Pytanie:, Na jakiej podstawie mimo to odbywa się współpraca Polaków z Nie-
mcami? 

 Odpowiedź: Z tego, co mówił GRABICA, w związku z tym jak wyrażał się 
on o Polakach współpracujących z Niemcami, udało mi się wywnioskować, że  
współpraca ta bynajmniej nie ma nic wspólnego z zadaniami odbudowy państwa  
polskiego. 

 Pytanie:, O jakich organizacjach utworzonych przez Niemców mówił wam  
GRABICA? 

 Odpowiedź: Podał nazwę tylko jednej takiej organizacji kierowanej przez po-
rucznika KONIECZNEGO mieszkającego w Warszawie. Nosi ona nazwę „Batalion 
Śmierci”. 

 Pytanie: Skąd wiadomo, że KONIECZNY pracuje dla Niemców? 
 Odpowiedź: Zostało to dokładnie ustalone przez wywiad organizacji polskiej. 
 Pytanie: Jakie jeszcze informacje dotyczące organizacji uzyskaliście w War-

szawie? 
 Odpowiedź: Po drodze do Warszawy w Ostrowi Mazowieckiej rozmawiałem  

z TIEMIŃSKIM, przez którego utrzymywałem kontakt ze sztabem w Warszawie. 
TIEMINSKI powiedział mi, że obecnie w sztabie są duże rozbieżności, co do dalszej 
działalności naszej organizacji. 

 Według tego, co mówił, w sztabie istnieją trzy grupy o następującym nasta-
wieniu: pierwsza – opowiadająca się za przerwaniem działalności organizacji; druga-
obstająca za współpracą z Niemcami i trzecia – składająca się ze zwolenników  
czynnej walki przeciwko Niemcom. 

 Mówiąc o tych grupach TIEMINSKI nie podał mi żadnego nazwiska. W zwią-
zku z tym w Warszawie zwróciłem się do DREWNOWSKIEGO o wyjaśnienie. 
DREWNOWSKI potwierdził, że takie rozbieżności miały miejsce, ale obecnie zo-
stały już zażegnane i dlatego nie mają istotnego znaczenia. Kiedy zapytałem  
DREWNOWSKIEGO, wiedząc, że mam się spotkać z GRABICA, ku jakiej orien-
tacji skłania się GRABICA, otrzymałem odpowiedź – „GRABICA” jest zaciekłym 
wrogiem Niemców i dąży do walk z nimi”. 

 Pytanie: Przedstawiając zadania organizacji „Samopomoc Społeczna” nie po-
wiedzieliście nic o zadaniu walki przeciwko Związkowi Sowieckiemu. Czyżby nie 
mówiono wam o tym niczego? 

 Odpowiedź: Podczas rozmowy z GRABICĄ zadałem mu pytanie - jak należy od-
nosić się do Związku Sowieckiego. GRABICA odpowiedział mi na to, że ta sprawa nie 
została ostatecznie rozstrzygnięta. „W chwili obecnej, jak oświadczył GRABICA, należy 
powstrzymać się przed jakimikolwiek działaniami przeciwko ZSRR”. 

 Żadnych wyjaśnień w tej sprawie GRABICA mi nie podał. 
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 Pytanie: W takim razie, na czym polegały zadania organizacji na terytorium 
ZSRR? Jakie instrukcje otrzymaliście tym razem w Warszawie? 

 Odpowiedź: Zadania te zostały sformułowane następująco: 
 a) zachować organizację po to, żeby w stosownym momencie wykorzystać ja, 

jako siłę wojskową; 
 b) prowadzić aktywną działalność wywiadowczą, żeby stale wiedzieć o wszyst-

kim, co dzieje się na [naszym] terytorium; 
 c) organizować pomoc materialną dla Polaków przebywającym w więzieniach  

i na zesłaniu, a także ich rodzinom; 
 d) propagować wśród ludności idee niepodległej Polski, zjednoczyć wszystkie 

ugrupowania polityczne i szukać możliwości wydawania nielegalnej polskiej gazety. 
 Pytanie:, Jakie jeszcze zadania otrzymaliście od sztabu w Warszawie? 
 Odpowiedź: W związku z tym, że przechodzenie kurierów przez granicę wiąza-

ło się z wielkimi trudnościami, polecono mi znaleźć radiostację krótkofalową, żeby 
mieć stałą łączność z Warszawą przez radio. Dano mi w związku z tym sygnały 
wywoławcze, czas pracy radiostacji, a także pełne wyposażenie radiostacji krótkofa-
lowej. Radiostację tę miałem dostać w Ostrowi Mazowieckiej od TIEMIŃSKIEGO, 
do którego specjalnie przerzucono ją z Warszawy. 

 Pytanie: Czy dostaliście radiostację? 
 Odpowiedź: Tak. Dostałem radiostację od TIEMIŃSKEGO i przewiozłem ją 

przez granicę do wsi Kołaki w powiecie łomżyńskim. Pomagał mi w tym przewod-
nik GLJMOWSKI, mieszkaniec Ostrowi Mazowieckiej. 

 Pytanie: Gdzie w chwili obecnej znajduje się radiostacja? 
 Odpowiedź: Zostawiłem ją w kolonii Olszewo w powiecie zambrowskim  

|u chłopa KOŁAKOWSKIEGO. 
 Pytanie: Czy KOŁAKOWSKI jest członkiem organizacji? 
 Odpowiedź: Dokładnie nie wiem. To staruszek, którego polecił mi członek or-

ganizacji, mieszkaniec wsi Kołaki – DOMBROWSKI. Radiostację od KOŁAKOW-
SKIEGO miał zabrać komendant powiatu wysokomazowieckiego – „Bosy”. To on 
miał ją zainstalować i wypróbować. Jednak do czasu mojego aresztowania radiosta-
cja nie została jeszcze zainstalowana. 

 Pytanie: Czy w swojej działalności nawiązywaliście kontakt z innymi antyso-
wieckimi organizacjami? 

 Odpowiedź: Tworząc organizację na terenie powiatu wysokomazowieckiego 
ustaliłem, że działa tam organizacja nosząca nazwę „Batalion Śmierci” kierowana 
przez niejakiego STĘPNIA, byłego inspektora samorządu wysokomazowieckiego. 



Radzieckie dokumenty o „Batalionach Śmierci Strzelców Kresowych”…                267 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 Chcąc przyłączyć organizację „Batalion Śmierci” do swojej organizacji zacząłem 
szukać kontaktu ze STĘPNIEM. W kwietniu 1940 roku, przez nauczyciela ze wsi Dę-
by – ZACHARZEWSKIEGO, będącego członkiem organizacji „Batalion Śmierci”, 
udało mi się spotkać ze STĘPNIEM. Na moją propozycję połączenia organizacji STĘ-
PIEŃ odpowiedział odmownie, oświadczając, że może zgodzić się na połączenie tylko 
wtedy, kiedy otrzyma rozkaz ze swojego sztabu z Warszawy. „Niech nasze sztaby 
porozumieją się ze sobą w Warszawie i wydadzą nam rozkaz” – oświadczył 
STĘPIEŃ. 

 Później w maju, kiedy wrócił z Warszawy „Stefan” i opowiedziałem mu o swo-
jej rozmowie ze STĘPNIEM, „Stefan” powiedział, że w Warszawie uprzedzano go, 
iż organizacja „Bataliony Śmierci” ma powiązania z Niemcami i prowadzi działania 
zgodnie z ich poleceniami. W sierpniu, kiedy sam byłem w Warszawie, w sztabie 
organizacji powiedziano mi to samo. 

 W czerwcu albo lipcu 1940 roku dowiedziałem się od członków organizacji, że 
„Batalion Śmierci” przygotowuje zbrojny napad na garnizon w m[ia-stecz]ku Haj-
nówka. Kiedy dowiedziałem się o tym, wysłałem do STĘPNIA list z groźbami pod 
jego adresem i żądaniem przerwania działań. Na list ten nie odpowiedział mi i więcej 
nie słyszałem nic na temat STĘPNIA. 

 W maju albo czerwcu 1940 roku dowiedziałem się o istnieniu na terenie powia-
tu augustowskiego jeszcze jednej organizacji kierowanej przez STANKIEWICZA. 

 W celu nawiązania kontaktu z tą organizacją wysłałem tam „Stefana” na  roz-
mowy ze STANKIEWICZEM. „Stefanowi” nie udało się spotkać ze  STANKIEWI-
CZEM i rozmawiał z jego zastępcą GROCHOWSKIM albo GROCHOLSKIM. 

 Z tego, co mówił „Stefan”, GROCHOLSKI szczerze powiedział, że pracuje dla 
Niemców, a ich przywódca – były dowódca 7 pułku ułanów – przebywa w Suwał-
kach. Po tym oświadczeniu GROCHOLSKIEGO „Stefan” natychmiast przerwał  
z nim wszelkie rozmowy. 

 O istnieniu jakichkolwiek innych organizacji na terenie obwodu białostockiego 
nic mi nie wiadomo. 

 Pytanie: Czy po powrocie z Warszawy informowaliście kogokolwiek o zada-
niach, które otrzymaliście? 

 Odpowiedź: Napisałem na ten temat list do wszystkich komendantów po-
wiatów. 

 Pytanie: Czy zażądaliście od komendantów powiatowych zmiany działalności 
w związku z otrzymaniem zadań? 

 Odpowiedź: O tym pisałem w tym samym liście, w którym informowałem  
o swoim wyjeździe. 

 Pytanie: Na czym w praktyce miała polegać ta „zmiana”? 
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 Odpowiedź: W terenie zaczęto organizować koła udzielające pomocy areszto-
wanym Polakom i ich rodzinom, a oprócz tego komendanci powiatów poszukiwali 
środków technicznych do wydawania ulotek. 

 Powinienem powiedzieć, że to z mojej winy, ten nowy kierunek działalności or-
ganizacji nie rozwinął się szeroko. 

 Pytanie: Dlaczego? 
 Odpowiedź: Sprawa polegała na tym, że wkrótce po moim powrocie z Warsza-

wy przyjechała stamtąd kobieta kurier o pseudonimie „Bronka”, która przywiozła mi 
instrukcje dotyczące działalności. 

 W instrukcjach tych zawarto żądania:  
 l) w przypadku konfliktu i wojny między Niemcami a ZSRS nie mieszać się; 
 2) poborowi Polacy w żadnym wypadku mają nie iść do wojska;  
 3) nie nawiązywać żadnych kontaktów ani z Niemcami, ani z Sowietami;  
 4) Polacy znajdujący się na służbie w sowieckich instytucjach mają nie podda-

wać się wpływom sowieckich pracowników. 
 Po zestawieniu tej instrukcji z tym, co mówiono mi w Warszawie dosłownie 

kilka dni wcześniej, widząc, że w istocie pozostawiono starą linię [działania], napisa-
łem do GRABICY list, który wręczyłem „Bronce”. 

 W liście tym napisałem, że w obecnej, ciężkiej sytuacji polityka obrana przez 
sztab, tj. orientowanie się wyłącznie na Anglię, pozbawia mnie, jakichkolwiek per-
spektyw w pracy, w związku, z czym proszę o zwolnienie mnie z obowiązków ko-
mendanta. 

 Pytanie: Czy wysuwaliście jeszcze jakiekolwiek inne żądania, które określiłyby 
bardziej szczegółowo wasz punkt widzenia, czy tylko prosiliście o zwolnienie was  
z obowiązków? 

 Odpowiedź: Żadnych innych żądań w liście nie przedstawiałem. 
 Pytanie: Jaką odpowiedź otrzymaliście na ten list? 
 Odpowiedź: Żadnej odpowiedzi nie dostałem. 
 Pytanie: I dalej kierowaliście organizacją? 
 Odpowiedź: Tak, kierowałem. 
 W pierwszych dniach listopada br. przyjechał z Warszawy ze sztabu organizacji 

„Witold”(nazwiska nie znam), którego będąc w Warszawie spotykałem w lokalu 
konspiracyjnym organizacji, znajdującym się niedaleko dworca głównego.  

 Razem z „Witoldem” przyjechało dwóch oficerów „Janusz” i „Mściwuj”25, któ-
rych wcześniej nie znałem. 
__________ 
 
25 Por. przypis 20. 
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 Według słów „Witolda” przyjechał on skontrolować jak pracuję i utworzyć 
sztab krajowy dla dalszego kierowania działalnością organizacji. 

 W skład przyszłego sztabu, z tego, co powiedział „Witold”, mieli wejść również 
obydwaj oficerowie, którzy z nim przyjechali. 

 Po jednym dwóch dniach „Janusz” wyjechał do Białegostoku, żeby poszukać 
mieszkania dla członków sztabu. Na odjezdnym dałem mu kontakt do członka organi-
zacji DOLINSKIEGO pod adresem ul. Wiktoria d[om] nr 17 albo 22 (dokładnie nie 
pamiętam). Oprócz tego „Janusz” miał jeszcze swoje kontakty, o których nic nie wiem. 

 Po kilku dniach „Janusz” wrócił z Białegostoku, ponieważ nic odpowiedniego 
w Białymstoku nie znalazł a po jednym dwóch dniach wyjechał do Grodna ra-
zem ze „Mściwojem”. Po spotkaniu ze mną „Witold” wizytował organizacje w po-
wiecie łomżyńskim i wysokomazowieckim i zamierzał przeprowadzić wizytację 
organizacji w powiecie białostockim. Jednak po drodze we wsi Morusy obydwaj  
zostaliśmy aresztowani. 

 Pytanie:, Jakimi pełnomocnictwami dysponował „Witold”? 
 Odpowiedź: Przy wyjeździe do Białegostoku „Witold” wręczył mi swój man-

dat, ale nie zdążyłem obejrzeć go, bo było ciemno i bez czytania schowałem  
w drewnianej skrzynce w domu ŚWIEŃSKIEGO we wsi Tybory. 

 
 Zapisano z moich słów wiernie i odczytano mi w zrozumiałym dla mnie języku. 

(-) IGLEWSKI 
 
Przesłuchali: Naczelnik] 3 Wydz[iału] 2 
Oddziału GUGB NKWD 
St. lejtnant bezpieczeństwa państwowego 
(–) ŻUKOW 
St. oficer operacyjny 3 Wydz[iału]  
2 Oddziału GUGB 
lejtnant bezpieczeństwa państwowego (–) 
KOŻUSZKO 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: FSB FR. Nr R–42146. k. 25–50 
Druk: Polskie podziemie, t. II, s. 1047–1057. 

  
Dokument 10 

1940 grudzień 28, Mińsk, Uzupełnienie informacji nr 15231 z 27VIII 1940 r.,  
o podziemnej organizacji „Batalion Śmierci”. 
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 ZP/34. ŚCIŚLE TAJNE 26 
 DO SEKRETARZA KC KP(b) 
 BIAŁORUSI 
 Towarzysza PONOMARENKI (osobiście) 
 m[iasto] MIŃSK 
 

W uzupełnieniu raportu nr 1/5231 z 27 VIII 1940 r, informuję:  
 W wyniku prowadzonych działań agenturalno-operacyjnych, 23 grudnia Br. we 

wsi Śmietki rejonu ciechanowieckiego obwodu białostockiego, w mieszkaniu WIŚ-
NIEWSKIEGO Aleksandra syna Aleksandra, 61lat, Polaka, rolnika, aresztowany 
został, ukrywający się bandyta-terrorysta, członek kontrrewolucyjnej powstańczej 
organizacji „BATALION ŚMIERCI” CHOŃSKI Wiktor syn Teofila, urodzony  
w 1904 roku. 

Jak wynika z posiadanych materiałów agenturalno-śledczych CHOIŃSKI W.T. 
jest członkiem terrorystycznej grupy, kierowanej przez porucznika b[yłego] wojska 
polskiego BRZOZOWSKIEGO Antoniego, 30 lat, Polak (znajduje się na nielegalnej 
stopie i jest przez nas poszukiwany). 

Aresztowany wcześniej członek wymienionej terrorystycznej grupy PUGACZ 
 S,T. zeznał na przesłuchaniu, że CHOIŃSKI Wiktor używał w organizacji pseudo-
nimu „Władysław” i był jednym z aktywnych terrorystów 

15 sierpnia br. we wsi Liza Nowa rejonu łapskiego w mieszkaniu ŁUPIŃSKIE-
GO Ignacego syna Antoniego (został aresztowany) CHIŃSKI Wiktora uczestniczył  
w nielegalnym zebraniu terrorystycznej grupy, na którym opracowano plan dokonania 
terrorystycznych aktów na 4 b[yłych] przewodniczących komitetów wiejskich. 

Planowano dokonania tych aktów 24 sierpnia b.r. ten sposób, że przebrany  
w mundur pracownika NKWD CHIŃSKI Wiktor wyprowadzi skazane osoby do 
lasu pod pretekstem wskazania drogi do drugiej wsi. 

Przyjęte przez nas środki nie dopuściły do dokonania tych aktów terrorystycznych. 
4-go października br. terrorystyczna grupa BRZOZOWSKIEGO dokonała za-

machu na b[yłego] przewodniczącego komitetu wiejskiego ze wsi Wilkowo WY-
SZYŃSKIEGO Stanisława, w którym ten został ranny wystrzałem przez okno  
z dubeltówki. 

 Podejmujemy dalsze działania agenturalno-śledcze w celu ustalenia miejsca po-
bytu i aresztowania kierowników i uczestników terrorystycznej grupy. 

 O rezultatach poinformuję. 
 KOMISARZ LUDOWY SPRAW 
 WEWNĘTRZNYCH 
 BIAŁORUSKIEJ SRR 
 /CANAWA/ (podpis) 

__________ 
 
26 Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
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28 grudzień 1940 roku 
 Nr 1/919627 
2 Oddział UGB – MIŃSK 
Druk w 4-ch egz. 
Egz, Nr 1 – m. Moskwa –  t, Beria. 
Nr 2 – m. Mińsk – t. Ponomarenko. 
Nr 3 – do akt 2 wydziału 
Nr 4 – do akt sekr[etariatu] oddziału. 

Oryginał maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t.2081, k. 262–264. 

  
 

Dokument 11 
 1941 styczeń 3, Mińsk, – Meldunek komisarza ludowego spraw wewnętrznych 

BSRR dotyczący organizacji „Batalion Śmierci” działającej w obwodzie białostockim 
Ściśle tajne 
Ludowy komisarz spraw wewnętrz-
nych Związku SRR 
komisarz bezpieczeństwa państwo-
wego l rangi towarzysz Ł.P. BERIA 
mias[to] Moskwa 

 
 25 grudnia 1940 roku UNKWD obwodu białostockiego uzyskało informacje  

o tym, że we wsi Skórki w rejonie czyżewskim pojawiło się 9 członków k/r pow-
stańczej organizacji terrorystycznej „Batalion Śmierci” dotychczas ukrywających się 
przed aresztowaniem. 

 Do przeprowadzenia operacji UNKWD obwodu białostockiego wysłało grupę 
operacyjną liczącą 22 osoby. 26 grudnia o godzinie 8 rano ustalono, że w domu chło-
pa MOZOLEWSKIE-GO ukrywa się nieznany człowiek. Kiedy grupa operacyjna 
podchodziła do domu MOZOLEWSKIEGO, ze strychu domu został rzucony w gru-
pę granat, którego wybuchem raniona została gospodyni domu. 

 Nieznajomy, wezwany przez grupę operacyjną do poddania się, starał się rzucić 
drugi granat, jednak swojego zamiaru nie zdążył zrealizować, ponieważ został zabity 
strzałem z karabinu maszynowego. 

 Podczas rewizji nieznajomego oprócz granatu znaleziono jeszcze pistolet z 7 na-
bojami. Ustalono, że nieznajomy to mieszkaniec w[si] Skórki – ZAREMBA Józef, 
Polak, plutonowy b[yłego] wojska polskiego. 

 Z materiałów śledczych, którymi dysponujemy, wiadomo, że ZAREMBA Józef 
został zwerbowany do k/r powstańczej organizacji terrorystycznej „Batalion Śmier-
__________ 
 
27 Dzień i numer wpisane odręcznie. 
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ci” osobiście przez komendanta powiatowego tej organizacji STĘPNIA Władysła-
wa, który mianował go także komendantem rejonowym. 

 W m-cu sierpniu 1940 roku ZAREMBA Józef wraz z grupą członków „Bata-
lionu Śmierci” dokonał zamachu terrorystycznego na aktywistę BUDISZEW-
SKIEGO Wacława s. Juliana, po którym ukrywał się przez 4 miesiące. 

 Ponadto z napływających informacji agenturalnych wiadomo, że ZAREMBA 
Józef przygotowywał grupę członków „Batalionu Śmierci” do przejścia przez grani-
cę na terytorium Niemiec. 

 Grupa operacyjna wysłana do w[si] Skórki nie znalazła innych członków „Bata-
lionu Śmierci”. 

Ludowy komisarz spraw wewnętrznych  
BSRS komisarz bezpieczeństwa państwo-
wego III rangi (–) Ł. CANAWA 
3 stycznia 1941 roku  
 Nr 2/58  
2 Oddział UGB Mińsk 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: CA FSB FR, zesp. 3, spr. 8, t. 658, k. 343–345. 
Druk: Polskie podziemie, t. I, s. 457–459. 
 

Dokument 12 
1941 styczeń 3, Mińsk, – Meldunek ludowego komisarza spraw wewnętrz-

nych BSRR o wynikach śledztwa w związku z wykryciem podziemnej organizacji 
„Batalion Śmierci”. 

ŚCIŚLE TAJNE28 
DO SEKRETARZA KC KP(b) BIAŁORUSI 
towarzysza PONOMARENKI (osobiście) 
m. Mińsk 

 
 W uzupełnieniu do raportu nr 1/5308, z 30 VIII 1940 r. melduję: 
 W wyniku prowadzonych agenturalno-operacyjnych działań w związku z czę-

ściową likwidacją kontrrewolucyjnej, terrorystycznej organizacji „Batalion śmierci”, 
kierowanej przez STĘPNIA Władysława, syna Wawrzyńca (aresztowany), ustalono 
dodatkowo i aresztowano 33 członków tej organizacji.  Spośród aresztowanych, 7 
osób na śledztwie przyznało się i złożyło zeznania o praktycznej, powstańczej dzia-
łalności organizacji „Batalion Śmierci”.  Na podstawie zeznań wcześniej aresztowa-
nego członka organizacji „Batalion Śmierci” – MALINOWSKIEGO Stanisława, 
syna Walentego, w rejonie brańskim  skonfiskowano: jeden ręczny karabin maszy-
nowy ze 150 nabojami, 2 karabiny, 2 bojowe granaty i materiały wybuchowe. 

__________ 
 
28 Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
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 W celu wykrycia pozostałych ukrywających się członków „Batalionu Śmierci”, 
zwerbowaliśmy spośród jego członków 3 agentów i l agenta z członków rodziny jed-
nego z przywódców organizacji – GOŁASZEWSKIEGO Stanisława (ukrywa się). 

 Zwerbowany agent „Fadiej” skierowany został do rozpracowania księdza MO-
DZELEWSKIEGO Rocha – będącego, według zeznań aresztowanych OLĘDZ-
KIEGO S. A. i BISA M. Ł., członkiem organizacji „Batalion Śmierci”. 

 Śledztwo w sprawie wymienionej organizacji ukierunkowane zostało na ustale-
nie wszystkich jej uczestników, kontaktów z innymi kontrrewolucyjnymi formacja-
mi na terenach BSRR i za granicą a także na wykrywanie i konfiskowanie broni. 

 O rezultatach zamelduję.  
 LUDOWY KOMISARZ 
 SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 BIAŁORUSKIEJ SRR (podpis) 
(Ł. CANAWA) 
3 stycznia 1941 r. 
Nr 2/5929 
2-gi Oddział UGB m. Mińsk. 
Wydr. w 4-ch egz. 
Egz. Nr 1 – tow. Beria 
Egz. Nr 2 – tow. Ponomarenko 
Egz. Nr 3 – 3 sekr. 2 Oddz. 
Egz. Nr 4 – Wydział. 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2428, k. 8–9. 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 366–367. 
 

Dokument 13 
1941 styczeń 3, Mińsk, – Raport komisarza ludowego spraw wewnętrznych 

BSRR o działalności „Batalionu Śmierci” w rejonie czyżewskim. 
ZP/ 4 ŚCIŚLE TAJNE 30 
 DO SEKTRETARZA KC KP(b) 
 BIAŁORUSI 
 towarzysza PONOMARENKO /osobiście/ 
 mias[to] Mińsk 

 25 grudnia 1940 r. UNKWD obwodu białostockiego otrzymał informacje  
o tym, że we wsi Skórki, rejonu czyżewskiego pojawiła się grupa 9 uczestników 
k[ontr]-r[ewolucyjnej] powstańczej, terrorystycznej organizacji „Batalion Śmierci”, 
dotąd ukrywających się przed aresztowaniem. 

__________ 
 
29 Dzień i numer wpisane odręcznie. 
30 Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
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W celu przeprowadzenia operacji ich aresztowania UNKWD obwodu białostoc-
kiego skierowało grupę operacyjną liczącą 22 osoby. 

 26 stycznia o godzinie 8 rano ustalono, że w mieszkaniu rolnika MOZOLEW-
SKIEGO ukrywa się nieznana osoba. Po zbliżeniu się grupy operacyjnej do miesz-
kania MOZOLEWSKIEGO sufitu mieszkania rzucony został granat, wybuch, któ-
rego ranił gospodynię domu. 

 Po wezwaniu grupy operacyjnej do poddania się, nieznajomy próbował rzucić ko-
lejny granat, jednak nie zdążył tego dokonać, ponieważ serią z broni maszynowej zo-
stał zabity. Po przeszukaniu u nieznajomego odebrano, oprócz granatu, pistolet  
z 7 nabojami. Ustalono, że niewiadomy to mieszkaniec w[si] Skórki – ZARĘBA 
Józef, Polak, plutonowy b[yłego] wojska polskiego. 

 Na podstawie posiadanych materiałów śledczych wiadomo, że ZARĘBA Józef 
zwerbowany został do k[ontr]-r[ewolucyjnej] powstańczej, terrorystycznej organizacji: 
Batalion Śmierci” osobiście przez powiatowego komendanta tej organizacji: STEM-
PNIA Władysława i przez niego został mianowany komendantem rejonowym. 

 W sierpniu 1940 r. ZAREMBA Józef z grupą członków „Batalionu Śmierci” 
dokonał aktu terrorystycznego na RADZISZEWSKIM Wacławie, synu Juliana  
i następnie w okresie 4 miesięcy żył na nielegalnej stopie. 

 Oprócz tego na podstawie otrzymanych agenturalnych informacji wiadomo, że 
ZAREMBA Józef przygotowywał grupę członków „Batalionu Śmierci” do przejścia 
na terytorium Niemiec. 

 Specjalna grupa operacyjna skierowana do wsi Skórki, innych członków „Bata-
lionu Śmierci” nie wykryła. 

 KOMISARZ LUDOWY SPRAW 
 WEWNĘTRZNYCH 
 BIAŁORUSKIEJ S R R / Ł. CANAWA / 
(podpis) 
„3” styczeń 1941 rok 
 Nr 2/5831 
 2 Oddział UGB – MIŃSK 
Wydr. w 4-ch egz. 
Nr 1 – miasto Moskwa – t. Beria 
Nr 2 – miasto Mińsk – t. Ponomarenko 
Nr 3 – w aktach 2 wydziału 
Nr 4 – w akrach sekr. 2 Oddziału 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2428, k. 5–7. 
 
