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JANUSZ  GWARDIAK  (Łomża) 
 

 

Stare więzienie łomżyńskie (1825–1892) 

 
Więzienie ludzi jako forma zemsty czy kary były stosowane od niepamiętnych 

czasów. Natomiast jako odrębna, zorganizowana instytucja dysponująca specjalnym 
aparatem administracyjnym, środkami i uprawnieniami, więziennictwo zaczęło 
funkcjonować dopiero u schyłku XVIII w. i początkach XIX w. Do tego czasu stan 
więziennictwa w Polsce nie odbiegał od poziomu na zachodzie Europy. Za zbrodnie 
i występki stosowano głównie karę śmierci oraz różne formy kar cielesnych, co nie 
wymagało specjalnie rozwiniętych instytucji więziennych. W Polsce istniała, co 
najmniej od XIV w. pokrewna więzieniu forma pozbawienia wolności polegająca na 
umieszczeniu w wieży (poena turris). Na szerszą skalę stosowano ją w XV w. za 
tzw. „mężobójstwo” między szlachtą, przy czym istniało zasadnicze zróżnicowanie 
na wieżę dolną (in fundo) usytuowaną na głębokości 12 łokci (7 m), do której spusz-
czano skazanych i wieżę górną z pomieszczeniami nad ziemią, zaopatrzonymi  
w okna, drzwi, piece i meble, które wolno było więźniom przywieźć ze sobą. Wieża 
dolna była sankcją pośrednią między karą śmierci a karą więzienia gdyż nawet krótki 
pobyt tu niszczył najsilniejsze organizmy i często prowadził do śmierci. Stąd naj-
dłuższy w niej pobyt ograniczano do jednego roku. Wieża górna była karą lżejszą  
o charakterze zbliżonym do aresztu. Długość kary wahała się od jednej godziny do 
jednego roku i sześciu tygodni. Z czasem wyłoniły się wieże – szlachecka, miesz-
czańska, złodziejska1. 

Także w Łomży, jak wynika z inwentarza dworu łomżyńskiego z 1575 r. istniała 
przy bramie wejściowej wieża drewniana „z komorami nadobnymi i zwierzchnimi” do 
osadzania więźniów. Wiadomo też, że przy zbudowanym około połowy XVI w. 
pierwszym ratuszu miejskim w Łomży istniała piętrowa wieża murowana pełniąca 

__________ 

 

1. M. Senkowska, Kara więzienia w Królestwie Polskim w pierwszej połowie XIX wieku, Wrocław 
1961; M. Czerwiec, Więzienioznawstwo, Zarys rozwoju więziennictwa. Materiały na prawach rękopisu, 
Warszawa 1958, s. 10–29, 50–80; E. Kaczyńska, Ludzie ukarani. Więzienia i system kar w Królestwie 
Polskim 1815–1914, Warszawa PWN 1989, s. 344–360; F. hr. Skarbek, O więzieniach i stanie ich  
w kraju naszym, w: Biblioteka Warszawska, 1841, t. II, s. 1–15 
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funkcję więzienną do 1825 r. Te obiekty usytuowane były w rejonie obecnej hali tar-
gowej przy Starym Rynku i frontem zwrócone w stronę rzeki a od 1798 r. w stronę 
kościoła oo. Kapucynów. Były to pierwsze w historii Łomży obiekty o funkcjach peni-
tencjarnych2 Z informacji dotyczącej 1808 r. wiadomo o wydatkowaniu z kasy powia-
towej w Łomży 150 złp. na utrzymanie miejscowych więźniów. Stanowiło to 1,26% 
ogółu wydatków, które w tym roku oceniano jako niewielkie. Jak wynikało z kore-
spondencji Prefekta Departamentu Łomżyńskiego z dnia 26 października 1810 r.  
z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych, więzienie w ratuszu „jest tak szczupłe, że nie 
może pomieścić wszystkich bezpiecznie i przyzwoicie”, gdyż jest ich „znaczna liczba”. 
Prefekt stwierdził przy tym, że w mieście nie ma żadnego obiektu mogącego pełnić 
funkcję wiezienia ani też funduszy na wzniesienie nowego obiektu. W tej sytuacji 
wysunął on propozycję odstąpienia przez klasztor kapucynów stojącego oddzielnie  
i nie wykorzystywanego obiektu, który po remoncie mógłby okresowo pełnić funkcję 
więzienia. Z kolei ministerstwo zwróciło się w tej sprawie 8 XI 1810 r. do biskupa 
płockiego by skłonił gwardiana łomżyńskiego do podpisania stosownej umowy z miej-
skim prefektem na dzierżawę czasową obiektu klasztornego na potrzeby Więzienia 
Aresztantów Kryminalnych. W sprawę włączono prowincjała Kapucynów, który 
stwierdził, że przekazanie na cele więzienne znajdującego się w obrębie klasztoru po-
mieszczenia nazywanego Izbą Czeladną nie byłoby zgodne z potrzebami klasztoru  
i wystawiłoby go na nieprzewidywalne szkody i niewygody w tym także w kontekście 
prawa kanonicznego z uwagi na „niespokojności dla życia zakonnego, niemożliwości 
zastosowania klauzury…”. Kościelnych argumentów przeciwnych przekazaniu jedne-
go obiektu klasztornego na potrzeby więzienne zgłoszono znacznie więcej. Dość, że 
ostatecznie Izby Czeladnej na więzienie nie przekształcono. W 1818 r. przeprowadzo-
no w Królestwie Polskim lustrację więzień, której rezultatem była zdecydowanie nega-
tywna ich ocena. Z raportu komisarza Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Poli-
cji w odniesieniu do obwodu łomżyńskiego wynikało, że w Łomży „więzienie przy 
ratuszu małe, niewystarczające…”. 

W 1820 r. w Łomży narodził się zamysł budowy nowego, murowanego ratusza 
z jednoczesnym rozebraniem starego. Jednakże jak wynikało z pisma z 17 VII 1820 
r. Komisarza Obwodu Łomżyńskiego do Komisji Województwa Augustowskiego, 
miejscowe władze trapił problem jak rozwiązać sprawy więźniów w przypadku roz-
biórki przyratuszowej wieży – więzienia. Sprawa oparła się o Komisję Rządową 
__________ 

 

2 Cz. Brodzicki, Ziemia Łomżyńska do 1529 roku, Warszawa 1999, Aneks nr 1, s. 158; AGAD Archi-
wum Skarbu Koronnego, Dz. ILVI, t. 3, s. 157; APB, Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd 
Gubernialny Augustowski 1816 – 1866 (KWARzGA), syg. 31 Akta Ratusza w Łomży, k. 12–226; syg. 
156 Akta budowy więzienia w Łomży 1828–1833, k. 2–3; Ratusz Łomża Stary Rynek, opr. Teresa 
Bartosiewicz, PP Pracownie Konserwacji Zabytków, Pracownia Dokumentacji Naukowo- Historycznej, 
Warszawa 1981, maszynopis w BBiDZ w Łomży, s. 4–5; W. Kalinowski, S. Trawkowski, Architektura  
i urbanistyka Królestwa Polskiego. Studia i materiały do teorii i historii architektury i urbanistyki I, 
Warszawa 1956, s. 67; L. Rzeczniowski, Dawna i teraźniejsza Łomża, 1861, s. 14; Sława Mojzych, 
Łomża XIX–XX w. Studium historyczno-urbanistyczne  wykonane na zlecenie Wojewódzkiego Konserwa-
tora Zabytków, maszynopis w zbiorach WKZ w Łomży; D. Godlewska, Dzieje Łomży (XI–1795),  
s. 131–132 



Stare więzienie łomżyńskie (1825-1892)                                                          9 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Spraw Wewnętrznych i Policji w Warszawie, która w piśmie z 24 stycznia 1821 r. 
wyraziła zgodę na rozbiórkę, stwierdzając, że w związku z zapowiadaną reorganiza-
cją sądownictwa sprawa więzienia na pewien czas może być odłożona. Do rozbiórki 
jednak nie doszło od razu co potwierdza chociażby rachunek na kwotę 6,15 zł wy-
stawiony w grudniu 1821 r. na naprawę okien w więzieniu w starym ratuszu3. 

Tymczasem w latach 1822–1823 budowniczy a jednocześnie dziedzic dóbr Pu-
chały i Pniewo, Antoni Budziszewski, zbudował i przekazał do użytku w kwietniu – 
maju 1823 r. nowy ratusz łomżyński. Na parterze, po prawej stronie od wejścia zna-
lazł się w nim także areszt policyjny. Jak wynika z opinii Komisarza Obwodu Łom-
żyńskiego, szybko okazało się, że „izdebka przeznaczona na areszt policyjny  
i wartę jest tak mała a do tego bez pieca, że umieszczenie w niej osób w czasie tar-
gów, jarmarków i świąt, aresztowanych, należy do niepodobnych i warty zupełnie 
nie ma gdzie podziać a oprócz tego niemal codziennie trafiają się transporty aresztan-
tów i dezerterów…”. W tej sytuacji musiał nadal pełnić rolę aresztu i więzienia stary, 
przeznaczony do rozbiórki ratusz posiadający okute prętami żelaznymi drzwi i okra-
towane okna. Sytuacja taka trwała do czerwca 1825 r. gdy więźniów przeniesiono do 
nowowybudowanego więzienia przy ulicy Wiejskiej a stary ratusz decyzją z 2 IX 
1825 r. sekretarza stanu gen. bryg. Kosseckiego podjętą w imieniu Namiestnika,  
z poleceniem dla Komisji Województwa Augustowskiego, miał być rozebrany a ry-
nek zniwelowany. Decyzję tą zrealizowano jeszcze w 1825 r. a według innych źródeł 
(co bardziej prawdopodobne) w 1826 r. Tym samym fizycznie zlikwidowano pierw-
szą budowlę więzienną na terenie Łomży4. 

Już wcześniej jednak pomyślano o budowie w Łomży oddzielnego obiektu słu-
żącego wyłącznie celom więziennym. Inżynier budowlany Aleksander Groffe już  
w momencie oddania do użytku nowego ratusza w Łomży posiadał opracowany (i 
zachowany do dziś) plan nowego obiektu więziennego noszący datę 29 maja 1823 r. 
Przedstawiał on budynek jednopiętrowy w kształcie zamkniętego czworoboku  
z wewnętrznym podwórzem5. 

Projekt ten nie został jednak zrealizowany prawdopodobnie ze względów 
oszczędnościowych. W 1824 r. powstają kolejno dwa projekty autorstwa budowni-
czego Teodora Seyfrieda. Pierwszy zakładał więzienie składające się z trzech obiek-
tów6. 
__________ 

 

3.  AGAD, KRzSWiP nr 4889 z 24 VIII 1818; KRzPiS nr 1032; APB, Komisja Województwa Augu-
stowskiego, syg. 31, k. 12, 27, 243; ADŁ, nr 18 Akta dotyczące Zakonu i Konwentu XX Kapucynów  
w mieście Łomży Diecezji Augustowskiej (1810 – 1845), k. 8, 11–13 

4 Tamże, k. 225, 232–233; AGAD, KRzSW nr 4890 z opisem z 13 VI 1820 r. 
5 AGAD, Zbiory kartograficzne 23–19, arkusze 1, 2, 3; patrz: Katalog archiwalnych planów miasta 

Łomży 1619–1914 w opracowaniu D. Godlewskiej, Warszawa 1975, s. 44 (plan więzienia zawiera rzuty 
suteren, parteru i piętra oraz oznaczony dziedziniec wewnętrzny. 

6 AGAD, Zbiory kartograficzne 23–20, arkusz 4. Rysunek korpusu więzienia przy sądzie Policji Po-
prawczej Wydziału Łomżyńskiego mającego się wystawić wedle planu sytuacyjnego  Supplittera A czyli 
B lub C w mieście Łomży, obwodowym województwa augustowskiego. Elewacja frontowa, rzuty  
i przekrój, przeznaczenie pomieszczeń, T. Seyfried 1824; patrz Katalog archiwalnych planów miasta 
Łomży dz. cyt., s. 23; Zbiory kartograficzne 23–30, ark. 3, Rysunek w plantach budowli Domu Badań 
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Obiekt frontowy dwupiętrowy miał być połączony bramami z dwoma równole-
głymi, parterowymi skrzydłami po bokach. Zachowały się plany tego obiektu, które 
nie doczekały się realizacji. Drugi plan był niemalże kopią wspomnianego wyżej 
projektu inżyniera Aleksandra Groffe. Różnił się głównie tym, że zrezygnowano 
(prawdopodobnie ze względów oszczędnościowych) z jednego tylnego skrzydła 
równoległego do skrzydła frontowego, piwnic w skrzydle prawym i wprowadzony-
mi drobnymi, kosmetycznymi zmianami na parterze i piętrze. 

Taki obiekt w formie podkowy, z frontem od ul. Wiejskiej oraz skrzydłami od 
ul. Nowogrodzkiej i równoległym po przeciwnej stronie, został zatwierdzony do 
realizacji i w latach 1824 – 1825 wzniesiony z cegły palonej przez budowniczego 
Antoniego Budziszewskiego. Obiekt został przekazany do użytku w czerwcu 1825 r. 
przejmując więźniów ze starego ratusza, który następnie uległ rozbiórce. Gabaryty 
więzienia były następujące: część frontowa długości 73 łokci (42 m), szerokości 17,5 
łokcia (10 m). Dwa skrzydła (pawilony) boczne, równoległe dotykające z dwóch 
stron budynku frontowego po 79 łokci (45,5 m) długości i 15 łokcie (8,64 m) szero-
kości. Wysokość poszczególnych kondygnacji: sutereny – 4 łokcie (2,3 m); parter 
5,5 łokcia (3,17 m); piętro – 5 łokci (2,88 m). Dziedziniec wybrukowany wewnętrz-
ny więzienia o powierzchni 290 sążni (501,12 m2). Według innego źródła o po-
wierzchni 200 sążni (345,6 m2). Dach był kryty dachówką karpiówką w tzw. dubelt. 
Cały gmach otoczony został ceglanym murem o wysokości 5 łokci (2,88 m). We-
wnątrz ogrodzenia więziennego znajdowały się ponadto: wymurowany kanał klo-
aczny i studnia. Koszt budowy więzienia wyniósł 143.043,20 złp7. 

Według zachowanego z okresu budowy więzienia (1824 r.) planu budownicze-
go T. Seyfrieda, rozłożenie pomieszczeń było następujące: 

 
Suterena: 
– skrzydło od ul. Nowogrodzkiej mieściło: łaźnię męską, łaźnię żeńską, składy oraz 4 

cele z numerami od 1 do 4 mieszczące tzw. więzienie warowne (ciężkie), skrzydło 
od strony przeciwnej mieściło tylko 1 piwnicę z równoległym do niej korytarzem 
wszerz skrzydła. 

 
Parter: 
– skrzydło od strony frontowej (bez podpiwniczenia) mieściło: 5 pomieszczeń 

mieszkalnych nadzorcy, (na prawo od wejścia), kancelarię więzienną, salę przesłu-
chań, odwach. We wszystkich tych celach okna wychodziły na ul. Wiejską. 

                                                                                                                       
Więzienia Policji Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego oraz Plan sytuacyjny restauracyjny w części 
miasta Łomży tyczący się położenia zabudowań Więzienia Policji Poprawczej Wydziału Łomżyńskiego 
w szczegółach… patrz: Katalog archiwalnych planów… s. 44 

7 APB/Ł Komisarz Obwodu Łomżyńskiego i Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego 1816 – 1866, syg. 5, 
Domy Rządowe 1819 – 1865, k. 68–70, 94–95, 265–266, Pamiatnaja kniżka łomżinskoj guberni na 1904 
g., podała błędną datę (1838) otwarcia starego więzienia, s. 42 
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– skrzydło od strony ul. Nowogrodzkiej z oknami korytarza wychodzącymi na ulicę. 
Z korytarza wejścia do cel od nr 5 do 11. 

– skrzydło równoległe z przeciwnej strony budynku mieściło: 4 pomieszczenia 
kuchni, pralnię, korytarz wzdłuż skrzydła z oknami wychodzącymi na dziedziniec 
więzienny i wejściem do cel żeńskich od nr 19 do 21, z tym, że cela nr 20 pełniła 
rolę lazaretu dla kobiet, oraz celi nr 22 (męskiej). 

 
Piętro: 
– skrzydło frontowe mieściło dwie duże sale – tzw. fabryki płótna z oddzielnymi 

wejściami z korytarza połączone przejściem wewnętrznym, z oknami wychodzą-
cymi na ul. Wiejską. Z lewej strony przylegały dwie małe sale mieszczące snowa-
dła i wyrób sznurów, z prawej była większa sala lazaretu męskiego 

– skrzydło od ul. Nowogrodzkiej mieściło niewielkie pomieszczenia kaplicy (w 
przeciwieństwie do projektu inż. Graffa zakładającego duże pomieszczenie nad 
wejściem do więzienia) z oknem w stronę ulicy oraz 7 cel męskich od nr 12 do 18, 
z tym, że cela 12 miała służyć za magazyn (skład) materiałów 

– skrzydło równoległe, z przeciwnej strony budynku mieściło: jedno małe pomiesz-
czenie lazaretu, trzy duże pomieszczenia lazaretu na całą szerokość skrzydła. Za 
lazaretem korytarz z oknami na dziedziniec wewnętrzny i 4 celami, w tym dwoma 
mieszczącymi areszt kobiet oraz 2 celami męskimi. 

Łącznie więzienie posiadało 26 cel ogólnych a praktycznie 25 (łącznie z karce-
rami) gdyż jedna cela służyła za magazyn. Pojemność więzienia obliczona była na 
135 osób. Tak więc w jednej celi przebywało przeciętnie 5 – 7 aresztantów8. 

Latem 1828 r. zapadła decyzja Komisji Rządowej w sprawie budowy drwalni 
przy więzieniu łomżyńskim ze wskazaniem na Antoniego Budziszewskiego jako 
wykonawcę. Dopiero jednak po wielokrotnym dopominaniu się ze strony wykonaw-
cy i sprawdzeniu przez T. Seyfieda, że posiada on zgromadzone materiały, podpisa-
no z nim 22 IX 1828 r. kontrakt na budowę murowanej drwalni krytej dachówką. Do 
końca roku budynek został postawiony w stanie surowym. Roboty wykończeniowe  
z powodu mrozów przerwał budowniczy obwodu. Koszt stanu surowego zamknął 
się kwotą 3.378 zł a po zakończeniu prac wiosną 1829 r. wyniósł łącznie 3.780 zł 6,5 
grosza. Oprócz składu drewna budynek posiadał pomieszczenia: sieczkarni, stajni, 2 
składów i wozowni9. Dosyć szybko po oddaniu więzienia do użytku okazało się, że 
zlokalizowane w pobliżu więzienia kloaki gromadzące spływające nieczystości, były 
rozwiązaniem chybionym, gdyż w rejonie więzienia niósł się straszny fetor, dokucz-
liwy nie tylko dla więźniów ale także dla mieszkańców okolicznych domów, nie 
mówiąc już o przechodniach. W styczniu 1829 r. sprawa ta ponownie została pod-
niesiona a rezultatem tego było podjęcie w lutym tego roku wniosku o budowie ka-
nału odprowadzającego nieczystości z więzienia. Zamierzenie nie zostało zbyt szyb-
__________ 

 

8 Obzor Łomżinskoj Gubernii za 1879 g., s. 30 
9 APB, Komisja Województwa Augustowskiego… syg. 156, k. 2–3, 7–9 oraz cytowane plany T. Sey-

frieda 
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ko zrealizowane bo jeszcze w kwietniu 1830 r. przesunięto realizację do czasu za-
kończenia budowy nowego traktu bitego prowadzącego obok więzienia. Kolejną 
przeszkodą stały się działania wojenne okresu powstania listopadowego10. O fakcie 
zbudowania kanału wiadomo na podstawie informacji stwierdzającej, że posłużył on 
do zrealizowania udanej ucieczki z więzienia dwóch więźniów w 1829 r. Sytuacja 
chyba nie szybko mnie uległa poprawie bo w okresie powstania listopadowego  
w rejonie więzienia usypane były wały obronne a w ich fosach jeszcze po powstaniu 
płynęły nieczystości miejskie często uniemożliwiające przejazdy do Śniadowa, No-
wogrodu a także do więzienia. Rozwiązano to w 1833 r. ale tylko w zakresie uła-
twienia przejazdów poprzez postawienie przez Moszko Niewińskiego trzech most-
ków na tych fosach11. 

Od początku 1828 r. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i Policji otrzy-
mywała doniesienia o złym stanie budynku więziennego w Łomży wzniesionego 
zaledwie przed trzema latami. Celem sprawdzenia sytuacji na miejscu wydelegowa-
no Budowniczgo Generalnego inż. A. Groffa. W swym raporcie z kwietnia 1828 r. 
nie potwierdził on złego stanu budynku więziennego a tylko drobne usterki sprowa-
dzające się do pęknięć i odpadnięć tynku na sufitach w czterech celach co było rezul-
tatem wykonywania podłogi na poddaszu, gdy cały budynek był już ukończony.  
Z kolei za przyczynę zacieków na attyce od frontu budynku uznał on uszkodzenie 
blachy. Podobne uszkodzenia rynien było przyczyną wilgoci w piwnicy. Kontrolują-
cy nie stwierdził żadnych błędów w sztuce budowlanej czy użycia złych materiałów 
przy budowie więzienia. Uznał, że usterki te w odpowiednim czasie zostaną usunięte 
bo więzienie dysponuje odpowiednimi do tego środkami. Zalecał przy tym splanto-
wanie i wybrukowanie placu przed więzieniem, gdyż dotychczas, szczególnie  
w okresie opadów, teren jest bardzo błotnisty, co utrudnia dostęp do więzienia. Zale-
cenia te zrealizowano w latach popowstaniowych. Korespondencja w sprawie tynku 
odpadłego w czterech celach trwała jeszcze bardzo długo12. 

W 1829 r. trwało wyposażanie kaplicy więziennej w niezbędne przedmioty słu-
żące liturgii, których spis zawierał 26 pozycji. Na ich zakup dysponowano kwotą 
1.232 zł13. 

W latach 1829–1830 wyposażono więzienie w pieczęć urzędową nadzorcy wię-
zienia, którą wykonał rzemieślnik łomżyński Kacper Kosiński, dzwonek łączący 
bramę wejściową z korytarzami za pomocą odpowiedniego drutu wykonał rzemieśl-
nik Czerniakowski z Łomży. Zaopatrzono też więzienie w naczynia do wody (kan-
curki) w celach – 6 szt., pałasze z bandoletami dla straży więziennej – 2 szt., berdy-
cze dla strażników wychodząch z więźniami do robót – 2 szt., taczki okute z możli-
wością przykucia do więźnia za rękę, wraz z kłódkami – 3 szt., kajdany dla więźniów 

__________ 

 

10 Tamże, k. 25, 100 
11 AGAD, KRzSW nr 4896, k. 56 
12 APB, KWARzGA, syg. 156, k.21–24 
13 Tamże, k. 34, 39–42, 50, 52 
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warownych – 3 pary, kajdany dla skazanych na ciężkie więzienie – 10 par, kajdany 
mniejsze (9 funtowe) – 20 par. Za te ostatnie zapłacono 100 zł14. 

 Z inicjatywy dowódcy 4 kompanii 2 batalionu Weteranów Czynnych w Łomży 
W. Zabiełłowicza, Komisarz Obwodu Łomżyńskiego zwrócił się do Komisji Woje-
wództwa Augustowskiego z pisemnym wnioskiem o postawienie dwóch szulerhau-
zów dla szyldwachów pilnujących Więzienie Policji Poprawczej w Łomży, z których 
jeden stanąłby na dziedzińcu wewnętrznym a drugi na dziedzińcu zewnętrznym. 
Szulerhauzy miały być z dobrego, heblowanego drzewa, pomalowane w kolory 
narodowe (biało-czerwone). Kosztorys przedsięwzięcia sporządzony przez budowni-
czego obwodu opiewał na kwotę 120 zł. 

We wrześniu 1830 r. ogłoszono przetarg na remont więzienia oraz wybrukowa-
nie placu przed nim. Z braku zainteresowania nie doszedł do skutku. Ogłoszono go 
ponownie także na terenie poszczególnych gmin. Kosztorys remontu więzienia 
przewidywał koszt 316,21 zł a robót brukowych 875,15 zł. Zamierzenia te przerwał 
wybuch powstania listopadowego. W jego trakcie więzienie obsadziło wojsko, za-
mieniając je w twierdzę. W murze okalającym więzienie wybito ponad sto armatnich 
i karabinowych otworów strzelniczych. Po upadku powstania, burmistrz Łomży 
zawarł 2 listopada 1831 r. umowę z murarzem Adamem Zduńczykiem na zamuro-
wanie 5 armatnich i 100 karabinowych otworów strzelniczych, co miało zostać zre-
alizowane przez dwa dni. Koszt wyniósł 345 zł. Długo jeszcze po wykonaniu tej 
pracy trwała korespondencja (w tym ekspertyzy, wyliczenia) w sprawie kontrower-
syjnej wyceny pracy wykonanej przez murarza A. Zduńczyka15. 

Prawdopodobnie skutkiem zajęcia więzienia przez wojska rosyjskie w trakcie 
powstania listopadowego, a nie naturalnego zużycia, były duże zniszczenia w sprzę-
cie więziennym. O ich rozmiarze świadczy m.in. sporządzony 2 maja 1832 r. przez 
budowniczego T. Seyfrieda wykaz przedmiotów niezbędnych dla wyposażenia wię-
zienia łomżyńskiego oraz niezbędne na to środki. Wykaz obejmuje 34 pozycje  
a wartość ich zakupu i wykonania 3.804,10 zł. Komisja Rządowa Spraw Wewnętrz-
nych, Duchownych i Oświecenia Publicznego dopiero po dziewięciu miesiącach (20 
II 1833 r.) ustosunkowała się do wykazu zapotrzebowania. Wiele pozycji oceniono 
negatywnie, w tym m.in. planowany zakup stołków i ław, gdyż przedmioty te mogły 
być użyte przez więźniów do napadów na personel więzienny. Co do prycz (tarcza-
nów) sugerowano ich wykonanie przez samych więźniów z zakupionego drzewa co 
jest powszechnie praktykowane i bardzo obniża koszty. Wykreślono z planowanych 
zakupów taczki, gdyż więźniów warownych zamierzano przenieść do odpowiednich 
dla tej kary więzień. Wykreślono też zakup pałaszy dla straży więziennej, gdyż pla-
nuowało się centralną ich dostawę do wszystkich więzień. Poddano krytyce wygó-
rowany koszt naprawy misek blaszanych wyrażając zdziwienie przyjęciem takich 
cen przez Komisję Wojewódzką itp. Generalnie Komisja Rządowa obniżyła wartość 
planowanych zakupów do kwoty 2.595,22 zł zalecając ogłoszenie przetargu publicz-
__________ 

 

14 Tamże, k. 101–102 
15 Tamże, k. 104–105, 114–115, 118, 134–137, 171–172 
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nego na planowane zakupy a następnie przesłanie do zatwierdzenia protokołu prze-
targowego16. 

Bieżące remonty więzienia wymagały rocznie przeciętnie 1.800 zł. Do 1 X 1839 
r. wydatkowano na te cele łącznie 21.5636,15 zł. Według kosztorysu z maja 1838 r. 
pilny, bieżący remont wymagał kwoty 5.298,19 zł. Urządzenie fabryki płótna  
w więzieniu (prawdopodobnie na przełomie lat 20/30. XIX w.) kosztowało 1.729,08 
zł a hauptwachty przed powstaniem listopadowym i ponownie po powstaniu – 
1.423,20 zł17. Fabryka płótna, haupwachta oraz karcery przetrwały w więzieniu do 
1881 r., ulegając likwidacji z uwagi na pilną potrzebę rozszerzenia pojemności wię-
zienia. Dzięki temu w więzieniu przybyło 40 miejsc dla więźniów. Hauptachtę prze-
niesiono do innego pomieszczenia w mieście. Pojemność więzienia od 1881 r. wy-
nosiła 175 miejsc18. Było to ciągle mało w stosunku do potrzeb gubernialnej od pięt-
nastu lat Łomży. Ponadto przeprowadzane corocznie remonty nie przynosiły nawet 
w oficjalnych ocenach, pozytywnych zmian w stanie technicznym i sanitarnym wię-
zienia, które były negatywne. Doraźnie starano się polepszyć sytuację poprzez roz-
budowę więzienia. W 1883 r. dobudowano kosztem 2.529,21 rb skrzydło, w którym 
ulokowano 50. osobowy oddział kobiecy19. Nie zachowały się żadne opisy ani plany 
tego skrzydła. Można tylko domniemywać, że skrzydło było równoległe do skrzydła 
frontowego i stworzyło zamknięty czworobok więzienny z wewnętrznym podwó-
rzem. W ten sposób powrócono do pierwotne koncepcji inż. A. Groffa z 1823 r. 

W takim stanie, z pojemnością na 225 osób więzienie przetrwało do 1892 r., 
gdy przeniesione zostało do nowego gmachu przy Szosie Śniadowskiej. Obiekt by-
łego więzienia w kolejnych latach pełnił różne funkcje, służąc różnym instytucjom 
(m.in. przytułek, drukarnia, redakcja itp.). Fizycznie przestał istnieć po rozbiórce 
przeprowadzonej w okresie maj – czerwiec 1935 r.20. 

 
KADRA – PERSONEL WIĘZIENNY 
 

Pod pojęciem personelu więziennego w Królestwie Polskim zawsze mieścili się: 
naczelnik więzienia, jego zastępca (pomocnik) bądź zastępcy (w większych więzie-
niach), młodsi i starsi strażnicy obojga płci, pracownicy kancelaryjno – techniczni 
(pisarz więzienny, mechanik więzienny), czasami (rzadko) nauczyciel, służba me-
dyczna (najczęściej pozostająca jednocześnie w służbie cywilnej), kapelani różnych 
wyznań – stosownie do wyznań więźniów. 

__________ 

 

16 Tamże, k. 211–212, 231–232, 243 
17 APB/OŁ, Komisarz Obwodu Łomżyńskiego i Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego,  syg., k. 68–69, 

94 
18 Obzor Łomżinskoj Gubernii za 1881 g., s. 46–47 
19 Obzor Łomżinskoj Gubernii za 1883 g., s. 44–45, Pamiatnaja kniżka łomżinskoj gubernii na 1888 g., 

s. 15 
20 A. Chętnik, Z przeszłości i zabytków Łomży. Zbiór wiadomości z 31 ilustracjami, Nowogród–Łomża 

1937, s. 16. Na s. 27 zdjęcie przedstawiające początek rozbiórki więźby dachowej starego więzienia 
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W Rosji i Królestwie Polskim do 1865 r. nadzór nad więźniami sprawowało 
wojsko. Dotyczyło to zarówno straży wewnątrz jak i na zewnątrz więzienia. Mini-
sterstwo Sprawiedliwości zarządzające więziennictwem nie miało najlepszego zda-
nia co do rezultatów nadzoru więziennego sprawowanego przez wojsko. Jeśli na-
czelnik więzienia nie był wojskowym, powstawała dwuznaczna sytuacja w zakresie 
wydawania przez niego poleceń, rozkazów w stosunku do wojskowych strażników. 
Z czasem postanowiono więc o wolnym naborze na funkcje strażników co dało po-
czątek stopniowej wymiany straży wojskowej na wolnonajemną (w której przeważa-
li żołnierze rezerwy) z zachowaniem wojskowych posterunków na zewnątrz więzie-
nia. Ich zadaniem było zabezpieczenie więzienia przed ucieczkami i nielegalnymi 
kontaktami. 

 
A. Naczelnicy: 
Z niewielu zachowanych informacji o naczelnikach starego więzienia łomżyń-

skiego wynika, że w okresie przedgubernialnym byli to urzędnicy cywilni – Polacy. 
Pierwszym z nich był prawdopodobnie Maciej S. Szmigielski w okresie (1825–
1834?). Jego następcą przez trzy lata był Piotr (Antoni?) Wyrzykowski, który wypo-
sażył więżenie w kaplicę i lazaret oraz urządził ogród wewnątrz więzienia. Zmarł 
tragicznie podczas panującej w Łomży epidemii cholery w 1837 r. Jego żona Anna 
przekazała protokolarnie więzienie następcy Piotrowi Arendtowi (Arndtowi), który 
objął urząd 9 (21) czerwca 1837 r. i piastował do 8 lipca 1843 r. Urodził się on 14 X 
1783 r. w Warszawie, w szlacheckiej rodzinie herbu Puhacz. Ojciec Wilhelm był 
bankierem lecz potem rodzina zubożała. Był wyznania ewangelickiego. Nauki po-
bierał w systemie domowym. Posiadał znajomość języków: francuskiego, niemiec-
kiego i łaciny. W latach 1811–1831 pozostawał na stanowisku wójta gminy Wilko-
wice w powiecie rawskim. Po zwolnieniu się na własną prośbę, jako dzierżawca 
zajmował się administrowaniem majątkiem Wilkowice. Określany był jako legalista 
stroniący od rozgrywających się na ziemiach polskich wydarzeń rewolucyjno – nie-
podległościowych. W dniu 1(13) VI 1835 r., w wieku 52 lat zawarł związek małżeń-
ski z Marianną z Wojnickich Szmigielską, katoliczką, wdową po dzierżawcy 
podłomżyńskiego majątku Skowronki, zmarłym 5 III 1834 r. Prawdopodobnie to ona 
zachęciła go do ubiegania się o stanowisko naczelnika więzienia łomżyńskiego, które 
otrzymał z rąk Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchownych i Oświecenia 
Publicznego i sprawował przez sześć lat do momentu nagłej śmierci w czasie służby 
26 VI (8 VII) 1843 r. o godz. 9.30, w wieku 60 lat. Administrator parafii ewangelic-
kiej w Łomży pastor K. Wagner w akcie zgonu określał zmarłego „inspektorem 
więzienia łomżyńskiego”21. Kadencje kolejnych naczelników więzienia łomżyńskie-
__________ 

 

21 Kaczyńska E., Ludzie ukarani, s. 412–413; W. Jemielity, Cholera w XIX w. w Łomżyńskiem, [w:] 
Studia Łomżyńskie, t. IX, Łomża 1998, s. 11; APB/OŁ, ŁGT syg. 3, k. 35–41, 84; APB, ŁGP, syg. 1394, 
k. 6; APB, Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski (1816–1866), syg. 
146 Akta personalne Piotra Arent nadzorcy więzienia w Łomży (1837–1846), k. 3–5, 11–17, 30–31; 
APB Rząd Gubernialny Łomżyński,  syg. 249 Akta osobowe prezydenta Łomży płk. H. Feliksa Macie-
jewskiego, k. 17, 19; Rocznik Polityczny Polski, Warszawa 1830, s. 348 
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go trudno precyzyjnie określić czasowo z powodu braku źródeł bądź ich fragmenta-
ryczności. Następcą P. Arendta był najprawdopodobniej w latach 1843–1852 
Edward Żaboklicki22, po którym kierowanie więzieniem przejął od 1853 r. Jan Haru-
sewicz (1853–1859)23. Kolejnym naczelnikiem był S. Skarżyński, który objął stano-
wisko w 1859 r. i sprawował je prawdopodobnie do 1862 r.(?). Wiadomo, że w 1869 
r. naczelnikiem więzienia był Feliks Iwanicki24. Po nim funkcję naczelnika objął 
Ludwik Ratyński (1819–1901) i sprawował prawdopodobnie do 1879 r. Pochodził 
ze szlachty rodowej herbu Łabądź guberni augustowskiej. W latach 40. XIX w. pra-
cował jako kwatermistrz magistratu w Łomży. Z jego nazwiskiem związany jest 
przypadek jaki zdarzył się w Łomży następcy tronu (późniejszemu carowi Aleksan-
drowi II) i jego małżonce Wielkiej Księżnej Marii Aleksandrownie powracającym  
z podróży zagranicznej. Carskie małżeństwo przybyło do Łomży 13(25) IV 1844 r.  
i po noclegu, następnego dnia wyruszyło w dalszą drogę. Trąbka pocztyliona wystra-
szyła konie, które poniosły na bardzo stromym zjeździe ku Narwi. Znajdujący się  
w pobliżu L. Ratyński, z zimną krwią nie licząc się z własnym bezpieczeństwem,  
z pomocą policjantów Juczewskiego i Krukowskiego rzucił się na ratunek i zdołał 
zatrzymać i uspokoić rozpędzone i wystraszone konie, zapobiegając nieszczęśliwe-
mu wypadkowi. Po rozpoznaniu faktu przez pocztowego inspektora, nadwornego 
radcę Biernackiego 30 V (11 VI) 1849 r. wydano Ratyńskiemu zaświadczenie nr 670 
z podpisem komendanta miasta Łomży płk Olszewskiego, stwierdzające jego zasłu-
gę w ratowaniu od nieszczęścia pary carskiej. Zaświadczenie to posłużyło mu potem 
wielokrotnie w trudnych momentach jego życia, choć już nie w 1886 r., gdy ponow-
nie ubiegał się o wakujące stanowisko naczelnika więzienia łomżyńskiego. Nie po-
mogło mu nawet drugie zaświadczenie, że w latach 1863–1865 zachowywał się pra-
womyślnie i nie uczestniczył w „polskim buncie”. Zmarł 1(14) XII 1901 r. w Łomży 
jako emeryt w wieku 82 lat25. Kolejnym naczelnikiem był nieznanego stopnia oficer 
rezerwy Bonifacy Czaki (1879–1886) s. Mikołaja (oryginalna pisownia na nagrobku 
na łomżyńskim cmentarzu – (Csaky). Urodził się prawdopodobnie w znakomitej, 
hrabiowskiej rodzinie pochodzenia węgierskiego, herbu Skanderberg i polskiego 
Aleksander Pan, która na początku XVIII w. zmuszona była schronić się  
w Polsce. Wielu jej przedstawicieli zapisało się znakomicie w naszej historii, m.in.  
w budownictwie i kartografii. W służbie wojskowej pozostawał od 1845 r. uczest-
nicząc m.in. w uśmierzaniu węgierskiej „Wiosny Ludów”. Odznaczony za kampanię 
węgierską w 1849 r. srebrnym medalem „Za uśmierzenie Węgier i Transylwanii”. 
Figurował wraz z bratem Zachariaszem Michałem Janem w „Spisie szlachty Kró-
lestwa Polskiego…” z 1851 r. legitymujący się herbem Aleksander Pan. 8 (20) III 
__________ 

 

22 Rocznik Urzędowy Królestwa Polskiego z 1852 r., s. 925 
23 Tamże, s. 939 
24 W. Dzierżawski, Przewodnik Warszawski informacyjno-adresowy na rok 1869. Rok pierwszy, War-

szawa 1869 
25 G. A. Worobjew, Słuczaj bywszyj s Naślednikom Cesariewiczem Aleksandrom Nikołajewiczem pri 

projezdie Jego s Awgustiejszeju Suprugoju czerez Łomżu w 1844 godu, [w:] Pamiatnaja  Kniżka Łomżin-
skoj Gubernii na 1902 g. Łomża 1902 g., s. 15–16 



Stare więzienie łomżyńskie (1825-1892)                                                          17 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

1879 r. objął stanowisko naczelnika więzienia łomżyńskiego, na którym pozostawał 
przez ponad siedem lat. Śmierć zaskoczyła go nagle 15 minut po północy 8(20) XII 
1886 r. w mieszkaniu zięcia sztabsrotmistrza Henryka Maciejewskiego, do którego 
zaszedł w odwiedziny. Szybka pomoc lekarska wobec silnego ataku apopleksji oka-
zała się nieskuteczna26. Pochowany, w zachowanym do dziś grobie na cmentarzu 
łomżyńskim. Przez sześć ostatnich lat funkcjonowania starego więzienia łomżyń-
skiego, jego naczelnikiem był zięć B. Czaki, sztabsrotmistrz Henryk Maciejewski, 
syn Feliksa, ur. 30 IX (12 X) 1853 r. w rodzinie nadwornego radcy guberni włodzi-
mierskiej. Absolwent gimnazjum radomskiego. Od 9(21) I 1872 r. rozpoczął ochot-
niczą służbę wojskową. Ukończył Jelizawetgrodzką Junkierską Szkołę Kawalerii.  
W 1877 r. mianowany porucznikiem a w dwa lata potem skarbnikiem pułkowym. 
Od 1882 r. był kwatermistrzem pułku. Odznaczony orderem św. Stanisława III klasy. 
W tym samym roku ożenił się z córką naczelnika więzienia Walerią. W następnym 
roku awansowany na sztabsrotmistza. Cieszył się nienaganną opinią służbową oraz  
w gronie oficerskim. W dwa dni po śmierci teścia B. Czaki mianowany został przez 
gubernatora pełniącym czasowo obowiązki naczelnika więzienia. Po zwolnieniu  
z dniem 18(30) I 1887 r. z wojska, z jednoczesnym nadaniem mu urzędniczej godno-
ści tytularnego radcy, został z dniem 6(19) II 1887 r. mianowany naczelnikiem wię-
zienia. W tym też roku uhonorowany został orderem św. Anny III klasy. Kierował 
starym więzieniem łomżyńskim do końca jego funkcjonowania w 1892 r. a następ-
nie objął nowe więzienie łomżyńskie, którym kierował do 16(29) IV 1903 r., kiedy 
to objął obowiązki prezydenta miasta Łomży będąc awansowany jednocześnie do 
stopnia pułkownika rezerwy. Był postacią wyróżniającą się wśród naczelników wię-
zień łomżyńskich oraz prezydentów miasta. Zaangażowany społecznie i patrio-
tycznie. Dał temu wyraz m.in. działając w różnych stowarzyszeniach m.in. w „Pa-
tronacie” (od 1909 r.). Uczestniczył w listopadzie 1905 r. w patriotycznym pocho-
dzie w Łomży na rzecz przywrócenia polskiej państwowości. W wolnej Polsce jako 
emeryt, z liczną rodziną przebywał poza Łomżą27. 

 

__________ 

 

26 Więzienie [w:] Pamiatnaja kniżka Łomżinskoj Guberni na 1886 g. s.59; Rocznik Polityczny Polski, 
Warszawa 1830. s. 348; R. Gerber, Studenci Uniwersytetu Warszawskiego 1808–1831. Słownik biogra-
ficzny, Wrocław i in. 1977, s. 356; Opis szlachty Królestwa Polskiego… Warszawa 1851, s. 34; PSB,  
t. IV, s. 161–162; J. Gwardiak, Węgierski hrabia na łomżyńskim cmentarzu, w: Prosto nr 43(85) z 7 XI 
1999 r. 