 
__________ 
 
31 Dzień i numer wpisane odręcznie. 
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Dokument 14 
1941 styczeń 12, Mińsk, – Komunikat ludowego komisarza spraw wewnę-

trznych BSRR o aresztowaniu członka organizacji podziemnej „Batalion Śmierci”. 
CK/4 ŚCIŚLE TAJNE32 
DO SEKRETARZA KC KP(b) 
BIAŁORUSI 
towarzysza PONOMARENKI 
m. Mińsk 
KOMUNIKAT SPECJALNY 
 

 W uzupełnieniu do informacji nr 2/59, z 3 stycznia 1941 r. melduję: 
9 stycznia 1941 r. Zambrowski RW NKWD aresztował znajdującego się na  nie-

legalnej stopie, aktywnego uczestnika likwidowanej kontrrewolucyjnej, terrorystycz-
nej organizacji nazywanej „Batalion Śmierci” – KOBOSKĘ Antoniego, syna Anto-
niego, urodzonego w 1914 r. we wsi Chujany Stankonty·, rejonu zambrowskiego, 
obwodu białostockiego. 

 Podczas aresztowania u KOBOSKI zarekwirowano rewolwer z 6 sztukami 
amunicji do niego. 

  
LUDOWY KOMISARZ SPRAW 
WEWNĘTRZNYCH BSRR (podpis 
 (Ł. CANAWA) 
„12” stycznia 1941 r. 
Nr 3/562, m. Mińsk – BSRR 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2428, k.136. 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 368–369. 
  

Dokument 15 
1941 luty po 26, Moskwa, – Raport ludowego komisarza bezpieczeństwa pań-

stwowego ZSRR o ujawnieniu i częściowej likwidacji organizacji „Batalion Śmierci” 
na terenie obwodu białostockiego 

 KC WKP(b) – towarzysz STALIN33 
 RKL ZSRR – towarzysz MOŁOTOW 

  
NKWD BSRR na terenie obwodu białostockiego wykryło i częściowo zli-

kwidowało polską organizację szpiegowsko-terrorystyczną noszącą nazwę „Batalion 
Śmierci”. Organizacja ta, utworzona pod koniec 1939 r. z pozostałych na terenie 
__________ 
 
32 Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
33 Wielkie litery oryginału. 
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zachodnich obwodów Białorusi oficerów b[yłego] wojska polskiego, ma swój sztab 
w mieś[cie] Warszawie, na którego czele stoi agent niemiecki, porucznik b[yłego] 
wojska polskiego KONIECZNY. 

 KONIECZNY Witold, Polak, urodzony w m. Białymstoku, przed rozpadem 
państwa polskiego służył w sztabie DOK (Dowództwo Okręgu Korpusu) w mie-
ś[cie] Grodnie, równocześnie pracował w wydziale wywiadowczym sztabu, w listo-
padzie 1939 r. nielegalnie uciekł do Warszawy, gdzie mieszka do chwili obecnej 
przy ul. Koszykowej dom nr 45 m. 3. 

 Dotychczas działalnością „Batalionu Śmierci” w byłym województwie biało-
stockim kierował ukrywający się od miesiąca listopada 1939 r. porucznik b[yłego] 
wojska polskiego STĘPIEŃ Władysław (aresztowany podczas 3 próby nielegalnego 
przekroczenia granicy do Niemiec). 

 Na podstawie zeznań STĘPNIA i innych członków organizacji „Batalion 
Śmierci” ustalono, że struktura organizacji na terenie zachodnich obwodów Białorusi 
zbudowana była na zasadach wojskowych (drużyny, plutony, kompanie, batalio-
ny itd.); w każdym był[ym] polskim powiecie tworzono samodzielną organizację 
powstańczą, na której czele stał komendant. Wybierał on sobie zastępcę i szefa szta-
bu spośród oficerów był[ego] wojska polskiego. Organizacje powiatowe dzieliły się 
na gminne, a gminne na placówki tworzone w każdej wsi. Każdy przywódca organi-
zacji miał być zwerbowany osobiście przez komendanta wyżej stojącego w organi-
zacji i znać tylko jego. 

 Organizacja „Batalion Śmierci” otrzymywała wytyczne od tzw. rządu polskie-
go SIKORSKIEGO, a stawiała sobie za cel dokonywanie zamachów terrorystycz-
nych na terenie Związku Sowieckiego, zbieranie informacji szpiegowskich i przesyła-
nie ich do swojego sztabu w Warszawie. Na terenie obwodu białostockiego członko-
wie tej organizacji dokonali 7 zamachów terrorystycznych, zabili: l na-cz[elnika] ROM, 
2 milicjantów, 2 wiejskich aktywistów, jednego tajnego agenta i ranili l milicjanta. 

 STĘPIEŃ, przesłuchany na okoliczność istoty działań organizacji „Batalion 
Śmierci” zeznał, że w rezultacie naglących żądań sztabu organizacji z Warszawy 
dotyczących zbierania i przesyłania informacji szpiegowskich o Armii Czerwonej, 
zaczął podejrzewać, że KONIECZNY ma powiązania z Niemcami, a organizacja 
„Batalion Śmierci” wykorzystywana jest przez wywiad niemiecki. 

 W celu sprawdzenia tych podejrzeń oraz uzyskania od sztabu głównego nowych 
wytycznych i instrukcji dotyczących działalności organizacji „Batalion Śmierci” na 
terenie ZSRS, STĘPIEŃ w miesiącu styczniu 1940 r. po raz drugi nielegalnie poje-
chał do Warszawy. Z tego, co powiedział STĘPIEŃ, podczas pobytu w Warszawie 
podejrzenia o powiązaniach KONIECZNEGO z wywiadem niemieckim nasiliły się, 
ponieważ KONIECZNY swobodnie mieszka w Warszawie, dysponuje dużymi su-
mami pieniędzy, żąda od organizacji na terytorium ZSRS bardziej aktywnych dzia-
łań mających na celu zbieranie informacji szpiegowskich i dokonywanie zamachów 
terrorystycznych i aktów dywersji. 

 W lipcu 1940 r. KONIECZNY przerzucił na terytorium ZSRS dla kierowania dzia-
łalnością organizacji „Batalion Śmierci” 5 zawodowych oficerów b[yłego] wojska pol-
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skiego: DOLEŻYŃSKIEGO, TOPOLSKIEGO, WACHOWICZA, WINDYGA i  DO-
MBROWSKIEGO (wszyscy ukrywają się). Zorganizowali oni pracę organizacji w taki 
sposób, że STĘPIEŃ przed aresztowaniem został odsunięty od kierowania organizacją. 

 Informacje o wykorzystywaniu organizacji „Batalion Śmierci” przez wywiad 
niemiecki i jej przywódcę KONIECZNEGO, który wysyła na nasze terytorium 
agenturę niemiecką, potwierdzone zostały też materiałami agenturalnymi uzys-
kanymi przez NKWD ZSRR zza granicy. 

 W związku ze sprawą aresztowano 58 członków organizacji, skonfiskowano: 38 
pocisków, ręczny karabin maszynowy z nabojami, 2 karabiny, l pistolet, 3 granaty 
bojowe i materiały wybuchowe. 

 26 lutego 1941 r. dodatkowo aresztowano jeszcze jednego z przywódców grupy 
terrorystycznej organizacji „Batalion Śmierci” MOCZYDŁOWSKIEGO, który 
podczas aresztowania stawiał zbrojny opór. 

 Kontynuujemy działania zmierzające do rozbicia organizacji „Batalion Śmierci”.  
 
Ludowy komisarz bezpieczeństwa  
państwowego Związku SRR 
MIERKUŁOW 
Naczelnik 3 Zarządu NKGB ZSRR  
MILSZTEJN 
 

Kopia, maszynopis. 
Źródło: CA FSB FR. zesp. 3. spr. 8. t. 659. k. 87–90 
Druk: Polskie podziemie, t. I, s. 489–491. 
 

Dokument 16 
 1941 luty 28, Białystok, – Raport Zarządu Obwodowego NKWD w Białymstoku 

o okolicznościach aresztowania członków polskiego podziemia we wsi Stypułki  Szy-
many,  rejonu łapskiego. 

  ŚCIŚLE TAJNE34 
DO SEKRETARZA BIAŁOSTOCKIEGO 
KOMITETU OBWODOWEGO KP(b)B 
towarzysza KUDRJAJEWA  

 w miejscu. 
MELDUNEK SPECJALNY 

 
 Rano 26 lutego bieżącego roku we wsi Stypułki Szymany, rejonu łapskiego,  

w czasie operacji zatrzymania ukrywającego się bandyty MOCZYDŁOWSKIE-
GO.A.J., ten ostatni wystrzałem z pistoletu „Parabellum” zabity został Naczelnik Łap-
skiego ROM - sierżant milicji ZUBACZEW Siergiej Iwanowicz, urodzony w 1909 r., 
Rosjanin, urodzony we wsi Jelisiejewicze, briańskiego rejonu, obwodu orłowskiego, 
__________ 
 
34 Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
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członek WKP(b) od 1932 r., w organach milicji od 10/XI-[19]34 r., były Naczel-
nik Porzeczskiego ROM. Do pracy w rejonie łapskim przybył 14 lutego 1941 r. 

 W czasie wymienionej operacji zostali zatrzymani i aresztowani: 
 1. MOCZYDŁOWSKI Antoni syn Ignacego, urodzony w 1920 r. Polak, uro-

dzony we wsi Rzące, rejonu łapskiego, uczestniczący w terrorystycznej organizacji, 
będący na nielegalnej stopie. 

 2. MAJKOWSKI Kazimierz syn Teofila, urodzony w 1914 r., Polak, urodzony  
i mieszkający we wsi Stypułki Szymany, ukrywający MOCZYDŁOWSKIEGO, 
uczestnik strzelaniny z grupą operacyjną. 

 3. WOINO Aleksander syn Kazimierza, urodzony w 1918 r., Polak, urodzony  
i mieszkający we wsi Krasowo, rejonu brańskiego. Wykryty został w domu LE-
ŚNIEWSKIEGO – wspólnik i ukrywający bandytę MOCZYDŁOWSKIEGO i DU-
BKOWSKIEGO. 

 W czasie wstępnego śledztwa na miejscu ustalono następujące okoliczności 
zdarzenia: Naczelnik Łapskiego RO NKWD tow[arzysz] KUDRIAWCEW mając 
informację o aktywnej pomocy udzielanej terroryście BRUSZEWSKIEMU ze stro-
ny mieszkańców wsi Bruszewo GUZOWEJ i GRABOWSKIEGO wydał nakaz ich 
aresztowania. 

 Aresztowanie GUZOWEJ i GRABOWSKIEGO zlecił starszemu pełnomocni-
kowi operacyjnemu RW NKWD BABAJEWOWI i pełnomocnikowi operacyjnemu 
DIAGILEWOWI. W tym celu polecono DIAGILEWOWI wziąć ze sobą 3-ch  pra-
cowników ROM i wyjechać z nimi 25 lutego [1941 r.] do miasteczka Sokoły. Tam 
dołączyć do grupy BABAJEWA i przeprowadzić akcję. Natomiast BABAJEWO-
WI, znajdującemu się wówczas we wnorowskiej radzie wiejskiej, naczelnik RW 
NKWD polecił wyjechać do Sokół i dołączyć do grupy DIAGILEWA. 

 Jednak BABAJEW, a także DIAGILEW polecenia nie wykonali i od udziału  
w akcji uchylili się. DIAGILEW z grupą milicjantów w ogóle nie wyjechał [do So-
kół] a BABAJEW, znajdując się z drużyną milicjantów w Sokołach i wiedząc, że 
grupa operacyjna pracowników milicji na czele z ZUBACZEWEM udaje się w nocy 
na miejsce operacji, do nich się nie dołączył i samowolnie wyjechał do Łap. 

ZUBACZEW i będący z nim pracownicy ROM starszy pełnomocnik MIAG-
KOW, pełnomocnik operacyjny DRACZEW, pełnomocnik operacyjny GICZAN, 
posterunkowy ZAWADSKIJ oraz milicjanci SUPRUNIUK i MAGRUK, nie wyko-
nując rozkazu wydanego przez naczelnika RW NKWD o zatrzymaniu GUZOWEJ  
i GRABOWSKIEGO, udali się do wsi Leśniewo Niedzwiedzie i Stypułki Szymany  
w celu zatrzymania ukrywającego się DUBKOWSKIEGO Stanisława, MOCZYDŁO-
WSKIEOG Antoniego i trzeciego, nazwisko, którego nie było znane informatorowi. 

Przybywszy ze grupą operacyjną do wsi Leśniewo Niedzwiedzie ZUBACZEW 
zatrzymał w mieszkaniu LEŚNIEWSKIEGO M, A., ukrywającego się członka terro-
rystycznej organizacji „Batalion śmierci” WOJNĘ Aleksandra syna Kazimierza, 
urodzonego w 1918 r., urodzonego i mieszkającego we wsi Krasowo, rejonu brań-



Radzieckie dokumenty o „Batalionach Śmierci Strzelców Kresowych”…                279 
____________________________________________________________________________________________________________ 

skiego i ukrywającego go gospodarza LEŚNIEWSKIEGO Mieczysława syna Alek-
sandra, urodzonego w 1912 r. Zabierając ze sobą aresztowanych grupa operacyjna 
udała się do wsi Stypułki Szymany i okrążyła dom MAJKOWSKIEGO K.T. 

Z grupy operacyjnej do mieszkania w celu przeszukania weszli: ZUBACZEW, 
MIAGKOW i SUPRUNIUK. W czasie przeszukania zamieszkałej części domu 
nikogo nie znaleziono i następnie ZUBACZEW po drabinie wszedł na strych  
i wówczas nastąpił silny ostrzał estrony nieznanej ukrywającej się na strychu osoby. 
Po oddaniu kilku strzałów ZUBACZEW śmiertelnie ranny, upadł na wchodzącego 
po drabinie SUPRUNIUKA, który razem z nim spadł na dół. Wówczas gdy SUP-
RUNUK i MJGKOW wynieśli ZUBACZEWA z domu, w sieni wybuchł granat rzu-
cony ze strychu a znajdująca się na strychu nieznana osoba zaczęła ostrzeliwać pra-
cowników milicji. Okrążających dom. Grupa operacyjna odpowiedziała ogniem.  
W czasie dwugodzinnej strzelaniny bandyci rzucili kilka granatów, wybuch, któ-
rych nie spowodował szkody. 

O godzinie 12 w południe w miejsce strzelaniny przybył zastępca naczelnika  
3 Oddziału UNKWD tow[arzysz] JURIN i wkrótce bandyta MOCZYDŁOWSKI  
i jego współtowarzysz MAJKOWSKI, przebywające w mieszkaniu po wykorzysta-
niu prawie całej amunicji, podpalili od wewnątrz dom i próbowali zbiec, lecz zostali 
ostrzelani i ranni schwytani. W sieni spalonego domu odnaleziono pistolet „Parabel-
lum” bez amunicji i polski karabin załadowany dwoma nabojami. 

W czasie przesłuchania ciężko ranny MOCZYDŁOWSKI zeznał, ze jest człon-
kiem kontrrewolucyjnej organizacji „Batalion śmierci”, zwerbowany został w kwie-
tniu 1940 r. przez MOCZYDŁOWSKIEGO Antoniego syna Aleksandra, który  
w maju 1940 r. uciekł do Niemiec35. 

Z osób należących do „Batalionu śmierci” MOCZYDŁÓWSKI wymienił 10 na-
zwisk, w większości ukrywających się oraz gminnego komendanta organizacji o na-
zwisku ROŻKOWSKI Feliks, też ukrywającego się jego zastępcę (nazwiska nie  wy-
mienił) pracującego w sklepie we wsi Koroby. Oprócz tego, zeznając o ROŻKOW-
SKIM, MOCZYDŁOWSKI oświadczył, że ROŻKOWSKI osobiście dokonał terrory-
stycznego aktu na BUSIAKU Julianie, podejrzanym o współpracę z NKWD. 

Wymieniając znanych mu członków organizacji MOCZYDŁOWSKI zeznał, że 
bracia ROSKOSTIACY (ukrywają się) zabili mieszkankę wsi Perki o imieniu Wale-
ria (nazwiska, motywów zabójstwa, okoliczności i czasu nie podał). Ze względu na 
osłabienie spowodowane ciężkim zranieniem MOCZYDŁOWSKI zeznawał z tru-
dem i o godzinie 23 minut 40 – 26 lutego 1941 r. zmarł. 

Zeznania MOCZYDŁOWSKIEGO wykorzystamy w śledztwie w sprawie osób 
zatrzymanych w czasie akcji oraz podejmujemy działania operacyjne w stosunku do 
innych osób wymienionych w śledztwie. 

__________ 
 
35 Dokładnie: do Generalnego Gubernatorstwa na polskie ziemie okupowane przez Niemców. 



MICHAŁ GNATOWSKI 

 

280
____________________________________________________________________________________________________________ 

Obok uchylania się DIAGILEWA i BABAJEWA od kierowania operacją, 
główną przyczyną złego jej przebiegu było ciężkie naruszenie przez pracowników 
Zarządu Milicji i RWM w Łapach moich wielokrotnych pisemnych i ustnych pole-
ceń o konieczności uzgadniania wszystkich operacji mających za cel zatrzymanie 
ukrywających się przestępców. 

W danym przypadku URKM, posiadając od 18 lutego 1941 r. informację s/o 
„PAWLUKOWA” o miejscu ukrywania się uzbrojonego DUBNOWSKIEGO  
S. A. nie poinformował mnie o posiadaniu takiej informacji, a informację przekazał 
do Łapskiego RWM, przy tym bez jakiegokolwiek zalecenia. W piśmie przewodnim 
naczelnika RWM zalecono tylko by ją „sprawdzić”. Jak i co sprawdzić nie wska-
zano. Oczywiście ZUBACZEW mając tylko takie zalecenie i nie konsultując podję-
tych środków w celu sprawdzenia informacji z RW NKWD, wykazał się niepo-
trzebną samodzielnością, której skutkiem były ofiary. 

 Ja ze swojej strony36, zwróciłem się do zastępcy komisarza spraw wewnęt-
rznych Biał[orusi], żeby zalecił Specjalnemu Pełnomocnikowi NKWD BSRR i Spe-
cjalnej Inspekcji URKM NKWD, by wysłali pracowników w celu dogłębnego wyja-
śnienia wydarzeń na miejscu i wskazania sprawców zaniedbania. 

NACZELNIK ZARZĄDU NKWD 
OBWODU BIAŁOSTOCKIEGO  
–  ( MISIURIEW) 
(podpis)  
27 luty 1941 Nr 3/103137 m. Białystok 
Wydruk. wW 4 – egz. 
1 i 2 – adresaci 
3 i 4 – do teczek 3 Oddziału 

 Oryginał, maszynopis. 
 

 Na górze dokumentu z lewej strony ukosem adnotacja: „Zapoznać sekretarzy obkmu” 
i niżej podpisy sekretarzy (Popowa, Anisimowa i Sawałowa) oraz data: 2 III 41. 

 
Źródło: POSOG w Grodnie, zesp.6195, spr. 1, t. 189, k.12–16. 
Druk w języku oryginału: „Studia Podlaskie”, 2006, t. XVI, s. 427–431.  

 
Dokument 17 

1941 marzec 1, Białystok, – Fragment raportu Zarządu Obwodowego NKWD  
w Białymstoku o walce z polskim podziemiem w obwodzie. 

 
 

__________ 
 
36 W tym miejscu skreślone w maszynopisie słowa „proszę wydać” i wpisano „ja ze swojej strony”. 
37 Dzień i numer wpisane odręcznie. 
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 Ściśle tajne38  
 DO SEKRETARZA BIAŁOSTOCKIEGO 
 KOMITETU OBWODOWEGO KP(b)B 
 Towarzysza KUDRIAJEWA 
 w miejscu 
 RAPORT  
 o bandyckich wystąpieniach i walce z ban-
dytyzmem 
 w obwodzie białostockim 

[…]39 
 
ZATRZYMANIE BANDYTÓW I UKRYWAJĄCYCH SIĘ 
REJON CZYŻEWSKI  
1. ZAREMBA Wacław, od października znajdował się na nielegalnej stopie, zo-

stał wykryty i zatrzymany 25 lutego 1941 r. we wsi Siemny40. Przy aresztowaniu 
odebrano „Braulling” nr 2 z sześcioma nabojami. ZARĘBA Wacław utrzymywał 
kontakt ze swoim bratem ZARĘBĄ Józefem – komendantem rejonowej powstań-
czej organizacji „Batalion śmierci” (26 grudnia 1940 r. został zabity w czasie opera-
cji) Otrzymał od niego pistolet, który przechowywał do momentu aresztowania. Brał 
udział w zabójstwie radzieckich aktywistów BUDZISZEWSKIEGO i FASZA. 
Aresztowanego zwerbowano do współpracy z 3 Oddziałem UNKWD. 

 2. GRODZKI Maurycy syn Juliana, urodzony w 1894 r., Polak, wcześniej mie-
szkał we wsi Kamień Rapuny41. Uciekł z domu i przebywał na nielegalnej stopie. 
Wykryty i zatrzymany 15 lutego 1941 r. Przy aresztowaniu GRODZKIEGO zare-
kwirowano rewolwer i siedem naboi. Był komendantem placówki organizacji –
„Batalion śmierci”. Śledztwo prowadzi 3 Oddział UNKWD. 

[ … ]  
ZASTĘPCA NACZRLNIKA ZARZĄDU 
NKWD 
OBWODU BIAŁOSTOCKIEGO 
(MISIURIEW) ( podpis S. Bielczenki) 
„1” marca 1941 r. Nr 3/1079 m. Białystok 
Wydruk: w 4 egz. 
1 i 2 egz. – adresatom 
3 i 4 egz. – w aktach 3 Oddz. 
Wyk[onał] JERMANOW 

__________ 
 
38 Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
39 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
40 Chodzi zapewne o wieś Siennice. 
41 Chodzi zapewne o wieś Kamień Rupie. 
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 Na górze tekstu adnotacja kancelaryjna: „Wpł[snęło], nr 733, 3/III 1941 r.” oraz 
na marginesie z prawej strony ukosem dekretacja: „Zapoznać sekretarzy obkomu” 
i podpis Kudriajewa, niżej: „ 1/III 41” i trzy podpisy nieczytelne. 

 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOSOG w Grodnie, zesp. 6195, spr. 1, t. 189, k. 26. 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 378. 

  
Dokument 18 

1941 marzec 14, Mińsk, – Informacja specjalna LKBP BSRR o aresztowaniach 
członków polskiego podziemia w rejonie czyżewskim. 

 
ŚCIŚLE TAJNE 42  
Towarzyszowi PONOMARENCE  
/osobiście/ 
m. M i ń s k 
MELDUNEK SPECJALNY 

Melduję, że w wyniku podjętych działań operacyjnych, 8 marca br., we wsi Gó-
ry Leśne, rejonu czyżewskiego, w starannie przygotowanej kryjówce wykryto i are-
sztowano poszukiwanych aktywnych członków kontrrewolucyjnej, powstańczej 
organizacji: 

 1. DĄBROWSKIEGO Zygmunta, syna Józefa, urodzonego w 1918 r., Polaka. 
 2. DĄBROWSKIEGO Stanisława, syna Józefa, urodzonego w 1920 r., brata 

Zygmunta, Polaka – będących na nielegalnej stopie od kwietnia 1940 r. 
 Razem z nimi, za aktywne wspomaganie i ukrywanie, aresztowano – DĄBROW-

SKIEGO Jana, syna Aleksandra, lat 62, POLAKA i jego córkę Annę, lat 24. 
 W sprawie trwa dochodzenie. 

LUDOWY KOMISARZ 
BEZPIECZEŃSTWAPAŃSTWOWEGO 
BIAŁORUSKIEJ SRR 
/ Ł CANAWA / ( podpis) 
Wykonano w 4 egz. 
Nr 1 – m. Moskwa t. Mierkułow 
Nr 2 – m. Mińsk t. Ponomarenko 
Nr 3 – w aktach 2 Wydziału 
Nr 4 – w aktach sekr. Zarządu  
 14 marzec 1941 r NR 2/2723 43 
 3 Zarząd NKGB – MINSK 

__________ 
 
42 Wielkie litery i podkreślenie oryginału. 
43 Dzień i numer wpisane odręcznie. 
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Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2428, k. 45–46. 

 
Dokument 19 

 1941 marzec 22, – Mińsk, Notatka3 Zarządu NKGB BSRR dotycząca podziem-
nej organizacji „Bataliony Śmierci Strzelców Kresowych”. 

Ściśle tajne 
Notatka 
dotycząca k/r powstańczej organizacji  
szpiegowsko-terrorystycznej „Bataliony 
Śmierci Strzelców Kresowych”. 
 

Kontrrewolucyjna szpiegowsko-terrorystyczna organizacji powstańcza „Batalion 
Śmierci” utworzona została w m-cu listopadzie-grudniu 1939 roku przez porucznika 
rezerwy b[yłego] wojska polskiego STĘPNIA W. W., który w tym celu w m-cu  
grudniu 1939 roku przeszedł nielegalnie przez granicę państwową na terytorium 
Niemiec i nawiązał kontakt z KONIECZNYM Witoldem będącym rezydentem 
wywiadu niemieckiego, jego siedziba w tym okresie znajdowała się w m. Warsza-
wie przy ul. Złotej 44 pod przykrywką sztabu Batalionu Śmierci”, który walczył 
jakoby o przywrócenie b[yłego] państwa polskiego. 

 Po otrzymaniu od KONIECZNEGO zadania utworzenia organizacji, STĘPIEŃ 
wrócił na terytorium ZSRS i przystąpił do wykonywania tego zadania, stanął na 
czele organizacji i w dalszym ciągu, przez specjalnych kurierów, utrzymywał kon-
takt z KONIECZNYM. 

 W m-cu kwietniu 1940 r. z warszawskiego sztabu „Batalionu Śmierci” na teren 
ZSRS przybyło pięciu zawodowych oficerów b[yłego] wojska polskiego: DO-
LEŻYŃSKI Mieczysław,  WACHOWICZ  Witold,  TOPOLSKI  Ryszard,  WIN-
DYGA  Józef i DOMBROWSKI Ryszard, którzy na polecenie KONIECZNEGO 
mieli stanąć na czele organizacji „Batalion Śmierci”, na naszym terenie ukierunko-
wując działalność organizacji „Batalion Śmierci” na zbieranie informacji szpiegow-
skich o rozmieszczeniu, liczebności i uzbrojeniu oddziałów Armii Czerwonej, doko-
nywanie zamachów terrorystycznych i aktów dywersji. 

 Rejon działania tej organizacji – teren b[yłego] powiatu wysokomazowieckiego, 
obecnie r[ejo]ny: łapski, czyżewski oraz brański w obwodzie białostockim. 

 Kierownictwo organizacji sprawuje sztab, w skład, którego wchodzą: 
 1. JAROCKI – major b[yłego] wojska polskiego, komendant powiatowy orga-

nizacji. 
 2. DOLEŻYŃSKI Mieczysław – porucznik b[yłego] wojska polskiego, zastęp-

ca komendanta powiatowego. 
 3. WINDYGA Józef – podporucznik b[yłego] wojska polskiego, sekretarz sztabu. 
 4. TOPOLSKI Ryszard – porucznik b[yłego] wojska polskiego, członek sztabu. 
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 5. WACHOWICZ Witold –porucznik b[yłego] wojska polskiego, członek sztabu. 
 6. STĘPIEŃ Władysław s. Wawrzyńca – porucznik rezerwy b[yłego] wojska 

polskiego, członek sztabu, do m-ca kwietnia 1940 roku był komendantem powiato-
wym (w m-cu sierpniu 1940 r. został aresztowany). 

 Na podstawie materiałów agenturalno-śledczych zewidencjonowano 185 człon-
ków organizacji, aresztowano spośród nich - 84. Wśród aresztowanych znajdują się  
l członek sztabu, 2 komendantów obwodów i 5 komendantów rejonowych. 