27 APB, Rząd Gubernialny Łomżyński, syg. 249 Akta osobowe prezydenta Łomży płk. H. Feliksowi-
cza Maciejewskiego 1886 – 1917, k. 2–465; Pamiatnaja kniżka łomżinskoj gubernii na 1887 g., s.56; na 
1888 g., s. 56, 97, 158–159; na 1900 g., s. 104; na 1901 g., s. 105; na 1903 g., s. 3; na 1904 g., 33, 89;  
A. Dobroński, Łomża 1866–1918, Łomża–Białystok 1993, s. 90–91, 191; „Tiuremnyj Wiestnik” nr 7, 
1903 g., s. 562; nr 1 z 1907, s. 3, 5; nr 6 z 1904, s. 414; APB/OŁ Łomżinskaja Prawosławnaja Św. Troic-
kaja Cerkow, syg. 96 Ispowiednoj spisok po prichodu Łom. Św. Troickogo Sobora za 1904 g., k. 22;  
J. Gwardiak, Żołnierz–więziennik – prezydent Łomży płk Henryk Maciejewski, [w:] Studia Łomżyńskie,  
t. X, s. 91–94 
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B. Pomocnicy (zastępcy) naczelników: 
Bolesław Marcinowski, s. Ignacego. Na służbie państwowej pozostawał od 

1(13) IX 1876 r. Na stanowisku pisarza więziennego Łomży od 1(13) IX 1876 r.  
Z chwilą objęcia stanowiska naczelnika przez sztabsrotmistrza H. Maciejewskiego, 
mianowany jego zastępcą 1(13) III 1887 r. Na stanowisku tym pozostawał do 1895 r. 
W kolejnych latach burmistrz Tykocina, a od 1908 r. Ostrołęki. Urzędnik X kategorii 
z tytułem tytularnego radcy28. 

 
C. Kapelani więzienni – kapucyni 
Do 10 I 1824 r. więźniów wieży starego ratusza łomżyńskiego przyprowadzano 

do kościoła klasztornego na mszę świętą i nauki duchowe. Od następnego dnia praktyk 
tych zaniechano a kapucyni nie mieli żadnego wpływu na zmianę sytuacji. Jak się 
okazało, przyczyna leżała po stronie obowiązującej od 1823 r. nowej instrukcji wię-
ziennej zabraniającej wyprowadzania więźniów poza mury więzienne. Ponadto wyni-
kało to z działań likwidacyjnych starego więzienia w wieży ratuszowej i przenosinami 
więźniów do nowego więzienia przy ul. Wiejskiej. W nowej sytuacji Komisja Rządo-
wa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego pismem z 28 I 1826 r. zobowiązy-
wała biskupa Administratora Generalnego Diecezji Augustowskiej do wyznaczania 
przy każdym więzieniu w miarę możliwości stałych duchownych na etaty kapłańskie 
odpowiednio wynagradzane. Pierwszym stałym kapelanem więźniów łomżyńskich 
został wyznaczony od listopada 1822 r. Paweł Tyszko pochodzący ze wsi Olszewo 
parafii śniadowskiej o zakonnym imieniu o. Arystian, który po przeniesieniu w 1828 r. 
do Krakowa, także tam pozostawał kapelanem miejscowego więzienia. W 1848 r. 
kapelańskie obowiązki w więzieniu pełnił Kazimierz Szyperek z zakonnym imieniu  
o. Kryspin. Trwało to prawdopodobnie do 1863 r., kiedy przeniesiony został do Lubar-
towa. Jednocześnie wiadomo, że w 1862 r. posługi kapelańskie świadczyli także trzej 
inni kapucyni: Jan Adomski o zakonnym imieniu o. Celestyn, Antoni Bieliński –  
o. Innocenty, s. Ignacego, ur. 17 I 1826 r. we wsi Brodacze w pow. siedleckim, pocho-
dzenia szlacheckiego. Pełniąc posługi kapłańskie w więzieniu w Warszawie, w 1863 r. 
poddany został rewizji jako podejrzany o sprzyjanie powstańcom. Znaleziono przy nim 
kazania i pieśni patriotyczne. Karnie przeniesiony do klasztoru w Zakroczmiu, gdzie  
w 1865 r. został aresztowany i na krótko osadzony na Pawiaku. Następnie, 25 VII 1866 
r. ponownie trafił do klasztoru łomżyńskiego i do początku lat 90. XIX w. pełnił obo-
wiązki kapelana miejscowego więzienia. Kapelanem łomżyńskiego więzienia był też 
Julian Przybylski o zakonnym imieniu o. Jan Kanty, pochodzący z Krakowa, więziony 
tam w 1848 r. Zmarł w Łomży 21 I 1865 r. Teofil Jarzębiński o zakonnym imieniu  
o. Antonin był kapelanem więziennym w Łomży do lutego 1870 r. Odsunięty od tych 
obowiązków na żądanie gubernatora łomżyńskiego z 31 I 1870 r. spowodowane rze-
komo dwuznacznością wypowiedzi w kazaniach dla więźniów (o podtekstach naro-
dowych, patriotycznych). Ks. Paweł Andruszkiewicz, administrator diecezji sejneń-
skiej czyli augustowskiej w liście z 18 II 1870 r. do gwardiana o. Sabiniana Dereckiego 
__________ 

 

28 Więzienie [w:] Pamiatnaja kniżka Łomżinskoj Gubernii na 1886, m1888, 1891 g..k. 56, 59 
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zmuszony był polecić odsunięcie o. Antonina od obowiązków kapelańskich i wyzna-
czyć na jego miejsce Mikołaja Dereckiego – o. Sabiniana znanego z faktu dysponowa-
nia na śmierć Romualda Traugutta w miejscu skazania. Jednocześnie ksiądz admini-
strator zezwalał o. Sabinianowi w razie konieczności wyręczać się w kapelaństwie wię-
ziennym wymienionymi już wcześniej kapelanami: o. Innocentym Bielińskim i o. Ce-
lestynem Adamskim. O. Innocenty Bieliński był kapłanem oddanym sprawom więź-
niów, którym poświęcił prawie czterdzieści lat działalności duszpasterskiej. Niestety, 
był to ostatni z kapucynów łomżyńskich związanych z duszpasterstwem więziennym. 
Po nim duszpasterstwo w nowym więzieniu łomżyńskim od 1892 r. przejęło duszpa-
sterstwo świeckie29. 

 
D. Służba zdrowia 
Stan zdrowia więźniów w poważnej mierze, obok różnorodnych czynników, za-

leżał od poziomu i zaangażowania służby zdrowia. Trzeba przyznać, że w tym 
względzie więźniowie starego więzienia łomżyńskiego mieli dużo szczęścia, gdyż 
opiekę nad nimi sprawowali zawsze ludzie odpowiedzialni, o wysokich kwalifika-
cjach zawodowych i moralnych, cieszący się autorytetem i zaufaniem w środowisku. 
W pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowania więzienia przy ul. Wiejskiej usługi 
medyczne, obok usług duchowych, świadczyli miejscowi kapucyni. Poczynając od 
1835 r. lekarzem więziennym w Łomży został dr Józef Wojciechowski, s. Józefa  
i Franciszki Lassockiej, ur. 21 VIII 1804 r. Modrzew pow. opoczyński. Po ukończo-
nych w 1829 r. studiach medycznych wstąpił do wojskowej służby zdrowia. Uczest-
nik powstania listopadowego. Odznaczony w powstaniu Złotym Krzyżem Virtuti 
Militari. Od 1835 r. związany z Łomżą jako lekarz miejski, klasztorny i więzienny. 
Od ok. 1840 r. wchodził w skład komitetu budowy szpitala w Łomży, obejmując 
następnie jego kierownictwo. Szybko dał się poznać z poświęcenia dla chorych. W 
okresie powstania styczniowego, wspólnie z dr Edelsztejnem organizował i prowa-
dził tajną pomoc medyczną potrzebującym powstańcom. Współpracował z powstań-
czym naczelnikiem Łomży Ludwikiem Wrońskim – nauczycielem miejscowego 
gimnazjum. Z tego tytułu był represjonowany i krótko więziony w Łomży. Zmarł 17 
II 1872 r.30. 
__________ 

 

29 ADŁ, Akta klasztoru kapucynów w Łomży 1818 -1909, syg. 19, k. 16, 136, 138, 261, 274–275, 
310; M. J. Cygan, Klasztor kapucynów w Łomży, w: Ziemia Łomżyńska, nr 5, Łomża 1993, s. 76; Jan. L. 
Gadacz, Słownik polskich kapucynów, t. I, Wrocław 1985, s. 254–255, 284–285, 290–291, 377–378, 
522–523; t. II, Wrocław 1985, s. 204, 347–348, 385–386; ADŁ, Zespół Ogólny. Korespondencja z bi-
skupem, syg. 31, k. 63, 68; syg. 32, k. 29; syg. 54, k. 74; ADŁ syg. 496, Akta kancelarii kurialnej tyczące 
się Urządzeń Rządowych, k. 121–122, 248–251, 254–255; J. Gwardiak, Sprawy wyznaniowe więźniów  
i personelu oraz działalność duszpasterska w więzieniach łomżyńskich w latach 1815–1915, w: Studia 
Łomżyńskie t. X, s. 11–28 

30 Cz. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1794–1866, Warszawa 1987, s. 168, 198, 202, 214, 
293; Giedroyć, Służba zdrowia, s. 539; Lista lekarzy 1839 – 1845; R. Gerber, Studenci Uniwersytetu 
Warszawskiego 1808–1831, s. 338;  J. Gwardiak, W 140 lecie powstania styczniowego. Śladami biografii 
powstańczych 1863 r. z łomżyńskiego (cz. 2), [w:] Zeszyty Łomżyńskie nr 3/19 z 2003 r., s. 18; tenże: 
Uczestnicy działań niepodległościowo – rewolucyjnych na ziemi łomżyńskiej, Łomża 2005, s. 352–353 
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W okresie od 1(13) IX 1880 r. do 22 XI 1889 r. lekarzem więziennym w Łomży 
był dr Stanisław Michałowski, ur. 22 VI 1843 r. w drobnoszlacheckiej rodzinie  
w Łomżycy. Uczestnik powstania styczniowego w oddziale „Zameczka”. Absolwent 
gimnazjum łomżyńskiego z 1865 r. z wyróżnieniem oraz medycyny na Cesarskim 
Uniwersytecie Warszawskim (1871). W Łomży obok obowiązków nadetatowego 
lekarza przy Łomżyńskiej Izbie Skarbowej (do 29 III 1894 r.) oraz lekarza więzien-
nego (co zajmowało go 2 – 3 razy tygodniowo w godzinach rannych) prowadził 
wciąż rozszerzającą się praktykę prywatną. Dzięki temu pod koniec lat 80. XIX w. 
stał się jednym z najzamożniejszych łomżan. Społecznie udzielał się w Ochotniczej 
Straży Pożarnej i Towarzystwie Popierania Narodowej Trzeźwości. Zmarł 21 VIII 
1914 r. po operacji raka pęcherza w Warszawie. Pochowany wraz z żoną i dziećmi  
w grobowcu rodzinnym w Warszawie na Powązkach31. 

Po dr Michałowskim, obowiązki lekarza w starym więzieniu łomżyńskim prze-
jął dr Wacław Szyszko, s. Jana i Teofili z Tomkiewiczów (ur. ok. 1864 r., zmarły 24 
XI 1931 r.). Absolwent gimnazjum łomżyńskiego w 1882 r. oraz studiów medycz-
nych na Uniwersytecie Warszawskim (1889 r.) Zatrudnienie w więzieniu było 
pierwszą pracą młodego medyka, kontynuowaną przez 18 lat. Jednocześnie pracował 
jako lekarz miejski, w tym m.in. nadetatowy lekarz w szpitalu św. Ducha. Ponadto 
na początku XX w. stworzył słynny później w mieście ogród spacerowy wynajmując 
w 1903 r. od Kasy Miejskiej na okres sześcioletni domek zbudowany przed paru 
latami, stojący bezużytecznie, w którym urządził wytwórnię wód mineralnych i na-
pojów gazowanych. Znalazło to uznanie miejscowej prasy. W bufecie ogrodowym 
można było zaopatrzyć się w herbatkę i bułeczki z serdelkami. W niektóre dni space-
rowiczom i łyżwiarzom przygrywała orkiestra. Latarnie rozwieszone na słupach 
pozwalały korzystać ze ślizgawki do późnego wieczora. Zniżkowy wstęp posiadała 
młodzież oraz członkowie Łomżyńskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Dr Szyszko 
w latach 1904 – 1906 wchodził w skład zarządu ŁTW jako bibliotekarz i gospodarz 
lokalu. Dowodem uznania dla jego pracy zawodowej i społecznej było przyznanie 
mu w tym czasie, na wniosek Głównego Zarządu Więziennictwa orderu św. Anny II 
klasy. Ze stanowiska w więzieniu odszedł z dniem 1(14) XII 1907 r. z uwagi na 
„rozstrojenie zdrowia”. Zmarł 24 XI 1931 r. jako stary kawaler. Pochowany we 
wspólnym grobie z matką zmarłą 22 VI 1890 r. czyli w pół roku po objęciu przez 
niego stanowiska lekarza więziennego. Oboje spoczywają w zachowanym do dziś 
grobowcu w głównej alei łomżyńskiego cmentarza32. 

__________ 

 

31 W. Djakow i in., Uczestnicy ruchów wolnościowych w latach 1833–1855 (Królestwo Polskie), Wro-
cław i in. 1990, s. 100, 455; S. Kieniewicz. Powstanie styczniowe, Warszawa 1983, s. 32, 668, 713, 735, 
737; S. Kośmiński, Słownik lekarzy polskich, Warszawa 1888, s. 317; R. Michałowski, Stanisław Micha-
łowski (1843–1914), Łomża 1992; J. Gwardiak, Uczestnicy działań niepodległościowo-rewolucyjnych na 
ziemi łomżyńskiej 1794–1918, Łomża 2005, s. 233–234 

32 R. Michałowski, dz. cyt., s. 48; „Tiuremnyj Wiestnik” nr 1 z 1906 r., s. 4; Cz. Rybicki, Działalność 
kulturalna ŁTW, [w:] Studia Łomżyńskie, t. V, s. 15–44; Echa Płockie i Łomżyńskie nr 7 z 24 I 1903 r.,  
s. 2; Dane z nagrobka cmentarnego 
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Felczer medycyny – Romuald Chrzanowski.  
Urodził się w rodzinie drobnoszlacheckiej w Tomochach Sikutach gm. Serock, 

pow. Maków. Rodzice pomimo szlachectwa byli niepiśmienni co uwidocznił akt 
chrztu. W marcu 1883 r. ukończył jako jeden z szesnastu mężczyzn warszawską 
szkołę felczerów cywilnych ze stopniem starszego felczera. Z dniem 9(21) IV 1883 
r. został zatrudniony jako felczer w łomżyńskim więzieniu gubernialnym z poborami 
150 rb. rocznie. W dwa miesiące później złożył na piśmie przysięgę wierności na 
ręce naczelnika więzienia Bonifacego Czaki, w obecności księdza kapelana Ignacego 
Bielińskiego. Jako felczer więzienny pracował z przerwą roczną od 20 I (1 II) 1892 r. 
do 1(13) II 1893 r., kiedy to pełnił funkcję felczera powiatowego w Ostrowi, do koń-
ca istnienia administracji carskiej w guberni łomżyńskiej. Zastępował go podczas 
rocznej nieobecności felczer Jan Perzanowski. W międzyczasie uzyskał zezwolenie 
na pracę w charakterze starszego felczera w szpitalu św. Ducha w Łomży (1895 r.), 
felczera miejskiego (1907 r.). Posiadał nienaganną opinię u przełożonych lekarzy za 
fachowość, skrupulatność, wielkie zaangażowanie i poświęcenie w zwalczaniu epi-
demii szkarlatyny (1909 r.), ospy, działalności w więzieniu, gdzie spędzał codziennie 
minimum 5 godzin, gdy inni wzbraniali się przed tą pracą. Wraz z całą kadrą i więź-
niami ewakuowany w 1914 r. głąb imperium, gdzie nadal pełnił swe obowiązki33. 

 
E. Straż więzienna 
Brak danych o stanie etatowym strażników starego więzienia łomżyńskiego  

w okresie powiatowym (1825 – 1866) a następnie gubernialnym (1866 – 1892). 
Uwzględniając pojemność więzienia w tych okresie można domniemywać, że było 
ich od 12 do 25. Brak też danych potwierdzających wyłączność wojskowej ochrony 
więzienia obowiązującej powszechnie do 1865 r. Przeciwnie, zachowane dane per-
sonelu potwierdzają cywilne pochodzenie naczelników. Co zaś dotyczy strażników 
to byli to formalnie cywile, tyle, że tuż po odbytej służbie wojskowej – rezerwiści. 
Rygory służby więziennej było dosyć duże. Ale były też przywileje w postaci bez-
płatnego służbowego mieszkania bądź równoważnika pieniężnego równoważącego 
wysokość czynszu za wynajmowane mieszkanie, korzystania z bezpłatnego leczenia 
ambulatoryjnego i szpitalnego przez najbliższych członków rodziny. Uposażenia nie 
stawiały strażników w pozycji uprzywilejowanej a raczej na poziomie średnio wy-
kwalifikowanego robotnika. Z powodu bardzo nielicznie zachowanych źródeł udało 
się ustalić personalia zaledwie kilkunastu strażników starego więzienia:  
1. Asparowski  
2. Ciecierski Piotr, ur. 1(13) VIII 1859 r. Miastkowo. Były podoficer 5 eskadronu 17 

Wołyńskiego Pułku Dragonów, który sześcioletnią służbę wojskową zakończył 23 
XII 1886 r. (4 I 1887 r.) i przeniesiony został do rezerwy z pozytywną opinią prze-
łożonych. Z dniem 1(13) X 1888 r. został przyjęty na młodszego strażnika (III kla-

__________ 

 

33 APB, ŁGP syg. 1768 O służbie Łomziskogo Gorodskogo i Tiuremnogo feldszera Romualda 
Chrzanowskogo, k. 1–2, 4, 6, 9, 11–13, 28, 30, 34, 38, 66, 68, 76, 94, 96–97, 100, 102, 106–107, 116, 
124: Tiuremnyj Wiestnik, nr 10 z 1910 g., s. 452–453; Kurier Warszawski nr 59 z 2(14) III 1883, s. 5 
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sy) więzienia łomżyńskiego. Po likwidacji starego więzienia, od 1892 r. kontynu-
ował pracę w nowym więzieniu gubernialnym w Łomży. Tu awansował na straż-
nika II klasy (1 I 1904 r.) a w dwa lata później (7 IX 1906 r.) na starszego strażnika 
(strażnika I klasy). W 1914 r. ewakuowany wraz z więźniami i rodziną do Kaługi 
gdzie zmarł 20 I (2 II) 1915 r. Zmarłemu wyliczono wysługę 32 lat 6 miesięcy i 11 
dni z czego 26 lat 5 miesięcy i 19 dni w służbie więziennej, czego nie udało się 
osiągnąć nikomu więcej34. 

3. Karolunas Wincenty – ur. 1815 r. W latach 1836–1852 marynarz floty rosyjskiej. 
Od 2 VII 1852 r. strażnik III kategorii w więzieniach łomżyńskich. Analfabeta lecz 
„konduity jest dobrej, trzeźwy i pilny” według opinii naczelnika więzienia przy 
propozycji ewentualnego awansu na strażnika więzienia przy Domu Osadzenia  
w Wieży (więzieniu) w Suwałkach. Czy otrzymał awans i zmienił miejsce pracy 
nie wiadomo. 

4. Konopka Antoni Stanisław – ur. 1817 r. W latach 1836–1856 służba wojskowa  
w Jagierskim Pułku Narwskim, urlopowany bezterminowo. Od 1856 r. najpierw 
stróż a potem strażnik III kategorii przy więzieniu łomżyńskim. Według opinii na-
czelnika więzienia z 1859 r. był „bardzo dobrej konduity, trzeźwy, gorliwy i pilny 
w obowiązkach” w związku z czym miał zastąpić strażnika J. Ptaszyńskiego po je-
go przejściu do więzienia suwalskiego. 

5. Kornacewicz Jan, ur. 1797 r. W latach 1832–1852 służba wojskowa w 9 roboczym 
ekipażu, od 14 V 1852 r. strażnik więzienny w Łomży. Analfabeta lecz „konduity 
jest dobrej i w służbie gorliwy” wystawił mu opinię naczelnik więzienia w 1859 r. 
w związku z kandydowaniem na strażnika II kategorii przy Domu Osadzenia  
w Wieży w Suwałkach. Czy przeszedł do tej pracy nie wiadomo. 

6. Kulesza Marcin, ur. 1801 r. w Kuleszach, w rodzinie chłopskiej, syn, Grzegorza, 
bez majątku. W 1822 r. ochotniczo wstąpił do wojska polskiego służąc do 1830 r. 
(potem prawdopodobnie był w powstaniu). W 1832 r. wcielony (karnie?) do woj-
ska rosyjskiego, służył do 22 VI 1842 r. w I Batalionie Liniowym na Kaukazie. 
Następnie bezterminowo urlopowany, wrócił w strony rodzinne i pracował na roli. 
Reskryptem Naczelnika Powiatu Łomżyńskiego z 5(17) I 1846 r. wyznaczony 
tymczasowo na strażnika więzienia. Obowiązki objął 10(22) I 1846 r. i spełniał je 
dobrze, skoro naczelnik Żaboklicki wystąpił w maju tego roku do Naczelnika Po-
wiatu o mianowanie go strażnikiem III kategorii po śmierci strażnika Antoniego 
Mioduszewskiego z jednoczesnym zwolnieniem ze służby Juliana Rostkowskiego 
(przyjętego na miejsce zmarłego) z uwagi na jego nieprzydatność do służby wię-
ziennej. W dniu 5(17) 1852 r. zawieszony w obowiązkach strażnika przez naczel-
nika więzienia Naruszewicza, za niedopełnianie obowiązków na służbie w Sądzie 
Poprawczym, picie wódki z więźniem – złodziejem Michałem Domasiewiczem  

__________ 

 

34 APB/OŁ, Łomżyńskie Więzienie Gubernialne (ŁGT), syg. 2 O służbie starszogo nadziratiela Piotra 
Ciecierskogo, k. 2–9, 29, 33–35. 54–55; APB Zarząd Gubernialny Łomżyński (ŁGP), syg. 1443;  
O naznaczenii pensji wdowie starszego nadziarateiela Łomżyńskoj tiurmy Piotra Ciecierskiego – Stani-
sławy Ciecierskiej, k. 2,  4 
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i w rezultacie ułatwienia mu ucieczki. Ponadto za brak reakcji na liczne upomnie-
nia, oddawanie się pijaństwu na służbie i przyjazne kontakty z więźniami. Odwo-
ływanie się M. Kuleszy od tej decyzji nie dało rezultatów. 

7. Mioduszewski Antoni – strażnik zmarły w 1846 r. Na jego miejsce zatrudniono  
M. Kuleszę. 

8. Ptaszyński Jan, ur. 1828 r. W latach 1848–1857 służył w armii rosyjskiej jako 
żołnierz Finlandzkiego 16 batalionu liniowego. Bezterminowo urlopowany z woj-
ska. Od 13(25) VIII 1857 r. strażnik III kategorii w więzieniu łomżyńskim. Ukoń-
czył cztery klasy gimnazjum. Posiadał bardzo dobrą opinię w więzieniu. Według 
naczelnika S. Skarżyńskiego był „konduity bardzo dobrej, trzeźwy, pilny i obezna-
ny dostatecznie ze służbą więzienną”. Uważany był za najlepszego kandydata 
wśród strażników wskazanych Rządowi Gubernialnemu w Augustowie na stano-
wiska I i II kategorii w więzieniu suwalskim. Wiadomo, że był strażnikiem II kate-
gorii w tamtejszym więzieniu do 1859 r. 

9. Rostkowski Julian, żołnierz rezerwy, zatrudniony krótko jako strażnik więzienia łom-
żyńskiego w 1846 r. Zwolniony z uwagi na nieprzydatność w służbie więziennej. 

10. Sierzputowski, żołnierz rezerwy, mieszkanie Łomży, właściciel ziemi. Przyjęty 
w 1856 r. na strażnika więzienia na miejsce zwolnionego dyscyplinarnie M. Kule-
szy. 

11. Sipowski Janusz, żołnierz rezerwy, strażnik więzienny od 1846 r. 
12. Zawisza Dominik, ur. 1803 r. Podoficer w Czarnomorskim 2 batalionie liniowym 

w twierdzy w Anapie, odznaczony za 15. letnią służbę wojskową. Bezterminowo 
urlopowany z wojska, po czym od 11(23) XI 1846 r. strażnik III klasy w więzieniu 
łomżyńskim. W roku 1854 ponownie powołany do wojska, z którego powrócił  
w 1857 r. Z uwagi, że jego miejsce było zajęte, pełnił obowiązki stróża przy wię-
zieniu do 4 XII 1858 r. Następnie pozostawał poza służbą. Naczelnik więzienia 
charakteryzował go w 1859 r. jako człowieka „bardzo dobrej konduity, trzeźwego, 
pilnego i ambitnego w służbie” oraz przewidywał zatrudnienie go jako strażnika  
w przypadku przejścia do pracy w więzieniu w Suwałkach, jednego z dwóch 
strażników. Dalsze losy nieznane35. 

 
Społeczeność więźniów 
Do końca XVIII w. więźniowie nie zwracali szerszej uwagi, byli stosunkowo 

nieliczni, jakby przypadki losowe36. Poczynając od XIX w. zjawisko rozszerzyło się 
do takich rozmiarów, że nie sposób nie uznać go za swoistą zbiorowość, nową spo-
łeczność – społeczność więźniów, nieprzypadkową, zhierarchizowaną, powiązaną 
__________ 

 

35 APB, Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski 1816–1866, syg. 
148 Akta osobiste Mariana Kuleszy, strażnika klasy III przy więzieniu łomżyńskim 1846, k. 1, 2, 8, 10–
13; syg. 149 Akta osobiste pana Ptaszyńskiego strażnika przy więzieniu w Łomży, k. 5–7; syg. 153 Akta 
osobiste Dominika Zawiszy strażnika III klasy przy więzieniu łomżyńskim, k. 1–6 

36 A. Kackowa, W. Pałucki, Księgi Referendarii Koronnej z drugiej połowy XVIII w., t. II (1781–
1794), Warszawa 1957, s. 27, 50–51, 65, 93, 323–326; R. Żukowski, Bartnictwo w Zagajnicy Łomżyń-
skiej w okresie od XVI do połowy XIX wieku. Białystok 1965, s. 66–67 
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różnorakimi interesami a przy tym nie wolną od wewnętrznych konfliktów. Zróżni-
cowanie więźniów wynikało zarówno z ogólnego zróżnicowania społeczeństwa jak 
też było rezultatem podziałów oficjalnych. Pierwszy z nich przebiegał na linii więź-
niowie śledczy i więźniowie osadzeni, po wyrokach. Inny z zasadniczych podziałów 
więźniów, związany z charakterem przestępstwa, sformalizowany od 1886 r. różni-
cował więźniów na kryminalnych i politycznych. Z natury rzeczy w społeczności 
więziennej dominowali więźniowie kryminalni choć ilość więźniów politycznych 
szczególnie od II połowy XIX w. utrzymywała się z pewnymi tylko wahaniami na 
bardzo wysokim poziomie. Specyficzną dla Rosji i całego imperium carów kategorią 
więźniów byli tzw. „mirowyje” czyli skazani przez sądy pokoju. Byli to osądzeni za 
drobne przestępstwa, z niskimi wyrokami. Trzymali się na ogół razem i nie wchodzi-
li do więziennej „elity” przestępczej37. 

Struktura społeczna guberni łomżyńskiej miała swe odbicie w społeczności 
więźniów. Zdecydowaną większość wśród nich stanowili chłopi. Z zachowanych 
fragmentarycznych danych sądowych wynika, że w 1881 r. stanowili oni 62% ogółu 
skazanych, w 1888 r. – 76%, w 1889 r. – 68%. Drugą pod względem liczebności 
grupę więźniów stanowili mieszczanie. W 1881 r. było ich – 16,5%, w 1888 – 23%, 
w 1889 r. – ok. 28%. Wyraźnie zaznaczająca się w strukturze społecznej guberni 
drobna szlachta, także wśród więźniów stanowiła znaczny procent. W 1881 r. wśród 
skazanych przedstawiciele tej grupy stanowili 16,1% a ze szlachty rodowej – 2.2%. 
Przedstawiciele szlachty przez cały XIX w. dominowali wśród skazanych za działal-
ność polityczną, narodowowyzwoleńczą, udział w powstaniach. 

Więźniowie śledczy i skazani (o ile nie byli pozbawieni praw obywatelskich 
bądź skazani za włóczęgostwo) zgodnie z instrukcją więzienną z 1859 r. mogli  
i najczęściej nosili własną odzież, co pozwalało władzom oszczędzić znaczne sumy 
lecz z drugiej strony często tworzyło obraz więźnia w postrzępionym ubraniu i po-
dartym obuwiu. Szczególnie ciężka była sytuacja kobiety – więźniarki. Prawodaw-
stwo kryminalne wyznaczało okrutne kary dla kobiet za specyficzne żeńskie prze-
stępstwa. I tak przykładowo za aborcję przewidywało karę więzienia na okres 4–5 lat 
z jednoczesnym pozbawieniem wszelkich szczególnych praw i przywilejów. Za 
dzieciobójstwo nieślubnego dziecka spowodowane przez matkę chociażby ze wsty-
du, winna najczęściej skazywana była na katorżniczą pracę. A tu trzeba przyznać, że 
tego rodzaju przestępstw a więc i kobiet więźniarek było w XIX w. i na początku XX 
w. dużo. Przykładowo: – Magdalena Wróblewska, c. Augusta i Franciszki, lat ok. 17 
z Pruszek Jabłoni parafii zambrowskiej po urodzeniu 26 VII 1810 r. dziecka, utopiła 
je w pobliskiej strudze Jabłonce, po czym ukrywała się i była ścigana listem goń-
czym; – we wrześniu 1885 r. na stacji kolejowej w Szepietowie Julia Marchlewicz, 

__________ 

 

37 E. Kaczyńska, Ludzie ukarani, aneks 14, s. 516–518; J. Konczyński, Stan moralny społeczeństwa 
polskiego na podstawie danych statystyki kryminalnej, Warszawa 1911. s. 37, tablica XXX. Przestęp-
czość poszczególnych guberni Królestwa Polskiego z uwzględnieniem trzech zasadniczych kategorii 
przestępstw, s. 183 
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lat 20, panna zabiła swe nieślubne dziecko; – w październiku tego roku Joanna 
Szczubielek, lat 34, mieszkanka wsi Przeradowo, pow. makowskiego zabiła nowona-
rodzonego chłopca pod nieobecność domowników; – Marianna Konopka ze wsi 
Rembiszewo – Studzianka, nieumyślnie zabiła poprzez uderzenie w część skroniową 
głowy, swego 12. letniego syna; – Marianna Pędzich, lat 24, panna ze wsi Antonie, 
pow. ostrołęckiego, po urodzeniu córki, zakopała ją w komórce; – Antonina Mali-
nowska, panna z Zambrowa, po urodzeniu dziecka w lipcu 1886 r. utopiła je w miej-
scowej rzece Jabłonce; – Kamila Mowel ze wsi Szulborze Koty, w dwa miesiące po 
urodzeniu dziecka, przyjechała z nim do Łomży i zrzuciła z mostu do Narwi w po-
bliżu wsi Piątnica. Wiadomo o kilkunastu kolejnych matkobójczyniach, które za swe 
czyny odpowiadały przed sądem i znajdowały się w więzieniu łomżyńskim. Corocz-
nie na terenie guberni łomżyńskiej odnotowywano po kilka faktów zabójstw nowo-
rodków a ich sprawczynie najczęściej skazywano na katorżnicze roboty, na które 
wysyłano je z więzienia łomżyńskiego38. 

Praca dla więźniów była bardziej przywilejem niż powinnością, a praca na ze-
wnątrz więzienia zarezerwowana głównie dla krótkoterminowych i to tylko tych, 
którym udało się przekupić lub w inny sposób wejść w łaski personelu więziennego. 
Przymus pracy nie obowiązywał więźniów stanu szlacheckiego. Mogli pracować  
z własnej woli i tylko przy pracach lżejszych. Wprowadzenie pracy w więzieniach  
w praktyce nastręczało wiele problemów, gdyż więzienia nie dysponowały pomiesz-
czeniami dostosowanymi do organizacji różnego rodzaju zajęć, brakowało narzędzi, 
materiałów, instruktorów itp. W więzieniu łomżyńskim w połowie XIX w. zainsta-
lowano tzw. fabrykę płótna, której majstrem do 1858 r. był Mejer Daniel. W wyniku 
ogłoszonego na początku 1858 r. konkursu na werkmajstra tej fabryki, spośród trzech 
kandydatów wybrano Aleksandra Świerczewskiego, z którym 17 II (1 III) 1858 r. 
podpisano w Łomży składający się z 10 paragrafów kontrakt zobowiązujący majstra 
do uczenia więźniów zawodu tkackiego tak by „w każdym razie potrzebną ilość 
zdolnych do tej roboty aresztantów przysposobioną była”. Dane z 1871 r. mówiły  
o 20 zatrudnionych (przy stanie etatowym więzienia – 135 miejsc). Sytuacja w zak-
resie zatrudnienia wkrótce się pogorszyła, gdyż z uwagi na pilną potrzebę rozbu-
dowy więzienia zlikwidowano w 1881 r. fabrykę płótna. Z odzyskanych po niej 
pomieszczeniach jak również po przeniesieniu do różnych obiektów w mieście 
hauptwachty i karcerów, uzyskano pomieszczenia mieszczące cele dla kolejnych 40 
osób39. W 1883 r. pojemność więzienia zwiększyła się o dobudowany pięćdziesię-
cioosobowy oddział żeński osiągając stan etatowy na 225 osób. I chociaż wiadomo  
o ponownym zainstalowaniu w więzieniu 20 warsztatów tkackich (1888 r.) to dawa-
ło to niski poziom zatrudnienia uwzględniając dane o rozbudowie więzienia. Nie 
__________ 

 

38 ADŁ, Zespół Ogólny, syg. 79 Dokumenty Oficjałatu w Pułtusku i Powiatu w Ostrołęce  1807–1821, 
k. 335. APB/OŁ,  ŁGT 19 Kontrol  tiurmy, k. 75–702; Obzory Łomżinskoj Guberni za lata: 1885, s. 41–
42; 1886, s. 42; 1887, s. 42; 1888, s. 47, 1889, s. 52–53 

39 APB, Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski, syg. 151. Akta A. 
Świerczewskiego werkmajstra przy więzieniu w Łomży, k. 3–4, 17–18; art. Arestanty, turmy i etapy [w:] 
Obzor Łomżinskoj Gubernii za 1881 g., Łomża 1882, s. 46–47 



JANUSZ GWARDIAK 

 

26 
____________________________________________________________________________________________________________ 

wiemy czy i w jakim zakresie pracowali więźniowie na zewnątrz więzienia. Z całą 
pewnością miały miejsce pojedyncze przypadki jak chociażby z 1882 r., gdy zatrud-
niono więźniów do kopania grobu dla zmarłego więźnia na miejscowym cmentarzu. 
Jeden z nich wykorzystał ten fakt do ucieczki40. Ucieczki więzienne były rówieśni-
kami więzień i wynikały z naturalnych potrzeb wolności. Dotyczyły zarówno więź-
niów kryminalnych jak i politycznych. Wiadomo, że z więziennej wieży ratusza 
łomżyńskiego uciekł 19 XI 1808 r. Walenty Galanek, lat ok. 30, zaś 19 IV 1810 r. 
Franciszek Błaszyński, lat 44 (po raz trzeci) i w innych terminach tego roku: Małgo-
rzata Cybulska, Wilhelm Meiwalt, lat 40 i Katarzyna Dąbrowa, lat 22. Dnia 12 VII 
1829 r. o godz. 18.00 miała miejsce jedna z pierwszych, jeśli nie pierwsza zbiorowa 
ucieczka z więzienia łomżyńskiego. Dokonali jej dwaj więźniowie: Marcin Dwora-
kowski i Michał Zieliński wykorzystując kanał kloaczny odprowadzający nieczysto-
ści z więzienia na ul. Nowogrodzką. Uciekinierzy prawdopodobnie wcześniej doko-
nali rozpoznania, że kraty w kanale nie zabezpieczały przed przeciśnięciem się czło-
wieka. Strażnicy nie zauważyli na czas ucieczki, w rezultacie czego poszukiwania 
uciekinierów zakończyły się niepowodzeniem. Spośród licznie więzionych w wię-
zieniu łomżyńskim powstańców styczniowych 1863 r. wiadomo o ucieczce Włady-
sława Wilhelma – dzierżawcy majątku Sędziuje koło Zambrowa, pierwszego na-
czelnika wojennego województwa augustowskiego. Ucieczkę zorganizował, po-
wstaniec, dziedzic Porytego Jabłoni prawdopodobnie przekupując nadzór więzienny. 
Uciekinier natychmiast wyjechał za granicę41. Najwięcej okazji do ucieczek stwarza-
ły konwoje więźniów na przesłuchania, rozprawy sądowe, konfrontacje, wreszcie 
praca na zewnątrz więzienia. Głównymi przyczynami były niedobory konwojentów, 
brak u nich często kwalifikacji zawodowych i moralnych (pijaństwo, przekupstwo) 
oraz odpowiedniej sprawności fizycznej. Przykładowo podczas konwoju dwóch 
więźniów łomżyńskich przed Sąd Gminny w Piątnicy jeden z nich Stanisław Chętnik 
zbiegł 27 II(11 III) 1884 r. o godz. 14.0042. W dniu 23 IV(5 V) 1884 r. o godz. 8.00 
odprawiono pod konwojem do Zambrowa celem konfrontacji z podejrzeniem o kra-
dzież konia, karanego już wcześniej za takie przestępstwa Żyda Mejera Gringrasa,  
s. Moszka, lat 25, mieszkańca Radziłowa. W środku lasu czerwonomorskiego, przy 
wsi Modzele Stare, rzekomo został odbity konwojującemu Łukaszowi Sokołow-
skiemu ze Starej Łomży. W wyniku dochodzenia ustalono, że więzień przekupił 
konwojenta 3 rb oraz poczęstunkami w mijanych karczmach. Uciekinier po krótkim 
pobycie w Warszawie, wrócił na teren powiatu łomżyńskiego i występował tu pod 

__________ 

 

40 Pamiatnaja kniżka Łomżinskoj Gubernii na 1901 g., s. 42; E. Kaczyńska, Ludzie ukarani, Warszawa 
1989, s. 435 

41 APB, Komisja Województwa Augustowskiego i Rząd Gubernialny Augustowski 1816–1866, syg. 
156, Akta budowy więzienia w Łomży 1828–1833, k. 69; ADŁ, Zespół Ogólny syg. 79, k.225–226, 283, 
151, 208, 138–140, 218, 325–326, 332, 347, 357; E. Kaczyńska, Ludzie ukarani, s. 435; S. Kieniewicz, J. 
Miller. Prasa tajna z lat  1861–1869, Wrocław–Warszawa–Kraków 1866, s. 471, 481, 489, 493; Tygo-
dnik Ziemi Łomżyńskiej na 12 z 6 XII 1938 r.; Cz. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1794–
1866, Warszawa, s. 289 

42 APB/OŁ, Zarząd Powiatowy Łomżyński, 4359 O pobiegie aresztantow, 1884 g., k. 1–4 
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nazwiskiem Lejby Grabowskiego z Zambrowa. Ten kamuflaż jak również ogolenie 
głowy, nie uchroniły go przed rozpoznaniem przez strażnika ziemskiego i areszto-
waniem 4(16) V 1884 r. na jarmarku w Rutkach43. Nocą z 30 IX /1 X (11/12 X) 
1885 r. uciekł z aresztu gminnego w Miastkowie po wyłamaniu kraty w oknie, do-
starczony tu dzień wcześniej celem stawienia się przed sądem gminnym, więzień 
łomżyński karany za kradzieże, Stanisław Murzyk. Po niespełna miesiącu od uciecz-
ki został zatrzymany w Starej Łomży i dostarczony do więzienia. Nieudaną ucieczkę 
z więzienia podjął w 1889 r. Ignacy Nowacki, chłop z Wyszomierza osadzony za 
kradzież. Dokonał on wyłomu w murze i zaatakował strażnika lecz nieskutecznie Za 
powyższe pozbawiony został wszelkich praw i 27 VI(9 VII) 1889 odesłany etapem 
na Syberię44. Wiadomo o jednym przypadku buntu więźniów starego więzienia łom-
żyńskiego. Miał on miejsce w lipcu 1887 r. Z niewiadomych powodów sześciu 
więźniów zsyłkowo katorżniczych pobiło strażników więziennych. Po stłumieniu 
buntu, jego sprawcy stanęli przed Sądem Okręgowym w Warszawie i jak można się 
domyślać (z braku źródeł) wymierzono im surowe kary prac katorżnych i zesłania 
syberyjskiego. Więźniowie polityczni, w przeciwieństwie do pogardzanych więź-
niów kryminalnych, uważani byli zwykle przez społeczeństwo nie za przestępców 
lecz bojowników za ideały i wolność, równość, sprawiedliwość, niepodległość, wy-
zwolenie narodowe i społeczne. Występowali zazwyczaj nie przeciwko społeczeń-
stwu a przeciwko władzy, której byli ofiarami. Do przełomu XVIII i XIX w., z uwa-
gi na ich niewielką liczebność i brak oparcia na znaczących społecznie i politycznie 
siłach, byli traktowani na równi z innymi więźniami. Dopiero wiek XIX, który zro-
dził znaczące partie i ugrupowania niepodległościowe i rewolucyjne, stworzył jedno-
cześnie powszechnie dostrzegane zjawisko więźnia politycznego. Był to w owym 
czasie najczęściej człowiek z wyższych warstw społecznych, patriota – romantyk, 
bojownik w pierwszym rzędzie o niepodległość, a dopiero potem o sprawiedliwość 
społeczną jak chociażby więźniowie – powstańcy listopadowi czy styczniowi. 
Pierwszymi więźniami politycznymi w starym więzieniu łomżyńskim byli uczestni-
cy powstania listopadowego. Nie wiemy ilu ich było, lecz z pewnością w 1831 r. 
stanowili poważną część więźniów. Wielu z nich trafiło na katorgę i zesłanie jak 
chociażby: Łapiński Dembiak Alojzy, Łapiński Jurczak Michał (1806 – 1859) spod 
Łap, Płoński Piotr (ok. 1789 – po 1857) i in., którzy wrócili po 25 latach zesłania 
uzyskując zgodę na pobyt w Królestwie Polskim po złożeniu przysięgi lojalności 
wobec władzy carskiej45. 