 Struktura organizacji przedstawiała się następująco: 
 a) Powiat podzielony był na obwody, takich obwodów było 9. Obwód miał li-

czyć 30–40 członków. 
 b) Obwody podzielone były na rejony, takich rejonów było 20. 
 c) Rejony podzielone były na placówki, każda z nich składała się z 3–5 człon-

ków, łącznej liczby placówek nie znamy. 
 Podczas aresztowania członków organizacji skonfiskowano broń: 
 Karabinów maszynowych – 7 
 Karabinów – 6  
 Rewolwerów – 9 
 Granatów – 6 
 Nabojów – 143 9 sztuk 
 Podstaw do ciężkiego karabinu maszynowego – 2 
 Taśm do karabinu maszynowego – 2 
 Części do karabinu maszynowego – 2 kompl[ety] 
 Szabel (kling) – 4 szt. 
 Materiałów] wybuchowych – l puszka 
Według materiałów śledztwa ukrywający się członkowie organizacji posiadają broń: 
 Karabinów maszynowych – 12 
 Karabinów – 29 
 Rewolwerów – 12 
 Oprócz tego dysponują oni dużą ilością granatów i amunicji. W chwili obecnej 

organizacją kieruje sztab liczący 5 os[ób.]: JAROCKI, DOLEŻYŃSKI, TOPO-
LSKI, WACHOWICZ, WINDYGA ukrywają się, a ich dokładne miejsce pobytu 
nie jest znane, prawdopodobnie sztab znajduje się na terenie Niemiec w Ostrowi  
Mazowieckiej. 

[...]44  
 
 W okresie swojej k/r działalności członkowie „Batalionu Śmierci” dokonali na-

stępujących zamachów terrorystycznych: 
 W rejonie łapskim: 
 1. 13 maja 1940 roku zabity został milicjant JARMUCHOWICZ. 

__________ 
 
44 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
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 2. 13 czerwca 1940 r. zabito aktywistę – Polaka  MIASTKOWSKIEGO  Aleksandra. 
 3. 24 czerwca 1940 r. zabity został milicjant KIEŁBASA, raniono milicjanta 

ANDREJCZUKA. 
 4. 4 października 1940 r. ranny został członek rady wiejskiej] WYSZYŃSKI  

Al[eksan]der s. Piotra. 
 5. 13 stycznia 1941 r. zabici zostali: nacz[elnik] ROM t. KAZAK, mili-

cjant ŁUKASZEWICZ, raniono oficera operacyjnego milicji BORODICZA. 
 6. 26 lutego 1941 r. zabity został nacz[elnik] ROM t.  ZUBACZEW  Siergiej  

Iwanowicz. 
 Oprócz tego w m-cu sierpniu 1940 r. organizacja planowała przeprowadzenie 

następujących zamachów terrorystycznych: 
 1. Na deputowanego do Rady Najwyższej BSRS tow. BANASIUKA. 
 2. Na trzech członków rad wiejskich]: WISZNIEWSKIEGO  Stanisława,  

KARCMIERIKA Ignacego i KRIGIERA. 
 Rejon czyżewski: 
 l. 8 sierpnia 1940 r. zabici zostali aktywiści: BUDISZEWSKI W.J. i FASZ Ł.T. 
 W m-cu sierpniu 1940 r. organizacja „BŚ” przygotowywała akt dywersji na 

czas przejazdu pociągu wojskowego w kierunku granicy niemieckiej, do tych celów 
miały jakoby posłużyć materiały wybuchowe w ilości 3 kilogramów dynamitu. [...] 

 Naczelnik 3 Zarządu NKGB BSSR  
kapitan bezpieczeństwa państwowego 
 (-) MURASZKIN ( podpis ) 
Naczelnik 3 Oddziału 3 Zarządu NKGB 
BSSR st. lejtnant bezpieczeństwa państwowego 
 (-)OSTRIECOW(podpis)  
22 marca 1941 roku45 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: CA FSB FR. zesp. 3.spr. 8. t. 659. k. 60–64. 
Druk: Polskie podziemie, t. I, s. 517–521. 

 
 

Dokument 20 
 1941 kwiecień 1, Moskwa, – Fragment notatki NKGB ZSRR o antysowieckiej 

działalności polskiego podziemia w zachodnich obwodach BSRR. 
Ściśle tajne 
Notatka o antysowieckiej działalności  
nacjonalistów polskich w zachodnich  
obwodach BSRR.  

 […]46 
__________ 
 
45 Data wpisana odręcznie. 
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 34. W obwodzie białostockim w m[iesą]cu sierpniu 1940 r. wykryto i częścio-
wo zlikwidowano k{ontr] – r[rewolucyjną} organizację „Batalion śmierci” mającą 
swój sztab w Warszawie, na czele którego stoi niemiecki agent – porucznik b[yłego] 
wojska polskiego KONIECZNY. 

 Kierownictwo działalnością „Batalionu śmierci” w był[ym] województwie biało-
stockim sprawował porucznik był.[ego] wojska polskiego STĘPIEŃ (aresztowany). 

 Organizacja przygotowywała kadry powstańcze, zajmowała się szpiegostwem 
na rzecz wywiadu niemieckiego i dokonywała zamachów terrorystycznych. Człon-
kowie organizacji dokonali 7 zamachów terrorystycznych, w tym 4 na funkcjonariu-
szy milicji. 

 Aresztowano 58 członków organizacji. 
 Skonfiskowano broń: ręczny karabin maszynowy z nabojami, 2 karabiny, 1 pi-

stolet, 3 granaty, 38 pocisków i materiały wybuchowe. 
[…] 

Nacz[elnik] I Wydz[iału] 4 Oddziału 3  
Zarządu NKGB ZSRR 
Kapitan bezpieczeństwa państwowego 
KONDRATIUK 
St. oficer operacyjny I Wydz[iału]  
4 oddziału 3 Zarządu NKGB ZSRR  
PACKIEWICZ  

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: CA FSB FR, zesp. 3, spr. 8, t. 648, k. 54–79. 
Druk: Polskie podziemie, t. s. 587 

 
Dokument 21 

1941 maj 13, Białystok, – Raport Zarządu Obwodowego NKGB w Białymstoku  
o polskim podziemiu i udziale w nim księdza Rocha Modzelewskiego. 

Bardzo pilne47 
Ściśle tajne 
DO SEKRETARZA 
BIAŁOSTOCKIEGO OBKOMU KP(b)B 
tow. KUDRJAJEWOWI 
RAPORT 

Na podstawie materiałów agenturalno-śledczych, przygotowanych do sprawy k/r 
powstańczej organizacji „Batalion Śmierci”, ustalono, że ksiądz dziekan parafii Pie-
kuty, rejonu brańskiego, MODZELEWSKI Roch, syn Piotra, urodzony w  1883 r. w 
przeszłości był kapitanem byłego wojska polskiego, w 1920 r. brał aktywny udział w 

                                                                                                                       
46 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
47 Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
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walkach przeciwko RKKA, nagrodzony został wysokim odznaczeniem Orde-
rem Virituti Militari, w przeszłości był też organizatorem i przywódcą w piekutow-
skiej gminie k/r partii „Narodowców” . 

Od chwili powstania władzy radzieckiej w Zachodniej Białorusi MODZE-
LEWSKI prowadzi aktywną kontrrewolucyjną działalność, przygotowując ludność 
do powstańczych organizacji, do walki z władzą radziecką. 

Aresztowany przywódca kontrrewolucyjnej powstańczej organizacji STĘPIEŃ 
 na przesłuchaniu zeznał: „10 kwietnia 1940 r. spotkałem się z przybyłym z War-
szawy oficerem DOMRZYNSKIM, który opowiedział mi, że na terenie powia-
tu wysokomazowieckiego istnieje i prowadzi aktywną działalność polska powstań-
cza organizacja nazywająca się „Narodowo ludowa”48 inicjatorem, której był ksiądz  
piekutowskiej parafii MODZELEWSKI Roch. 

 Mając na uwadze, że MODZELEWSKI, jako ksiądz ma duży wpływ na nacjo-
nalistyczną część ludności polskiej i w celu włączenia jej do działalności w kontrre-
wolucyjnej powstańczej organizacji „Batalion śmierci”, STĘPIEŃ i DOMRZY-
NSKI, przyjmowali go na spotkaniu zorganizowanym przez łącznika JUSZKIEWI-
CZA, we wsi Wierzbowizna, na którym MODZELEWSKI wyraził zgodę być ko-
mendantem powiatowej powstańczej organizacji „Batalion Śmierci”. 

 „W czasie dysputy o zadaniach i celach organizacji „Batalion Śmierci” MO-
DZELEWSKI pokazał pismo, otrzymane od kapitana byłego wojska polskiego i je-
dnego z kierowników polskiej powstańczej organizacji, działającej na terenach wo-
jewództwa białostockiego „CZARNEGO”, w którym zapraszał on księdza MO-
DZELEWSKIEGO do wspólnej działalności w organizacji” . 

 W zeznaniach aresztowanego w sprawie kontrrewolucyjnej powstańczej orga-
nizacji „Batalion Śmierci” BOROWSKIEGO MODZELEWSKI zdemaskowany 
jest, jako aktywny uczestnik tej kontrrewolucyjnej organizacji. 

 „MODZELEWSKI R. dawał schronienie i ukrywał w swoim domu kierownika 
organizacji powstańczej „Batalion Śmierci” STĘPNIA (aresztowany), łącznika war-
szawskiego ośrodka JUSZKIEWICZA, często odwiedzał w domu OLĘDZKIEGO 
 Stanisława (aresztowanego) właściciela konspiracyjnego lokalu”. 

 Informator „Marysia” 8 IX 40 r. doniosła, że ksiądz MODZELEWSKI w dniu 
wyborów do rad, wysłał organistę w celu sprawdzenia, kto z młodzieży brał udział  
w potańcówce, a siedem dni później MODZELEWSKI wygłaszając kazanie w ko-
ściele powiedział: 

 „Z tego świętego miejsca przeklinam wszystkich tych, którzy ośmielili się tań-
cować w takim czasie, kiedy dobrzy Polacy przelewają łzy za swoich braci i bliskich 
krewnych, za straconą ojczyznę”. 

__________ 
 
48 Tak w oryginale. Chodzi zapewne o Związek Ludowo-Narodowy. 
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 Wykorzystując swoje częściowe wpływy wśród młodzieży MODZELEWSKI 
zaczął wzywać młodzież, chodzącą do kościoła, żeby wstępował do „Związku Mło-
dzieży Katolickiej”. 

 W związku z aresztowaniami członków k/r powstańczej organizacji „Bata-
lion Śmierci” ksiądz MODZELEWSKI powiedział naszemu informatorowi ”Fadie-
jewowi”: „Mieszkający u mnie STĘPIEŃ i JUSZKIEWICZ chcieli być generałami  
i wielkimi działaczami, coś tam organizowali, lecz nic z tego nie wyszło, dlatego, że 
nie chcieli mnie słuchać, a sami robili wszystko, co im do głowy przyjdzie. Wcze-
śniej moje stosunki z nimi nie były zbyt dobre, lecz przy władzy radzieckiej zaopie-
kowałem się nimi, ponieważ byli prześladowani”. 

MODZELEWSKIEGO interesowało zwłaszcza to, jakie są pogłoski o jego 
kontrrewolucyjnej działalności, wypytywał o to naszego informatora i wyrażał żal, 
że aresztowano OLĘDZKIEGO i BICZA. 

W rozmowie z naszym informatorem „Marysią”, odnosząc się do pracy organi-
zacji MODZELEWSKI powiedział:„Nie wiemy o organizacji niczego, bowiem po 
aresztowaniu GANCOWSKIEGO Pawła, przywódcy organizacji, praca zanikła, 
STĘPIEŃ odszedł za granicę i żadnych wiadomości o nim nie ma. Gdyby organiza-
cja kontynuowała swoją działalność, coś bym o tym wiedział, niech pan nie myśli, że 
tylko my cierpimy, to jeszcze nie wszystko, taka sytuacja powinna być i na Zacho-
dzie, to kara Boża, teraz trzeba się modlić i siedzieć cicho”. 

Aresztowana aktywna działaczka kontrrewolucyjnej powstańczej organizacji 
„Batalion Śmierci” MAZURÓWNA Agnieszka, córka Józefa 12 maja br. na prze-
słuchaniu zeznała: „Ksiądz MODZELEWSKI Roch jest aktywnym uczestnikiem 
kontrrewolucyjnej, powstańczej organizacji „Batalion Śmierci”, ukrywał u siebie 
przywódców tej organizacji STĘPNIA i in. Za ich pośrednictwem zbierał od ludno-
ści pieniądze dla finansowania powstańczej organizacji. 

Utrzymywał bezpośrednie kontakty ze sztabem powstańczej organizacji w War-
szawie, skąd do niego niejednokrotnie przychodzili oficerowie byłego wojska pol-
skiego, wchodzący w skład sztabu tej organizacji. 

W czasie jednego ze spotkań z księdzem MODZELEWSKIM zimą 1940 r. po-
wiedział mi, że kilka dni temu, gościły u niego dwie osoby z Warszawy, jakoby 
przedstawiciele innej organizacji. 

 Pokazał mi on tekst przysięgi, którą oni mu zostawili i stwierdził, że organizacja 
ta jest zapewne lepsza od organizacji STĘPNIA, dlatego, że z niej wyraźnie widać, 
że przysięga zaczyna się od Imienia Boga”. 

 Z zeznań MAZURÓWNY wynika, że mieszkanie MODZELEWSKIEGO było 
etapem przerzutowym za granicę ludzi ze złą przeszłością: 

 „U MODZELEWSKIEGO przebywały jako krewne dwie siostry pracownika 
byłej policji, później, gdy przeszły za granicę, przebywała obszarnicza ZARĘBINA  
i żona byłego oficera z m[iasta] Baranowicze, która uciekła przed wysiedleniem  
i także zamierzała przedostać się za granicę”. 
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 Po dokonaniu wielu aresztowań uczestników powstańczej organizacji we wsi  
Piekuty, żony aresztowanych zaczęły obwiniać księdza MODZELEWSKIEGO, że 
to z jego winy, jako organizatora powstańczej organizacji, zamknięto ich mężów  
i dlatego one doniosą na niego do NKWD, co zmusiło MODZELEWSKIEGO do 
ukrycia się poza wsią Piekuty. W wyniku podjętych działań ustalono, że MODZE-
LEWSKI obecnie przebywa we wsi Waniewo, rejonu łapskiego i przygotowuje się 
do nielegalnego przekroczenia granicy. 

 W związku z powyższym w celu uniemożliwienia ucieczki MODZELEW-
SKIEGO za granicę wysłaliśmy grupę operacyjną z zadaniem niejawnego areszto-
wania MODZELEWSKIEGO49 

Naczelnik UNKGB obwodu białostockiego 
Major bezpieczeństwa państwowego  
(podpis) (BIELCZENKO) 
Nacz[elnik] SPO UNKGB obwodu białostockiego  
St[arszy] lejtnant bezpieczeństwa państwowego 
 (podpis) (KACEW) 
Wyk. Łoparewicz 
„13” maja 1941 r 
Nr 2/17850 m. Białystok 

 Na górze tekstu zapis kancelaryjny „Wpł. Nr 1491, 15/V 1941” oraz na margi-
nesie z prawej strony ukosem dekretacja „Zapoznać sekretarzy obkomu” i pod-
pis Kudrjajewa. Obok 6 nieczytelnych podpisów. 
 
Oryginał, maszynopis. 
Źródło: PAOSOG w Grodnie, zesp. 6195, spr. 1, t. 189, k. 170–174. 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 415–418. 

  
Dokument 22 

1941 maj 15, [Mińsk], – Meldunek ludowego komisarza bezpieczeństwa pań-
stwowego BSRR o stanie zagrożenia w zachodnich obwodach republiki ze strony 
polskiego podziemia oraz niemieckich ośrodków szpiegowskich. 

ZP. ŚCIŚLE TAJNE51 
DO SEKRETARZA KC KP(b) 
BIAŁORUSI 
Towarzysza PONOMARENKI (osobiście) 

[…] 52  

__________ 
 
49 Podkreślenie odręczne w trakcie czytania w obkomie. 
50 Dzień i numer wpisane odręcznie. 
51 Wielkie litery i podkreślenia oryginału. 
52 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianych spraw. 
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Na podstawie materiałów agenturalno-śledczych ustalono, że osoby, które uciekły 
na terytorium Generalnego Gubernatorstwa są werbowane przez niemiecki wywiad  
i po odpowiednim przeszkoleniu, przerzucane na nasze terytorium w celu prowadzenia 
dywersji, terrorystycznych akcji a także zbierania szpiegowskich informacji. 

Przerzucani przez niemiecki wywiad agenci podczas zatrzymania przy przekra-
czaniu granicy często uzasadniają ten krok potrzebą spotkania się z rodziną, z którą 
jakoby chcą się połączyć, a przy szczęśliwym przekroczeniu granicy agenci ci znaj-
dują schronienie u kuzynów i przy ich pomocy prowadzą wywrotową działalność na 
naszym terytorium. 

Oprócz tego pozostając na naszym terytorium rodziny osób, które zbiegły za 
granicę i tych kontrrewolucyjnych elementów, które się ukrywają, są wykorzysty-
wane przez podziemne organizacje, jako baza do rozbudowy swoich szeregów, a ich 
mieszkania na konspiracyjne kwatery w celach kontrrewolucyjnych, o czym świad-
czą następujące fakty: 

Znajdujący się w Warszawie rezydent niemieckiego wywiadu KONIECZNY vel 
KOWALEWSKI, poprzez swojego ojca KOWALEWSKIEGO Aleksandra, mieszka-
jącego w Białymstoku, zbiera informacje szpiegowskie dla niemieckiego wywiadu. 

W 1940 r. KONIECZNY, po szpiegowskie informacje, przerzucił na teren 
Związku Radzieckiego szpiega BRZOZOWSKIEGO (aresztowany), który na pole-
cenia KONIECZNEGO odwiedził jego ojca. W domu KOWALEWSKIEGO Alek-
sandra ukrywali się w swoim czasie jego zięć szpieg ZDANOWICZ (aresztowany)  
i jego żona (wysiedlona z miasta Białegostoku). 

[…]  
Komendant kontrrewolucyjnej, powstańczej, szpiegowsko-terrorystycznej orga-

nizacji „Batalion Śmierci” – „SZTIEMPIEL” (aresztowany), znajdując się na niele-
galnej stopie, systematycznie bywa u swojej żony we wsi Markowo Wólka, rejonu 
czyżewskiego, pracującej w tej wsi jako nauczycielka, którą SZTIEMPIEL następnie 
przerzuca kanałami organizacji za granicę. 

[…]  
LUDOWY KOMISARZ 
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO 
BIAŁORUSKIEJ SRR ( Ł. CANAWA) 
(podpis) 
„15” 53 maja 1941 r. Nr 10/600  
3 Zarząd NKGB  

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp.4, spr. 21. t. 2481, k. 88–99. 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna… s. 421–422, 424. 

 
__________ 
 
53 Dzień wpisany odręcznie. 
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Dokument 23 
1941 maj 29, Mińsk, – Uzupełnienie do raportu nr 1/7984 z 27 XI 1940 r. o uzy-

skanych dodatkowych informacjach o działalności „Batalionów Śmierci” w obwo-
dzie białostockim. 

ZP. Ściśle tajne 54  
DO SEKRETARZA KC 
KP(b)BIAŁORUSI 
Towarzyszowi PONOMARENCE 
(osobiście) 
Miasto MINSK 
 

Uzupełniając raport Nr1/7984 z 27 XI 1940 r. informuję: 
W toku dalszych agenturalno-śledczych czynności po wykryciu i zlikwidowaniu 

przez Brzeski Zarząd NKGB k[kontr]r[ewolucyjnej] powstańczej organizacji „Le-
gion Podlaski”, ustalono, że przywódcy tej organizacji utrzymywali łączność  
z działającą w tym czasie w rejonie ciechanowieckim obwodu białostockiego po-
wstańczą organizacją nazywaną „Batalion Śmierci”. 

W tej sprawie aresztowany KORZENIEWSKI Stanisław zeznał, że jeszcze  
w kwietniu 1940 roku przyjechał do niego kierujący „Batalionem Śmierci” MER-
CZYŃSKI, oficer byłego wojska polskiego, pseudonim „Wilk” i „Bystry” (znajduje 
się na nielegalnej stopie) i razem z nim był OLEŃSKI Jan, mieszkaniec wsi La-
chówka, rejonu siemiatyckiego, obwodu brzeskiego. W czasie tego spotkania MER-
CZYŃSKI poinformował, że on przybył w celu ustanowienia kontaktów i prosił  
o kontakt z z białostockim sztabem tej organizacji. 

Aresztowany w końcu 1940 r. podczas próby nielegalnego przekroczenia grani-
cy między ZSRR i Niemcami i dowieziony do brzeskiego UNKGB OLEŃSKI Jan 
syn Justyna, po długotrwałej odmowie zeznań, zeznał, że jest on komendantem ob-
wodu Nur, k[ontr]r[ewolucyjnej] powstańczej organizacji „Batalion Śmierci”. 

Praktyczna k[ontr]r[ewolucyjna} działalność OLEŃSKIEGO sprowadzała 
się do werbunku i wyznaczania kierowników powstańczych grup we wsiach, spo-
śród najbardziej usposobionych nacjonalistycznie Polaków, którzy następnie zajmo-
wali się werbunkiem nowych członków organizacji. 

OLEŃSKI, jako kierownik grupy k[ontr]r[ewolucyjnej] powstańczej organizacji, 
osobiście zwerbował w siemiatyckim rejonie: PIOTROWSKIEGO Jana, PORZE-
ZIŃSKIEGO Kazimierza, JECHNIEWICZ Antoniego, MARKOWSKIEGO Anto-
niego, TRENISZEWSKIEGO Jana, ZALEWSKIEGO Józefa, MARKOWSKIE-
GO Stanisława i KLENATOWSKIEGO Stanisława. 

Wymienione osoby na zlecenie OLEŃSKIEGO wciągali na ewidencję osoby, któ-
re wcześniej służyły w b[yłem] wojsku polskim (według rodzaju wojsk), uwzględnia-
__________ 
 
54 Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
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jąc kto z nich ma broń i umundurowanie, broń odbierali dl potrzeb k[ntr]r[ewo-
lucyjnej] powstańczej organizacji, werbowali nowych członków i o wszystkim infor-
mowali OLEŃSKIEGO. 

W sprawie struktury organizacji „Batalion Śmierci” OLEŃSKI zeznał, że istnie-
je okręg, k[ontr]r[ewolucyjnej] powstańczej organizacji „Batalion Śmierci”, w skład 
którego wchodzą obwody składające się z rejonów stanowiących kilka miejscowo-
ści. Dalej OLEŃSKI zeznał, że jemu wiadomo od komendanta okręgu „Batalionu 
Śmierci” MERCZYŃSKMIEGO, że sztab „Batalionu Śmierci” znajduje się we 
Lwowie, skąd przez specjalnych kurierów utrzymywana jest łączność z Warszawą. 

Mając dane o tym, że uczestnicy „Batalionu Śmierci” planują w dniu 1 maja br. 
dokonać zbrojnego wystąpienia, UNKGB obwodu brzeskiego w okresie od 15 po 26 
kwietnia aresztował 10 członków organizacji, wymienionych w zeznaniach 
OLEŃSKIEGO, którzy na przesłuchaniu wymienili nowych członków i podali sze-
reg informacji o praktycznej działalności organizacji. 

Według ich zeznań „Batalion Śmierci” jest organizacją ściśle zakonspirowaną  
i szeroko rozbudowaną, działającą w wielu rejonach obwodu białostockiego. 

Z tych danych wiadomo, że niemiecki wywiad postawił przed kierownictwem 
„Batalionu Śmierci” zadanie w walce przeciwko ZSRR działać wspólnie z innymi 
powstańczymi organizacjami, istniejącymi w zachodnich obwodach Białorusi  
i Ukrainy pod jednym hasłem „Walki z komunizmem”. 

Aresztowany członek „Batalionu Śmierci” Sala Stanisław na przesłuchaniu 8-go 
maja zeznał, że jemu wiadomo od przywódcy „Batalionu Śmierci” „Bystrego”  
o opłacaniu k[ontr]r[rewolucyjnej] działalności „Batalionu Śmierci” przez wywiad 
niemiecki. 

W celu pełnego rozpracowania członków „Batalionu Śmierci” dodatkowo zwer-
bowaliśmy w organizacji wewnętrznych agentów. 

Agenturalno-śledcze działania zmierzają do wykrycia pełnego składu organizacji 
„Batalion Śmierci”, jego praktycznej antyradzieckiej działalności, wykrycia i ode-
brania broni, nielegalnego sprzętu i kanałów łączności z kierowniczymi ośrodkami 
we Lwowie i Warszawie. 

 O rezultatach poinformuję. 
LUDOWY KOMISARZ  
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO 
Białoruskiej SRR Ł. CANAWA/ (podpis) 
Wyk w 4-ch egz. 
29 maj 1941 r. Nr 3 Zarząd NKGB – 
MIŃSK 
1.Adresat 
2. Mierkułowowi 
3. Berii 
4. akt 3 O[ddziału] 
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Oryginał, maszynopis 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2432, k. 180–183. 

  
Dokument 24 

1941 czerwiec 3, Mińsk, – Meldunek ludowego komisarza bezpieczeństwa pań-
stwowego BSRR o rozmowach prowadzonych w okręgu białostockim w sprawie 
połączenia „Batalionów Śmierci” z ZWZ. 

 ŚCIŚLE TAJNE55 
 DO SEKRETARZA KC KP(b) 
 BIAŁORUSI 
 towarzysza PONOMARENKI 
 m. MIŃSK 
 

 W uzupełnieniu raportu nr 3/3/555, z 12/5–41 melduję: 
 W toku realizacji planu agenturalno-operacyjnych przedsięwzięć w celu rozpra-

cowania i likwidacji k/r powstańczej, szpiegowskiej, terrorystycznej organizacji 
„Związek Walki Zbrojnej” ustalono, że kierownictwo „ZWZ” w osobie komendan-
ta „MŚCISŁAWA” i członka sztabu „PLEWY”, nie bacząc na to, że w wyniku roz-
bicia organizacja poniosła znaczne straty, nadal prowadzą antyradziecką działalność, 
rozbudowują i umacniają organizacje, doskonale się konspirują, często przejeżdżając 
z jednego miejsca pobytu do drugiego. 

 W tym czasie ustalono, że organizacja „ZWZ” zmieniła swoją nazwę i obecnie 
nazywa się „POW”, co po rozszyfrowaniu znaczy „Polska Organizacja Wolności” 
(wolności ekonomicznej). Zmiana ta znajduje swoje potwierdzenie w rozkazach, 
podpisanych przez „MŚCISŁAWA”, które przejęła nasza agentura.56 

 W obecnym czasie „ZWZ”–„POW” dąży do scalania organizacji powstańczych 
z proniemiecką organizacją, w jedną organizację pod nazwą „POW”. 