Odradzające się w niedługim czasie po upadku powstania listopadowego tajne 
organizacje spiskowo – niepodległościowe przysporzyły wkrótce nowych więźniów 
politycznych. W więzieniu łomżyńskim w 1839 r. znalazła się ok. 20. osobowa gru-
__________ 

 

43 Tamże, k. 16, 23–26, 29, 56, 70–75 
44 Tamże, syg. 4400, O pobiegie aresztantow, 1885–1886 g., k. 24, 48.54; APB/OŁ, ZPŁ 4662 Lica 

wysielonnych w Sybir 1889, k.42 
45 APB/OŁ Komisarz obwodu Łomżyńskiego  i Naczelnik Powiatu Łomżyńskiego 1816 – 1886, syg. 

1 Sprawy dotyczące  amnestii 1858–1863, k. 52, 79, 99;  J. Gwardiak, Uczestnicy działań niepodległo-
ściowo- rewolucyjnych na ziemi łomżyńskiej 1794–1948. …, s. 224–225, 281 
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pa spiskowa młodzieży gimnazjalnej i urzędniczej w Łomży pod przywództwem R. 
Błońskiego (1817 – po 1873 r.). Przeszli oni przez śledztwo w cytadeli warszawskiej 
a część znalazła się na syberyjskiej katordze i zesłaniu46. Poza efemeryczną grupą 
spiskową R. Błońskiego, w więzieniu łomżyńskim w okresie międzypowstaniowym 
praktycznie nie było więźniów politycznych. Dopiero w okresie powstania stycz-
niowego 1863 – 1864, więzienie łomżyńskie osiągnęło najwyższe w swych dziejach 
wskaźniki więźniów politycznych a to za sprawą masowych represji wobec po-
wstańców i ich sympatyków. Do 25 XI 1863 r. w Łomży i okolicach aresztowano  
i osadzono w więzieniu 422 osoby. Wśród nich znalazł się m.in. aresztowany w sier-
pniu Władysław Wilhelm, dzierżawca majątku Sędziuje, pierwszy powstańczy na-
czelnik powiatu łomżyńskiego i zastępca naczelnika wojennego województwa augu-
stowskiego. Jeszcze tego samego miesiąca, dzięki pomocy z zewnątrz ze strony 
dziedzica majątku Poryte Jabłoń, także powstańca, Stefana Woyczyńskiego, który 
przekupił straż więzienną, udało się W. Wilhelmowi zbiec z więzienia a następnie 
przekroczyć granice Królestwa Polskiego. Wspólnie z Wilhelmem w więzieniu zna-
lazł się także powstaniec Rutkowski z Laskowca. We wrześniu 1863 r. aresztowano 
mieszkańca Łomży Majewskiego podejrzanego o związki z powstaniem. Stosowano 
wobec niego tortury psychiczne przejawiające się m.in. w próbie przedstawienia  
w złym świetle jego żony. Zmuszono ją do udziału w balu zorganizowanym przez 
znanego z nienawiści do Polaków, płk. Miasojedowa, na który dyskretnie doprowa-
dzono więźnia i pokazano mu żonę tańczącą z tym okrutnym oficerem. Więzień 
oczywiście nie był świadomy ukartowania tego wbrew woli żony. Nietrudno sobie 
wyobrazić jego stan ducha. 

Represje wobec Polaków wzmogły się od momentu objęcia 25 XI 1863 r. funk-
cji wojennego naczelnika w Łomży przez znanego z okrucieństwa gen. lejtn. Ganec-
kiego. W ciągu dwóch dni aresztowano ok. 150 osób głownie wśród bogatych Ży-
dów z myślą o ściągnięciu z nich okupu. Wielu z nich znieważano, bito rózgami, jak 
przemysłowca Nowińskiego, kupca Tykocinera, lekarza żydowskiego Efraima Edel-
steina służącego powstańcom pomocą medyczną. Nie ustrzegł się także bicia rózga-
mi pastor ewangelicki Adam Haberkant, którego za działalność patriotyczną zesłano 
administracyjnie do Penzy czy ksiądz Ludwik Talarowski, nauczyciel religii w gim-
nazjum, związany z powstaniem. Asystujący przy chłoście kapitan rosyjski spolicz-
kował księdza. W więzieniu znalazł się na krótko także proboszcz łomżyński ks. 
Paweł Andruszkiewicz (1806–1892), organizator manifestacji patriotycznych i przy-
gotowań do powstania. Aresztowano także dyrektora gimnazjum Karola Witta, któ-
rego następnie w trybie administracyjnym zesłano do Woroneża. Za kratami wię-
ziennymi znalazła się także większość pracowników sądownictwa łącznie ze starym 

__________ 

 

46 Pobyt na Syberii Rafała Błońskiego, przez niego samego w Rzymie opisany w 1865, Kraków 1867; 
tenże: Pamiętnik z Augustowskiego, [w:] Polska w walce, Kraków 1875, t. II, s. 317–426; J. Gwardiak, 
Spiskowo- niepodległościowa organizacja młodzieży łomżyńskiej z 1839 r. w: Studia Łomżyńskie, t. VIII, 
s. 7–21 (tam szersza bibliografia) 
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prokuratorem Sądu Poprawczego Antonim Troczewskim, który także nie uniknął 
bicia rózgami. 

W więzieniu znaleźli się także niektórzy z ziemian związanych z powstaniem. 
Wśród nich byli m.in.: Witold Kisielnicki z majątku Korzeniste czy Stefan Woy-
czyński z Porytego Jabłoni. Obu wykupiły za ciężkie pieniądze z więzienia, rodzi-
ny. W. Kisielnicki wkrótce zmarł co wywołało domysły o jego otruciu przed 
opuszczeniem więzienia47. W 1864 r. w więzieniu znalazł się czasowo ksiądz Józef 
Extowicz z Wizny oskarżony o podburzające kazania i „niestosowne mowy” na 
ulicach Wizny. Powstaniec Piotr Gruchacz z Andrzejewa z więzienia łomżyńskie-
go trafił na zesłanie, gdzie po 25 latach pobytu zmarł ok. 1889 r. 

Za rządów gen. N. Ganeckiego nastąpiło szybkie zapełnienie i przepełnienie 
stosunkowo niewielkiego więzienia powiatowego w Łomży ogromną ilością ponad 
tysiąca więźniów politycznych a według Wł. Świderskiego nawet 1432 więźniów. 
Uwzględniając nawet fakt, że większość z nich przebywała w więzieniu krótko, to 
jak na 175 etatową pojemność więzienia, w ciągu lat 1863–1865 zagęszczenie 
więzienia musiało być ogromne. Efektem były liczne zachorowania epidemiczne 
m.in. na tyfus i zgony. Wielu więźniów – powstańców, w tym prawie wszyscy 
rozpoznani żandarmi i policjanci narodowi znaleźli męczeńską śmierć w trakcie 
publicznych egzekucji, wieszani bądź rozstrzeliwani na wybranym kawałku pod-
mokłej łączki przy szosie zambrowskiej pod miastem (dziś przy ulicy Szosa Za-
mbrowska). W przeddzień egzekucji trębacz na Starym Rynku obwieszczał o jej 
terminie a następnie zganiano ludzi do przymusowego oglądania jej przebiegu. 
Pierwsza egzekucja odbyła się 7 XI 1863 r. Powieszony został żandarm powstań-
czy – więzień Dominik Trzciński. Trzech kolejnych żandarmów – więźniów (Sta-
nisława Banacha z Bronowa, Aleksandra Kamińskiego z Zabiela i Franciszka 
Stodupa) powieszono 19 XII 1863 r. Dnia 16 I 1864 r. powieszono Andrzeja Kró-
likowskiego, a w kwietniu t. r. Braczko vel Broczko z Radziłowa, naczelnika poli-
cji narodowej w województwie augustowskim. Dowódca oddziału powstańczego 
Julian Obuchowicz aresztowany 15 V 1864 r., już w dwa tygodnie potem został 1 
VI 1864 r. powieszony. Dwóch kolejnych żandarmów (Ignacy Bruliński i Józef 
Michalski z Rybak) oraz Antoni Brzózko, szlachcic współpracujący z narodową 
żandarmerią, uczestnik dwóch zabójstw politycznych, zostali powieszeni 27 X 
1864 r. Dwaj żandarmi (Fabian Konopko i Cyprian Januszczyk) zostali powieszeni 
8 XII 1864 r. Nie ustalono daty powieszenia żandarma Izraela Kotowicza z Kolna 
oraz trzech innych osób, których rola w powstaniu pozostaje nieznana (Juliana 
Dominika z Chrzanowa Cypry, Tomasza Kajki z Czerwonego i Klamy z Zabiela). 
Poprzez rozstrzelanie stracono w 1864 r. sześciu powstańców – więźniów łomżyń-
skich w tym w egzekucji 21 IV 1864 r. rozstrzelano trzech: Jana Chodkiewicza – 
wachmistrza żandarmerii carskiej a następnie powstańczej, Józefa Gosiewskiego  
z Zambrowa i Jana Grodzkiego z Krzewa. Dnia 27 XI 1864 r. rozstrzelano rosyj-
skiego żołnierza, szeregowca Sylwestra Jewreimowa. który przeszedł na stronę 
__________ 

 

47 J. Gwardiak, W 140 lecie powstania styczniowego. … 
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powstańców i walczył przeciwko swoim rodakom w potyczce pod Gontarzami. 
Nie wiadomo, którego dnia rozstrzelano byłego żołnierza carskiej armii Ludwika 
Świderskiego z Gulanki, który przystał do powstania. W ostatniej egzekucji z 28 
XI 1864 r. rozstrzelano jako przestępcę politycznego powstańca Konstantego Ku-
leszę ze Szczodruch, syna wójta gminy Kołaki. 

Z terenu powiatu łomżyńskiego, decyzją administracyjną władz wojskowych 
oraz wyroków audytoriatu polowego na Syberię skazano 170 powstańców – więź-
niów, z tego 41 skazanych na katorgę na okres od 5 do 20 lat a pozostałych z bez-
terminowymi na ogół wyrokami oraz pozbawionych praw obywatelskich na zesła-
nie. Faktycznie liczba zesłańców była co najmniej o 14 większa, gdyż tyluż wysła-
no etapem do więzienia w Grodnie, skąd trafili na Syberię. Na roty aresztanckie na 
okres od 1 roku do 20 lat skazano 28 byłych powstańców. Wiadomo o pięciu po-
wstańcach – więźniach łomżyńskich przesłanych do X Pawilonu Cytadeli War-
szawskiej. Nie znamy liczb „przestępców politycznych” z terenu innych powiatów, 
które wkrótce weszły w skład guberni łomżyńskiej. Były one z pewnością niższe 
ale w sumie skala powstańców – więźniów była olbrzymia. Część więźniów – 
zesłańców wracała stopniowo do kraju w latach 80–90. XIX w. w drodze amnestii, 
indywidualnych starań przy wymuszonych pisemnych oświadczeniach o lojalno-
ści. Wiadomo, że jeden z nich Grudzki (Grądzki?) Ignacy ze wsi Szlasy powrócił 
do kraju po czterdziestu latach, w 190348.  

W rezultacie m.in. represji popowstaniowych w tym fali nasilonych areszto-
wań, wyroków śmierci, katorgi i zesłań oraz przymusowej emigracji ilość więź-
niów politycznych w ostatnim 30. leciu XIX w. zarówno w więzieniu łomżyńskim 
jak i pozostałych więzieniach Królestwa Polskiego zdecydowanie zmalała pomi-
mo, że lata osiemdziesiąte i dziewięćdziesiąte XIX w. to okres narastania ruchów 
niepodległościowo-rewolucyjnych. Brak źródłowych danych o więźniach poli-
tycznych w Łomży w tym okresie. Z fragmentarycznych danych udało się ustalić 
personalnie jedynie czterech więźniów politycznych w Łomży w latach 1878, 1879 
i 1889. Byli to: Kazimierz Augustowicz, s. Jana, ur. ok. 1857 r. w rodzinie miesz-
czańskiej. W 1878 r. był studentem medycyny na UW i działał w warszawskich 
kółkach socjalistycznych, prowadząc propagandę w środowisku robotniczym. Po 
aresztowaniu 19 VIII 1878 r. na terenie guberni łomżyńskiej był prawdopodobnie 
krótko przetrzymywany w więzieniu łomżyńskim po czym przeniesiony do X 
Pawilonu Cytadeli Warszawskiej gdzie spędził około dwóch lat po czym skazany 
administracyjnie, znalazł się na Syberii Wschodniej. Zajmował się tu paleontolo-
gią. Po powrocie z zesłania w 1883 r. podjął studia na UJ w Krakowie. Wkrótce 

__________ 

 

48 Tamże; APB/OŁ, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, 3900 Spisok wsiech politiczeskich prestupnikow 
Łomżinskogo Ujezda, s 1863 g. Porównaj spis z książki Wł. Świderskiego, Łomża, Łomża 1925, s. 985, 
97–98, 100, 108 i in.; Cz. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1794–1866, s. 289, 295, 298, 300, 
303, 305, 307–309; S. Chankowski,  Powstanie styczniowe w Augustowskiem, Warszawa 1972, s., 209, 
230; Błoński R., dz. cyt. 
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jednak został wydalony z granic Austrii49. Karol Kulesza, rolnik ze wsi Kulesze 
Litewka, gminy i powiatu Mazowieck, były kanonier wojsk rosyjskich, więźniem 
politycznym był rekordowo krótko, przez 3 dni (8 –10/ 20 –22/ VI 1879 r. za do-
puszczenie się w grudniu 1876 r. obraźliwych słów pod adresem panującego cara, 
o czym przypadkowo dowiedziała się żandarmeria. Sprawa oparła się aż o następ-
cę tronu, który zadecydował o wysokości kary. Gdyby każdy taki przypadek był 
odnotowywany i karany, więzienia z pewnością byłyby przepełnione takimi „prze-
stępcami politycznymi”50. 

Jedynym prawdopodobnie „proletariatczykiem” w więzieniu łomżyńskim był 
krótko tu osadzony w październiku 1886 r. Kaczmarek vel Kaczmarski Andrzej, 
urodzony w 1856 w Zgierzu, s. Stanisława, czeladnik stolarski. Od 1883 r. był 
aktywnym członkiem „Proletariatu”. Podejrzewany był o udział w zamachu na 
prowokatora F. Helszera. Nie znaleziono jednak wystarczających dowodów prze-
ciwko niemu, zwalniając z więzienia. Niestety w następnym miesiącu został po-
nownie aresztowany i osadzony w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej, przed 
wydaniem wyroku zmarł 23 VII 1887 r.51. Czwartym, krótkotrwałym więźniem 
łomżyńskim był Paweł Baar, urodzony w latach 60. XIX w. w Białymstoku, syn 
miejscowego kupca niemieckiego. Od 1881 r. związany z nielegalnymi „kółkami 
samokształceniowymi”, gdzie zetknął się z pierwszą bibułą socjalistyczną. Od 
1885 wolny słuchacz politechniki w Zurychu. Przy drugim powrocie ze Szwajcarii, 
został zatrzymany na granicy z gubernią łomżyńską z przemycaną nielegalnie lite-
raturą, legitymacjami socjaldemokracji itp. Prawdopodobnie przewieziony został 
na krótko do więzienia łomżyńskiego a potem do Białegostoku. Skazany na dwa 
lata więzienia52. 

__________ 

 

49 Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, Warszawa 1985, t. 1, s. 99–100; Die-
jatieli riewolucjonnogo dwiżenia w Rosii. Biograficzeskij słowar, t. II, s. 6; L. Baumgarten, Kółka socjali-
styczne, Warszawa 1966; Wołkowiczer J., Początki socjalistycznego ruchu robotniczego w Królestwie 
Polskim, Warszawa 1952 

50 APB/OŁ, Zarząd Powiatowy Mazowiecki, 4085. O Karlie Iwanowie Kuleszy obwiniojemym  
w proiznoszenii rugatielstw protiw Osobie Gosudara Imperatora, 1878, k. 1, 5, 8–9 

51 Pacholczykowa Alicja, Kaczmarek (Kaczmarski) Andrzej, [w:] Słownik biograficzny działaczy pol-
skiego ruchu robotniczego, Warszawa 1992, III (k), s. 37–38 

52 Korzec Paweł, Pół wieku dziejów ruchu rewolucyjnego Białostocczyzny (186–1914), KiW Warsza-
wa, 1965, s. 94–95 





RADOSŁAW  WALESZCZAK (Przasnysz) 

 

 

Parafie ewangelicko-augusburskie w Łomżyńskiem 

do 1939 r. 
(rys historyczny) 

 
Na wstępie pragnę zaznaczyć, iż przez Łomżyńskie w dalszej części pracy będę 

rozumiał obszar guberni łomżyńskiej z lat 1894-1912, a zatem bez powiatu pułtuskie-
go, który w 1893 r. został odłączony do guberni warszawskiej oraz powiatu węgrow-
skiego, który dopiero w 1913 r. znalazł się w składzie guberni łomżyńskiej, pozostając 
do tego czasu w granicach guberni siedleckiej.  

Interesuje nas zatem siedem powiatów: kolneński, łomżyński, makowski, mazo-
wiecki, ostrołęcki, ostrowski i szczuczyński. Na tak zakreślonym obszarze w XIX  
i początkach XX w. działały dwie parafie luterańskie tj. w Łomży i Paproci Dużej, przy 
czym ewangelicy z powiatu makowskiego podporządkowani byli zborom w Pułtusku  
i Przasnyszu. 

Początki wspólnot ewangelicko-augsburskich w Łomży i Paproci Dużej sięgają 
przełomu XVIII i XIX wieku i są ściśle związane z napływem na ziemie Mazowsza 
osadników – emigrantów z Niemiec. Do tego czasu miejscowi ewangelicy mogli wy-
pełniać swoje praktyki religijne niemal wyłącznie w kościołach luterańskich w War-
szawie i Prusach Wschodnich oraz Węgrowie, którego pastor sprawował opiekę dusz-
pasterską i nad częścią terenów litewskich. W 1798 r. władze kamery białostockiej 
powierzyły opiekę nad luteranami z okolic Łomży dziekanowi Frentzlowi z Ostrokol-
len k. Ełka. Frentzl miał się jednak przede wszystkim zajmować ewangelikami z po-
granicznych terenów Litwy i Podlasia1. W 1802 r. przy okazji prac nad powołaniem 
zborów w Kalwarii, Prennach i Suchejwoli podjęto po raz pierwszy zamysł utworzenia 
parafii ewangelicko-augsburskiej w Łomży. Projekt ten zupełnie odstający od ówcze-
snych realiów, głównie ze względu na zbyt małą liczbę wyznawców kościoła luterań-
skiego, nie został wtedy zrealizowany2. 
__________ 

 

1 J. Wąsicki, Ziemie polskie pod zaborem pruskim. Prusy Nowowschodnie (Neuostpreussen) 1795-
1806, Poznań 1963, s. 239. 

2 J. Wąsicki, op. cit., s. 240; por. Cz. Brodzicki, D. Godlewska, Łomża w latach 1794-1866, s. 19. 
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W Łomży nabożeństwa ewangelickie odbywały się tymczasem w sali gimnazjal-
nej kolegium pojezuickiego, a obsługę duszpasterską zapewniali pastorzy z Pisza, Eł-
ku, a następnie z Suwałk3. Czynili to jednak ledwie dwa razy do roku, co w oczywisty 
sposób nie zaspokajało duchowych potrzeb wiernych. 

Materialna mizeria zborowników stała na przeszkodzie zinstytucjonalizowania ich 
obecności w grodzie nad Narwią. Pewne nadzieje na zmianę tej sytuacji wiązano ze 
sprowadzeniem do Łomży w 1825 r. dużej grupy sukienników – ewangelików. Ci 
jednak – jak stwierdził po latach pastor Karol Gustaw Manitius – „pomimo wszelkich 
ułatwień i znacznej pomocy ze strony rządu, po kilkuletniej bytności, miasto opuścili”4.  

Oficjalne wytyczne władz Królestwa zalecały tworzenie parafii w miejscowo-
ściach, wokół których w promieniu 2 mil mieszkało nie mniej niż 200 rodzin ewange-
lickich5. Lokalne uwarunkowania niejednokrotnie jednak zmuszały do zrewidowania 
tych zaleceń. Funkcjonował zbór łomżyński w kształcie pośrednim pomiędzy parafią  
a filiałem, najczęściej określany jako gmina ewangelicka, wprawdzie bez pastora, ale  
z kolegium kościelnym i dozorem cmentarza. W interesujący sposób zagadnienie to 
rozstrzygnął Generalny Konsystorz Ewangelicki, który dokonał rozróżnienia na parafie 
istniejące i projektowane, w tym tzw. istniejące urządzone i nie urządzone, przy czym 
te ostatnie, pozbawione stałego pastora, miały wyznaczonych administratorów6.  