 Aresztowany przez nas 11 maja 1941 r., znajdujący się na nielegalnej stopie, 
komendant k[ntr]/r[ewolucyjnej], szpiegowskiej, terrorystycznej organizacji „Bata-
lion Śmierci”, bielskiego obwodu – SZWED Edward Ryszard, syn Jana, pseudo-
nim „SENDNIEWOJ”, urodzony w 1904 r., Polak, podporucznik rezerwy byłego  
wojska polskiego na przesłuchaniu zeznał, że w drugiej połowie kwietnia br. będąc 
w m. Brańsku (obwód białostocki) nawiązał kontakt z komendantem „ZWZ” powia-
tu bielskiego, pseudonim KUSY”, który powołując się na rozkaz z Warszawy  
o łączeniu wszystkich organizacji powstańczych istniejących na terenie byłej Polski 
w nową organizację, nazywającą się „POW”, zaproponował SZWEDOWI wejście 
wraz z organizacją w skład „ZWZ”–„POW”. 
__________ 
 
55 Podkreślenia i wielkie litery oryginału. 
56 Polskie dokumenty nie potwierdzają zmiany nazwy ZWZ. Chodzi zapewne o zmiany kryp-

tonimów. 
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 Odnosząc się z niedowierzaniem do „KUSEGO” w sprawie połączenia, 
SZWED–SENDNIEWOJ” zażądał od niego potwierdzenia jego propozycji przez 
któregoś z członków sztabu okręgu, po czym „KUSY” skontaktował SZWEDA-
„SENDNIEWOJA” z „MŚCISŁAWEM”. 

 Podczas spotkania z „MŚCISŁAWEM” SZWED–„SENDNIEWOJ” wyraził 
zgodę na scalenie kierowanej przez niego organizacji „Batalion Śmierci” z organiza-
cją „Związek Walki Zbrojnej” – pod ogólnym kierownictwem „MŚCISLAWA”. 

 Z rozmów z „KUSYM” i „MŚCISŁAWEM” SZWED –  „SENDNIEWOJ”, 
dowiedział się, że organizacja POW”, kierowana jest wyłącznie przez rząd polski  
i że „POW” nie ma absolutnie żadnych związków z gestapo. 

 Oprócz tego „KUSY” poinformował SZWEDA, że reorganizacja „ZWZ”  
w „POW” wynika ze skomplikowanej sytuacji międzynarodowej, w której wyklu-
czona już jest możliwość odbudowy Polski jako niezależnego państwa i dlatego 
przed organizacją „POW” stoi zadanie działać na rzecz ulżenia doli Polaków w dro-
dze przygotowywania ich do obejmowania stanowisk w instytucjach komunalnych, 
spółdzielczych i administracyjnych. 

 Z informacji, jakie „KUSY” przekazał SZWEDOWI wynika, że kierownictwo 
„ZWZ” w zawoalowanej formie wyjaśnia reorganizację „ZWZ” powstałą sytuacją 
międzynarodową, a w rzeczywistości jest to zwykły manewr niemieckiego wywiadu, 
kierującego działalnością k[ontr]-r[ewolucyjnych], polskich nacjonalistycznych orga-
nizacji na naszych terenach Zeznania SZWEDA-„SENDNIEWOJA” w części odno-
szącej się do przyłączenia kierowanego przez niego obwodu „Batalionu Śmierci” do 
„Związku Walki Zbrojnej” potwierdza też przejęty przez naszą agenturę rozkaz nr  
4 komendanta okręgu „C” z datą 10 maj 1941 r. z podpisem „MŚCISŁAWA”. 

 W rozkazie tym SZWED–„SENDNIEWOJ” mianowany został zastępcą ko-
mendanta „ZWZ” powiatu bielskiego. 

 Z otrzymanych w ostatnim czasie agenturalnych materiałów wynika, że komen-
dant okręgu „MŚCISŁAW” znów zamierza stworzyć powstańczą organizację 
„ZWZ”–„POW” w m. Białymstoku. 

W tym celu „MŚCISŁAW” polecił „PLEWIE” wyszukać oficera na stanowisko 
komendanta miasta Białegostoku. 

 „PLEWA” spotkał się z naszym informatorem „ALEKS”, będącym zastępcą 
komendanta „ZWZ” powiatu białostockiego, i w rozmowie z nim o udoskonaleniu 
działalności w powiecie oświadczył, że ciężko jest mu pracować ze „MSCISŁA-
WEM”, dlatego, że on często żąda raportów, sprawozdań i informacji, których przy-
gotowanie wymaga dużo czasu i stwarza zagrożenie dekonspiracji organizacji. 

 „PLEWA” niezadowolony jest z metody pracy „MSCISŁAWA”. 
W trakcie dalszej rozmowy z naszym informatorem PLEWA mówił, że szwan-

kuje łączność z ośrodkiem warszawskim, do tej pory nie mogą przekazać do sztabu 
pieniędzy. 
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 Z przejętych przez nas dokumentów organizacji wynika, że taktyka „ZWZ” 
 uległa niewielkiej zmianie i sprowadza się do: 

 1. Praktycznie „ZWZ” połączyła się z k/r powstańczą, szpiegowską, terrory-
styczną organizacją „Batalion Śmierci”, kierowaną przez agenta wywiadu niemiec-
kiego w Warszawie KONIECZNEGO. 

 2. Kierownictwo podziemia powstańczego wychodzi z założenia, że bliska jest 
wojna między Niemcami i ZSRR i w związku z tym wyszukują ze swoich środo-
wisk ludzi, którzy będą w terenie reprezentować niemieckie władze. 

 3. Specjalna instrukcja komendanta okręgu „ZWZ” przewiduje stałą łączność  
z księżmi i informowanie ich o działalności powstańczej. 

 4. Sztab okręgu ZWZ przyjął dyrektywę zbliżyć się do Białorusinów, licząc na 
nich, jako na rezerwę w walce z władzą radziecką, wstrzymuje się na razie od wer-
bunku ich do organizacji. 

 5. Podejmować aktywne metody walki z władzą radziecką w formie zorganizo-
wanego sabotażu. 

 Nadal realizujemy plan agenturalno-operacyjnych przedsięwzięć zmierzających 
do rozpracowania i likwidacji „ZWZ”. 

ZAŁĄCZNIKI: Dokumenty organizacji 
na „31” kartkach. 
LUDOWY KOMISARZ 
BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWOWEGO 
(Ł. CANAWA) ( podpis) 
3 czerwca 1941 r. 
Nr 3/3/740, MIŃSK 

Oryginał, maszynopis. 
Źródło: NARB w Mińsku, zesp. 4, spr. 21, t. 2432, k. 16–20. 
Druk: Niepokorna Białostocczyzna … s. 428–431 

  
Dokument 25 

1943 czerwiec [po20], [obwód wysokomazowiecki AK], – Fragment adnotacji  
z książki egzekucyjnej obwodu wysokomazowieckiego AK dotyczący Batalionu 
Śmierci Strzelców Kresowych 

 [ … ] 57 
 
 28. W dniu 20 VI {19]43 r. egzekutywa wykonała wyrok śmierci na Polce na-

zwiskiem Mazurówna Agnieszka, zamieszkała w m[iejscowości] Łapy-Osse - domy 
kolejarzy. Wymieniona została skazana na śmierć za to, że w czasie okupacji so-
wieckiej będąc członkiem organizacji niepodległościowej pod nazwą B[ataliony] 
K[resowe] S[trzelców] Ś[mierci], złamała przysięgę i przeszła na usługi NKWD, na 
__________ 
 
57 Opuszczone fragmenty nie dotyczą  tematu. 
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skutek, czego wydała w ręce wroga kilkunastu członków tej organizacji, a między 
nimi dwóch księży. 

[ … ] 
 Kopia fotograficzna, rękopis. 
Źródło: Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, oddział Białystok. Sygn. BI 

045/2095/1,  
 

Dokument 26 
 1976 , Mińsk – Fragment wspomnień płk NKWD(NKGB) Konstantyna  Gruz-

diewa z informacją o ośrodku szpiegowskim Kowalewskiego(Koniecznego) 
[…] 58  
Szpiegowskie gniazdo, podobne do suwalskiego, Niemcy mieli także na innych 

kierunkach radziecko-niemieckiej granicy. Tak, na przykład na łomżyńsko-białosto-
ckim i brzeskim odcinku [granicy] działała rezydentura, na czele, której stał biało-
gwardyjski oficer Grigorij Kowalewski (on też Kowalski, Konieczny), przebywający 
w Warszawie. Ten zażarty szpieg, po klęsce hitlerowskich Niemiec, został zatrzy-
many przez pracowników polskich organów spraw wewnętrznych w czasie likwida-
cji jednej ze zbrojnych band, a następnie zdemaskowany przez białoruskich czeki-
stów. 

[…]  
Druk 
Źródło: Konstantyn Gruzdiew, W gody surowych ispytanij, Mińsk 1976, s. 54. 
 

__________ 
 
58 Opuszczone fragmenty nie dotyczą omawianego tematu. 
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KRYSTYNA LESZCZEWSKA (Łomża) 
 

 

Potencjał przedsiębiorczości w regionach  
Polski wschodniej 
 
 
Przedsiębiorczość to wyraz aktywności jednostek i społeczeństw będący efektem 

obserwacji, przemyśleń, własnej aktywności. W ostatnich latach wzrosło zaintereso-
wanie przedsiębiorczością i przedsiębiorcami. Działaniom przedsiębiorczym przypi-
suje się rolę kreowania i ożywiania rozwoju społeczno-gospodarczego. Analiza po-
ziomu przedsiębiorczości jest jednym z elementów opisujących poziom gospodarki 
danego terytorium. Dane statystyczne charakteryzujące gospodarkę polską uwidacz-
niają wyraźne, trwałe terytorialne zróżnicowanie poziomu aktywności gospodarczej  
i społecznej, w tym poziomu przedsiębiorczości. Utrzymujące się różnice w poten-
cjale ekonomicznym poszczególnych regionów stanowią jeden z podstawowych 
problemów współczesnej gospodarki. Sytuacja ta nie sprzyja procesowi rozwoju 
społeczno-gospodarczego kraju, a wręcz staje się jedną z jego głównych barier, co 
znajduje swoje potwierdzenie w najnowszych raportach opracowywanych dla 
państw członkowskich [Fourth Report, 2007; Territory matters, 2006]. Regionami  
o najniższym potencjale ekonomicznym w Polsce są województwa Polski wschod-
niej: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie. 
Regiony te uważa się za obszary peryferyjne w Polsce. W artykule podjęto analizę 
potencjału przedsiębiorczości w regionach Polski wschodniej. Ocena potencjału 
przedsiębiorczości w regionach Polski wschodniej bazuje na analizie jej rozwoju  
w wymiarze ilościowym. Regionalny poziom przedsiębiorczości zobrazowano za 
pomocą takich mierników jak: wskaźniki ilości i wielkości przedsiębiorstw, wskaź-
niki gęstości przedsiębiorstw (liczba przedsiębiorstw na 10 000 ludności). Analiza 
ilościowa poprzedzona została interpretacją pojęcia przedsiębiorczość oraz rozważa-
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niami na temat zależności między poziomem rozwoju przedsiębiorczości w regio-
nach a teoriami rozwoju regionalnego. 

 
Wielowymiarowa interpretacja pojęcia przedsiębiorczość  

 Pojęcie przedsiębiorczości nie zostało jednoznacznie zdefiniowane w literaturze 
przedmiotu. Problemami przedsiębiorczości i przedsiębiorców zajmują się przedsta-
wiciele wielu dyscyplin naukowych, w tym ekonomii, prawa, demografii, socjologii, 
psychologii, organizacji i zarządzania. Prace te wnoszą cenny wkład w określenie 
pojęcia przedsiębiorczości, wskazują na jej wielowymiarowy i wieloaspektowy cha-
rakter. Pojęcia przedsiębiorcy i przedsiębiorczości pojawiły się w nauce i praktyce 
życia gospodarczego stosunkowo dawno. W ostatnich latach wraz ze wzrostem zna-
czenia przypisywanego przedsiębiorczości i przedsiębiorcom, stały się one szczegól-
nie często używane. Powszechności stosowania tych pojęć nie towarzyszy jedno-
znaczność ich rozumienia. Kategoria przedsiębiorczości po raz pierwszy pojawiła się 
w XVII wieku w pracach A. Smitha i J.B. Saya. Say określał przedsiębiorczość jako 
działanie przedsiębiorcy, który tworzy przedsiębiorstwo, dostrzega i wykorzystuje 
sprzyjające okazje. W klasycznym ujęciu J. Schumpetera przedsiębiorczość to rodzaj 
działalności, który polega na wprowadzeniu nowych kombinacji czynników produk-
cji, nowych wyrobów i metod, zdobywaniu nowych rynków zbytu, nowych źródeł 
zaopatrzenia oraz na tworzeniu bardziej efektywnych form organizacyjnych działal-
ności gospodarczej [Bratnicki, Strużyna, 2001, s. 36–37]. P. Drucker istotę przedsię-
biorczości definiował w ścisłym związku przedsiębiorczych działań z innowacyjno-
ścią. Postrzegał on przedsiębiorcę jako kreatora innowacji, zawsze poszukującego 
zmian, reagującego na nie i wykorzystującego je jako okazje [Drucker, 1992, s. 32–
36]. Twórcą nowoczesnej teorii przedsiębiorczości i przedsiębiorcy jest F. Knight. 
Rdzeniem tej teorii jest odróżnienie ryzyka (od którego można się ubezpieczyć) od 
niepewności (od której nie można się ubezpieczyć). Przedsiębiorca, według F. Kni-
ghta, działając w warunkach niepewności, ryzykując kapitałem, ma prawo dyspono-
wać zyskiem, stanowiącym rekompensatę za ryzyko [Gruszecki 2002, s. 68].  

 Uogólniając występujące w literaturze przedmiotu definicje, przedsiębiorczość 
można postrzegać w dwóch zasadniczych wymiarach: 

� W ujęciu procesowym jako zorganizowany proces przemyślanych i celowo 
podejmowanych działań, których rezultatem jest powstawanie i rozwój podmiotów 
gospodarczych [Dyduch, 2008, s. 18]. 

� Jako postawa przedsiębiorczość jest cechą jednostek ludzkich, określonym spo-
sobem postępowania uwidaczniającym takie predyspozycje i zachowania jednostek 
jak: skłonność do podejmowania ryzyka, gotowość do przyswajania nowej wiedzy, 
niespokojny i poszukiwawczy umysł oraz zdolność obserwacji środowiska i zauważa-
nia rzeczy wymagających zmiany [Kapusta, 2006, s. 19–20, Sobiecki, 2009, s. 17].  

 Przedsiębiorczość jako zjawisko jest kategorią wielowymiarową, wymagającą 
analizy w czterech płaszczyznach badawczych: gospodarczej, społecznej, indywidu-
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alnej i organizacyjnej [Strojny, Stankiewicz, 2009, s. 123]. Wszystkie zaprezentowa-
ne wymiary przedsiębiorczości oddziałują na siebie wzajemnie. Obserwacje i bada-
nia gospodarek i społeczeństw wskazują, iż istnieją między nimi korelacyjne związki 
dodatnie. Wymiar gospodarczy to ujęcie przedsiębiorczości odnoszące się do zja-
wisk związanych z rozwojem gospodarki. Określenie gospodarka przedsiębiorcza 
oznacza gospodarkę, w której można zauważyć szereg procesów zapewniających jej 
wysoką adaptacyjność do zmieniających się warunków globalnego otoczenia. Przed-
siębiorczość w tym ujęciu to cecha gospodarki sprzyjająca jej elastycznemu reago-
waniu i gwarantująca dynamiczny rozwój. Ujęcie ekonomiczne przedsiębiorczości 
daje możliwość oceny jej ekonomicznego potencjału. Badanie poziomu przedsię-
biorczości gospodarki można prowadzić na podstawie danych statystycznych 
uwzględniających: 

� politykę gospodarczą prowadzoną przez państwo, w szczególności udział pań-
stwa w gospodarce oraz swobody aktywności podmiotów gospodarczych; 

� proces rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce kraju,  
w szczególności ich udział w PKB i zatrudnieniu; 

� strukturę własnościową i branżową gospodarki; 
� rozwój powiązań między podmiotami gospodarczymi, w tym rozwój klastrów; 
� terytorialne zróżnicowanie przedsiębiorczości.  
 Społeczny wymiar przedsiębiorczości obejmuje zachowania jednostek i grup 

społecznych, które gwarantują rozwój społeczeństwa i jego adaptacyjność do no-
wych warunków. Zagadnienia analizowane w obszarze przedsiębiorczości społecz-
nej to m.in. [Strojny, 2006, s. 69]:  

� poziom otwartości na nowe zjawiska kulturowe, technologiczne, poziom wiedzy; 
� rola przedsiębiorcy w środowisku lokalnym; 
� identyfikacja czynników społecznych determinujących postawę przedsiębiorczą; 
� proces budowania klimatu wspierającego przedsiębiorczość. 
 Indywidualny wymiar przedsiębiorczości odnosi się do cech osobowych charak-

teryzujących osoby przedsiębiorcze. Przedsiębiorczość w tym ujęciu interpretuje się 
zazwyczaj jako przejaw aktywności związanej z posiadaniem ducha inicjatywy, 
przełamywaniem standardów, nowatorskimi pomysłami i rozwiązaniami. Podsta-
wowym obszarem badawczym w tym zakresie jest identyfikacja cech osobowości 
przedsiębiorczej. Organizacyjny wymiar przedsiębiorczości można określić mianem 
zarządzania przedsiębiorczego. Cechuje je klimat pracy właściwy dla aktywności, 
podejmowania wyzwań i ponoszenia ryzyka, odpowiednia kultura organizacyjna, 
dbałość o rozwój personelu. Aby ocenić, czy w danej organizacji występuje przed-
siębiorcze zarządzanie należy badać: rolę planowania i myślenia strategicznego w ro-
zwoju organizacji, efektywność zarządzania, rozwój personelu, kulturę organizacyj-
ną, mechanizmy motywowania pracowników, procesy innowacyjne w przedsiębior-
stwie [Strojny, 2006, s. 69]. Wymiar zewnętrzny przedsiębiorczości organizacyjnej 
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nakierowany jest na kształtowanie pozycji przedsiębiorstwa na rynku, jego udziału  
w życiu społeczno-gospodarczym regionu [Targalski, 2004, s. 6–9].  

 Badania przedsiębiorczości w wymiarze społecznym, indywidualnym i organi-
zacyjnym można realizować za pomocą ankiet, wywiadów, obserwacji. W niniej-
szym artykule obszarem analizy jest przedsiębiorczość w wymiarze gospodarczym. 
Ta perspektywa badawcza uzasadniona jest celem pracy, którym jest ocena potencja-
łu przedsiębiorczości w regionach Polski wschodniej. W analizach wykorzystano 
dostępne dane ze statystyki publicznej. 

 
Teorie rozwoju regionalnego a rozwój przedsiębiorczości w regionach 

 W kontekście celu artykułu należy zastanowić się nad zależnością między roz-
wojem przedsiębiorczości a atrakcyjnością terytorium. W literaturze przedmiotu 
często podkreślana jest teza Aydalota, że to nie przedsiębiorstwa tworzą środowisko 
lokalne, lecz istnienie zorganizowanego środowiska jest warunkiem powstawania 
przedsiębiorstw [Przygodzki, 2007, s. 131]. Istnienie systemów składających się  
z infrastruktury okołobiznesowej i technicznej oraz sprawnie działających instytucji 
publicznych stanowią o atrakcyjności lokalizacji działalności gospodarczej. Współ-
cześnie podkreśla się coraz wyraźniej dużą rolę czynników niematerialnych, takich 
jak kapitał ludzki, uniwersytety i instytuty badawcze, „powab pejzażu”, korzyści 
aglomeracji oraz klimat polityczny i biznesowy, jako determinant stanowiących  
o atrakcyjności lokalizacji inwestycji [Benko, 1993, s. 19–20]. Terytorium staje się 
źródłem powstawania przewag lokalizacyjnych dla przedsiębiorstw, tworząc ich 
przewagi konkurencyjne. M. Porter podkreśla, że lokalizacja wpływa na przewagę 
konkurencyjną firm poprzez swoje oddziaływanie na wzrost efektywności przedsię-
biorstwa [M. Porter, 2001, s. 400]. 

 Istnieje wiele teorii rozwoju regionalnego, które tłumaczą przyczyny nierówno-
mierności i zróżnicowania rozwoju w perspektywie przestrzeni, czasu i między 
podmiotami. Jednocześnie każda z teorii wskazuje na specyficzne aspekty działalno-
ści gospodarczej, które dają największe pozytywne skutki rozwojowe poprzez okre-
ślony sposób zachowania podmiotów gospodarczych przyczyniających się do do-
brobytu regionu [Z. Makieła, 2008, s. 26–28]. Wśród koncepcji objaśniających moż-
liwości rozwoju przedsiębiorczości w regionach i bariery hamujące rozwój na uwagę 
zasługują: 

� Teoria centrum – peryferie (teoria rozwoju zależnego) zakłada zależność roz-
woju między centrum a peryferiami – peryferia są obszarami niedorozwoju zależ-
nymi od centrum. Równoważenie rozwoju może następować przez „zatrzymywa-
nie” przedsiębiorstw na terenach peryferyjnych. 

� Teoria postkeynesowska wskazuje, że podstawowym czynnikiem rozwoju re-
gionu stają się inwestycje, które wywołują efekt mnożnikowy. Aby niwelować zróż-
nicowanie poziomu rozwoju różnych regionów, należy wspierać wykorzystanie 
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małych i średnich przedsiębiorstw do realizacji inwestycji publicznych na terenach 
peryferyjnych i słabo rozwiniętych gospodarczo. 

� Neoklasyczna regionalna teoria wzrostu bazująca na założeniach modelu kon-
kurencji doskonałej cechującego się mobilnością czynników produkcji zakłada, że 
różnice w zakresie posiadanych przez region czynników rozwoju są likwidowane na 
skutek ich przemieszczania się między regionami. Jednak w warunkach niedorozwo-
ju rynku, wyrównanie dysproporcji rozwojowych nie nastąpi bez dodatkowego im-
pulsu stymulującego powstawanie przedsiębiorstw. 

� Koncepcja biegunów wzrostu przypisuje główną rolę kreowaniu rozwoju re-
gionu innowacyjnemu przedsiębiorcy. Sektor innowacyjny staje się siłą napędową 
rozwoju regionu przyciągając zasoby z innych branż. Pozytywny wpływ na sektor 
małych i średnich firm wywiera pojawienie się w regionie innowacyjnych dużych 
firm, inkubatorów przedsiębiorczości czy parków technologicznych. 

� Teoria klastrów objaśnia, że możliwe jest przekształcenie obszarów peryferyj-
nych w obszary wzrostu dzięki współpracy podmiotów gospodarczych z danego 
regionu skupionych wokół ośrodków badawczych i uniwersytetów, które stworzą 
sieć współpracy i wzajemnych powiązań. 
 
Charakterystyka regionów Polski wschodniej  

Polska wschodnia to obszar obejmujący pięć sąsiadujących ze sobą woje-
wództw: podlaskie, warmińsko-mazurskie, lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie. 
Regiony te uważa się za obszary peryferyjne w Polsce. Dysproporcje regionalne roz-
woju społeczno-gospodarczego w Polsce mają swoje źródła w przeszłości, a w okre-
sie transformacji gospodarki polskiej po 1989 roku zróżnicowanie regionalne w Pol-
sce nie zmniejszyło się. Województwa Polski wschodniej rozwijały się relatywnie 
wolniej niż reszta kraju. Cechuje je zapóźnienie gospodarcze, niekorzystna struktura 
gospodarki, niedostatki w sferze infrastruktury i niższe niż przeciętnie w kraju 
wskaźniki makroekonomiczne. Województwa te zajmują niezmiennie od początku 
okresu transformacji ostatnie pozycje w rankingu wartości PKB na jednego miesz-
kańca. W 2008 roku wartość PKB per capita w województwach lubelskim i podkar-
packim stanowiła mniej niż 70% średniego PKB per capita dla Polski, w wojewódz-
twie podlaskim 73%, w warmińsko-mazurskim 74,2%, w świętokrzyskim 80%. 
Województwa te stanowią zwarty przestrzennie obszar stanowiący 31,7% po-
wierzchni Polski, na którym mieszka 21,3% mieszkańców kraju, którzy tworzą oko-
ło 16% produktu krajowego brutto.  

Regiony te zamieszkiwało w 2009 roku 8145,8 tys. osób, tj. o 102,7 tys. osób 
mniej niż w roku 2000. Obszary te należą do stosunkowo słabo zaludnionych w sto-
sunku do pozostałych województw – średnia gęstość zaludnienia 86 osób na km2 
wobec 122 osób na km2 w Polsce ogółem. Analizując strukturę wieku ludności w ana-
lizowanych regionach należy podkreślić, że w czterech regionach (lubelskim, pod-
karpackim, podlaskim i świętokrzyskim) odsetek ludności w wieku produkcyjnym 
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jest niższy niż średnia dla Polski (tabela 1). Tylko w województwie warmińsko-
mazurskim udział ludności w wieku produkcyjnym jest wyższy niż średnia dla Pol-
ski (65,2% wobec 64,4%). Pozytywną cechą struktury demograficznej analizowa-
nych województw (z wyjątkiem województwa świętokrzyskiego) jest wyższy niż 
przeciętnie w kraju udział osób w wieku przedprodukcyjnym, co może pozytywnie 
oddziaływać na rynek pracy tych regionów w przyszłości. 
 
Tabela 1. 

Struktura wieku ludności w regionach Polski Wschodniej w 2009 r. w % 
 

Wyszczególnienie 

Ludność 
w wieku 
przed-

produkcyjnym

Ludność 
w wieku 

produkcyjnym

Ludność 
w wieku 

poprodukcyjnym

Ludność 
w wieku 

nieprodukcyjnym 
na 100 osób 

w wieku 
produkcyjnym 

POLSKA 19,1 64.4 16,5 55 
Lubelskie 19,6 63,1 17,3 58 

Podkarpackie 20,4 63,8 15,8 57 
Podlaskie 19,2 63,4 17,4 58 

Świętokrzyskie 18,6 63,5 17,9 57 
Warmińsko-
Mazurskie 

20,4 65,2 14,4 53 

 
Źródło: opr. własne na podstawie Rocznika demograficznego 2010, GUS, Warszawa 2010, s. 142. 
 

Istotnymi czynnikami charakteryzującymi potencjał rozwojowy regionów są skala 
i kierunki migracji. Odpływy ludności z danego obszaru są przejawem traktowania go 
jako regionu marginalizowanego, bez szans na rozwój osobisty i zawodowy. W 2009 
roku w Polsce saldo migracji wewnętrznych i zagranicznych na pobyt stały na 1000 
ludności wynosiło zero i był to wynik lepszy od wskaźnika z roku 2000 (-0,5) i wskaź-
nika z roku 2005 (-0,3) [Rocznik Statystyczny, 2010, s. 86]. Wszystkie analizowane 
regiony charakteryzują się ujemnym saldem migracji wewnętrznych i wysokim po-
ziomem wyjazdów zagranicznych. Ujemne saldo migracji utrzymywało się w tych 
regionach w całym okresie 2000–2009. Najgorsza relacja w 2009 roku występowała  
w województwach lubelskim i warmińsko–mazurskim (–1,9 na 1000 ludności) oraz 
świętokrzyskim (–1,7 na 1000 ludności). W województwie podlaskim wskaźnik 
kształtował się na poziomie –1,4, a w podkarpackim na poziomie –0,9. Zważywszy na 
fakt, iż migrują z reguły osoby młode, często lepiej wykształcone, wzrost emigracji 
mieszkańców badanych regionów może osłabić jakość potencjału ludzkiego Polski 
wschodniej w przyszłości.  

Analiza struktury zatrudnienia ludności uwidacznia cechy strukturalne gospodarki 
regionu. Porównania struktury zatrudnienia w dłuższym okresie pozwalają wyciągać 
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wnioski co do tempa i kierunku zmian w strukturze społeczno-ekonomicznej danego 
obszaru. Znaczne zmiany w strukturze sektorowej gospodarki polskiej w latach 2000–
2009 to zwiększenie znaczenia sektora usług, zwłaszcza rynkowych, przy malejącej 
roli przemysłu i rolnictwa, nie zachodziły w jednakowym tempie w poszczególnych 
regionach kraju. W analizowanym okresie udział pracujących w sektorze rolniczym  
w ogólnej liczbie pracujących zmniejszył się z 28,5% w 2000 r. do 15,9% w 2009 r. 
Największy odpływ zatrudnionych z sektora rolniczego nastąpił w woj. podkarpackim 
(spadek o 23,5 pkt. proc., świętokrzyskim (o 17,3 pkt. proc.) i lubelskim (o 15,4 pkt. 
proc.). Pomimo tych zmian, w 2009 r. nadal największy udział zatrudnionych w sekto-
rze rolniczym występował w województwach: lubelskim, podlaskim i świętokrzyskim. 
Znaczące odejścia z sektora rolniczego przełożyły się na przesunięcie siły roboczej do 
sfery usług, której udział w omawianym okresie zwiększył się z 45,5% do 56,0%. 
Mimo że zatrudnienie w sektorze usług wzrastało dynamicznie w regionach peryferyj-
nych (szczególnie w województwie podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim), cią-
gle pozostaje ono na niższym poziomie niż przeciętnie w kraju. 

 
Tabela 2. 

Pracujący według sektorów gospodarki narodowej w regionach peryferyjnych  
w latach 2000 i 2009 r. Stan w dniu 31 XII 

 
Wyszczególnienie Sektor rolniczy Sektor 

przemysłowy 
Sektor 

usługowy* 
POLSKA                   a=2000 
                                  b=2009 

28,5 
15,9 

26,0 
28,1 

45,5 
56,0 

Lubelskie                           a 
                                            b 

52,0 
36,6 

15,2 
18,4 

32,8 
45,0 

Podkarpackie                     a 
                                            b 

47,3 
23,8 

20,6 
27,7 

32,1 
48,5 

Podlaskie                            a 
                                            b 

45,4 
33,9 

16,8 
19,8 

37,8 
46,3 

Świętokrzyskie                   a 
                                             b 

49,0 
31,7 

18,7 
23,7 

32,3 
44,6 

Warmińsko-Mazurskie      a 
                                             b 

26,6 
16,3 

26,1 
29,6 

47,3 
54,1 

*Sektor usługowy obejmuje usługi rynkowe i nierynkowe 
 
Źródło: opr. własne na podstawie Rocznika statystycznego województw 2001 i 2010, GUS, 

Warszawa 2001, 2010, s. 43. 
 
Kompleksowa analiza sytuacji społeczno-gospodarczej regionów Polski Wschod-

niej zawarta w Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 
roku 2020 obrazuje mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia ich rozwoju. 
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Tabela 3.  
Analiza SWOT regionów Polski Wschodniej  

Mocne strony Słabe strony 
 Rodzące się skupiska nowoczesnych prze-

mysłów (np. kompleks mleczny, kompleks 
drzewny, „dolina lotnicza”).  

 Wyższy, niż wynikałoby to z poziomu roz-
woju gospodarczego, poziom wykształcenia 
społeczeństwa, i znaczy postęp w tej sferze w 
ostatnich latach. 

 Rozwijające się ośrodki akademickie, ma-
jące niezły potencjał naukowo-badawczy w 
niektórych dziedzinach. 

 Pewien (głównie przyrodniczy) potencjał tu-
rystyczny w północnej i południowej części 
regionu, także na kielecczyźnie. 

 Wysoka skuteczność w ubieganiu się o środki 
UE. 

 Peryferyjne położenie w peryferyjnym kraju, 
oddalenie od źródeł kapitału i technologii, są-
siedztwo ze słabiej rozwiniętymi krajami, zapóź-
nionymi w transformacji systemowej, z których 
przychodzą jedynie słabe impulsy rozwojowe.  

 Niekorzystna struktura demograficzna wy-
ludnianie się niektórych terenów północnych, 
przeludnienie agrarne na południu. 

 Trudna dostępność spowodowana niedoro-
zwojem infrastruktury transportowej w kie-
runku wschód – zachód. 

 Niski poziom rozwoju gospodarczego, niski 
poziom dochodów ludności i samorządu te-
rytorialnego. 

 Słabo rozwinięta sieć miast. 
 Zacofana struktura gospodarcza – znaczny 

udział mało wydajnego rolnictwa, niedorozwój 
nowoczesnych dziedzin przemysłu i usług. 

 Znaczne zapóźnienie infrastrukturalne w wielu 
dziedzinach (transport, środowisko, turystyka). 

 Antymodernizacyjne postawy społeczne, niski 
poziom tolerancji, mała otwartość na zmiany 

Szanse Zagrożenia 
 Zwiększenie zainteresowania regionem 

inwestorów z nowoczesnych branż przyja-
znych środowisku, wykorzystujących poten-
cjał ludzki i instytucjonalny.  

 Wzrost zainteresowania regionem ze strony 
turystów krajowych i zagranicznych.  

 Włączanie się Polski wschodniej w warto-
ściowe sieci współpracy naukowej, kultural-
nej i oświatowej.  

 Napływ środków zewnętrznych na cele roz-
wojowe. 

 Wzrost zainteresowania regionem mieszkań-
ców innych województw i krajów, jako atrak-
cyjnym miejscem zamieszkania.  

 Doświadczenie w kontaktach międzynaro-
dowych wynikające z bliskości położenia 
(Europa wschodnia), a także z licznych wy-
jazdów zarobkowych mieszkańców Polski 
wschodniej.  

 Silna presja konkurencyjna pozostałych 
województw Polski oraz regionów zagra-
nicznych.  

 Centralizacja działań związanych z realizacją 
projektów regionalnych.  

 Rosnący popyt zewnętrzny na siłę roboczą z 
Polski wschodniej.  

 Utrzymujący się chłodny klimat w między-
narodowych relacjach z sąsiadami Polski 
wschodniej (Rosja, Białoruś).  

 Utrzymujący się w kraju i za granicą obraz 
Polski wschodniej jako „regionu peryferyj-
nego w peryferyjnym kraju”.  

 

 
Źródło: opr. na podstawie Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do 

roku 2020, Warszawa, 2008, s. 41–42. 
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Przedsiębiorczość w regionach Polski wschodniej 
W Polsce w okresie transformacji odnotowano dynamiczny rozwój przedsię-

biorczości. Potencjał przedsiębiorczości jest zróżnicowany regionalnie. Odmienne są 
bowiem warunki działania w poszczególnych regionach, co wynika z różnej struktu-
ry gospodarczej, dochodów ludności, poziomu rozwoju instytucji otoczenia biznesu, 
czy aktywności samorządów, a także pozostałych składników klimatu inwestycyjne-
go jak np. dostępność transportowa i obecność wykwalifikowanych pracowników. 
Prezentowana w artykule ocena potencjału przedsiębiorczości w regionach Polski 
wschodniej bazuje na analizie jej rozwoju w sensie ilościowym. Regionalny poziom 
przedsiębiorczości zobrazowany będzie za pomocą takich mierników, jak: 

� Wskaźniki ilości i wielkości przedsiębiorstw; 
� Wskaźniki gęstości przedsiębiorstw (liczba przedsiębiorstw na 10 000 ludności). 
W końcu września 2010 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych było 3876,4 tys. 

podmiotów gospodarki narodowej (bez osób prowadzących gospodarstwa indywidu-
alne w rolnictwie), tj. o 3,8% więcej niż przed rokiem [Informacja o sytuacji społecz-
no-gospodarczej, 2010, s. 42]. W regionach peryferyjnych największy wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych odnotowano w województwie podkarpackim (o 5,6%)  
i w województwie lubelskim (o 5,1%). Niższy niż przeciętnie w kraju wzrost liczby 
podmiotów gospodarczych wystąpił w województwach podlaskim i świętokrzyskim 
(odpowiednio o 1,4% i o 1,6%). Najliczniejszą grupę podmiotów we wszystkich wo-
jewództwach stanowiły przedsiębiorstwa osób fizycznych prowadzących działalność 
gospodarczą. Ich udział w ogólnej liczbie funkcjonujących podmiotów gospodarczych 
w Polsce w końcu września 2010 r. wyniósł 75,4%. W regionach peryferyjnych Polski 
(z wyjątkiem województwa warmińsko-mazurskiego) odsetek osób fizycznych pro-
wadzących działalność gospodarczą był wyższy: w województwie świętokrzyskim 
stanowił 79,8%, w podlaskim 79,6%, w podkarpackim i lubelskim 77,8%. Spośród 
ogółu zarejestrowanych w Polsce podmiotów gospodarczych 48,8% stanowiły przed-
siębiorstwa aktywne [Raport o stanie sektora MSP, 2010, s. 281]. Mikroprzedsiębior-
stwa, czyli firmy zatrudniające do 9 pracowników stanowią zdecydowaną większość 
przedsiębiorstw aktywnych, a więc faktycznie prowadzących działalność gospodarczą. 
W 2009 roku ich liczba wyniosła 1666,1 tys., co stanowiło 96% ogółu aktywnych 
przedsiębiorstw. Firmy małe (od 10 do 49 pracowników) to 3% firm (54,9 tys. pod-
miotów), zaś niecały procent (16,3 tys.) stanowią firmy średnie (od 50 do 249 pracow-
ników). Znikomą część ogółu liczby firm (0,2%) stanowią przedsiębiorstwa duże (za-
trudniające co najmniej 250 pracowników). W 2008 roku było ich 3,2 tys. [Przedsię-
biorczość w Polsce, 2010, s. 35]. W porównaniu do struktury firm działających w UE-
27, uwagę zwraca ponad dwukrotnie większy w UE odsetek firm małych (7%), dość 
zbliżony udział firm średnich (1,1%) oraz identyczny odsetek firm dużych (0,2%).  
W konsekwencji wyraźnie mniejszy niż w Polsce jest udział firm mikro (91,8%). Mo-
że to wskazywać na strukturalne problemy mikroprzedsiębiorstw w Polsce, które 
utrudniają części z nich przechodzenie na wyższy stopień rozwoju. W układzie teryto-
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rialnym najwięcej mikroprzedsiębiorstw prowadziło działalność na terenie wojewódz-
twa mazowieckiego (16,5% całej zbiorowości), najmniej w województwie opolskim 
(2,2% i podlaskim (2,4%).  

Wskaźnik gęstości przedsiębiorstw ilustrujący ilość funkcjonujących przedsię-
biorstw na 10 000 ludności jest najczęściej wykorzystywanym miernikiem natężenia 
przedsiębiorczości w regionach. W Polsce w okresie transformacji odnotowano zna-
czący wzrost tego wskaźnika. W 2000 roku zarejestrowanych było 833 podmiotów 
gospodarki narodowej w przeliczeniu na 10000 ludności, w 2005 roku – 948,  
a w 2009 roku – 981. We wszystkich objętych analizą województwach Polski 
wschodniej wskaźnik przedsiębiorczości kształtował się na znacznie niższym po-
ziomie niż średnio w kraju (tabela 4). Tendencja silnych zróżnicowań poziomu 
przedsiębiorczości w regionach Polski utrzymywała się w całym okresie transforma-
cji gospodarki. W latach 2000–2009 liczba podmiotów gospodarki narodowej na 
10 000 ludności w kraju zwiększyła się o 17,8%. We wszystkich regionach peryfe-
ryjnych wzrost ten był znacznie niższy i wynosił: w województwie lubelskim 13,1%, 
w podkarpackim 13,7%, w podlaskim 6,5%, w świętokrzyskim 6,5% i w warmiń-
sko-mazurskim 12,4%. Największą liczbę mikroprzedsiębiorstw przypadającą na 
1000 mieszkańców odnotowano w województwach zachodniopomorskim, mazo-
wieckim i wielkopolskim (odpowiednio: 54, 53 i 50 firm na 1000 mieszkańców), 
natomiast najmniejszą w województwach podkarpackim i lubelskim (30 i 33 firmy 
na 1000 mieszkańców) [Działalność gospodarcza przedsiębiorstw, 2010, s. 1]. 

 
Tabela 4. 

Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON  
na 10 000 ludności w latach 2000–2009 

 
Wyszczególnienie 2000 2005 2009 

POLSKA 833 948 981 
Lubelskie 604 684 724 

Podkarpackie 607 663 690 
Podlaskie 707 741 753 

Świętokrzyskie 678 813 832 
Warmińsko-Mazurskie 716 771 805 

 
Źródło: Rocznik statystyczny województw, GUS, Warszawa, s. 45. 
 
Dynamiczny rozwój przedsiębiorczości w Polsce w latach 1990–2010 jest jednym  
z istotniejszych sukcesów naszej gospodarki w okresie dokonującej się transformacji 
systemu społeczno-ekonomicznego. Jednakże dynamika dokonujących się zmian 
była niejednakowa. Statystyki uwidaczniają wyraźną, trwałą nierównowagę między 
poszczególnymi regionami kraju w tym zakresie. Polaryzacja przestrzeni polskiej  
w zakresie rozwoju przedsiębiorczości jest wyraźnie skorelowana z poziomem roz-
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woju gospodarczego poszczególnych regionów. Regiony zajmujące najwyższe po-
zycje pod względem poziomu PKB per capita zdecydowanie wyróżniają się także ze 
względu na liczbę aktywnych podmiotów gospodarczych tam funkcjonujących. 
Najsłabsze wyniki pod względem rozwoju przedsiębiorczości osiągają województwa 
wschodniej Polski, które w rankingach poziomu rozwoju gospodarczego regionów 
Polski zajmują ostatnie pozycje. Doświadczenia wielu krajów wskazują, że dobre 
efekty w zakresie pobudzania przedsiębiorczości w regionach przynosi mobilizacja 
wewnętrznego potencjału obszarów najsłabiej rozwiniętych gospodarczo, a inter-
wencja władz publicznych stanowić powinna wsparcie rozwoju oddolnych czynni-
ków pobudzających aktywność i kreatywność mieszkańców tych regionów. 
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Summary 

 
The article concerns the analysis of business potential in the eastern Polish 

regions. Evaluation of business potential in the eastern Polish regions is based on the 
analysis of its development in quantitative terms. The regional level of entrepre-
neurship is illustrated by such indicators as indicators of quantity and size of enter-
prises, enterprise-density ratios (the number of businesses per 10,000 population). 
Quantitative analysis was preceded by the interpretation of the concept of entre-
preneurship and reflections on the relationship between the level of entrepreneurship 
in the regions and regional development theories. 
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Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe 
warunków termiczno-opadowych w zlewni Narwi 
 
 
Warunki klimatyczne nad zlewnią Narwi, tak jak i nad całym terytorium Polski, 

kształtowane są głównie w wyniku nakładania się mas powietrza wilgotnego, mor-
skiego znad Atlantyku i powietrza o cechach kontynentalnych znad wielkiego lądu 
euroazjatyckiego. Podobnie przejściowość klimatu zlewni zaznacza się przewagą 
wpływów oceanicznych w części zachodniej, środkowej i północnej oraz kontynen-
talnych we wschodniej i południowej. Szczególny wpływ na warunki klimatyczne 
mogą mieć również cechy otaczających omawiany obszar regionów oraz ich wza-
jemne relacje [Kondracki, 1988: 73–105]. 

  Na kształtowanie się typów pogody (odrębność klimatu) w dolinie Narwi wpły-
wają m. in. warunki panujące w leżącej bardziej na północ, rozległej Równinie Kur-
piowskiej oraz otaczających ją od zachodu Wysoczyźnie Ciechanowskiej i Wznie-
sieniach Mławskich, od wschodu Wysoczyźnie Kolneńskiej, Białostockiej i Kotlinie 
Biebrzańskiej z kompleksem torfowisk oraz na południu Wysoczyźnie Wysokoma-
zowieckiej i Międzyrzeczu Łomżyńskim [Łomżyński 1995: 11–26]. 

  Celem niniejszego opracowania było rozpoznanie różnicowania warunków 
termiczno-opadowych w skali mezoklimatycznej. Podjęta problematyka badawcza 
może mieć znaczenie w upowszechnianiu danych meteorologicznych dla kształto-
wanego obecnie, lokalnego społeczeństwa informacyjnego. 

 
Materiał i metody 
 Przedstawiony zarys warunków termiczno-opadowych opracowano na podsta-
wie danych z okresu 1831–2010. Do opisu włączono dane zanotowane na Stacji 
Hydrologiczno-Meteorologicznej w Ostrołęce i Posterunku Meteorologiczno-Hydro-



BOŻENA GRABIŃSKA  

 

312
____________________________________________________________________________________________________________ 

logicznego w Pułtusku, usytuowanych w dolinie Narwi [Podział 1983: 541–610]. 
Dla celów porównawczych, wykorzystano dane, zmierzone na stacjach położonych 
na ościennych wysoczyznach tj. w Białymstoku i Mławie (tab. 1). Podstawowym 
kryterium wyboru stacji była ich lokalizacja w przestrzeni geograficznej, a w szcze-
gólności charakter rzeźby i pokrycie terenu. Niniejszą charakterystykę termiczno-
opadową wykonano na podstawie danych publikowanych w Roczniku opadów at-
mosferycznych 1956–1981, Atlasie Hydrologicznym Polski [1986], Atlasie klima-
tycznym elementów i zjawisk szkodliwych dla rolnictwa w Polsce [1987] oraz stronie 
internetowej: www.tutiempo.net/en/Climate. Fundamentalne znaczenie dla uchwy-
cenia przestrzennej charakterystyki warunków miały także studia wyników publiko-
wanych przez: Pióro [1973: 135], Musiała i in., [1995: 41–51], Banaszuka [1996: 
62–63] oraz zestawienia własne, wykonane na podstawie danych uzyskanych z ar-
chiwum IMGW Oddział w Białymstoku. Taka dyspozycja danymi dała możliwość 
wykonania analiz w skali mezoklimatycznej, przy uwzględnieniu zróżnicowania 
terenu oraz zgodnie z powszechnie przyjętymi założeniami metodycznymi [Geogra-
ficzne 2007: 214–241]. Charakterystykę podziału lat pod względem opadowym 
wykonano zgodnie z kryterium Kaczorowskiej [1962: 112] i Przedpełskiej [1971: 
59–83], natomiast ocenę termiczną według klasyfikacji Lorenc [1998: 113–119]. 
Sezonową zmienność parametrów wykazano opierając się na następującym podziale 
roku: zima (XII–II), wiosna (III–V), lato (VI–VIII), jesień (IX–XI), półrocze ciepłe 
(V–X) i chłodne (XI–IV).  

 
Tabela 1.  

Wykaz stacji uwzględnionych w opracowaniu [za: J. Kondracki 1988, Atlas… 1986] 

 
 
 

Stacje Hydrologiczno-Meteorologiczne/ Posterunek Meteorologiczno-Hydrologiczny* 

Cecha Białystok Mława Ostrołęka Pułtusk* 

φ  N 53o06’ 53o06’ 53o05’ 52o42’ 

λ  E 23o10’ 23o21’ 21o34’ 21o06’ 

Wysokość [m n.p.m.] 148 147 95 80 

Dorzecze Supraśli Wkry Narwi 

Mezoregion Wysoczyzna Białostocka 
Wzniesienia 
Mławskie 

Dolina  
Środkowej Narwi 

Makroregion Nizina Północno-Podlaska Nizina Północno-Mazowiecka 

Region klimatyczny mazursko-białostocki mazowiecko-podlaski 
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Warunki termiczne 
 Średnia roczna temperatura powietrza dla okresu 1831–1930 w Białymstoku 
wynosiła 7ºC. W minionym osiemdziesięcioleciu na wysoczyznach było 7–7,5  
a w dolinie 7,6ºC (tab. 2). W dolinie trend minionego sześćdziesięciolecia wskazał 
1ºC wzrost średnich rocznych temperatur powietrza. Dla wysoczyzn był nieznacznie 
niższy (rys. 1; rys. 2), ale może być przejawem zmian warunków termicznych.  
Z porównania rozkładu parametru dla doliny i wysoczyzn wynika, że przebiega 
współkształtnie, zachowując około 0,5ºC wzrost wartości nad doliną. Zakresy prze-
ciętnych rocznych temperatur w ujęciu czasowym kształtowały się od 3,1 w dolinie 
do 3,5º na wysoczyznach. Średnie roczne temperatury powietrza wykazały zróżni-
cowanie od około 5º nad wysoczyznami do 9,2ºC nad doliną.  
 Według oceny termicznej [Lorenc, 1998: 113–119] w okresie 1951–2010 nie 
wystąpiły lata anomalnie i ekstremalnie ciepłe i chłodne. Największy udział miały 
lata normalne. W dolinie lata: 2000, 2006, 2007, 2008 uzyskały szczególną charakte-
rystykę bardzo ciepłych (średnia roczna temperatura powietrza wyższa 9ºC), zaś 
najchłodniejszy był 1987 i 1996 rok (odpowiednio 6,1ºC), (rys. 1; rys.2). Na wyso-
czyznach mniejszy udział miały lata nie tylko o charakterystyce bardzo ciepłych ale  
i ciepłych. Udział lat bardzo chłodnych na wysoczyznach był 3 razy większy niż  
w dolinie. Analizie porównawczej poddano także wartości średnich rocznych tempe-
ratur powietrza w układzie dziesięcioleci. Pośród uzyskanych przedziałów czaso-
wych najzimniejszym był okres 1961–1970, zaś najcieplejszym 2001–2010, przy 
wzroście wartości parametru w następujących po sobie odstępach czasowych [B. 
Grabińska, 2009 s. 25–36].  
 Rozpiętość średnich miesięcznych temperatur zmieniała się nieznacznie od 21,6º 
w rejonie Białegostoku i 21,8º w Ostrołęce do 22,4ºC w Pułtusku i świadczy o du-
żym kontynentalizmie [Kondracki, 1988: 73–105). Zauważalny jest niewielki wzrost 
średnich temperatur miesięcy wiosennych i zimowych. W przeszłości (okres 1831–
1930), na Wysoczyźnie Białostockiej średnie temperatury w miesiącach letnich były 
o około 0,5ºC wyższe niż obecnie. W najmniejszym stopniu różnicowały się warto-
ści parametru dla jesieni (tab. 2).  
 Analiza porównawcza skrajnych wartości temperatur miesięcznych (tab. 3) nie 
wykazała różnicowania absolutnych wartości maksymalnych w półroczu letnim. 
Absolutne maksimum notowano 31 VII 1994 r. w Ostrołęce, temperatura wynosiła 
36,6ºC, w Białymstoku również tego dnia było 35,5ºC. Wartości parametru w okre-
sie zimowym, wykazały większą zmienność czasową i przestrzenną. W styczniu 
minimum absolutne nad doliną było o 5º wyższe niż nad wysoczyzną. W przeszłości 
na wysoczyźnie o 3, a w dolinie o 2ºC absolutna temperatura minimalna była niższa 
niż obecnie (styczeń 1987 r.). 
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Tabela 2. 
Temperatury powietrza [ºC]:  średnie miesięczne, pór roku, roczne w wybranych wieloleciach  

Białystok Mława Ostrołęka Pułtusk 
Okres 

1831-1930* 1931-2010 1951-2010 1931-2010 1931-2000 
I -4,1 -3,9 -2,7 -3,2 -3,3 
II -3,2 -3,3 -2,0 -2,3 -2,1 
III  0,7  0,5 1,6  1,4  0,7 
IV  6,7  7,1 7,4  7,6  7,5 
V 13,3 13,0 13,1 13,4         13,2 
VI 16,5 16,2 15,9 16,6 16,4 
VII 18,4 17,7 17,8 18,6 18,8 
VIII 16,7 17,0 17,4 17,7 18,0 
IX 12,6 12,3 12,7 12,7 13,1 
X  7,0  7,2 7,6  7,6  7,9 
XI  1,4  2,1 2,5  2,6  2,7 

M
ie

sią
ce

 

XII -2,4 -1,9 -1,2 -1,0 -1,7 
Zima -3,2 -3,0 -2,0 -2,2 -2,4 
Wiosna  6,9  6,9 7,4  7,5  7,1 
Lato 17,2 16,9 17,0 17,6 17,5 
Jesień  7,0  7,2 7,6  7,6  7,9 
Rok  7,0  7,0 7,5  7,6  7,6 

 
zestawienie własne wg danych: IMGW Oddział w Białymstoku, 
www.tutiempo.net/en/Climate/BIALYSTOK/2010/122950.htm, 
www.tutiempo.net/en/Climate/MLAWA/1972-2010/122700.htm, 
www.tutiempo.net/en/Climate/OSTROLEKA/2010/122850.htm, 
* - dane wg H. Banaszuk [1996 s.75–99]; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ryc. 1. Rozkład średnich rocznych temperatur powietrza wg termicznej klasyfikacji lat  
[H. Lorenc, 1998] dla Ostrołęki i Białegostoku 
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Ryc. 2. Rozkład średnich rocznych temperatur powietrza wg termicznej klasyfikacji lat  

[H. Lorenc, 1998] dla Ostrołęki i Mławy 
 
 
Tabela 3.  