__________ 

 

3 W. Gastpary, Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII wieku do pierwszej wojny świato-
wej, Warszawa 1977, s. 260; „Zwiastun Ewangeliczny” 1865, s. 209 (korespondencja pastora Manitiusa); 
„Zwiastun Ewangeliczny”, 1935, s. 362 podaje, że po przejściu miasta pod władzę rosyjską (tj. po 1815 
r.) zbór łomżyński był obsługiwany przez pastora suwalskiego, ks. Grabowskiego; por. „Zwiastun Ewan-
geliczny", 1928, s. 186. Mogło to dotyczyć dwóch pastorów o tym nazwisku, a mianowicie: Andrzeja 
Wilhelma i Fryderyka Wilhelma. Podobnie w Paproci Dużej: „Koloniści Niemcy sprowadzeni zostali  
w te strony za czasów Rządu Pruskiego około roku 1805, a że nie mieli ani kościoła ani miejscowego 
duchownego, to dojeżdżali pastorowie z sąsiednich parafii parę razy do roku i zaspakajali ich duchowe 
potrzeby”; K. Mikulski, relacja z 2 VIII 1892 r., Muzeum Historyczne w Białymstoku (dalej: MHB), 
sygn. MBHD/2118, toż w jęz. niemieckim, sygn. MBHD/2117. 

4 „Zwiastun Ewangeliczny” 1865, s. 309-310. W podobny sposób próbowano wzmocnić żywioł prote-
stancki w wielu innych miastach i osadach Mazowsza. Osadnicy ci, jeśli nie wyemigrowali z Królestwa 
Polskiego po upadku powstania listopadowego, zasilili szeregi nowo tworzonych gmin ewangelicko-
augsburskich. Por. tu np. AGAD, Centralne Władze Wyznaniowe (dalej: CWW), sygn. 1225, dot. gminy 
ewangelickiej w Krasnosielcu; J. Szczepański, Obraz życia gospodarczego Pułtuska w latach 1815-1863, 
[w:]Pułtusk. Studia i materiały z dziejów miasta i regionu, t. III, Warszawa-Pułtusk 1997, s. 113; J. Barań-
ski, Problematyka demograficzna Pułtuska w okresie porozbiorowym (do 1864 roku), [w:] ibidem,  
s. 135-136. 

5 T. Stegner, Polacy – ewangelicy w Królestwie Polskim 1815-1914, Gdańsk 1992, s. 26 (dalej: T. Ste-
gner, Polacy – ewangelicy...). Ogólnie w sprawie polityki władz Królestwa wobec protestantów zob. też 
ciekawe wywody w pracy W. Glińskiego, Komisja Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego wobec 
wspólnot religijnych w Królestwie Polskim 1815-1820, Warszawa 2002, s. 147-167. 

6 AGAD, CWW, sygn. 1110, passim. Przy piśmie Generalnego Konsystorza Ewangelickiego do Ko-
misji Spraw Wewnętrznych Duchownych i Oświecenia Publicznego z 8 września 1832 r. zamieszczono 
„wykaz parafii ewangelickich istniejących i projektowanych w Królestwie Polskim” (k. 10-12 v), który 
wymieniał na terenie woj. augustowskiego parafie w Chmielówce, Serejach, (reformowaną), Godlewie, 
Mariampolu, jako projektowane w Suwałkach i Łomży. Nb. w 1838 r. siedzibę parafii w Chmielówce 
przeniesiono do Suwałk. Zbór ten powstał w 1793 r. 
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Pomimo sygnalizowanych trudności zabiegi wokół powstania miejscowej parafii 
luterańskiej nie ustawały. Dobrze rozumieli to członkowie kolegium kościelnego, któ-
rzy czynili starania o pozyskanie budynku na potrzeby kościoła, gdyż jego brak, a także 
„przyzwoitego nabożeństwa podług obrządków wyznania ewangelickiego” miał od-
stręczać ewangelików od osiedlania się na stałe w obwodzie łomżyńskim. Posiadanie 
własnej świątyni uznawane było za dowód organizacyjnej sprawności oraz znaczenia 
luteranów w lokalnych społecznościach. Gdzieś w tym wszystkim dostrzegać należy  
i obawy o zwartość środowiska ewangelicko-augsburskiego rozproszonego na dość 
dużym obszarze, zamieszkałym głównie przez katolików i starozakonnych. Czynniki 
oficjalne podawały w 1829 r. liczbę 1519, a w kilka lat później 1658 ewangelików 
augsburskich osiadłych w powiecie7. Bazując na tych danych liczbowych o władze 
województwa augustowskiego i Generalny Konsystorz Ewangelicki rozważały rów-
nież utworzenie kościołów filialnych w Kolnie, Srebrnej i Tykocinie. Popierając te 
zamiary kolegium kościelne gminy ewangelickiej w Łomży zapreliminowało w bu-
dżecie na 1831 r. przychód i rozchód w kwocie 2850 zł8. Znamienne, że w celu zbilan-
sowania „etatu” zakładano uzyskanie dotacji ze skarbu publicznego Królestwa Pol-
skiego w wysokości aż 1900 zł. Składka od parafian przynieść miała tylko 950 zł. Tak-
że „anszlag”, czyli kosztorys, na wzniesienie kościoła wraz z pozostałymi zabudowa-
niami obliczony na ponad 83 tys. zł daleki był od ówczesnych realiów. Komisja Rzą-
dowa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Komisja Województwa Augu-
stowskiego oraz Generalny Konsystorz Ewangelicki zaleciły rewizję dotychczasowych 
planów i ich dostosowanie do faktycznych potrzeb i ekonomicznych możliwości zbo-
ru, deklarując wsparcie ze strony rządu, co najwyżej w 50% koniecznych do poniesie-
nia wydatków. 

Czynniki oficjalne, chociaż wyrażały gotowość wsparcia osadników z budżetu 
Królestwa, dążyły zarazem jednak do zapewnienia jak największego z ich strony 
udziału w kosztach planowanych przedsięwzięć. Pisano o tym w sposób następujący: 
„Dla uzupełnienia zaś tytułu przychodu do Gminy, wypada zarządzić wygotowanie 
rozpisu składek pomiędzy parafian, wedle ich dochodów gruntowych lub sposobu 
zarobkowania. Nadto sporządzony być winny inny rozkład składek pomiędzy tych 
parafian na wystawienie kościoła i zabudowań gospodarskich w tymże sposobie, jak  
i na utrzymanie służby kościelnej tudzież z wszelką na fundusz publiczny względno-
ścią”9.  
__________ 

 

7 Ibidem, k. 49, raport o ludności ewangelickiej z 24 lutego 1837 r.; ibidem, sygn. 1361, s. 29. Tuż 
przed wybuchem powstania listopadowego największa liczba ewangelików augsburskiej konfesji miesz-
kała w Łomży, gdzie było 65 rodzin, a ponadto w Nowogrodzie nad Narwią – 17, w Jedwabnem – 26, 
Wiźnie – 26, Stawiskach – 24, Kolnie – 18, Srebrnej – 44, Tykocinie – 31, ale w Zambrowie tylko 2, w 
Śniadowie – 3, Piątnicy – 6 i w Ciechanowcu – 1, łącznie 427 rodzin w 88 miejscowościach, które miały 
się znaleźć w granicach projektowanej parafii; ibidem s. 113-115, „Wykaz familii ewangelickich  
w mieście Łomży i okolicy zamieszkałych”. 

8 Ibidem, s. 45-48, „Projekt Etatu Służby Kościelnej Parafii Ewangelickiej Łomżyńskiej na rok 1831”. 
9 Ibidem, s. 116. 
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Niemieccy koloniści, którzy w powiecie ostrowskim zostali osiedleni głównie na 
obszarze gmin Jasienica i Długosiodło mieli do pokonania trudności podobnej natury. 
Nadal stosunkowo nieliczni – w 1825 r. według danych kościelnych było ich w gminie 
Jasienica 866 głów – podobnie jak w Łomży dążyli do utworzenia własnej parafii lute-
rańskiej. Ewangelicy z gminy Długosiodło, gdzie ich największym skupiskiem była 
miejscowość Marianowo, do 1842 r. byli objęci opieką duchową przez kapłanów są-
siednich parafii. W tymże roku Pułtusk został podniesiony do rangi filiału zboru  
w Wyszogrodzie, a pastor tej parafii został zobowiązany do odprawiania mszy dwa 
razy do roku w Marianowie. Samodzielna parafią Pułtusk stał się w 1848 r.10 

Paproć Duża w gminie Jasienica stała się siedzibą parafii w 1837 r. Obszar parafii 
rozciągał się od Ostrołęki na północy aż do Nuru na południu i Łap na wschodzie.  
W granicach parafii znalazły się 34 wsie zamieszkałe przez luteranów oraz miasta: 
Ostrołęka, Czyżewo, Wysokie Mazowieckie, Zambrów, Nur, Ciechanowiec11 oraz 
Brok, który w 1844 r. przyłączony został do filiału zboru węgrowskiego w Sadolesiu12. 
Wkrótce po tej dacie miejscowi parafianie rozpoczęli przygotowania do budowy zabu-
dowań kościelnych, przede wszystkim kościoła i domu pastorskiego. Nowo powstały 
zbór, jeszcze w 1838 r. mocą decyzji Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Du-
chowych, otrzymał zapewnienie wyasygnowania z „funduszów skarbowych” 2700 
rubli z przeznaczeniem na budowę kościoła w Paproci Dużej13. Całkowity koszt inwe-
stycji, obejmującej wzniesienie murowanej świątyni oraz drewnianej plebanii i budyn-
ków gospodarczych przekroczył kwotę 5000 rubli. Kościół wykonany z polnego ka-
mienia, o wymiarach: 453/4 łokci długości, 20 łokci szerokości i 11 wysokości, został 
ukończony w latach 1841-1842, aczkolwiek protokoły odbioru i rozliczenia finansowe 
całości robót sporządzone zostały dopiero w latach 1848-1849. Okazało się przy tym, 
iż wartość robót niewykonanych, a przewidzianych „anszlagiem” wyniosła ponad 300 

__________ 

 

10 E. H. Busch, Beiträge zur Geschichte und Statistik und Schulwesens der Evangelisch-
Augsburgischen Gemeinden im Königreich Polen, St. Petersburg-Leipzig 1867, s. 200. Zob. tu W. Jemie-
lity, Kościół ewangelicko-augsburski w Łomżyńskiem 1795-1940, [w:] Na przełomie stuleci. Naród-
Kościół-Państwo w XIX i XX wieku, pod red. M. Piotrowskiego, Lublin 1997, s. 418, 421. 

11 Rzecz dotyczy tzw. Ciechanowca „łomżyńskiego”, jednak to w Ciechanowcu „grodzieńskim” 
wchodzącym w skład Cesarstwa Rosyjskiego znajdowała się podówczas znaczna kolonia osadników 
niemieckich, która w 1869 r. liczyła około 800 osób; por. tu N. Tomaszewski, Ciechanowiec na przeło-
mie XIX i XX w. Między Łomżą a Grodnem, [w:] Miasta i miasteczka w regionie łomżyńskim w XIX i XX 
wieku, pod red. A. Dobrońskiego, Łomża 2003, s. 76-77. 

12 E.H. Busch, op. cit., s. 253-254. W Broku w tym czasie mieszkało zaledwie 7 rodzin ewangelickich, 
które wystąpiły do czynników zwierzchnich z prośbą przeniesienia ich do filiału w Sadolesiu ze względu 
na zbyt dużą odległość od kościoła parafialnego w Paproci Dużej. Konsystorz za aprobatą ks. Boernera 
wystąpił do KRSWiD o umieszczenie tej miejscowości w granicach filiału, począwszy od 1 stycznia 
1844 r.; AGAD, CWW, sygn. 1210, s. 125-126, Konsystorz Wyznań Ewangelickich w KP do KRSW  
i D z 18 marca 1844 r. 

13 Ibidem, s. 147, pismo Kontrolera Jeneralnego Prezydującego w Najwyższej Izbie Obrachunkowej 
KP do KRSW i D z 9 stycznia 1849 r. 
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rubli14. Jakość wykonanych prac musiała być jednak nie najlepsza, skoro w kilkanaście 
lat później kościół wymagał remontu, którego koszt oszacowano na ponad 270 rubli15. 
W latach 1856-1858 zbór w Paproci zdobył się na kolejny wysiłek inwestycyjny – 
budowę murowanego domu pastorskiego. Wydatkowano na ten cel około 2500 rubli16. 

Wielość realizowanych inwestycji powodowała jednak napięcia wewnątrz zboru. 
Finansowe obciążenia stały się dla niektórych parafian zbyt uciążliwe. W 1840 r. nieja-
ki Fryderyk Hunerlach z kolonii Srebrny Borek wystąpił ze skargą do „Wysokiej Ko-
misji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchowych i Oświecenia Publicznego prze-
ciwko Wielebnemu Pastorowi, całemu Kollegium i Wielmożnemu Naddzierżawcy 
Ekonomii Jasienickiej o przeciążenie w składce na budowę kościoła, cmentarza i inne 
religijne potrzeby”. Powołany do zbadania całej sprawy burmistrz Broku odmówił 
uznania pretensji Hunerlacha, stwierdzając, że posiada on wystarczające źródła docho-
dów, aby wywiązać się z ciążących na nim obciążeń finansowych – „Kiedy przecież 
inni mieszkańcy są zupełnie z rozkładu na takowe kontenci i nieuważają się w niem 
przeciążeni, tem bardziej, że Hunerlach oprócz posiadania gospodarstwa rolniczego ma 
własny swój wiatrak i ciągnie korzyści z niego[...]”17.  

Ponieważ wzniesienie samego tylko kościoła kosztować miało 70 tys. zł kolegium 
parafialne dla – jak zostało to sformułowane – oszczędzenia „takowego wydatku” 
rządowi zaproponowało przejęcie dla potrzeb zboru kościoła i klasztoru pp. Benedyk-
tynek, który można było w całości wyremontować, wydając na ten cel zaledwie 10 tys. 
zł. „Co się dotyczy zakonnic dwóch i kilku nowicjuszek, z tych bowiem całe zgroma-
dzenie składa się osób – czytamy w piśmie przedstawicieli gminy – to mogłyby do 
innego klasztoru być przeniesione, bo ani rządowi, ani miastu nie przynoszą żadnej 
korzyści, gdyż nawet nie utrzymują szkółki dla kształcenia płci żeńskiej, zaś takim 
sposobem jak my proponujemy następuje dla skarbu wielka oszczędność”18.  

Na początku lat 30., a następnie w latach 1845-1846 rozważano z kolei możliwość 
przejęcia kościoła popijarskiego (pojezuickiego). Jednakże wobec zdecydowanego 

__________ 

 

14 Ibidem, s. 12, 13, 237, 279. W. Jemielity wskazuje na rok 1869, jako datę budowy parafialnego ko-
ścioła; idem, Kościół..., op. cit., s. 420. E. H. Busch, op. cit., s. 255–1841 r. Pastor K. Mikulski podał 1837 
r.; MHB, sygn. MBHD/2118. W 1842 r. podano następującą charakterystykę zabudowań kościelnych: 
„Kościół murowany w stanie dobrym, nowy, podobnież plebania drewniana w dobrym stanie”; AGAD, 
CWW, sygn. 1110 s. 447.  

15 Ibidem, sygn. 1211, s. 76.  
16 Kontrakt na budowę pastoratu został zawarty 4 września 1856 r. pomiędzy Naczelnikiem Powiatu 

Ostrołęckiego a „enterprenerem” Karolem Przeździeckim. Protokół zdawczo-odbiorczy został podpisany 
w sierpniu 1858 r.; ibidem, s. 6-9, 43. 

17 Ibidem, sygn 1210, s. 74-84, „Akta tyczące się śledztwa z skargi Fryderyka Hunerlacha i innych pko 
Xsiędzu Pastorowi Parafii Paproć Duża, całemu Kollegium i Naddzierżawcy Ekonomii Rządowej Jasie-
nica o uciemiężenie w składce na wystawienie Kościoła Ewangelickiego 1843”. 

18 Ibidem, s. 16-17, kopia pisma Kolegium Kościelnego Wyznania Ewangelickiego Gminy Łomżyń-
skiej do KRWR i OP z 21 kwietnia 1829 r. 
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sprzeciwu dyrekcji i rady pedagogicznej mieszczącego się tam gimnazjum od pomysłu 
tego rychło wtedy odstąpiono19. 

W 1838 r. starania miejscowych luteranów zostały zwieńczone częściowym po-
wodzeniem. Po zapewnieniu podstawowych funduszów władze Królestwa wyraziły 
wreszcie zgodę na utworzenie w Łomży kościoła filialnego, którego administratorem 
został ks. Bogumił Schlicke ze zboru w Paproci Dużej20. Jego następca, ks. Teodor 
Küntzel, w przygotowanym w 1839 r. „Projekcie organizacyjnym parafii ewangelic-
kiej łomżyńskiej”, umieścił w jej granicach 47 miast i gmin, wśród nich m.in.: Łomżę, 
Śniadów, Jedwabne, Nowogród, Kolno, Stawiski, Wiznę, Rembielin, Zalesie, Czapli-
ce, Mężenin („w części tylko, gdyż reszta zanadto jest odległa”), Rydzewo, Kolno, 
Grądy Wielkie, Drozdowo, Miastkowo itd. Na wskazanym obszarze żyło podówczas 
515 rodzin ewangelickich, liczących 1526 osób21.  

Dokument powyższy w dalszym ciągu kładł silny nacisk na tymczasowość przy-
jętych rozwiązań organizacyjnych, słusznie wskazując, że rozległość obszaru przypisa-
nego pastorowi-administratorowi nie pozwoli na objęcie przezeń właściwą opieką 
duszpasterską wszystkich członków zboru łomżyńskiego. W szczególnie trudnej sytu-
acji byli parafianie, którzy mieszkali w miejscowościach peryferyjnych, oddalonych 
zarówno od Łomży, jak i Paproci Dużej. Te argumenty, a także pozycja Łomży, jako 
centrum administracyjno-politycznego obwodu, najpewniej przesądziły o utworzeniu 
samodzielnej parafii. Pomimo to stałego pastora w osobie ks. Bogumiła Tydelskiego 
miejscowy zbór otrzymał dopiero w kwietniu 1843 r.22. 

Warto odnotować, że w analizowanym okresie wykształciła się ostatecznie sieć 
parafialna Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Królestwie Polskim. Poza wcze-
śniej już wymienionymi powstały wówczas zbory, m.in. w: Kielcach, Przasnyszu, 

__________ 

 

19 Ibidem, s. 96-97, kopia wypisu z protokołu posiedzenia Rządu Tymczasowego KP z 7 lutego 1832 
r.; por. ibidem, sygn. 1362, s. 45-46, „Wypis z księgi protokołów posiedzeń nauczycielskich gimnazjum 
łomżyńskiego z 23 I/4 II 1846 roku”, gdzie zanotowano: „[...] Komisja Rządowa Spraw Wewnętrznych i 
Duchownych, jako też Konsystorz Wyznań Ewangelickich żądający tak usilnie oddania kościoła popijar-
skiego ewangelikom, wprowadzone zostały w błąd przez powierzchowne i niedostatecznie obmyślone 
przedstawienie Kollegium Kościelnego Ewangelickiego Łomżyńskiego, które nie pamiętając, że przej-
ście wspomnionego kościoła na rzecz Parafii Ewangelickiej, obok największej dla gimnazjum niedogod-
ności i krzywdy musiałoby zrządzić niezliczoną dla samych Parafian Ewangelickich klęskę, niebędących 
w możności uskutecznić reparację i utrzymać tak wspaniałą budowlę [...]”. 

20 „Zwiastun Ewangeliczny”, 1865, loc. cit.,; W. Gastpary, op. cit., s. 259. Por. też E. H. Busch, op.cit., 
s. 251, 253 i nn. J. Kowejsza, J. Łukasiewicz, Powiat Ostrów Mazowiecka w latach 1867-1914, [w:] 
Ostrów Mazowiecka. Z dziejów miasta i powiatu, praca zbiorowa pod redakcją St. Russockiego, War-
szawa 1975, s. 164. Funkcjonowanie parafii w Paproci Dużej nie wzbudziło większego zainteresowania 
autorów tego opracowania. 

21 AGAD, CWW, sygn. 1361, s. 200-201.  

22 Ibidem, s. 481. Tydelski był zarazem administratorem filiału w Szczuczynie. Por. E. Kneiffel, Die 
evangelisch-augsburgischen Gemeinden in Polen 1555-1939, Műnchen 1971, s. 206: „Die Grűndung der 
Gemeinde und die Anstellung des ersten ortsansässigen Predigers fällt erst in das Jahr 1843” (dalej:  
E. Kneiffel, Die evangelisch-augsburgischen...). Inaczej jednak „Rocznik Ewangelicki”, R. 1925, s. 152, 
który podaje bez wskazania źródła rok 1820. 
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Łowiczu, Sierpcu, Bełchatowie, Nieszawie, Pilicy, Wiżajnach, Radzyminie, Szakach, 
Turku, Kleszczowie, Pułtusku23. 

W 1852 r. gmina ewangelicko–augsburska ponownie wystąpiła do władz z żąda-
niem wyasygnowania odpowiednich funduszów na wystawienie świątyni mogącej 
pomieścić 400 osób lub oddanie luteranom zniszczonego i grożącego zawaleniem się 
kościoła pojezuickiego. W lutym 1853 r. Rada Administracyjna Królestwa Polskiego 
zezwoliła na przekazanie świątyni ewangelikom, którzy korzystając ze wsparcia m.in. 
Konsystorza Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie, cesarzowej Alek-
sandry Fiodorownej24, kosztem 4600 rubli szybko ją wyremontowali. Odbudową ko-
ścioła kierował pastor Knod Juliusz Mrongovius. Uroczyste poświęcenie nowej świą-
tyni odbyło się 21 października 1855 r. (według innych źródeł 31 października 1854 r.) 
w obecności superintendenta generalnego ks. Ludwiga, ks. Bergmana, superintendenta 
z Mariampola i pastorów Mrongoviusa, Hewelke z Pułtuska, Rosenberga z Przasnysza 
i Kuntzela z Białegostoku25. 