Rozkład skrajnych wartości temperatur miesięcznych oraz terminy wystąpienia  
Temperatura maksymalna  

absolutna 
Temperatura minimalna  

absolutna 
1948–1967* 1966–2001 1948–1967* 1966–2001 M

ie
sią

ce
 

[oC] [oC] termin  [oC] [oC] termin  
OSTROŁĘKA 

I 8,7 12,0 11 I 1991 -32,5 -30,2 30 I 1987 
II 13,4 16,0 21 II 1990 -29,3 -29,9 1 II 1970 
III 17,5 22,3 30 III 1968 -21,9 -21,8 3 III 1986 
IV 28,5 28,2 30 IV 1977 -7,5 -7,4 10 IV 1990 
V 31,6 32,4 31 V 1979 -3,7 -3,9 3 V 1995 
VI 33,0 33,0 18 VI 1968 -0,7 0,7 3 VI 1991 
VII 35,9 36,6 31 VII 1994 4,0 3,1 9 VII 1992 
VIII 34,9 36,3 10 VIII 1992 2,4 2,2 26 VIII 1973 
IX 31,6 30,5 4  IX 1967 -4,4 -4,4 28 IX 1966 
X 25,7 25,7 4 X 1966 -9,5 -9,6 31 X 1988 
XI 16,9 17,4 3 XI 1968 -17,3 -22,8 28 XI 1989 
XII 15,3 11,2 12 XII 1994 -25,3 -24,9 23 XII 1996 

lekko chłodne

normalne

9,2

chłodne

lekko ciepłe

bardzo chłodne
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5,4
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R2 = 0,1645
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 BIAŁYSTOK 
I 7,7 11,3 11 I 1991 -38,4 -35,4 30 I 1987 
II 9,9 16,4 21 II 1990 -30,8 -32,9 1 II 1970 
III 17,2 21,8 30 III 1968 -22,6 -24,0 3 III 1987 
IV 29,3 27,4 30 IV 1977 -6,9 -8,3 23 IV 1981 
V 31,7 30,1 16 V 1983 -4,3 -4,5 5 V 1980 
VI 32,4 32,6 18 VI 2000 -0,7 -0,2 3 VI 1991 
VII 36,0 35,5 31 VII 1994 5,3 4,2 6 VII 1995 
VIII 34,6 35,2 29 VIII 1992 -0,8 0,2 30 VIII 1966 
IX 30,9 30,0 1 IX 1992 -3,8 -5,1 27 IX 1986 
X 25,4 25,4 5 X 1966 -11,2 -9,9 26 X 1988 
XI 16,5 16,8 3 XI 1968 -20,7 -17,9 26 XI 1989 
XII 13,8 11,2 12 XII 1994 -23,5 -28,3 18 XII 1996 

 
zestawienie własne wg danych IMGW Oddział w Białymstoku; 
* - dane wg S., J. Pióro [1973 ss. 135] 
 

Biorąc pod uwagę kryterium – przeciętny czas trwania i średnie temperatury 
powietrza pór roku (tab. 4), zaznacza się zmienność przestrzenna oraz większe zróż-
nicowanie wartości dla zimy i lata, natomiast wiosna i jesień uzyskały zbliżone, 
przeciętne wartości. Czas trwania zimy w wieloleciu 1966–1995 w dolinie był o 13 
dni krótszy niż na wysoczyznach (przy 68 dniach ze śniegiem w dolinie i 79 w rejo-
nie wschodnim) zaś jesieni tylko o jeden dzień. Termiczne lato trwało odpowiednio 
o 12 dni dłużej. W rejonie Warszawy liczba dni lata wzrosła do 25 (stacja Warsza-
wa-Okęcie), [Kondracki, 1988: 73–105]. Wiosna w dolinie trwała 2 dni dłużej. Wa-
runki pogodowe określane średnią temperaturą pór roku wskazują, że w przeszłości 
zimy były mroźniejsze. Po 1981 r. mają przeważnie przebieg łagodny, łagodniejszy 
nad doliną niż nad wysoczyzną. Nieznaczne obniżenie średnich wartości dotyczy lata 
(0,3ºC), nie stwierdzono różnicowania parametru dla wiosny i jesieni. 
 Temperatura powietrza, jej przebieg roczny i wartości skrajne kształtują warunki 
rozwoju roślinności oraz związaną z tym długość okresów rolniczych: gospodarcze-
go, wegetacyjnego i dojrzewania. Przeciętne czasy trwania wszystkich wymienio-
nych wyżej okresów w dolinie były dłuższe niż na wysoczyźnie. Różnica dla okres 
gospodarczego wynosiła 3, dla wegetacyjnego 4 zaś dla dojrzewania 2 dni (tab. 4).  
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Tabela 4.  
  Termiczne pory roku oraz średnie długości okresów rolniczych 
 

 
Tdob

^ – średnia dobowa temperatura powietrza 
obliczenia własne na podstawie danych IMGW Oddział w Białymstoku;          
* – dane wg Olszewski K., (w:) A. Musiał i in., [1995 s. 41-51] 

 
Charakterystyczna dla zróżnicowania warunków pogodowych była liczba dni 

mroźnych i bardzo mroźnych (temperatura maksymalna niższa od 0º), która w doli-
nie była o 6–10 niższa niż na wysoczyźnie w porównywanych okresach (tab. 5). 
Średnia liczba dni z przymrozkami wynosiła odpowiednio od 128 do 112. Okres 
niebezpieczeństwa wystąpienia przymrozków trwał dla Białegostoku 78, dla Ostro-
łęki 70 dni. Wskaźnik ostrości termicznej zimy obliczony dla okresu 1950-1980 był 
o 0,5 niższy w dolinie niż na wysoczyźnie. Dla zimy najostrzejszej różnicował się  
o 0,43, zaś dla najłagodniejszej o 0,38 (tab. 6). 
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Białystok 6 IV 1 V 25 6,8  
wiosna 

5o 
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^<10oC Ostrołęka 2 IV 29 IV 27 7,5 

Białystok 7 VI 25 VIII 79 16,5  
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Tabela 5.  
Średnia liczba dni z temperaturą charakterystyczną w wieloleciach 

 
Białystok Ostrołęka  

Wyszczególnienie 
Temperatura 

max [ºC] 1951–1960* 1966–1995 1951–1960* 1966–1995 
Dni upalne >30 4,7 2 5,5 5 
Dni gorące >25 35,2 28 37,2 37 
Dni z przymrozkami <0 135,9 128 128,7 112 
Dni mroźne <0 53,1 50 47,2 42 
Dni bardzo mroźne < - 10 3,5 4 3,1 3 

 
zestawienie własne wg danych IMGW Oddział w Białymstoku; 
* – zestawienie własne wg danych Cz. Koźmiński i in., [1987 ss. 63]   
 
Tabela 6.  

Charakterystyka ostrości termicznej i śnieżności zimy. Okres 1950–1980*  
Wyszczególnienie Białystok Ostrołęka 

średnia 4,24 3,75 
zima najostrzejsza 1962/63) 7,43 7,00 

Wskaźnik 
ostrości 

termicznej zima najłagodniejsza (1974/75) 1,44 1,06 
średnia 4,03 3,54 

zima najbardziej śnieżna (1969/70) 7,51 7,88 Wskaźnik 
śnieżności 

zima najmniej śnieżna (1974/75) 1,36 0,87 
 
* – zestawienie własne wg danych  Cz. Koźmiński i in., [1987 ss. 63] 
 
Warunki opadowe 
 Opady atmosferyczne (roczne sumy) stanowią jeden z podstawowych parame-
trów meteorologicznych, którego zmienność przestrzenna i czasowa, podobnie jak 
temperatury powietrza, związana jest zwrotnie z rytmem procesów fizyczno-
geograficznych w obszarze, nad którym się kształtują [Kondracki, 1988: 73–105]. 
 W wieloleciu 1951–2010 średnie roczne sumy opadów obliczone dla Mławy, 
Ostrołęki, Pułtuska i Białegostoku były zbliżone i wynosiły odpowiednio 568, 577, 
585 i 594 mm (tab. 7). Wartość parametru dla obszaru kraju podawana według róż-
nych autorów i w zależności od okresu badawczego zawsze była większa i wynosiła 
powyżej 600 mm [Kirschenstein, Baranowski, 2005: 55–72]. Obszar Puszczy Kur-
piowskiej, położony na północ od środkowego odcinka doliny Narwi, otrzymywał 
średnio w roku opady w wysokości 541–560 mm [Kondracki, 1988: 73–105]. Prze-
strzennie średnie roczne sumy opadów zmieniały się od 372 mm (Ostrołęka – 1982 
r.) do 872 mm (Białystok – 1970 r.), (rys. 3). Zakresy zmienności sum w ujęciu cza-
sowym zarówno w dolinie jak i na omawianych wysoczyznach były podobne (ok. 
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430 mm). Średnia roczna suma opadu między wymienionymi w tabeli 7 wielolecia-
mi różnicowała się maksymalnie o 72 mm na wysoczyźnie i 52 mm w dolinie.  
 Roczne sumy opadów przeanalizowano i oceniono według 7-stopniowej skali 
opadowej [Kaczorowska, 1962: 112; Przedpełska, 1971 s. 59–83], (rys. 3). W wielo-
leciu 1951–2010 nie wystąpiły lata skrajnie wilgotne i skrajnie suche. Tylko lata: 
1951, 1954, 1969 i 1982 (według wyników dla Mławy i Ostrołęki) uzyskały charak-
terystykę bardzo suchych, zaś lata: 1970, 1974 i 2010 (według danych dla Białego-
stoku) bardzo wilgotnych. Największy udział miały lata normalne pod względem 
opadowym, które stanowiły 40% analizowanego okresu, zaś lata suche 27% a wil-
gotne 18%. W ostatnim trzydziestoleciu zarówno w dolinie jak i na wysoczyźnie 
zauważalna jest obniżka (wyrównanie) rocznych sum opadów atmosferycznych (rys. 
3), a lata klasyfikowały się głównie jako przeciętne opadowo. 
 W układzie dziesięcioleci wyróżnił się okres 1970–1979, na którego specyfikę 
złożyły się:  
- wystąpienie roku (1970) o charakterystyce bardzo wilgotnego na wysoczyznach  

z największą, roczną sumą opadów atmosferycznych (872 mm) w omawianym 
przedziale czasowym; 

- częstość występowania wezbrań, trzy wezbrania roztopowe: 1973, 1976, 1979, 
przy czym powódź z 1979 r. była największa w ostatnim sześćdziesięcioleciu;  

- według oceny opadowej było to dziesięciolecie wilgotne, najwilgotniejsze pośród 
wyodrębnionych. 

 Z analizy rozkładu średnich miesięcznych sum opadów okresu 1891–2010 wy-
nika, że dopływ wód w postaci opadu atmosferycznego nie zmniejszył się. Średnia 
suma opadu każdego miesiąca dla minionego sześćdziesięciolecia była jednak więk-
sza odpowiednio od średnich z lat 1891–1930 (tab. 7). 

 
Tabela 7.  

Średnie miesięczne, sezonowe i roczne sumy opadów atmosferycznych  
w wybranych wieloleciach [mm]  

Stacja Hydrologiczno–Meteorologiczna: Białystok 

O
kr

es
 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Z W L J XI-IVV-X rok 

18
91

–1
93

0*
 

30 24 27 37 46 64 80 67 37 37 37 36 90 110 211 111 191 331 522 
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19
31

–1
96

0 

34 36 31 39 52 69 63 77 49 41 47 44 114 122 209 137 231 351 582 

19
61

–1
99

0 

35 25 32 39 55 75 82 66 57 49 42 42 102 126 223 148 214 384 598 

19
91

–2
01

0 

39 31 35 37 69 58 83 73 50 48 37 33 103 141 214 135 210 380 590 

19
51

–2
01

0 

37 28 33 38 62 66 82 70 53 49 39 37 102 133 218 141 212 382 594 

Stacja Hydrologiczno–Meteorologiczna: Mława 

19
51

–2
01

0 

27 31 31 38 51 73 79 65 52 45 40 36 94 120 217 137 203 365 568 

Stacja Hydrologiczno–Meteorologiczna: Ostrołęka 

18
91

–1
93

0 

29 23 25 36 47 64 78 75 43 37 36 34 86 108 217 116 183 344 527 

19
61

–1
99

0 

33 26 32 40 56 74 66 68 56 43 44 42 101 128 208 143 217 364 581 

19
91

–2
01

0 

30 30 38 42 50 68 93 58 58 39 37 33 93 130 219 134 210 364 574 
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19
51

–2
01

0 

32 28 35 41 53 71 79 63 57 41 40 37 97 129 213 138 213 364 577 

Posterunek Meteorologiczno–Hydrologiczny: Pułtusk 

19
51

–1
97

0 

37 35 32 38 46 60 88 69 47 34 46 46 118 116 217 127 234 344 578 

19
96

–2
00

1 

23 37 40 36 57 91 96 55 31 45 49 33 93 113 242 125 217 376 593 

 
zestawienie własne wg danych: archiwalnych IMGW Oddział w Białymstoku; 
www.tutiempo.net/en/Climate/MLAWA/1972–2010/122700.htm 

* – dane wg H. Banaszuk [1996, s. 75–99] 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 3. Rozkład rocznych sum opadów atmosferycznych wg opadowej klasyfikacji lat  

[Z. Kaczorowska 1962, W. Przedpełska 1971] 
 
 
 
 

suchy
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Sezonowy rozkład opadów w zlewni Narwi (tab. 7) nie odbiegał od typowego 
dla Polski środkowej i północno-wschodniej układu: lato > jesień > wiosna > zima 
[Kirschenstein, Baranowski, 2005: 55–72]. Niskie opady zimowe wynikają z prze-
wagi powietrza kontynentalnego w tej części kraju. Przeciętne opady letnie w dolinie 
2,2, a na wysoczyznach 2,3 razy przekraczały dopływ w porze zimowej. W półroczu 
ciepłym (V-X) na obszar zlewni dopływało od 63 (w dolinie) do 64% (na wysoczy-
znach) przeciętnych opadów rocznych (tab. 7). Oszacowane wielkości są zbliżone do 
przeciętnej (62,9%) dla kraju [Kirschenstein, Baranowski, 2005: 55–72]. 

Maksimum dni z opadem przypadło na listopad–grudzień, natomiast największe 
średnie miesięczne sumy opadów wystąpiły w lipcu: na wysoczyźnie 82 mm, w doli-
nie od 88–96 mm. Najmniejsza liczba dni z opadem przypadła na wiosnę, ale naj-
mniejsze opady zanotowano w porze zimowej (styczeń), ich średnia miesięczna suma 
z wielolecia wynosiła 21 mm. Charakter opadów odzwierciedla ich intensywność  
w ciągu doby. Dolinę charakteryzowała mniejsza liczba dni ze średnim oraz maksy-
malnym i minimalnym opadem według wszystkich, wydzielonych przedziałów inten-
sywności (tab. 8). W dolinie liczba dni z opadem większym od 0,1 mm była o 40 
większa od wartości obliczonej dla środkowej części kraju i porównywalna z wielko-
ścią dla Pojezierza Mazurskiego. Średnia liczba dni z intensywnością opadu większą 
od 10 mm stanowiła około 3,7% wszystkich dni w roku. Średnia liczba dni z opadem 
w formie śniegu wahała się od 61 na wysoczyźnie do 51 w obszarze doliny. Maksy-
malny dobowy opad (tab. 9) odnotowano 3 września 1977 r., wynosił 94,9 mm i doko-
nał się w dolinie. Na wysoczyznę 26 czerwca 1985 r. w ciągu doby spadła warstwa 
wód opadowych grubości 90,6 mm. Jednak w większości miesięcy maksymalna wiel-
kość opadu dobowego w dolinie była mniejsza. Liczba dni z intensywnym opadem 
(powyżej 20 mm) nad wysoczyzna wynosiła 7, a nad doliną 12–13 w skali roku. 

 
Tabela 8.  

Liczba dni z charakterystycznym opadem. Okres 1966–1995 
 

 Białystok  Ostrołęka  
Intensywność 
opadu [mm] 

średnia  
 liczba 

dni 

minimum 
wielolecia  

w przedziale 

maksimum 
wielolecia  

w przedziale

średnia 
liczba 
dni 

minimum 
wielolecia  

w przedziale

maksimum 
wielolecia  

w przedziale 

Opad <0,1 171 135 
(1982) 

200 
(1970) 170 124 

(1982) 
199 

(1970) 
Opad 

od 0,1 do 1 107 84 
(1975) 

130 
(1975,78) 104 77 

(1982) 
121 

(1970) 

Opad >10,0 13 7 
(1983) 

25 
(1970) 14 6 

(1982) 
22 

(1970) 
Opad w 

formie śniegu 61 30 
(1972) 

99 
(1995) 51 26 

(1974) 
79 

(1970) 
 
zestawienie własne wg danych archiwalnych IMGW Oddział w Białymstoku 



Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe warunków termiczno-opadowych…            323 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Tabela 9.  
Maksymalny dobowy opad w miesiącach. Okres 1966–1995  

 Białystok  Ostrołęka  
 

Miesiące 
 

termin 
maksymalna  

wielkość opadu 
dobowego [mm] 

 
termin 

maksymalna  
wielkość opadu 
dobowego [mm] 

I 30 I 1979 27,9 30 I 1979 24,1 
II 20 II 1995 12,3 11 II 1983 19,2 
III 24 III 1988 20,4 31 III 1984 19,7 
IV 6 IV 1994 25,3 6 IV 1994 25,8 
V 21 V 1977 29,4 20 V 1977 44,8 
VI 26 VI 1985 90,6 5 VI 1987 48,3 
VII 18 VII 1974 56,2 8 VII 1969 55,6 
VIII 3 VIII 1972 80,2 14 VIII 1977 68,9 
IX 4 IX 1979 37,2 3 IX 1977 94,9 
X 3 X 1974 51,1 9 X 1994 48,5 
XI 13 XI 1966 28,2 25 XI 1966 26,3 
XII 3 XII 1976 20,9 4 XII 1966 19,8 

 
zestawienie własne wg danych archiwalnych IMGW Oddział w Białymstoku 
 
Podsumowanie 
 Według kompleksowej oceny warunków klimatycznych dla potrzeb rolnictwa 
(Witek, Górski, 1977: 13–20; Waloryzacja, 1994: 6–8) wskaźnik bonitacji agrokli-
matycznej charakteryzujący zlewnię Narwi był niższy od średniego dla Polski, acz-
kolwiek dolina uzyskała wyższą jego wartość niż ościenne wysoczyzny. 
  Przestrzenna i czasowa analiza porównawcza parametrów termiczno-opado-
wych z okresów 1831–1930 i 1931–2010, pozwoliła na sformułowanie zakresu ich 
zmian (tab. 14). Z rozkładu rocznych sum opadów atmosferycznych wyodrębniono 
trzy ciągi lat, które sklasyfikowały się jako normalne opadowo. Jeden okres trwał  
4 lata (2001–2004) i termicznie był lekko ciepły i ciepły. Dwa pozostałe to okresy  
3-letnie (1985–1987; 1996–1998), które pod względem termicznym uzyskały cha-
rakterystykę lat normalnych, lekko chłodnych i chłodnych. Termicznie wyróżnił się 
okres 2006–2008, który był bardzo ciepły. Pozostałe okresy trwały najczęściej rok,  
2 lata. W ostatnim sześćdziesięcioleciu stwierdzono wzrost wartości w zakresie śred-
nich rocznych temperatur powierza i średnich miesięcy wiosennych i zimowych. 
Wzrost ten powodował znaczne skrócenie okresu zalegania pokrywy śnieżnej. Nie-
znacznie zmieniały się wartości średnich miesięcznych temperatur lata oraz rocznych 
sum opadów w okresie ostatniego trzydziestolecia minionego stulecia. Zarówno  
w dolinie, jak i na wysoczyznach, pomimo odnotowanego wyrównania zakresów 
sum opadów, ich średnie miesięczne i roczne wartości minionego sześćdziesięciole-
cia były nieznacznie wyższe od wielkości okresu 1891–1930. Wzrost wartości para-
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metru wynosił 8,7%, natomiast nie stwierdzono wyraźnego, przestrzennego różni-
cowania wielkości opadów atmosferycznych.  
 Istotny wzrost temperatury w sezonie zimowo-wiosennym, skutkujący zmianą 
czasu trwania termicznego okresu wegetacyjnego (średnio o 5 dni) w drugiej poło-
wie XX wieku, potwierdza badaniami Żmudzka [2004: 399–408]. Według autorki 
zróżnicowanie warunków termicznych w powiązaniu z niewielką zmiennością ilości 
opadów, przyczynia się do wystąpienia okresów posuchy i odbija niekorzystnie na 
wynikach produkcji rolniczej.  

 
Tabela 14.  

Zróżnicowanie przestrzenne i czasowe warunków klimatycznych 
 

Z m i a n a 
Element, zjawisko w stosunku do obszaru 

pozadolinnego 
w przedziale  
czasowym 

Temperatura średnia roczna 0,6ºC wyższa 1,0ºC wyższa 
Temperatura minimalna zimą 1,28ºC wyższa 2,3ºC wyższa 

Roczna suma opadu atmosferycznego -  8,7 % wyższa 
Przeciętny czas zalegania 

 pokrywy śnieżnej 29 % krócej 27 % krócej 

Wskaźnik ostrości termicznej, 
  śnieżności  zimy 0,5 niższy - 

Przeciętny czas trwania pór roku zima – 13 dni krócej; 
lato – 12 dni dłużej - 

Średnie długości okresów rolniczych 2-4 dni dłużej - 
z gołoledzią 47 % niższa - 
pogodnych 11 % wyższa 21 % wyższa 

pochmurnych 10,5 % niższa 28 % niższa 
z mgłą silną 49 % wyższa - Pr

ze
ci
ęt

na
  

lic
zb

a d
ni

: 

z opadem >10,0mm 7 % wyższa - 
 

Przeprowadzone analizy porównawcze zestawionych statystycznie danych meteoro-
logicznych z okresu prawie dwóch stuleci pozwoliły także na sformułowanie nastę-
pujących wniosków i tak: 
1. Wzrost średniej rocznej temperatury powietrza i średnich miesięcy wiosennych  

i zimowych (w tym temperatury minimalnej absolutnej), skutkował znacznym 
(27%) skróceniem czasu zalegania pokrywy śnieżnej i długości zimy oraz może 
być przejawem zmiany dokonującej się w warunkach termicznych. 

2. W ostatnim sześćdziesięcioleciu według skali opadowej lata klasyfikowały się 
następująco: normalne > suche > wilgotne > bardzo wilgotne > bardzo suche 
oraz wystąpił 8,7% wzrost średnich rocznych sum opadów atmosferycznych  
w stosunku do okresu 1891–1930. Dziesięciolecie 1970–1979 uzyskało charak-
terystykę wilgotnego, zaś w ostatnim trzydziestoleciu zarówno w dolinie jak i na 
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ościennych wysoczyznach odnotowano wyrównanie zakresów zmienności prze-
ciętnych sum opadów atmosferycznych.  

3. Warunki pogodowe nad doliną w stosunku do ościennych wysoczyzn wyróżniały: 
 niższa ostrość termiczna i śnieżność zimy; 
 wyższa: średnia roczna i minimalna, zimą temperatura powietrza, liczba dni 

pogodnych i z opadem >10 mm;  
 trzykrotnie mniejszy udział lat o charakterystyce termicznej bardzo chłodnych 

oraz dwukrotnie większy lat ciepłych i bardzo ciepłych. 
4. Wykazanie zmienności warunków termiczno-opadowych w skali topoklima-

tycznej ma drugorzędne znaczenie w odniesieniu do przejściowości klimatu na-
szego kraju, ale utylitarne w zakresie upowszechniania tego typu danych  
i kształtowania społeczeństwa informacyjnego. 
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Summary  
The study was a comparative analysis of meteorological data from the period  

of almost two centuries in the air temperature and precipitation from stations located 
in the lowland, agricultural utilized catchment Narew. The primary selection criterion 
was the location of stations in geographic space, in particular the nature of sculpture 
and land cover. The most important spatial and temporal differentiation of the data 
involved and the results of thermal compound such as: the duration and the average 
temperature of the seasons and agricultural periods, or thermal field and the amount 
of snow in winter. 
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Studia nad językiem reklamy 
 
 

 Reklama stała się źródłem nowej światowej gwary, stworzyła uniwersalny język 
przeznaczony nie dla wykształconej elity, ale dla każdego. Język, w którym nie uw-
zględnia się różnic kulturowych, stopnia czy rodzaju wykształcenia, po prostu język 
ponadnarodowy1. Język ten fascynuje i zadziwia tempem rozwoju i ewaluacji w dą-
żeniu 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 reklamy3. 
Ożywienie badań nad językiem reklamy jest związane z rozwojem tego zjawiska  
w mediach masowych po roku 1990. Obecnie można już mówić o stanie badań nad 
językiem reklamy, ponieważ literatura przedmiotu jest tak obszerna, że trudno wy-
mienić wszystkie publikacje na ten temat, dlatego posłużę się kryteriami podziału tej 

__________ 
 
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 spo-
łeczeństwo, Warszawa 1980. 
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literatury zaproponowanymi przez M. Kochana4. W grupie pierwszej należy wyeks-
ponować monografie traktujące o języku reklamy, spośród których wybrałam nastę-
pujące:  

 J. Bralczyk, który w publikacji Język na sprzedaż (1996)5 przedstawia reklamę 
jako przede wszystkim sztukę słowa, zawsze prawie opartą na słowie. Języko-
znawcę fascynuje reklamowa gra słowem, gra, którą prowadzi nadawca z od-
biorcą. Uwzględnia on magiczne wykorzystanie słów w kontekście znacze-
niowym i frekwencyjnym. A także ze względu na używane w tekstach rekla-
mowych 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 ewolu-
ującego ku minimalizacji słów w komunikatach reklamowych aż do ich wy-
eliminowania na rzecz obrazów mówiących same za siebie, jak to się dzieje  
w reklamach o charakterze postmodernistycznym6. 

 Stanisław Kuśmierski, który widzi potrzebę definiowania reklamy jako dzie-
dziny opartej na interdyscyplinarnej podstawie, Przedstawia to w wydawnic-
twie Reklama jest sztuką (1994). Poza rysem historycznym i omówieniem 
różnych rodzajów strategii reklamowych, autor skupia się tekście reklam i ich 
współgraniu z obrazem oraz sposobów jego wzmocnienia poprzez stosowanie 
figur stylistycznych zwiększających ekspresję komunikatu reklamowego, ta-
kich jak porównania, homonimia (np. „Ociec prać”), peryfrazy (np. „Fa – po-
daruj sobie odrobinę luksusu”)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 do-

__________ 
 
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. 
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świadczeniami pokoleń9. P. Lewiński wyróżnia główne motywy występujące 
w reklamach: człowieka nowoczesnego uosabianego przez reklamę w typach: 
młodej seksownej dziewczyny, kobiety domowej, profesjonalistki, mężczy-
zny, a także motyw dziecka konotującego beztroskę, radość, naiwność oraz 
motyw rodziny, domu, laboratorium, natury czy też motywy literacko-filmo-
we. Ponadto Retoryka reklamy poddaje analizie teksty reklamowe, ich kom-
pozycję oraz figury stylistyczne i gramatyczne z uwzględnieniem zasad reto-
ryki oraz sposobu wykorzystania przez reklamę klasycznych postulatów  
i norm dla osiągania pragmatycznych celów o charakterze konsumpcyjnym. 
Ważnym wydaje się również przedstawiona typologia strukturalna reklam 
drukowanych i filmów reklamowych, spośród których P. Lewiński wyróżnia: 
prezentację, filmik fabularyzowany, impresję, teledysk, film dokumentalny, 
film animowany, formy muzyczne, formy parateatralne, formy publicystycz-
ne, teleturniej, 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 masowej11,  
 

dlatego „wśród form symbolizacji międzyprzestrzeni oddalającej widza od przedsta-
wień obrazowych należy wymienić przede wszystkim język, którego funkcja komu-
nikacyjna jest szczególnie predestynowana, by wytwarzać symboliczne odniesienie 
tego, co interaktywne, jako duchową przestrzeń znaczeniową”12. Autorka opiera się 
na teorii J. Searla i wyprowadza pięć klas aktów mowy, analizuje reklamę jako akt 
komunikacyjny w kategoriach pośredniego aktu mowy ze szczególnym uwzględnie-
niem perswazyjności wybranych tekstów reklamowych, wskazując „imperatywy 
ukryte’. Przeprowadza także analizę wybranych czynników struktury aktu reklamo-
wego, 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 wła-

__________ 
 
  9 Por. dz. cyt., 62, s. 62–144. 
10  K. Skowronek, Reklama: studium pragmalingwistyczne, Kraków 2001, s. 12. 
11 Tamże. 
12 Dz. cyt., s. 9. 
13 E. Szczęsna, dz. cyt., s. 72. 
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śnie nie tylko słowem, lecz także obrazem i dźwiękiem. Wykreowała, więc 
nowy rodzaj poetyki multimedialnej. Zaletą książki jest ukazanie reklamy jako 
gatunku wypowiedzi kulturowej, oderwanie jej od dominującego spojrzenia 
marketingowego i przedstawienie jej jako przedmiotu badań humanistycz-
nych.  

 Marek Kochan Slogany w reklamie i polityce (2002)14 – autor poddaje wni-
kliwej analizie genezę terminu „slogan” z perspektywy różnych paradygma-
tów myślenia o języku. Sięga między innymi do teorii kodów Basila Bernste-
ina oraz teorii języka magicznego, aby określić slogany jako formułę komuni-
kacyjną zależną od ich walorów perswazyjnych, kontekstu ich wygłaszania,  
a także dekodowania i interpretowania w kontekście nierozerwalnie kreowanej 
wspólnoty nadawcy i odbiorcy15. Ponadto autor proponuje własną typologię 
sloganów według kryteriów formy sloganu i  

 
łączenia w typy przekazów, których podobieństwo formalne narzuca się odbiorcy ana-
lizującemu obszerny zbiór przykładów. [...] Kluczowe będzie więc pytanie nie to, co 
slogan komunikuje, lecz jak komunikuje, jak został zbudowany i jak jego budowa słu-
ży celom perswazyjnym16.  
 