Przejęcie przez luteranów – jak w Łomży – świątyni katolickiej nie należało do 
przypadków odosobnionych. Dość wspomnieć przykład pułtuskiego kościoła Panny 
Marii, który po wielu latach starań został przekazany lokalnej wspólnocie ewangelic-
kiej w 1862 r.26. Podobne zabiegi, lecz bez powodzenia, czynili także protestanci prza-
snyscy27. 

Kwestia własności świątyni pojezuickiej w Łomży, a ściśle rzecz ujmując żądania 
jej zwrotu, co pewien czas wracały na forum publiczne, stając się przedmiotem gorą-

__________ 

 

23 W. Gastpary, op. cit., s. 254-263; E. Kneiffel, Die evengelisch-augsburgischen..., op. cit., wg parafii; 
T. Stegner, Miejsce zborów..., op. cit., s. 52; E. Alabrudzińska, Kościoły ewngelickie na kresach wschod-
nich II Rzeczypospolitej, Toruń 1999, s. 18; P. Fijałkowski, Ewangelicy na południowo-zachodnim Ma-
zowszu w XVIII-XIX w., „Przegląd Historyczny”, t. LXXXII, 1991, z. 1, s. 129-130.  

24 Była to kwota 400 rubli, E.H.Busch, op. cit., s. 251–252. Z kolei kwotą 500 rubli Aleksandra Fiodo-
rowna wsparła w 1844 r. filiał sejneński parafii suwalskiej, E. Kneifel, Die ewangelisch – augsburgi-
schen..., op. cit., s. 209. 

25 „Zwiastun Ewangeliczny” 1865, s.314. Por. AGAD,CWW, sygn.1363, s.30, 36, 47 – 67, 78 – 79; 
„Zwiastun Ewangeliczny” 1902, s.139; Cz. Brodzicki, D. Godlewska, op.cit., s. 222–223; J. Gwardiak, 
Wielkie lecz zapomniane zasługi. Pastor Kacper Mikulski (1840 – 1935), „Studia Łomżyńskie”, t. XI, 
2000, s.117. W opisie parafialnych nieruchomości z początku lat 40. XIX wieku o Łomży zanotowano m. 
in.: „[...] ani kościoła, ani domu modlitwy, ani też plebanii nie ma.”, gdy w Paproci Dużej – „[...] kościół 
murowany w stanie dobrym, nowy, podobnież plebania drewniana w dobrym stanie.”; por. AGAD, 
CWW, sygn. 1110, s. 447.  

26 J. Szczepański, op. cit., s. 116. 
27 R. Waleszczak, Mniejszości narodowe (wyznaniowe) w mieście powiatowym Królestwa Polskiego 

po powstaniu styczniowym. Przykład Przasnysza,: „Zeszyty Naukowe OTN”, t. XV, 2001, s. 37–38. Por. 
też T. Stegner, Miejsce zborów..., op. cit., s. 91; np. w Płocku miejscowi luteranie otrzymali na potrzeby 
parafii kościół dominikański wraz z klasztorem już w 1804 roku; K. Kłodowski, Imigracja luteran  
w okolice Płocka i jej wpływ na powstanie i rozwój terytorialny parafii ewangelicko – augsburskiej  
w Płocku, „Notatki Płockie”, 2001, 3/188, s. 13 
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cych polemik28. Tak było na przykład w końcu lat 60. XIX wieku, a także w okresie II 
Rzeczypospolitej. 

Pogłębiona analiza dokumentów odnoszących się do działalności również innych, 
niż łomżyńska, parafii, pozwala na zwrócenie uwagi na dążenia centralnej administracji 
Królestwa Polskiego do możliwie dużego zaangażowania lokalnych wspólnot luterań-
skich w proces tworzenia terenowych struktur Kościoła ewangelicko-augsburgskiego. 
Wsparcie ze strony rządu było skorelowane z materialną sytuacją parafian, którzy, jak 
tego dowodzono, powinni łożyć na utrzymanie organizacji parafialnej. W istocie rzeczy, 
tylko wyjątkowo trudna sytuacja ekonomiczna gminy, dodatkowo nierokująca poprawy 
w określonej perspektywie czasu, lub brak innych sensownych rozwiązań, skłaniał wła-
dze centralne do tak wymiernej pomocy jak w analizowanych wyżej przykładach. A i te 
decyzje, co warto raz jeszcze podkreślić, zapadały po wieloletnich zmaganiach z admini-
stracją szczebla powiatowego, wojewódzkiego i krajowego. 

W 1840 r. powstał filiał ewngelicko-augsburski w Szczuczynie29, który w 1843 r. 
podporządkowany został parafii łomżyńskiej – do tego czasu był administrowany 
przez pastora z Paproci Dużej, ks. Schlickiego. Miejscowi luteranie odbywali począt-
kowo nabożeństwa w przekazanym im decyzją namiestnika Królestwa w 1819 r. bu-
dynku magazynowym, który został przez nich sprzedany w 1826 r., a pozyskany kapi-
tał – 294 ruble – zabezpieczony hipoteką na dobrach ziemskich szczuczyńskich30. 
Opieka duszpasterska ze strony duchownych ewngelicko-augsburskich musiała jednak 
pozostawiać sporo do życzenia, skoro przez wiele lat część posług religijnych świad-
czona była przez księży katolickich, w ten sposób, że „[...] nawet za dusze zmarłych 
[...] odprawiano formalną mszę świętą z zwykłą wystawą Nabożeństwa, za opłatą 
uiszczoną”31. Próba zmiany tego stanu rzeczy podjęta w 1836 r. przez przybyłego do 
__________ 

 

28 A. Dobroński, Łomża w latach 1866 – 1918, Łomża – Białystok 1993, s. 136 (dalej: A. Dobroński, 
Łomża...,). 

29 AGAD, CWW, sygn. 1355, s. 120-130, „Wykaz miast, wsi i osad do gminy filialnej szczuczyńskiej 
należyć mających”, obejmował 128 miejscowości, z tym że w 66 z nich ewangelików w ogóle nie było. 
Gwoli prawdy należy wspomnieć, iż miejscowi luteranie jeszcze na początku lat 20. XIX wieku czynili 
starania o utworzenie samodzielnej parafii, odrzucając zarazem – oficjalnie ze względu na zbyt dużą 
odległość – koncepcję włączenia ich w skład zboru w Suwałkach. Projektowany wtedy zasięg parafii 
ograniczyć się miał do obszaru 14 parafii rzymsko-katolickich, w tym m.in.: Grajewa, Rydzewa, Rajgro-
du, Jedwabnego, Wizny, Radziłowa; ibidem, s. 29-32, kopia deklaracji ewangelików w sprawie urządze-
nia parafii szczuczyńskiej z 13 IV 1823 r. Por. też E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen..., op. cit., 
s. 207-208. Faktu powstania filiału w Szczuczynie nie odnotowywują opracowania dotyczące Szczuczy-
na; zob. tu I. Grochowska, Szczuczyn, dzieje miasta w okresie 1692-1914, [w:] Studia i materiały do 
dziejów powiatu grajewskiego, t. I, pr. zbiorowa pod red. M. Gnatowskiego i H. Majeckiego, Warszawa 
1975, s. 385-428; E. Kaczyńska, Powiat szczuczyński (1866-1914). Życie gospodarcze i społeczne, [w:] 
ibidem, op. cit., s.429-475.  

30 AGAD, CWW, s. 5, 7, 11-12 (pismo starszych wyznania ewangelickiego ze Szczuczyna do księcia 
namiestnika z 23 VII 1819 r.), 259-265. Por. jeszcze: ibidem, Rada Administracyjna Królestwa Polskiego, 
sygn. 1977, t. 7/207; Archiwum Państwowe w Suwałkach, Oddział w Ełku, Zarząd Powiatowy Szczu-
czyński 1867-1917, sygn. 189, „Spis ludności powiatu Szczuczyn z podziałem na wyznania, zobowiąza-
nej do złożenia przysięgi na wierność tronowi”.  

31 AGAD, CWW, s. 64-65. 
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Szczuczyna ks. Żukowskiego, zakończyła się niepowodzeniem, gdyż interweniujący  
w tej sprawie luteranie znaleźli poparcie Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych oraz 
biskupa sufragana diecezji augustowskiej.  

Niemal do końca lat 50. funkcję domu modlitwy pełniły sale szpitala Św. Stani-
sława w kościele stanowiącym niegdyś własność księży Pijarów. Wreszcie w 1857 r. 
miejscowy zbór zdobył się na wysiłek i zakupił od dziedzica Szczuczyna Ignacego 
Kisielnickiego za 161 rubli dom z placem przy ulicy Nowe Miasto32. Nie była to jed-
nak oszałamiająca transakcja – budynek był w złym stanie technicznym i już nieba-
wem konieczne okazało się przeprowadzenie jego gruntownego remontu.  

Początkowo parafia łomżyńska funkcjonowała w granicach superintendentury 
(diecezji) płockiej, a od końca lat 40. XIX wieku – augustowskiej. W 1847 r. w jej 
skład, poza zborem łomżyńskim, wchodziły jeszcze następujące parafie i filiały: Wił-
kowyszki, Sereje, Godlewo, Sejny, Władysławów, Suwałki, Kalwaria, Augustów, 
Wiżajny, Wisztyniec, Szaki, Sudargi, Szczuczyn, Preny33. W 1867 r. parafia łomżyń-
ska obejmowała obszar powiatów – łomżyńskiego i kolneńskiego (Łomża, Kolno, 
Nowogród, Jedwabne), Tykocin34 z powiatu mazowieckiego, tudzież filiał szczuczyń-
ski z południową częścią powiatu augustowskiego. Liczba wiernych wynosiła odpo-
wiednio: w parafii – 1310 osób, w filiale – 560, razem 1870 osób35. Według pastora 
Manitiusa tylko 100 spośród 500 rodzin należących do zboru, przyznawać się miało do 
narodowości niemieckiej – „reszta jest narodowości polskiej, po większej części wie-
śniacy Mazurzy”36. W Łomżyńskiem na przełomie XIX i XX wieku wyznawcy prote-
stantyzmu stanowili tylko 1,1 % ogółu mieszkańców. Spis z 1897 r. ujawnił też, że  
w guberni Niemcy stanowili 0,8 % ludności, gdy w miastach 0,5 %. Według statystyki 
kościelnej w 1901 r. w całej parafii, włącznie z filiałem szczuczyńskim, mieszkało 
tylko 235 rodzin i 912 ewangelików konfesji augsburskiej. Badania H. Wiercieńskiego 
wykazały, że w 1907 r. w całej guberni łomżyńskiej żyło 6674 luteranów, z tego  
w miastach – 738, w osadach – 680, na wsiach – 5256. Odsetek ten w poszczególnych 
powiatach był następujący: kolneński – 0,4 %, łomżyński – 1,0 % (największe skupi-
ska – Łomża - 1,4 %, gm. Drozdowo – 1,3 %, gm. Kupiski – 1,7 %, gm. Szumowo – 
8,2 %), makowski – 0,8 % (gm. Perzanowo – 6,7 %), wysokomazowiecki – 0,3 %, 
__________ 

 

32 Ibidem, s. 381-387.Zob. tu A. Czapska, Powstanie, rozwój urbanistyczny i zabytkowa architektura 
Szczuczyna od końca XVII do połowy XIX w., [w:] Studia i materiały do dziejów powiatu grajewskiego, t. 
I, op. cit., s. 382. 

33 Ibidem, sygn.1110, s. 705. 
34 Według informacji z 1811 r. luteranie z Tykocina, których miało być wtedy 55 rodzin, ze względu 

na brak własnego pastora i domu modlitwy udawali się w celu odbycia praktyk religijnych do Knyszyna, 
znajdującego się już w granicach Cesarstwa Rosyjskiego. Podobnie zresztą mieli postępować i luteranie  
z Wysokiego Mazowieckiego oraz Ciechanowca, co wzbudzało zaniepokojenie ówczesnych władz 
Księstwa Warszawskiego.; ibidem, sygn. 1356, s. 1-2, 6. 

35 E. H. Busch, op. cit., s. 249. 
36 „Zwiastun Ewangeliczny” 1865, loc. cit.; zob. E. H. Busch, op. cit., s. 249-250: „Von den 330 Fami-

lien der Parochie gehőren 60 der Polnischen und 270 der Deutschen Nationalität. Im Filial besteht die 
Gemeinde aus 30 Deutschen und 150 Polnischen Familien”.  
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ostrołęcki – 0,3 %, ostrowski – 3,5 % (gm. Długosiodło – 13,6 %, gm. Jasienica – 25,3 
%), szczuczyński – 0,4 %37.  

Odnotowany spadek liczebności wiernych w parafii dotyczył w analizowanym 
okresie wielu zborów ewangelicko-augsburskich z terenów Królestwa Polskiego. Duża 
ich część powodowana względami natury ekonomicznej, opuściła wtedy Kongresów-
kę, udając się do zachodnich guberni Cesarstwa Rosyjskiego, głównie na Wołyń. Są-
dzić wreszcie należy, że poza wskazaną przyczyną, do demograficznego kryzysu zboru 
łomżyńskiego mogły się przyczynić wyjazdy „za chlebem” do Ameryki oraz działal-
ność misyjna prowadzona wśród luteranów przez inne protestanckie związki wyzna-
niowe – głównie baptystów38. 

Pomimo przejęcia w latach 50. XIX wieku kościoła pojezuickiego miejscowa pa-
rafia jeszcze przez wiele lat borykała się z dużymi problemami lokalowymi. Zarówno 
pastor jak i kantor zmuszeni byli do wynajmowania mieszkań u łomżyńskich miesz-
czan. W 1845 r. zawarto np. umowę najmu lokalu mieszkalnego dla pastora z Ludwi-
kiem Działyńskim39. Sytuację tą postrzegano jako szczególnie niekorzystną, rzutującą 
na sposób widzenia tej wspólnoty luterańskiej, tak przez osoby postronne - innowier-
ców, jak też ewentualnych kandydatów zainteresowanych objęciem łomżyńskiego 
pastoratu. Wieloletni duszpasterz zboru, ks. Kacper Mikulski, zwykł był go określać 
jako „maleńki i ubożuchny”. Jeden z jego poprzedników, ks. Gustaw Wilhelm Müller, 
przymuszony niedostatkiem, udał się w styczniu 1846 roku do Warszawy, by tam na 
dworze namiestnika Królestwa Polskiego zabiegać o stałą pomoc finansową na opła-
cenie mieszkania, i co wydaje się dość znamienne, zapomogę na pokrycie kosztów 
powrotnej podróży do Łomży40. Perspektywa przeprowadzki z bogatej Łodzi do Łom-
__________ 

 

37 H. Wiercieński, Protestanci i Niemcy w Królestwie Polskim, „Ekonomista”, t. II, z. 3, 1908, s. 23, 28. 
Por. A. Dobroński, Infrastruktura społeczna i ekonomiczna guberni łomżynskiej i obwodu białostockiego 
(1866-1914), Białystok 1979, s. 128, 155; idem, Łomża..., op. cit., s. 119, 129, ewangelików 3,0 %, ale  
z wojskiem; W. Jemielity, Kościół ewangelicko-augsburski w Łomżyńskiem 1795-1940, [w:] Na przeło-
mie stuleci. Naród – Kościół – Państwo w XIX i XX wieku, pod red. M. Piotrowskiego, Lublin 1997, s. 
416-420 (dalej: W. Jemielity, Kościół...,); idem, Ośrodki religijne i ludność wyznania mojżeszowego we 
wschodnim rejonie Królestwa Polskiego, Łomża 2001, s. 86-88 (dalej: W. Jemielity, Ośrodki...,). Zob. też 
L. Rzeczniowski, Dawna i teraźniejsza Łomża, Warszawa 1861, s. 94-95; „Rocznik Ewangelicki”, R. 
1925, s. 152 podaje, że w 1913 r. liczba luteranów w tejże parafii zmalała do zaledwie 731 osób; E. Kne-
ifel, Die evangelisch-augsburgischen..., op. cit., s. 206, podaje z kolei, że było to 170 rodzin i 661 „dusz”. 

38 Infiltracja baptystów do wspólnot ewangelicko-augsburskich była istotnym problemem m.in. w pa-
rafii przasnyskiej. Jednym z głównych ośrodków baptyzmu na Północnym Mazowszu była wieś Czer-
wonka w powiecie makowskim; por. „Zwiastun Ewangeliczny”, 1905, s. 117 i n. Problemy podobnej 
natury dotyczyły też parafii pułtuskiej i filiału w Nasielsku, gdzie walkę z narastającymi wpływami bap-
tystów prowadził ks. Eugeniusz Biedermann, pastor pułtuski w latach 1866-1871. Działalność misjonarzy 
baptystycznych powodowała ferment także w zborach reformowanych; por. np. W. Kriegseisen, Zbór 
ewangelicko-reformowany w Zelowie w latach 1803-1939. Zarys dziejów, Warszawa 1994, s. 17. 

39 AGAD, CWW, sygn. 1361, s. 664. 
40 Ibidem, sygn. 1362, s. 54-57. W inny miejscu Müller pisał w uniesieniu: „Czyżby istotnie chrześci-

janie ewangelicy okręgu łomżyńskiego od Warszawy i Płocka 20 mil, od Suwałk 18 mil, a od Paproci 
nawet 8 do 16 mil oddaleni nie zasługiwali na tyle względów i litości, aby dla utrzymania im wiary 
ewangelickiej posada duchownego ewangelickiego dostatecznie uposażoną została, tak iżby X. Pastor 
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ży pchnęła przecież i ks. Manitiusa do napisania listu do księcia W. Czerkasskiego  
z Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, w którym zdezawuował swoją dotychcza-
sową współpracę z obozem niepodległościowym: „Skarżył się, że był prześladowany 
ze strony «partii rewolucyjnej» oraz przypominał, że w imieniu łódzkiej gminy ewan-
gelickiej podpisał wiernopoddańczy adres do cesarza”41. W rezultacie, dopiero w 1888 
r. został oddany do użytku dom murowany dla pastora i kantora, przy czym jego 
wzniesienie możliwe było dzięki wymiernemu wsparciu finansowemu ze strony za-
sobniejszych parafii ewangelickich, przede wszystkim warszawskiej, która przekazała 
na ten cel ponad 1000 rubli. Jeszcze jednak na początku XX stulecia inwestycja ta 
obciążała budżet gminy koniecznością spłacenia długu w wysokości 1300 rubli42. 

Gospodarka finansowa zboru prowadzona była na podstawie tzw. etatów docho-
dów i wydatków, które były opracowywane przez członków kolegiów parafialnych. 
Projekty te, nim zaczęły obowiązywać, podlegały zaopiniowaniu przez władze lokalne 
(naczelnik powiatu, komisja wojewódzka, rząd gubernialny), a następnie były zatwier-
dzane przez Konsystorz i Komisję Rządową Spraw Wewnętrznych i Duchownych. Od 
lat 70. XIX wieku etaty poszczególnych zborów przesyłane były do akceptacji, jak 
poprzednio, Konsystorzowi Ewangelicko-Augsburskiemu w Warszawie, a następnie 
do generał-gubernatora warszawskiego i Departamentu Spraw Duchownych i Obcych 
Wyznań Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Petersburgu. Wprowadzono również 
wymóg, by były one sporządzane w języku rosyjskim. 

Środki finansowe parafii pochodziły z ofiar, składek, opłat za posługi religijne 
oraz z państwowych dotacji. Po stronie rozchodów główne pozycje dotyczyły wydat-
ków o charakterze personalnym: na utrzymanie pastora, kantora, kościelnego, kalikan-
ta. W dalszej kolejności były opłaty za materiały kancelaryjne, wydatki nieprzewidzia-
ne, spłaty pożyczek oraz wpłaty na rzecz Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego. 
Projekt budżetu na 1839 r., przewidywał przychód i rozchód w wysokości 1425 zł, gdy 
np. w Suwałkach – 2400 zł, w Paproci Dużej – 2241 zł i 20 gr; w latach 1850-1853 
budżet parafii miał do dyspozycji zaledwie 453 ruble, z tego na pensję dla pastora za-
mierzano wydać 300 rubli, zaś dla kantora i zakrystiana 75 i 30 rubli. W 1901 r. na 
wskazane wyżej potrzeby zapreliminowano 460 rubli. Dopiero przed I wojną światową 
sytuacja finansowa zboru uległa pewnej poprawie. Projekt budżetu na lata 1912-1914 

                                                                                                                       
przy szczupłej pensji 300 rub. sr. nie mający prawie żadnych dochodów od parafian w ogólności bardzo 
biednych, mógł mieć przynajmniej pewne i przyzwoite mieszkanie. [...] Czyż z tylu tysięcy przeznaczonych 
rocznie na utrzymanie władz i duchownych ewangelickich w Królestwie Polskim nie dałoby się wynaleźć 
lub oszczędzić rocznie 120 rub. sr. potrzebnych na opłacenie lokalu dla Xa Pastora lub skompletowania 
pensji dla Xa Pastora i Kantora? Wszak inne niektóre parafie nie tylko tyle, ale nawet daleko więcej zasiłku 
ze strony Rządu mają, a pewnie uboższej nie znajdziesz w całym kraju”.; ibidem, sygn. 1361, s. 699-700, 
kopia pisma Müllera do Konsystorza Wyznań Ewangelickich, Łomża, 25 V/6 VI 1845 r.  