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 języ-
kową („Volvo chili szybkość”, „Tylko mi Ciebie BROK”), dowcip, metateksty, de-
konstrukcja (zastosowany w kampanii papierosów Lucky Strike – „Pal to na zimę”), 
wieloznaczność („Okno bez kitu” Thermoplast); 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 – wy-
dawnictwo, w którym autor podejmuje lingwistyczne aspekty badań reklam 
jako dyskursu publicznego. Prezentuje reklamę jako ciekawe zjawisko kultu-
rowe, 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. Wy-
korzystuje do tego analizę różnych kreacji samochodu w tekstach reklamo-
wych. Proponując holistyczne spojrzenie na reklamę, interpretuje teksty re-
klamowe pod względem struktur językowych (na przykład metafor pojęcio-
wych, gatunków mowy, profilowania) oraz sięga do ich składników aksjolo-

__________ 
 
14 M. Kochan, dz. cyt. 
15 Dz. cyt., s. 9–72. 
16 Tamże, s. 136–138. 
17 R. Zimny, Kreowanie świata w tekstach reklamowych, Warszawa 2008. 
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gicznych i perswazyjnych, opartych zasadniczo na mechanizmach asocjacyj-
nych (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: 

 oznajmienie o nieszczęściu (braku), 
 przekazanie magicznego środka i jego wykorzystanie, 
 likwidacja szkody19”. 

Dzięki zastosowaniu 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 dużej mierze świat przedsta-
wiony baśni. Decyduje o tym podobieństwo głównych składników strukturalnych obu 
form. Są to: schematyzm motywów tematycznych, wysoce skonwencjonalizowana, opar-
ta na kontrastowych zestawieniach charakterystyka postaci, prostota fabuły, a także mno-
gość elementów fantastycznych21.  

 
Na dowód tego wymienia następujące przykłady: przemiana brzydkiego kacząt-

ka w piękność (reklamy pomadek do ust MARGARET ASTOR, farby do włosów 
PALETTE...); przemiana szarego w złote – dotyczy to głównie reklam produktów 
spożywczych, po spożyciu których człowiek wkracza w bardziej przyjazny świat, 
patrzy na rzeczywistość z większym optymizmem; przemiana metaforyczna, w które 
metamorfozie ulega nie reklamowany przedmiot, lecz inne obiekty jakoś z nim zwią-
zane, 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 arty-
kuły 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  

__________ 
 
18 Por. dz. cyt., s. 337–339. 
19 A. Horodecka, Mitologiczny świat reklamy, Kraków 2002. 
20 Dz. cyt., 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. dz. cyt., s. 14–17. 
23 Język w mediach masowych, pod red. J. Bralczyka i K. Mosiołek-Kłosińskiej, Warszawa 2000. 
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z potocznością24 oraz analizująca mechanizmy manipulacyjne w języku mediów  
i reklamy, jak na przykład Andrzej M. Lewicki i Paweł Nowak w artykule pt. Mani-
pulacja językowa w mediach. Skupiają się oni ma manipulacji metatekstowej i mani-
pulacji informacyjnej. Zdaniem autorów manipulacja „metatekstowa występuje 
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-
dzić”25 przez wprowadzanie wyrażeń niepodlegających 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  

__________ 
 
24 Por. 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. 

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 maso-
wych, 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 rekla-
mowych, J. Lubocha-Kruglik, Współczesny tekst reklamowy – wybrane aspekty, R. Zimny, Obraz sa-
mochodu jako kobiety w prasowych tekstach reklamowych, w: Język w komunikacji, pod red. G. Ha-
brajskiej, Łódź 2001, s. 24–60. 
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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 re-
klamy. ostrzega, że „jak niegdyś nowomowa, tak obecnie reklama przyczynia się do 
destabilizacji norm języka ogólnego. Czyni to przez indyferentny stosunek do prze-
pisów ortograficznych, modyfikowanie znaczeń czynnikami pozajęzykowymi, me-
chaniczne przeszczepianie do polszczyzny obcych wzorów gramatycznych”30. Na-
tomiast Jolanta Maćkiewicz poddaje analizie metafory ich perswazyjne użycie  
w reklamach31. 

Część trzecią literatury przedmiotu stanowią podręczniki reklamy (J. Kall. Re-
klama, B. Kwarciak Co trzeba wiedzieć o reklamie, M. Golka Świat reklamy),  
w których jakiś rozdział jest poświęcony językowi dzieła reklamowego. Można do 
tego dodać jeszcze publikację pt.Kreacja w reklamie, której autorzy poświęcają roz-
dział poświęcony językowym technikom przyciągania uwagi na przykładzie reklam 
prasowych. Zwracają uwagę na wielkość i długość nagłówka, długość tekstu i wy-
eksponowanie 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. 
__________ 
 
29 Por. 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. 

30 R. Zimny, Wartościowanie i magia w języku reklamy, s. 239–253. 
31 Por. 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 Por. J. Bralczyk, Reklamowe gry i zabawy, „AIDA MEDIA” 1999 nr 9, s. 7–8; J. Bralczyk, Język 

publicznej 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 komunikaty polityczne.”, s. 5; M. Wroński, Czyli czym się żywi homo reclamans, „AIDA ME-
DIA” 1999, nr 4, s. 16–18 – analizuje różne propozycje łączenia języka werbalnego z audiowizual-
nością.; W. Godzic, Retoryka sieci – retoryka reklamy „AIDA MEDIA” 1999, nr 9. s. 8–10; A. Pap-
rocka, 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, Manipu-
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Bogata literatura przedmiotu dotycząca reklamy potwierdza, że jest to ciągle in-
trygujący problem oraz że reklama wchodzi ustawicznie w relacje z zastanymi for-
mami językowymi, wytwarza nowe szokowe kombinacje wymagające nieustannego 
monitorowania. 

 
Summary 

 
The article is the synthesis of advertisement language divided into four groups:  

I – extensive cross-language study of mass persuasion in advertisment; II – individ-
ual articles, dealing with various aspects of the language of advertising, III – hand-
books on advertising, whose authors are not linguists, but the write about the general 
issues of advertising, and the language issues are usually just a part of the publica-
tion;  IV – is the text of a more popular character, published in professional maga-
zines on marketing, advertising and public relations, such as; AIDA Media, "Media 
and Marketing", "Brief", "Managment" among others. Most atention is given to 
monographies which analyze the language of advertising in chronological order in 
various aspects. An important place in the study of advertising hold popular texts 
published in various, not only of advertising profile, magazines, which in a large 
number were presented in this article. 

 
 
 

 
 
 

 
 

                                                                                                                       
lacyjna funkcja pytań, „AIDA MEDIA” 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 naz-
wane 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 spo-
łeczeństwo” 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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Sprawozdanie z działalności Zarządu  
Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów 
w latach 2009–2010 
 
 
Zgodnie z obowiązującym statutem § 23, 25, 26 w połowie czteroletniej kadencji 

władz Towarzystwa powinno odbyć się walne zgromadzenie sprawozdawcze, a po 
upływie tego okresu walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze. 

Zarząd przedstawia walnemu zgromadzeniu sprawozdanie z 4-letniej kadencji 
władz  i omówienie zadań merytorycznych. 
 
Sprawy organizacyjne 

W analizowanym okresie liczba członków Towarzystwa zwiększyła się o 44 
osoby. 

Z przyczyn naturalnych (zmarli i zrezygnowali na własną prośbę) ubyły 4 osoby. 
W ciągu 2 lat pozyskano 29 nowych członków. Zarząd w omawianym okresie nie 

skreślił z listy żadnej osoby. Na dzień 31.12.2010 r. liczba członków wyniosła 188,  
w tym 79 kobiet. 

25 kwietnia 2009 r. odbyło się Walne Zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze 
ŁTN im. Wagów, na którym wybrano 15-osobowy Zarząd, który ukonstytuował się 
następująco:  

prezes  – prof. dr hab. Halina Karaś (Warszawa), 
I wiceprezes  – prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski (Łomża), 
II wiceprezes  – ks. prof. dr hab. Witold Jemielity (Łomża), 
sekretarz  – mgr inż. Elżbieta Żegalska (Łomża), 
skarbnik  – mgr Stanisław Grodzki (Łomża).  
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Te osoby oraz prof. dr hab. Henryka Sędziak (Łomża) i mgr inż. Maria Konopka 
(Łomża) weszły w skład 7-osobowego Prezydium Zarządu. 
Funkcję dyrektora biura Zarządu sprawuje mgr inż. Elżbieta Żegalska. 

W skład Zarządu oprócz wymienionych osób, weszli jeszcze: prof. dr hab. An-
drzej Bocian (Warszawa), prof. dr hab. Adam Czesław Dobroński (Białystok), dr 
Hanna Krajewska (Warszawa), dr hab., prof. IS PAN Dorota K. Rembiszewska 
(Warszawa), dr Maciej Perkowski (Białystok) oraz dr Joanna Truszkowska, dr Tade-
usz Lipiński, mgr Cecylia Sobolewska – wszyscy z Łomży.  

Ponadto wybrano 5-osobową Komisję Rewizyjną: dr Witold Wincenciak (prze-
wodniczący), dr Jarosław Poteraj, mgr Aleutyna Kołos, mgr Ewa Chludzińska, lek. 
wet. Emilian Kudyba – członkowie oraz 5-osobowy Sąd Koleżeński: mgr Gabriela 
Szczęsna – przewodnicząca, dr Krystyna Cukrowska, dr Czesław Kiszkurno, mgr 
Czesław Rybicki, mgr Jan Rachubka – członkowie. 

Zgodnie ze statutem i jego zmianami obowiązującymi od 17.04.1999 r. § 29 ust. 
2 Zarząd Towarzystwa zwoływany jest przez Prezydium Zarządu w miarę potrzeby, 
co najmniej raz na półrocze, a Prezydium Zarządu w miarę potrzeby, co najmniej raz 
na kwartał. Zarząd w tym okresie odbył 7 posiedzeń oraz 7 posiedzeń Prezydium 
Zarządu. Wykazana częstotliwość posiedzeń Zarządu i Prezydium była niezbędna do 
prowadzenia właściwej działalności. 

W Towarzystwie aktywnie działa 7 sekcji: historyczna, kultury języka, literacka, 
przyrodnicza, weterynaryjna, ekonomiczno-prawna i socjologiczno-społeczna. 

Przez dwa lata w Towarzystwie pracowały: na pełnym etacie dyrektor biura Za-
rządu mgr inż. Elżbieta Żegalska i przez okres 6. miesięcy Aleksandra Kłopotowska, 
a Zofia Lipińska i mgr Krystyna Mężeńska oraz główna księgowa Zofia Kossakow-
ska na umowie o dzieło lub zleceniu. Dzięki zawartej umowie z Powiatowym Urzę-
dem Pracy w Łomży zatrudnialiśmy 1 osobę skierowaną w ramach robót publicz-
nych do prac bibliotecznych.  

Powyższy skład osobowy przy dużej pomocy społecznej, mógł w miarę dobrze 
wywiązywać się z powierzonych obowiązków statutowych. Od kilku lat, ze względu 
na niewystarczające środki finansowe, nie możemy zatrudnić wykwalifikowanego 
bibliotekarza. 
 
Działalność naukowa  

Zgodnie ze statutem i uchwałami walnych zgromadzeń, Towarzystwo kontynu-
owało badania związane z historią ziemi łomżyńskiej, zasłużonymi ludźmi oraz te-
raźniejszością województwa. 

Seminaria i otwarte wykłady prowadzone przez wybitnych przedstawicieli nauki 
polskiej i nie tylko, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania społeczeństwa histo-
ryczną i współczesną tematyką specjalistyczną regionu. 

Efektem prac naukowo-badawczych były publikacje artykułów w periodykach 
naukowych i czasopismach specjalistycznych z zakresu weterynarii, rolnictwa, 
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ochrony środowiska, planowania i zarządzania gospodarką narodową na przykładzie 
województwa łomżyńskiego powstały także prace dotyczące zagadnień społeczno - 
gospodarczych, socjologiczno-społecznych, językoznawstwa i historii regionu. 

Do tradycyjnych i sprawdzonych form pracy należą: konferencje naukowe i po-
pularnonaukowe, badania naukowe, spotkania naukowe, szkolenia – warsztaty na-
ukowe oraz wykłady i prelekcje dla młodzieży szkół średnich. 
 
 
a) konferencje naukowe i wystawy: 
 
2009 
 - Językowa przeszłość i wsółczesność Mazowsza i Podlasia – z cyklu Polszczyzna 

Mazowsza i Podlasia 
 - Podziały geograficzne i nowa metodologia kartografowania – z cyklu Leksyka 

Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny 
  - Region łomżyński – wizja rozwoju. Rola społeczeństwa obywatelskiego i kapitału 

ludzkiego w kreowaniu rozwoju – cykliczna 
 - Wybrane problemy z patologii zwierząt gospodarskich – cykliczna 
 
2010 
 - Językowa przeszłość i współczesność Mazowsza i Podlasia – z cyklu Polszczyzna 

Mazowsza i Podlasia 
 - Problemy badań porównawczych polsko-ukraińsko-białoruskich – z cyklu Leksy-

ka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny 
 - Zarządzanie stadem w aspekcie zdrowia bydła – cykliczna 
 - Region łomżyński – problemy rozwoju w warunkach gospodarki rynkowej – cy-

kliczna 
 - Wybitni archiwiści łomżyńscy w służbie społeczeństwa 
 - Wymiary różnic społecznych, I konferencja socjologiczna. 
 

Ponadto członkowie Zarządu uczestniczyli w wielu konferencjach naukowych, 
organizowanych przez wyższe uczelnie, stowarzyszenia naukowe oraz inne instytu-
cje i organizacje społeczne m. in. w: Łomży, Białymstoku, Ostrołęce, Olecku, Su-
wałkach, Warszawie, Łodzi, Lublinie, Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy. 

Organizowano warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej  
z udziałem studentów i doktorantów z ośrodków naukowych: Uniwersytetu w Bia-
łymstoku, Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Uniwersytetu Opol-
skiego, Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Łódzkie-
go, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, 
Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu w Szczecinie, Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, PAN w Warszawie i Krakowie, Akademii Pod-
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laskiej w Siedlcach, Wszechnicy Mazurskiej w Olecku, Towarzystwa Kultury Języ-
ka, Kolegium Nauczycielskiego w Ostrołęce, razem ponad 100 osób. 

W latach 2009 i 2010 zorganizowano 5 szkoleń – warsztatów wspomagających 
badania naukowe „Warsztaty naukowe z dialektologii i etnografii słowiańskiej”.  
W 2009 roku w Niećkowie, gm. Szczuczyn, Lelisie, gm. Lelis (pow. ostrołęcki)  
i Łomży pod kierunkiem naukowym prof. Barbary Falińskiej oraz prof. Henryki 
Sędzia, a w 2010 r. w Augustowie prowadzone przez prof. Barbarę Falińską oraz  
w Łomży pod kierunkiem naukowym prof. Henryki Sędziak. 

W warsztatach brali udział profesorowie, doktorzy z wielu ośrodków nauko-
wych w kraju, nauczyciele z regionu łomżyńskiego, ostrołęckiego, augustowskiego  
i suwalskiego oraz studenci uczelni białostockich i warszawskich. Jest to nowa forma 
działalności Towarzystwa, wspierająca badania naukowe w terenie poprzez zaanga-
żowanie miejscowych nauczycieli, młodzieży i studentów. 
 
 
b) badania naukowe z zakresu: 
 
Językoznawstwa 
- Badania mowy mieszkańców miast i wsi szlacheckich w powiecie grajewskim, 
łomżyńskim i wysokomazowieckim, zamieszkałych przez drobną szlachtę (konty-
nuacja) pod kierownictwem naukowym prof. dr hab. Henryki Sędziak. 

- Badania nad toponimią regionalną – badania nazw wsi szlacheckich na północnym 
wschodzie Polski, prof. dr hab. Henryka Sędziak; 

- Leksyka Mazowsza, Podlasia i Suwalszczyzny, pod kierownictwem naukowym 
prof. Barbary Falińskiej i prof. Haliny Karaś; 

- Słownik gwarowy multimedialny, badania i opracowanie przez prof. Halinę Karaś; 
- Badanie gwary ciechanowieckiej przez prof. Prof. zw. dr hab. Irenę Maryniakową; 
- Badania nad gwarami pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego na Podlasiu, 

prof. zw. dr hab. Irena Maryniakowa, dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS 
PAN; 

- Dialektologia historyczna na obszarze Warmii i Mazur, dr hab. Dorota K. Rembi-
szewska, prof. IS PAN; 

- Kontakty językowe polsko-łotewskie, dr hab. Dorota K. Rembiszewska, prof. IS 
PAN. 

  
Wyniki te posłużyły: 
- do przygotowania referatów na konferencje językoznawcze i na spotkania naukowe;  
- do przygotowania prac magisterskich i doktorskich, 7 publikacji (wydanych przez 
ŁTN) im. Wagów) oraz raporty z badań drukowano w wielu czasopismach specja-
listycznych i opracowaniach zbiorowych. 
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Historii regionu 
- Polacy – Sowieci – Żydzi w regionie łomżyńskim w latach 1939–1941 (kontynu-

acja), prof. dr hab. Michał Gnatowski. 
- Badanie dziejów miast i miasteczek, ks. prof. Witold Jemielity, prof. Adam Do-

broński, dr Małgorzata Frąckiewicz, historycy regionaliści: mgr Tomasz Dudziń-
ski, mgr Tomasz Piórkowski, mgr Norbert Tomaszewski, dr Radosław Walesz-
czak, mgr Marta Łępicka, mgr Czesław Rybicki. 

- Zasłużeni badacze i archiwiści dla ziemi łomżyńskiej, ks. prof. Witold Jemielity, 
prof. Adam Cz. Dobroński, prof. Barbara Falińska, prof. Dorota K. Rembiszewska, 
dr Hanna Krajewska, mgr inż. Elżbieta Żegalska, mgr Marta Gosk, mgr Donata 
Godlewska, mgr Norbert Tomaszewski, mgr Jerzy Ramotowski. 

- Ziemiaństwo w guberni łomżyńskiej i wielka własność ziemska w powiecie łom-
żyńskim, dr Bogusława Szczerbińska, mgr Marcin Schirmer. 

- Kultura fizyczna w działalności żydowskich stowarzyszeń społecznych miasta 
Łomży, mgr Czesław Rybicki. 

- Polacy w archiwum Prokuratury miasta Archangielska, prof. zw. dr hab. Irena Ma-
ryniakowa, dr hab. Dorota K. Rembiszewska prof. IS PAN. 

 
Wyniki badań wykorzystano: 
- zaprezentowano na konferencjach historycznych, seminariach i spotkaniach na-

ukowych. 
- do publikacji autorskiej i czterech zbiorowych.  
 
Historii sztuki i archeologii 
- Układy urbanistyczne i zabudowa miast i miasteczek na przestrzeni wieków, ślady 

kultury materialnej społeczności żydowskiej, ewangelickiej oraz rosyjskiej w re-
gionie łomżyńskim, prowadzone przez prof. Adama Cz. Dobrońskiego, mgr. Cze-
sława Rybickiego i Sławomira Zgrzywę. 

- Badania archeologiczne grodzisk w regionie łomżyńskim prowadzone przez arche-
ologów Łomży, woj. mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego. 

- Badania archeologiczne prowadzone w łomżyńskiej Katedrze i na ul. Długiej przez 
mgra Macieja Czarneckiego. 

 
 Wyniki badań zaprezentowano: 
- na konferencjach i seminarium historycznym oraz publikacji zbiorowych; 
- do czterech publikacji zbiorowych; 
- przygotowano artykuły do czasopism specjalistycznych. 
 
Ekonomia i mikroekonomia 
- Region łomżyński, wizja rozwoju, rola społeczeństwa obywatelskiego i kapitału 

ludzkiego w kreowaniu rozwoju. 
- Region łomżyński, problemy rozwoju w warunkach gospodarki pokryzysowej. 
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 Badania prowadzono: 
- pod przewodnictwem prof. Andrzeja Bociana na wydziale ekonomii UwB oraz 

przez dra Tadeusza Smugę i mgr Wandę Mizielińską na SGH, mgr Marię Konopka 
na SGGW (studia doktoranckie). 

 
Socjologia i nauki społeczne 
Wymiany różnic społecznych i ekonomicznych. 
  
Badania prowadzono: 
- członkowie ŁTN im. Wagów: dr Joanna Truszkowska, dr Alina Szepelska, mgr 

Anna Śleszyńska-Świderska, zatrudnione m. in. w PWSIiP w Łomży. 
  
 
c) kontynuacja seminariów doktoranckich: 
 
- Obecnie spotkania naukowe z zakresu historii pod kierunkiem profesorów: Michała 

Gnatowskiego, Adama Dobrońskiego oraz ks. prof. Witolda Jemielitego. Prof. 
Henryka Sędziak od 1997 r. prowadzi seminarium doktoranckie z językoznaw-
stwa, w którym uczestniczą nauczyciele z Łomży, Ostrołęki i Białegostoku. 

 
 
d) Omawiając dwuletni dorobek naukowy Łomżyńskiego Towarzystwa Nauko-

wego im. Wagów, nie można zapomnieć o awansie naukowym jego członków: 
Maciej Perkowski, ks. Krzysztof Kietliński, Ewa i Marek Cybulscy, Dorota K. 
Rembiszewska po kolokwium habilitacyjnym obronili prace habilitacyjne i otrzy-
mali tytuły profesorskie na uczelniach, w których są zatrudnieni. Uczestnicząca  
w seminarium językoznawczym – mgr Dorota Cybulska obroniła pracę doktorską 
z językoznawstwa. 

  
e) Członkowie Towarzystwa działający w poszczególnych sekcjach prowadzili 

działalność dydaktyczną i popularyzacyjną wśród młodzieży szkół średnich, stu-
dentów, nauczycieli i społeczeństwa. 

 
Działalność biblioteki i czytelni naukowej Towarzystwa 

Księgozbiór biblioteki naukowej Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. 
Wagów liczy 18 500 voluminów, w tym 1900 voluminów to księgozbiór ofiarowany 
Towarzystwu na mocy testamentu przez prof. Piotra Bańkowskiego – wieloletniego 
redaktora czasopisma „Archeion”. Razem z księgozbiorem profesor podarował rów-
nież cenną kolekcję porcelany, obrazów i mebli. Całość zgodnie z wolą ofiarodawcy, 
zgromadzona jest w jednym, dużym pomieszczeniu (na 46 metrach kwadratowych)  
i stanowi salę wystawową Gabinetu Naukowego im. Janiny i Piotra Bańkowskich. 



Sprawozdanie z działalności Zarządu ŁTN za lata 2009–2010                                    343 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Ze względu na cenny księgozbiór i kolekcję porcelany, obrazów i mebli, woje-
wódzki konserwator zabytków spowodował, że w czerwcu 1993 r. ww. zbiór wpisa-
no do rejestru zabytków ruchomych woj. łomżyńskiego pt. „Kolekcja prof. Piotra 
Bańkowskiego”. 

Po usytuowaniu omawianej kolekcji w nowym lokalu jest ona udostępniana 
zwiedzającym, przede wszystkim gościom z zagranicy, uczestnikom konferencji i 
innym zwiedzającym. 

Z księgozbioru kolekcji mogą korzystać czytelnicy tylko w czytelni, w obecno-
ści bibliotekarza, ponieważ są to w przeważającej części starodruki i książki XIX-
wieczne. 

Z kolekcji wypożyczamy eksponaty (pergaminy i książki) na zewnątrz z prze-
znaczeniem na wystawy czasowe – prezentowane w kraju i regionie. 

Około 30% księgozbioru to starodruki oraz wydawnictwa XIX-wieczne i z po-
czątku XX wieku. Bogaty jest również zbiór wydawnictw encyklopedyczno - słow-
nikowych, od XIX wieku po współczesne. Około 25% księgozbioru stanowią książ-
ki i czasopisma zawierające informacje na temat ziemi łomżyńskiej i Kurpiowszczy-
zny. Jest to najbogatszy zbiór tego typu wydawnictww regionie łomżyńskim i dlate-
go tak bardzo zależy nam na jego uzupełnianiu poprzez zakupy antykwaryczne, 
nowości wydawnicze, wymianę między wydawnictwami, bibliotekami oraz otrzy-
mywane dary. Księgozbiór z decydującą przewagą nauk humanistycznych i społecz-
nych już od kilku lat poszerzany jest o publikacje z zakresu ekologii, biologii, prawa, 
ekonomii, filozofii, zarządzania i marketingu, literaturę obcojęzyczną, a od 2000 
roku o literaturę o europejską. 

W zbiorach znajdują się również opracowania Towarzystwa, które są wynikiem 
prowadzonych badań, organizowanych sesji naukowych, popularnonaukowych i 
spotkań naukowych. 

W latach 2009–2010 na działalność biblioteczną przeznaczyliśmy ogółem 
262 690 zł, w tym: z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 189 750 zł 
(72,2%) z Urzędu Miejskiego w Łomży 7 000 zł (2,7%) oraz 24 800 zł (13,1%) z 
dochodów własnych z innych źródeł (dary, praca społeczna) (12%), na udostępnianie 
książek i czasopism czytelnikom 65 000 zł, na gromadzenie księgozbioru i prenumera-
tę czasopism 38 650 zł, na katalogowanie książek i czasopism 48 250 zł, w tym wyko-
nanie 2-ch szaf bibliotecznych za 8400 zł, na katalogowanie książek XIX i początku 
XX wieku 27 250 zł, na tworzenie bazy elektronicznej księgozbioru 41 500 zł. 

Ponadto wyliczono, że otrzymane dary książkowe, czasopisma, wymiana wy-
dawnictw, pomoc innych instytucji oraz praca społeczna na rzecz biblioteki za 2 lata 
wyniosła ponad 40 tys. zł. 

Środki finansowe otrzymywane z dotacji zostały przeznaczone wyłącznie na re-
alizację zadań wchodzących w zakres działalności biblioteki i czytelni naukowej. 
Zakupiliśmy 262 vol. nowych wydawnictw naukowych oraz zaprenumerowano 19 
tytułów czasopism o tematyce: regionalnej, historyczno-literackiej, przyrodniczej, 
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informacyjno-prawnej, socjologiczno-społecznej, ochronie zabytków, promocji na-
uki i tematyce europejskiej. Ponadto otrzymaliśmy 326 książek w formie darów, 137 
na drodze wymiany oraz otrzymywaliśmy systematycznie bezpłatnie 13 tytułów 
czasopism regionalnych. 

Na bieżąco opracowywano katalog podręczny (kartkowy) i elektroniczny po-
przez uzupełnianie kartotek do książek zakupionych, pochodzących z wymiany mię-
dzy wydawnictwami oraz darów. Kontynuowano prace archiwalne dotyczące upo-
rządkowania materiałów z działalności naukowej Towarzystwa dokumentacji orga-
nizacyjnej, zbioru fotograficznego oraz dokumentów życia społecznego. Pod potrze-
by porządkowania archiwum Towarzystwa zostały wykonane duże zabudowy sza-
fami bibliotecznymi. Bardzo ważne miejsce zajmuje Kolekcja prof. Piotra Bańkow-
skiego, której eksponaty i księgozbiór jest udostępniany czytelnikom, gościom oraz 
podczas prezentowanych wystaw tematycznych. W 2010 roku zorganizowano wy-
stawę poświęconą Profesorowi Piotrowi Bańkowskiemu w 135 rocznicę urodzin i na 
35 lecie powstania Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im.Wagów. Organiza-
torami było Archiwum PAN w Warszawie i Towarzystwo. 

Ponadto kontynuowano katalogowanie książek i czasopism XIX w. oraz porząd-
kowano zbiory archiwalne. Skatalogowano 62 tytuły czasopism oraz 500 egz. ksią-
żek, czasopism i nadbitek dedykowanych prof. P. Bańkowskiemu. Opracowane eg-
zemplarze powiększyły księgozbiór do ok. 2500 egz., (ale do zabytków ruchomych 
wpisane jest 1900 egz.). 

W przeciągu 2 lat dwukrotnie występowaliśmy do Podlaskiego Konserwatora 
Zabytków o dofinansowanie konserwacji jednego obrazu olejnego ale otrzymywali-
śmy odpowiedzi odmawiające. 

Sklasyfikowano i skatalogowano 1306 tytułów książek i czasopism. 
Do własnej bazy elektronicznej wprowadzono 1917 tytułów książek i czasopism 

z istniejącego księgozbioru oraz i z wpływów bieżących. 
Analizując tworzenie własnej bazy elektronicznej księgozbioru biblioteki ŁTN 

im. Wagów, to zaawansowanie prac jest na poziomie 60%. Niewystarczające środki 
finansowe są główną barierą w wykonaniu całości zadania. 

W latach 2009–2010 prowadzona była w sposób ciągły obsługa informacyjna 
czytelników oraz wymiana biblioteczna. Tylko podczas wakacji, biblioteka była 
nieczynna około jednego miesiąca ze względu na potrzebę wykorzystania urlopów 
wypoczynkowych. 

Bibliotekę i czytelnię naukową prowadzą 2 osoby, w tym pierwsza według po-
trzeb, na umowę o dzieło. Katalogowanie książek i czasopism zlecone jest wykwali-
fikowanym bibliotekarzom w ramach umowy o dzieło. Korzystaliśmy z usług in-
formatycznych – prace zlecano na opracowanie strony internetowej i jej prowadzenie 
oraz przy opracowywaniu bazy bibliotecznej księgozbioru w programie MAK 
USMARC oraz do wprowadzania i uzupełniania bazy regionalnej FIDKAR. Biblio-
teka jest czynna codziennie w godz. 9–15 oraz w ciągu dwóch dni do godz. 18. 
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W analizowanym okresie udzieliliśmy informacji dla około 5000 osób, wypoży-
czyliśmy 12 360 książek i czasopism oraz 2518 innych opracowań. Ponadto zorgani-
zowaliśmy 35 spotkań naukowych z historii i językoznawstwa. Staraliśmy się eks-
ponować najciekawsze własne wydawnictwa i innych wydawców na 26 kierma-
szach nowości wydawniczych we własnym regionie oraz w Suwałkach, Augustowie, 
Olecku, Ostrołęce, Lelisie. 

Naszymi czytelnikami byli przeważnie studenci, uczniowie, nauczyciele, na-
ukowcy, dziennikarze, bibliotekarze, pracownicy administracji państwowej i samo-
rządowej. Obserwujemy coraz większe zainteresowanie księgozbiorem przez studen-
tów z łomżyńskiego i ostrołęckiego, studiujących w Łomży, Białymstoku, Warsza-
wie, Olsztynie oraz innych ośrodkach akademickich. Czytelnicy korzystali w dużej 
mierze z publikacji i dokumentów regionalnych od przeszłości do teraźniejszości 
oraz z dziedziny prawa, ekonomi, zarządzania, socjologii, psychologii, Unii Europej-
skiej itp. 

Prowadziliśmy ciągłą wymianę wydawnictw własnych: w Białymstoku – po-
między Uniwersytetem – Biblioteką Główną i Humanistyczną, Wydziałem Ekono-
micznym, Historyczno-Socjologicznym, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji, 
Instytutem Pamięci Narodowej Oddziałem w Białymstoku, Muzeum Wojska Pol-
skiego, Muzeum Podlaskim, w Łomżyńskiem: z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi 
Łomżyńskiej, Stowarzyszeniem Prasoznawczym „STOPKA”, Państwową Wyższą 
Szkołą Informatyki i Przedsiębiorczości, Wyższą Szkołą Agrobiznesu, Muzeum 
Północno-Mazowieckim, Łomżyńskim Parkiem Krajobrazowym Doliny Narwi, 
Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Narwiańskim Parkiem Narodowym, Towarzy-
stwem Miłośników Rajgrodu oraz Augustowsko-Suwalskim Towarzystwem Na-
ukowym, Ostrołęckim Towarzystwem Naukowym im. A. Chętnika, Towarzystwem 
Naukowym Płockim, Krajowym Ośrodkiem Dokumentacji Regionalnych Towa-
rzystw Kultury w Ciechanowie, Ośrodkiem Badań Naukowych im. W. Kętrzyńskie-
go w Olsztynie, Łódzkim Towarzystwem Naukowym, Mazowieckim Towarzy-
stwem Kultury, Szkołą Główną Handlową, Biblioteką IS PAN, Archiwum PAN, 
Wszechnicą Mazurską w Olecku. 

Rozwój biblioteki i usług czytelniczych od czasu otrzymania nowego lokalu jest 
bardziej sprzyjający. W przestronniejszych pomieszczeniach usytuowana jest czytel-
nia i części magazynowe. Skromne środki finansowe nie pozwoliły na zrealizowanie 
zaplanowanych prac. 

W 2009–2010 r. zleciliśmy wykonanie 2 regałów do pomieszczeń magazyno-
wych. W 2010 roku partycypowaliśmy w kosztach prac renowacyjnych budynku do 
wielkości zajmowanej powierzchni (10,8%) w wysokości 3300 zł. Wykonywane 
były też niewielkie prace remontowe w lokalu Towarzystwa oraz kupowano środki 
(chemiczne i spożywcze) oraz materiały niezbędne do funkcjonowania biblioteki  
i realizacji planowanych zadań. 
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Otrzymane dotacje z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego są prawie je-
dynymi środkami przeznaczanymi na działalność biblioteczną, jednak są one przy-
dzielane z dużym opóźnieniem, nawet w połowie roku i niewystarczające na realiza-
cję zamierzeń, co ujemnie wpływa na budowę gromadzenia księgozbioru oraz unie-
możliwia zatrudnienie osoby do wykonywania prac bibliotecznych. 

W okresie 2009–2010 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów wydało 
następujące publikacje: 
 
b) Wykaz publikacji: 
 
2009 r. 
 Studia Łomżyńskie, tom XX , red. prof. zw. dr hab. Michał Gnatowski; 
 Polszczyzna Mazowsza i Podlasia. Językowa przeszłość i współczesność cz. XIII 
red. prof. dr hab. Henryka Sędziak; 

 Nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem, prof. dr hab. Henryka Sędziak; 
 Rosjanie na północno-wschodnim Mazowszu w XIX wieku i pierwszej połowie 
XX wieku. Studia i materiały, red. prof. zw. dr hab. Michał Gnatowski; 

 Region grajewski w XIX wieku, red. prof. dr hab. Adam Dobroński; 
 Z kart historii weterynarii regionu północno-wschodniej Polski, red. prof. dr hab. 
Mirosław Kleczkowski, dr Marian Czerski; 

 Aktualne problemy zdrowotne u bydła, red. prof. dr hab. Edward Malinowski, 
prof. dr hab. Mirosław Kleczkowski; 

 Wybrane choroby zwierząt gospodarskich a zdrowie publiczne, red. prof. dr hab. 
Mirosław Kleczkowski, prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński. 

  
 2010 r. 
 Studia Łomżyńskie, tom XXI, red. prof. zw. dr hab. Michał Gnatowski; 
 Polszczyzna Mazowsza i Podlasia, red.: dr Dorota Czyż i dr Małgorzata Frąckie-
wicz, cz. XIV; 

 Zarządzanie stadem w aspekcie zdrowia bydła, red. prof. dr hab. Mirosław Klecz-
kowski i prof. dr hab. Włodzimierz Kluciński; 

 60 lat historii szkoły III zjazd absolwentów, red. mgr Małgorzata Kozikowska  
i mgr Dorota Chilińska. 

 
Współpracowano z PAN przy przygotowaniu redakcyjnym „Studiów Łomżyń-

skich” oraz wydawnictw z serii „Polszczyzna Mazowsza i Podlasia” oraz pozyski-
wano publikacje i czasopisma wydane przez Akademię. Pracownicy naukowi PAN 
w Warszawie i Krakowie byli pomocni przy organizacji konferencji naukowych oraz 
warsztatów z dialektologii i etnografii słowiańskiej. 

Bardzo cenimy współpracę z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
które od 1990 roku w ramach działalności ogólnotechnicznej i wspomagającej bada-
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nia naukowe ministerstwo dofinansowuje większość zadań realizowanych przez 
Towarzystwo na rzecz regionu. 

Prowadzimy ciągłą współpracę z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie ba-
dań naukowych, organizacji sesji naukowych i popularnonaukowych, wydawnictw  
i seminariów doktoranckich z historii i językoznawstwa, prelekcji i odczytów. Wśród 
grona naukowców najbardziej zaangażowani w działalność Towarzystwa są prof.: m. 
in. Halina Karaś, Michał Gnatowski, Barbara Falińska, Andrzej Bocian, ks. Witold 
Jemielity oraz Dorota K. Rembiszewska. 

Współpracowaliśmy z Państwową Wyższą Szkołą Informatyki i Przedsiębior-
czości, Wyższą Szkołą Agrobiznesu w Łomży, APAN i ISPAN w Warszawie, 
Wszechnicą Mazurską w Olecku, Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie oraz z Urzędem Miejskim w Łomży i Grajewie, Starostwem Powiato-
wym w Łomży, Zambrowie, Wysokiem Mazowieckiem, Grajewie i Augustowie, 
Urzędem Gminy w Łomży i Lelisie (pow. Ostrołęcki), przy organizacji konferencji 
naukowych i warsztatów. 

Współpraca z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku w okresie 2009–2010 
była zadowalająca, w 2009 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na organizację warszta-
tów (4000 zł) a w 2010 r. na organizację warsztatów oraz tłumaczenie Księgi gminy 
Łomża (12 500 zł). Niezadowalająca była współpraca z Podlaskim Wojewódzkim 
Konserwatorem Zabytków przy konserwacji eksponatów z kolekcji prof. Piotra 
Bańkowskiego, otrzymaliśmy dwukrotnie odmowę dotacji na konserwację obrazu. 
Przy organizacji konferencji współpracowaliśmy z archiwami państwowymi w Bia-
łymstoku, Łomży i Suwałkach, Archiwum Głównym Akt Dawnych i Naczelną Dy-
rekcją Archiwów Państwowym w Warszawie, Polskim Towarzystwem Historycz-
nym, Polskim Towarzystwem Ludoznawczym, towarzystwami naukowymi: płoc-
kim, ostrołęckim, łódzkim, augustowsko-suwalskim, Krajowym Ośrodkiem Doku-
mentacji Regionalnych Towarzystw Kultury, Towarzystwem Kultury Języka, Towa-
rzystwem Literackim, Mazowieckim Ośrodkiem Badań Naukowych i Mazowieckim 
Towarzystwem Kultury, Towarzystwem Wiedzy Powszechnej Oddziałem w Łomży, 
ZNP Oddziałem w Łomży, Muzeum Północno-Mazowieckim w Łomży, Muzeum 
Przyrody w Drozdowie, Izbą Historyczną w Grajewie, Stowarzyszeniem Praso-
znawczym STOPKA, Miejską Biblioteką Publiczną w Łomży, oddziałami łomżyń-
skich towarzystw: historycznego, literackiego, kultury języka, którym służymy po-
mocą organizacyjną. 

Prowadzimy na szeroką skalę wymianę naszych wydawnictw z PAN, ośrodkami 
naukowymi, wyższymi uczelniami i towarzystwami. 

Otrzymujemy też dary książkowe od członków naszego Towarzystwa w postaci 
opracowań naukowych, prywatnych wspomnień i pamiątek oraz książek, które sta-
nowią dużą wartość historyczną i dokumentalną o regionie. 
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Za działalność naukową i kulturalną na rzecz Mazowsza i Podlasia ze szczegól-
nym promowaniem wiedzy o regionie, Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. 
Wagów i członkowie zostali wyróżnieni przez: 
 Kapitułę Medalu i Nagrody im. Zygmunta Glogera, która przyznała profesor Irenie 
Maryniak – II nagrodę za szczególne zasługi w badaniu, ochronie i rozwoju kultu-
ry (2009). 

 Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów z okazji 35-lecia otrzymało od 
prezydenta miasta Łomży Jerzego Brzezińskiego dyplom i obraz za szczególne 
dokonania na rzecz nauki i kultury łomżyńskiej. 

 
Działalność w zakresie współpracy naukowej z zagranicą 
 Sekcja weterynaryjna wspólnie z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. 
Wagów organizowała kontakty z firmami farmaceutycznymi i lekarzami z Francji, 
Holandii, Danii, Belgii, USA, Włoch, Litwy, Węgier i Bułgarii. 

Sekcja językoznawstwa utrzymuje kontakty naukowe i prowadzi wymianę do-
świadczeń przy organizacji warsztatów dialektologicznych, konferencji językoznaw-
czych z placówkami naukowymi i ośrodkami na Litwie, Białorusi, Ukrainie, Chor-
wacji i Słowacji. 

Sekcja historyczna utrzymuje kontakty z uczelniami i archiwami na Białorusi, 
Ukrainie, Litwie, Moskwie, Instytutem Historii im. gen. Władysława Sikorskiego  
w Londynie, Yad Vashen w Izraelu. Współpraca owocuje udziałem w konferencjach 
naukowych, publikowaniem wyników badań w wielu opracowaniach książkowych 
Towarzystwa i wymianą wydawnictw między bibliotekami. 

ŁTN im. Wagów współpracuje z Towarzystwem Badań Lotniczo-Historycznym 
w Bethel w USA oraz z Towarzystwem Genealogicznym w Connecicut w USA. 
Biblioteką Polską w Paryżu, Instytutem Józefa Piłsudskiego w Waszyngtonie. Go-
śćmi byli Polacy mieszkający poza granicami Polski, z USA, Francji, Anglii, Litwy, 
Ukrainy, Białorusi, Łotwy i innych państw często poszukujących korzeni rodowych 
w Łomży i okolicach.  

Jesteśmy dla tych osób prawie jedynym miejscem, w którym mogą uzyskać nie-
zbędne informacje. Niektórzy z nich są członkami ŁTN im. Wagów. 

W siedzibie ŁTN im. Wagów gościliśmy wielu rodaków i delegacje zagraniczne 
z USA, Anglii, Francji, Holandii, Ekwadoru, Rosji, Litwy, Białorusi i Ukrainy, któ-
rzy byli zainteresowani naszą działalnością. 

W ostatnim czasie odwiedzają nas lub piszą o nas obywatele żydowscy, których 
rodziny mieszkały w Łomży lub w okolicach. O publikacje ŁTN im. Wagów prosili 
zainteresowani naukowcy z USA, Szwajcarii, Japonii, Francji i Litwy. 
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Finanse Towarzystwa za okres sprawozdawczy 2009–2010  
Stan funduszy własnych na początek 2009 roku wyniósł 38 592,69 zł, a na po-

czątek 2010 roku 40 067,69 zł. Natomiast wynik finansowy, zysk za rok 2009 wy-
niósł 423,40 zł, a za 2010 rok –1051,60 zł. 

Przychody ogółem wyniosły 548 266,94 zł, a koszty 546 791,94 zł. 
Zbiory biblioteczne na koniec 2009 roku stanowiły wartość 117 793,53 zł, a na 

koniec 2010 roku 128 265,20 zł, co stanowi wzrost wartości księgozbioru  
o 19 796,13 zł. 
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STUDIA ŁOMŻYŃSKIE 
tom XXII,   ŁOMŻA 2012 

 
 
 
MAŁGORZATA K. FRĄCKIEWICZ (Łomża) 

 

 

Jan Truszkowski, Urodzeni na Syberii, 
Rajgród 2010, s. 199 

 
 

Ostatnia niedziela czerwca 2010 r. przywiodła do Nowogrodu liczną reprezenta-
cję 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, bohaterowie książki Urodzeni na 
Syberii Jana Truszkowskiego, publikacji o nich.  

Jan Truszkowski podjął się trudu wysłuchania, a następnie spisania zwierzeń, re-
lacji i wspomnień swoich informatorów – Sybiraków, których los od początku był 
związany z nieludzką ziemią, ponieważ urodzili się na niej, kiedy ich matki zostały 
wywiezione do Rosji Sowieckiej. Autor prezentowanej książki stwierdza, że w swo-
jej publikacji przedstawił ludzkie losy, które „są zapisem – świadectwem cierpienia” 
(s. 2) 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” (s. 2).  

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-
nek, babć (wiele spośród nich już nie żyje), ale także ludzi sobie obcych: Polaków  
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i Rosjan, których los z nimi połączył w doli i w niedoli. Ludzka pamięć i serce wio-
dły wspomnienia w odległe miejsca i czasy ku niemal namacalnemu poczuciu cier-
pienia, krzywdy, bezsilności, chłodu i głodu.  

Przejmują dzieje rodziny Niny Żyłko, „urodzonej w syberyjskiej tajdze, na łonie 
natury 17 sierpnia 1941 roku pod siołem Biały Jar w rejonie kołbaszewskim” (s. 21) 
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 dzięki 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 z przeży-
ciami Ryszarda Pokropowicza z Elżbiecina opowiedziała Janowi Truszkowskiemu 
pani Katarzyna. Jej ojciec wrócił do Polski po pięćdziesięciu latach, a wywieziony 
został na Syberię 10 lutego 1940 r. Opowieść o swoim ojcu snuje córka Pokropowi-
cza z jego małżeństwa z Rosjanką. Przywołuje ona dzieje ojca i mówi o swoim tru-
dzie powrotu do Polski, zmaganiach z rosyjską biurokracją i o życzliwości Polaków 
ze Śniadowa. To ich dobra wola, zrozumienie, współczucie i wsparcie finansowe 
pomogły jej zamieszkać i zagospodarować się wraz z rodziną w Polsce.  

Wzrusza też opowieść o losach Adama Frąckiewicza. Urodził się on w Martuku, 
w Kazachstanie. Znalazł się tam, bo wówczas był w łonie matki, którą deportowano 
wraz z jej starszym synem, czteroletnim Stasiem. Adam powrócił razem z bratem do 
Polski dzięki odwadze i dobrej woli Adeli Ostrowskiej. Zaś po jego matce ślad zagi-
nął. Osieroceni chłopcy wrócili do ojca, do Bronowa. Tu był ich rodzinny dom bez 
mamy, którą zabrała im na zawsze wojna, historia, źli ludzie. Konsekwencje osiero-
cenia 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 historię 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-
alnych doświadczeń osób bliskich: łomżan, piątniczan, zambrowian, bronowian, 
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wyostrza widzenie tamtej rzeczywistości. Przez szczerość zarejestrowanych wypo-
wiedzi, emocjonalne zaangażowanie informatorów-narratorów poszczególnych opo-
wieści i prostotę ich języka, w którym niekiedy słychać melodyjność rosyjskiego, 
treść prezentowanej książki dociera do świadomości czytelnika i do jego serca.   
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Mieczysław Ratasiewicz,  
Słownik gwary pogranicza Suwalszczyzny  
i dawnych Prus Wschodnich, Gołdap 2010, s. 118. 

 
 

Nakładem wydawnictwa „Z bliska” ukazał się Słownik gwary pogranicza Su-
walszczyzny i dawnych Prus Wschodnich. Autorem jest Stanisław Ratasiewicz 
(1939–2007), geograf z wykształcenia, popularyzator mowy regionu dowspudzko-
przeroskiego z zamiłowania. Jest on także twórcą stylizowanych na gwarę okolic 
Przerośli opowiadań Sobie cy zdrowe (Gołdap 2006). 

Słownik liczy 118 stron. Zawiera zbiór wyrazów ułożonych w porządku alfabe-
tycznym.  

Odnotowano tu wyrazy, które kojarzą się z terenami północno-wschodniej Pol-
ski, jak chociażby bursa, bursiczka ‘kabza, sakiewka, portmonetka’, druzyna ‘rodzi-
na’, dursać ‘kłuć, dźgać kijem, patykiem, palcem (...)’, fanar ‘przenośna naftowa 
latarnia (...)’, kałdun ‘brzuch, żołądek’, komp ‘uda’. 

Zanotowano wyrazy ograniczone zasięgiem występowania do obszarów północ-
nopolskich (w tym głównie Mazowsza), np. bruk ‘brukiew’, burchiel ‘wypełniony 
surowiczym płynem pęcherz, uformowany w czasie pracy na ręce lub przy chodze-
niu na nodze|’ bydłować ‘termin odnoszący się do krów, określał oznaki wchodzenia 
w okres godowy’, bysiek ‘byczek’, trepy ‘schody prowadzące na strych lub do piw-
nicy’. 

Nie zabrakło też nazw ogólnogwarowych typu: onegdaj oraz ogólnopolskich  
w gwarowej postaci fonetycznej: orcyk ‘orczyk’, beźmian ‘bezmian’, bicysko ‘biczy-
sko’, cochrać ‘czochrać’ i w ogólnopolskim brzmieniu bobek, chlać. 
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W słowniku utrwalono nazwy dawne, ogólnopolskie, które z powodu wyjścia  
z użycia desygnatów lub zmiany realiów, nie są obecnie używane, np. borgować 
‘udzielać cenowego upustu’, wałkownica ‘ciężka, drewniana deska z rączką i nacię-
ciami. Razem z grubym, drewnianym wałkiem służyła do wałkowania, czyli ma-
glowania bielizny pościelowej’. 

Dla badaczy gwar interesujące są nazwy, które mają inne znaczenie niż ogólno-
polskie, np. drynda ‘prymitywny, dwukołowy powozik konny, służący w gospodar-
stwie do szybkiego przewożenia małych ilości ładunku’ – ogpol. drynda ‘dorożka’. 

Autor oprócz apelatywów, odnotował też antroponimy, np. Wacia ‘zdrobnienie 
od Wacławy’, Joziak ‘zdrobniale od Józek’, Jozwa. 

Niekiedy wyrazem hasłowym jest mianownik liczby mnogiej. Powoduje to nie-
jasność co do formy mianownika liczby pojedynczej, np. buksy 1) ‘portki’, 2) ‘meta-
lowa tuleja kół w chłopskim wozie, osadzona bezpośrednio na osi’. W gwarach  
w znaczeniu 2. nazwa może występować jako buks (r. ż, m.) oraz buksa. 

Jak w wielu tego rodzaju wydawnictwach, nie przyjęto jednolitego sposobu za-
pisywania nazw gwarowych. Z jednej strony podawane są wyrazy w postaci ortogra-
ficznej, np. mitręga, piędzia, podchodzący, a z drugiej przyjęto półfonetyczny zapis, 
np. nasamprzód, obśtalowany, obsykowany. Co więcej, pewne wyraz z samogło-
skami nosowymi zapisano fonetycznie oglendy. Przy niektórych hasłach zawierają-
cych wyrazy, które w miejscowej gwarze uległy labializacji, zaznaczono ten, inny 
wobec ogólnopolskiej ortofonii, sposób wymowy, np. onaczyć wym. łonaczyć, 
onegdaj wym. łonegdaj. Jednocześnie uwaga o innej postaci wobec ortograficznej 
znalazła się też przy hasłach, gdzie w polszczyźnie ogólnej dochodzi do rozłożenia 
samogłoski nosowej, np. prątek wym. prontek. 

Słownik w niektórych elementach pretenduje do rangi profesjonalnego opraco-
wania leksykograficznego, jak chociażby przez zamieszczenie informacji grama-
tycznych.  

M. Ratasiewicz pokusił się nawet o uwagi etymologiczne. Niestety, nie są one 
do końca dokładne. Np. „radyska ‘rzodkiewka’ (widać tu wyraźny wpływ języka 
francuskiego)”. W istocie, z języka francuskiego zapożyczył język niemiecki (niem. 
Radieschen, rzadziej Radies z franc. radis), który był dawcą dla gwar polskich, ale na 
gruncie polskim to pożyczka . U Hinzego jest odpowiednie hasło radiska. Przejście 
ra w re tłumaczy wewnętrzna zmiana na gruncie polskim, jak rak w rek. Pośrednic-
two oczywiste, bo radiska naśladuje przez sufiks -ka, niem. Radieschen (-chen de-
minutywne). Niewątpliwie niemiecka geografia gwarowa też przemawia za pośred-
nictwem niemieckim. Hasło drejfus ‘żeliwny trójnóg w formie pierścienia wspartego 
na nogach (...)’ ma informację, że to germanizm, ale nie podano wyrazu-dawcy z 
języka niemieckiego, tj. niem. der Dreifuß ‘trójnóg’. 

Autor nie zastosował odsyłaczy, przez co czytelnik może wyciągnąć niesłuszny 
wniosek, że brakuje w tej gwarze synonimów, choć tak w istocie nie jest. W słowni-
ku zarejestrowano np. kukawka – kukułka, kur – kogut (odrębnych wyrazów hasło-
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wych kukułka, kogut nie ma). Na końcu niektórych haseł zapisano wyrazy blisko-
znaczne, ale nie ma ich jako odrębnych jednostek. Np. „lewerdak – leworęczny, 
mańkut”. W tym przypadku mamy raczej do czynienia z definicją synonimiczną.  
Z kolei niekiedy podano odpowiedniki, które oznaczają zupełnie inne desygnaty, np. 
„kosior – pogrzebacz. Łopatka w kształcie motyki na długim pręcie, służąca do wy-
garniania żaru z pieca chlebowego” i kopernac – pogrzebacz. 

Pojawiają się także rozbudowane konteksty przy niektórych hasłach, co jest 
również charakterystyczne dla innych amatorskich słowników gwarowych i daje 
obraz kolorytu lokalnego, np. „Olendry (...) przysiółki położone w pobliżu Przerośli, 
Filipowa i innych szesnastowiecznych miast, zamieszkałe niegdyś przez protestanc-
kich uchodźców holenderskich. Były zakładane i istnieją do dziś w sąsiedztwie za-
bagnionych, podmokłych terenów przyjeziornych i nadrzecznych. W pobliżu chat 
znajdziemy resztki ewangelickiego cmentarza” (s. 64). 

Ciekawe uzupełnienie warstwy tekstowej stanowiłaby część ilustracyjna, wyko-
nana przez Aleksandrę Ratasiewicz (żonę autora), gdyby poszczególne rysunki miały 
podpisy.  

W części końcowej znajduje się rozdział Wymowa, gdzie objaśniono podstawo-
we cechy wymowy omawianej gwary. Pojawiły się tu terminy specjalistyczne, jak 
labializacja, ścieśnienie, nagłosowe u itd. Jednakże trudno zgodzić się, że wszystkie 
wymienione właściwości gwary należą do warstwy brzmieniowej. Tradycyjnie opis 
końcówek fleksyjnych („Liczebniki w dopełniaczu zamiast końcówki -u, -ech miał 
zawsze końcówkę -uch” s. 118, „Rzeczowniki typu kafel i inne, mające w mianow-
niku liczby pojedynczej końcówkę –l, uzyskiwały w mianowniku liczby mnogiej 
końcówkę -i zamiast -e” s. 118) pozostawia się morfologii, a nie fonetyce. 

Słownik ten niewątpliwie wnosi ciekawy materiał do inwentarza słownikowego 
gwar Polski północno-wschodniej. Pokazuje różnorodność i bogactwo leksyki tego 
terenu. Ponadto stanowi uzupełnienie zasobu wyrazów w Słowniku gwar polskich,  
a także zasięgów nazw tam odnotowanych (np. farfocel zlokalizowano tylko na Ma-
zowszu i w Cieszyńskiem). Jednocześnie amatorstwo opracowania, ujawniające się 
szczególnie w sposobie definiowania, można poczytać za zaletę. Objaśnienia są 
zwykle obrazowe, dokładne, dające plastyczne wyobrażenie o opisywanych desy-
gnatach.  
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