41 Cyt. za T. Stegner, Polacy ewangelicy w Królestwie Polskim w latach 1815-1914, [w:] Inteligencja 
polska XIX i XX wieku, Studia t. 6 pod red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1991, s. 137 (dalej: T. Ste-
gner, Polacy ewangelicy...,). 

42 „Zwiastun Ewangeliczny” 1902, s. 139. 
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zatwierdzony przez generał-gubernatora warszawskiego Skałona, wykazywał po stro-
nie dochodów i wydatków sumę 820 rubli i 74 kopiejek. Możliwe, że stało się tak 
dzięki podniesieniu wysokości składek płaconych przez parafian, które ustalono  
w wysokości 460 rubli43. Uposażenie pastora stanowiły również dochody „iura stolae”. 
Ich wysokość uzależniona była od stanu majątkowego wiernych, których, zgodnie  
z dekretem księcia Fryderyka Augusta z 23 lutego 1809 r., podzielono w tym celu na 
trzy klasy, odpowiednio przy tym różnicując tabelę opłat. I tak, np. pastor łomżyński  
w 1846 r. za udzielenie chrztu z wypisaniem aktu pobierał w poszczególnych grupach 
odpowiednio: w I – 45 kopiejek, w II – 22,5 kopiejki, w III – 15 kopiejek; od każdej 
zapowiedzi – w I – 22,5 kopiejki, w II – 15 kopiejek, w III – 7,5 kopiejki; „od ślubu  
z aktem cywilnym”: w I – 2 ruble i 67,5 kopiejki, w II – 1 rubel i 45 kopiejek, w III – 1 
rubel i 22,5 kopiejki; „od pogrzebu z mową prócz aktu zejścia”: w I – 2 ruble i 70 ko-
piejek, w II – 1 rubel i 50 kopiejek, w III – 90 kopiejek; „od kazania pogrzebowego”:  
w I – 5 rubli 40 kopiejek, w II – 3 ruble i 60 kopiejek, w III – 1 rubel i 80 kopiejek; „od 
metryki chrztu”;: w I – 30 kopiejek, w II – 15 kopiejek, w III – 10 kopiejek; „od metry-
ki ślubu”: w I – 45 kopiejek, w II – 30 kopiejek, w III – 15 kopiejek; „od metryki zej-
ścia”: w I – 30 kopiejek, w II – 15 kopiejek, w III – 6 kopiejek; „od konfirmacji dzie-
cięcia”: w I – 90 kopiejek, w II – 60 kopiejek, w III – 30 kopiejek44. 

Na przełomie XIX i XX wieku do parafii łomżyńskiej należał w dalszym ciągu 
cały powiat łomżyński, filiał w Szczuczynie oraz ośrodki miejskie: Grajewo, Kolno, 
Stawiski, Jedwabne, Nowogród, Tykocin, Ostrołęka. Pod względem administracyjnym 
zbór ten wchodził w skład superintendentury augustowskiej; stan taki utrzymywał się 
do końca I wojny światowej. 

Zgodnie z regulacjami prawnymi carskiego dekretu z 1849 r. parafia była sforma-
lizowaną strukturą organizacyjną, skupiającą miejscowych luteranów. W myśl § 184 
powołanej wyżej ustawy jej głównym organem było ogólne zgromadzenie, które zbie-
rało się raz na trzy lata. Zarząd majątkiem zboru należał do kompetencji kolegium 
kościelnego (filiał w Szczuczynie posiadał odrębne kolegium). Z urzędu w pracach 
kolegium uczestniczył pastor45. Pozostali jego członkowie to z reguły najbogatsi i naj-
bardziej znani parafianie. Piastowanie tych – prestiżowych społecznie – funkcji nobili-
towało w oczach współwyznawców, ale i zobowiązywało do proporcjonalnie więk-

__________ 

 

43 AGAD, CWW, sygn. 1362, s. 389-392, 429-432; tamże, sygn. 1363, s. 22-25; Archiwum Państwo-
we w Łomży, Zarząd Powiatowy Łomżyński, sygn. 2537, k. 3-3 v; ibidem, sygn. 1555, passim. Wyso-
kość składki od jednego zborownika była zróżnicowana i wahała się od kilkudziesięciu kopiejek do 
ponad rubla. We wrześniu 1870 r. wicegubernator łomżyński w piśmie skierowanym do naczelnika 
powiatu łomżyńskiego zobowiązał go do podjęcia działań celem wyegzekwowania zaległych składek od 
parafian na rzecz kasy kościelnej gminy ewangelicko-augsburskiej w Łomży. Por. też „Zwiastun Ewan-
geliczny”, 1902, s. 139. 

44 AGAD, CWW, sygn.1362, s. 73 – 76, „Taxa Opłat Jura stolae zwanych dla Xa Pastora Parafii 
Ewangelickiej w Łomży”. 

45 J. Glass, Stan prawny Kościołów Ewangelickich w b. Królestwie Polskim i na kresach wschodnich, 
„Rocznik Ewangelicki”, R. 1925, s. 264. 
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szych świadczeń na rzecz zboru. Członkami kolegium łomżyńskiego byli w opisywa-
nym okresie m.in.: Jan Hausbrandt, Wolf, Terel, Kacper Semadeni, zaś w Szczuczynie: 
Wilhelm Braun burmistrz miasta, Adolf Rogala, Andrzej Neuman, Juliusz Wolff, Ka-
rol Rort, Wilhelm Garlicki, Juliusz Achenbach – burmistrz Radziłowa. 

Kacper Semadeni, z zawodu cukiernik, przez współwyznawców dobrotliwie na-
zwany „Ojczulkiem”, w dowód zasług na rzecz gminy doczekał się po śmierci szcze-
gólnego uhonorowania – jego portret został umieszczony w kościele parafialnym na-
przeciwko ambony46. Zapewne znaczącą rolę w życiu zboru odgrywali i wysokiej 
rangi urzędnicy miejscowych urzędów wyznania luterańskiego, wśród których odno-
tować należy m.in.: barona Rudolfa von Buxhoevedena, wicegubernatora łomżyńskie-
go w latach 1876-1883 i Reinholda von Essena, gubernatora łomżyńskiego w latach 
1883-189547. 

Pastor parafii wybierany był przez wiernych; procedura wyboru – ściśle określona 
przepisami ustawy z 1849 r. – przewidywała w ich trakcie obecność superintendenta 
albo członka Konsystorza Ewangelicko–Augsburskiego. Kandydat na pastora powi-
nien „być uznanym za godnego takowego urzędu, nie tylko pod względem zdolności  
i wiadomości, lecz i pod względem nieskazitelności moralnej i przejęcia się duchem 
chrześcijańskim”48. Co ważne jeszcze, od początku lat 30. XIX wieku obowiązki 
duszpasterskie w zborach luterańskich w Królestwie Polskim mogli pełnić tylko ab-
solwenci fakultetu teologii ewangelickiej uniwersytetu w Dorpacie49. 

Wybór dokonany przez członków zboru wymagał zatwierdzenia przez Konsy-
storz. Wprowadzał w obowiązki pastora (ordynowanie i instalacja) superintendent 
właściwej terytorialnie diecezji. Pastor – elekt obowiązany był ponadto przyjąć do 
wiadomości i stosować wiele szczegółowych zaleceń przygotowanych przez Konsy-
storz i kolegium parafialne w postaci tzw. wokacji i instrukcji50. 

__________ 

 

46 Por. „Zwiastun Ewangeliczny” 1929, s. 186: „[...] na główną wdzięczność swych współwyznawców 
zasłużył najstarszy członek tegoż dozoru, mąż odznaczający się szczególną dobrocią serca, łagodnością, 
skromnością i ujmującą nieudaną prostotą, były obywatel miasta Łomży śp. Kacper Semadeni, który radą 
i czynem, bez chełpliwości i próżności, z czystej miłości chrześcijańskiej był duszą wszystkiego, cokol-
wiek dla dobra zboru i na chwałę Boga przedsięwzięto, nie szczędząc własnych funduszów, niósł pomoc  
i pociechę temu zborowi”.  

47 Ł. Chimiak, Gubernatorzy rosyjscy w Królestwie Polskim 1863-1915. Szkic do portretu zbiorowego, 
Wrocław 1999, s. 313-314. 

48„ Dziennik Praw Królestwa Polskiego” (dalej: DzPKP), t. 42, Warszawa 1849, s. 25 – 26.  
49 T. Stegner, Pastorzy ewangeliccy..., op. cit., s. 112 – 113, W sprawie kształcenia uniwersyteckiego 

kandydatów na pastorów patrz też: ibidem, Pastorzy Królestwa Polskiego na studiach teologicznych  
w Dorpacie w XIX wieku, „ Studia i Materiały Wydawnictwa Naukowego Semper, z. 1, Warszawa 1993; 
tenże Teologia protestancka, [ w:] Uniwersytet w Tartu a Polacy. Rola dorpatczyków w polskiej nauce, 
kulturze i polityce XIX i XX wieku, pod red. S.G. Isakowa i J. Lewandowskiego, Lublin 1999, s. 155 – 
174. 

50 Por. tu AGAD, CWW, sygn. 1362, s. 83 – 85, protokół wyborów na pastora parafii łomżyńskiej, 
sporządzony w Łomży, dnia 17/29 czerwca 1846 r. przez pastora Schlicke; ibidem, sygn. 1208, s. 87– 88, 
100–102, 174–177. A. Koseski,, J. Szczepański, Pułtusk w XIX – XX wieku. Materiały źródłowe 1795 – 
1956, Pułtusk 2003, s. 89.  
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Obowiązki pastora w zborze były różnorodne i ogniskowały się wokół kwestii 
posługi duszpasterskiej, opieki nad szkołami wyznaniowymi, nauki religii w gimna-
zjum, kontroli nad działalnością charytatywną, prowadzenia akt stanu cywilnego oraz 
gospodarowania razem z kolegium majątkiem kościelnym51. 

Wymaga też podkreślenia istotna rola kolegium parafialnego przy doborze naj-
bliższych współpracowników pastora, tj. „officjalistów”, do których zaliczano np. 
organistę, kantora, zakrystiana i „sług kościelnych” – grabarza, kalikanta i posługacza. 
Cytowana uprzednio ustawa stanowiła jednoznacznie w § 92, że: „Kollegium Kościel-
ne wybiera większością głosów osoby dostatecznie usposobione do sprawowania wy-
mienionych [...] posad”52. 

Władze kościelne przywiązywały szczególną wagę do powoływania odpowied-
nich osób na stanowiska kantorów. Jednym z kryteriów były kwalifikacje pedagogicz-
ne określone przepisami „Ustawy szkolnej dla nauczycieli parafialnych”. Jednak rola 
kantora nie ograniczała się li tylko do nauczania dzieci i przygotowania ich do konfir-
macji. W zastępstwie pastora chrzcił on dzieci, odprawiał tzw. czytane nabożeństwa,  
a także grzebał zmarłych. W Łomży, w XIX wieku, funkcje kantorów pełnili m.in. 
Krzysztof Zinder (zm. w 1849 r.) oraz Ferdynand Gundlach53. Na przełomie XIX i XX 
wieku na obszarze parafii funkcjonowały 3 kantoraty: w Łomży, Szczuczynie i Graje-
wie. Kantorat w Jedwabnem przestał już w tym czasie istnieć, gdyż miejscowi lutera-
nie nie mogli udźwignąć związanych z jego działalnością ciężarów finansowych. 

W systemie zarządzania parafią pewna rolę odgrywały również dozory cmenta-
rzy, odpowiedzialne, jak sama nazwa wskazuje, za należyty porządek na ich terenie.  
O ile można to stwierdzić, w granicach parafii było 6 cmentarzy, z tego 2 w filiale 
szczuczyńskim54. 

Zbór luterański pełnił funkcję organy założycielskiego dla instytucji charytatyw-
nych oraz oświatowych. Szkoła utrzymywana była ze składek wiernych, których re-
prezentanci należeli do „dozoru szkolnego”, nadzorującego jej działalność. Sądząc  
z zapisów archiwalnych, pierwsza szkoła ewangelicka powstała w Łomży już w 1812 
r.55 W 1867 r. w całej parafii, łącznie z filiałem szczuczyńskim, działały 3 szkoły,  
a mianowicie: w Łomży, Jedwabnem i Szczuczynie. W szkole łomżyńskiej, gdzie 
zajęcia prowadził miejscowy kantor, naukę pobierało 12 chłopców i 9 dziewcząt. Pen-
sja nauczyciela wynosiła 120 rubli, korzystał on również z mieszkania przydzielonego 

__________ 

 

51AGAD, CWW, sygn.1310, s. 81.  
52 DzPKP, t. 42, s. 97. 
53 AGAD, CWW, sygn. 1111, s. 88; synem F. Gundlacha był Robert Gregor Gundlach, urodzony  

w Łomży 17 X 1871 r., pastor w Przasnyszu (1898-1900), Rypinie (1900-1916), od 1916 do 1934 r.  
w Płocku. Jego żona Zofia była córką pastora K. Mikulskiego; „Głos Ewangelicki”, 1934, nr 41, s. 5;  
E. Kneifel, Die Pastoren der Evangelisch-Augsburgischen Kirche in Polen. Ein biographisches Pfar-
rerbuch mit einem Angang, Ansbach 1967, s. 97. 

54 „Rocznik Ewangelicki”, R. 1925, s. 152-153. 
55 AGAD, Komisja Rządowa Przychodów i Skarbu, sygn. 291, k. 1, cyt. za J. Gwardiak, op. cit.,  

s. 117; por. AGAD, CWW, sygn. 1362, s. 282-284. 
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przez parafię. W Jedwabnem uczyło się 26 dzieci, w tym 20 chłopców i 6 dziewcząt,  
a więc więcej niż w Łomży, jednak wynagrodzenie kantora zamykało się w kwocie 80 
rubli. Dość osobliwie natomiast przedstawiała się kwestia funkcjonowania „szkoły”  
w Szczuczynie, w której „nauki moralne i praktyczne” pobierało tylko 4 uczniów,  
a pensja nauczyciela wynosiła rocznie 50 rubli56. W sąsiednich parafiach sytuacja była 
lepsza, choć i tam kryzys wywołany m.in. zmieniającymi się przepisami administra-
cyjnymi, „gorączką wołyńską” powodował z biegiem lat zauważalny spadek stosow-
nych wskaźników. Dość powiedzieć, że w całej guberni w 1876 r. było 12 szkół kanto-
rackich, w 1880 – 9, a w 1907 tylko 257. 

Jednak w parafii łomżyńskiej na przełomie stuleci nie było już nawet jednej szko-
ły wyznaniowej ewangelickiej. Z widoczną troska pisał o tym pastor Mikulski: „[...] 
szkoła gruntuje ducha ewangelickiego w młodzieży i staje się siłą życiodajną dla całe-
go zboru [...] dzieci uczęszczające do szkół katolickich, wchłaniają w siebie jak miękki 
wosk zasady sprzeczne z Ewangelią i powoli giną dla zboru”. W tej sytuacji szczegól-
nego znaczenia nabierała edukacja domowa dzieci: „[…] sami je wyuczają czytać 
przynajmniej, gdyż uważają to za święty obowiązek, żeby [...] uczyły się z książki 
katechizmu, historii biblijnych i śpiewały ze śpiewnika nabożne pieśni”58. W stolicy 
guberni młodzież wyznania luterańskiego pobierała naukę w szkołach powszechnych, 
gimnazjach – męskim i żeńskim, także Szkole Handlowej, gdzie wykładali nauczyciele 
ewangelicy, np.: Romuald Grynager, Albina Miller, Emilia Dykman, Rejnhold Brej-
ksz, Jakub Miller, Paweł Rejchwald, Helena Pfaf, Jan August Toks, Alfred Rejmond, 
Ernest Turau, Michał Berger, Dominik Bartoszewski, Teodor Winkler, Oskar Enkert59. 
Prowadzenie zajęć z religii należało do obowiązków pastora miejscowego zboru.  

Ważną rolę w podtrzymywaniu wyznaniowej tożsamości luteranów odgrywały 
obchody różnych świąt. Stanowiły one doskonałą okazję do odnowienia między para-
fianami więzi natury konfesyjnej i osobistej. Szczególnie uroczyście obchodzono 
Święto Reformacji (31 X), podobnie akty poświęcenia kościoła i domów modlitwy, 
konfirmacji, wprowadzenia na urząd nowego pastora. Uroczystą oprawę otrzymywały 
jubileusze pracy duszpasterskiej oraz urodziny wieloletniego pastora zboru łomżyń-
skiego, Kacpra Mikulskiego. Gromadziły one, szczególnie w okresie II Rzeczypospoli-
tej, rzesze wiernych, luterańskich duchownych oraz przedstawicieli lokalnych władz 
państwowych60. 

__________ 

 

56 E. H. Busch, op. cit., loc. cit. Szkoła w Jedwabnem funkcjonowała do 1881 r. W latach 1872-1881 
uczyli w niej Walenty Chrzaniecki, Anna Detłowa, Rudolf Koch, Adolf Drews, Gotlieb Geintel, Karol 
von Kaden, Edward Trinks, Włodzimierz Woroncow; por. W. Jemielity, Szkolnictwo w guberni łomżyn-
skiej, Warszawa 1994, s. 52 (dalej: W. Jemielity, Szkolnictwo...,). W równie rozległej parafii przasnyskiej 
w 1867 r. było 13 szkół, w których naukę pobierało 376 dzieci; E. H. Busch, op. cit., loc. cit. 

57 W Jemielity, Szkolnictwo..., op. cit. s. 113, tabela 23. 
58 „Zwiastun Ewangeliczny” 1902, loc., cit. 
59 W. Jemielity, Szkolnictwo..., op. cit., s. 126, 127, 128, 130, 132, 136, 137. 
60 „Zwiastun Ewangeliczny” 1924, s. 14-15, dotyczy obchodów 84. rocznicy urodzin Mikulskiego; 

„Głos Ewangelicki”, nr 14, 1931, s. 4-5 – 50-lecie kapłaństwa: „Dnia 27 (kwietnia – RW) w piątek odby-
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Dobitnym dowodem poczucia przynależności wielu członków zboru do wspólno-
ty ewangelickiej była aktywna postawa w istotnych dla niej kwestiach: świadczyły  
o tym np. składane ofiary oraz pomoc przy pracach remontowo-budowlanych. 

Rozległość terytorialna parafii, wyspowy charakter ewangelickiego osadnictwa, 
stanowiły istotne przeszkody w rozwijaniu pracy duszpasterskiej. Ksiądz Mikulski 
akcentował nieomal misjonarski charakter swojego posługiwania. Czy mogło być 
jednak inaczej, skoro do Ostrołęki zjeżdżał pastor trzy razy, do Jedwabnego trzy razy, 
zaś do Kolna, Szczuczyna oraz Grajewa po cztery razy do roku? „Aby zaś Łomża nie 
cierpiała z powodu braku nabożeństw – pisał Mikulski – korzysta pastor ze świąt kato-
lickich w swoich objazdach, gdyż ewangelicy, rozrzuceni po wioskach, dla miłej zgo-
dy nie zajmują się pracą w święta katolickie”61.  

Wymaga jednak podkreślenia, że brak stałego kontaktu z pasterzem parafii nie 
oznaczał zupełnego uwiądu życia religijnego. Podczas długich okresów nieobecności 
pastora znaczną część przypisanych jego stanowisku obowiązków przejmował miej-
scowy kantor, gdy go nie było, obowiązki te – jak w Jedwabnem – wypełniał jeden  
z członków dozoru cmentarza, który „prowadził nabożeństwa i czytał kazania”. W 
Grajewie, gdzie wierni gromadzili się na coniedzielne nabożeństwa w domu modlitwy, 
utrzymanie kantora współfinansował Konsystorz Ewangelicko-Augsburski w War-
szawie. Przy stosunkowo niskiej intensywności opieki duszpasterskiej, szczególnie  
w miejscowościach peryferyjnych parafii, z dużym natężeniem kolportowano książki  
i wydawnictwa religijne. W zborze łomżyńskim na początku XX wieku „Zwiastun 
Ewangeliczny” miał 50 prenumeratorów, czytelników zapewne więcej. Powodzeniem 
cieszyły się kalendarze, śpiewniki i katechizmy „do konfirmacyjnej nauki niezbędne”. 
Trudno przecenić rolę, jaką w utrzymaniu wyznaniowej tożsamości miejscowych 
luteranów odgrywał kontakt z literaturą religijną. Rozumiał to dobrze pastor Mikulski, 
który twierdził, że: „Takie systematyczne zaspokajanie potrzeb religijnych i umysło-
wych zborowników jest jedynym środkiem do podtrzymania owego silnego ducha 
wiary ewangelicznej, nie dającego się zwyciężyć żadnemi zewnętrznemi pokuszeniami 
[...]”62. 

Istotnym wskaźnikiem intensywności życia religijnego parafian było ich uczest-
nictwo w komunii świętej. Liczba komunikantów w parafii łomżyńskiej stale utrzy-
mywała się na wysokim poziomie. W 1867 r. wynosiła ona 1574 osoby, czyli aż 84,2 
% ogółu parafian, w 1901 r. przystąpiło do komunii 1411 osób (przy ogółem 912 

                                                                                                                       
ło się w kościele ewangelickim w Łomży uroczyste z tego powodu nabożeństwo [...] Obecni byli przed-
stawiciele władz miejscowych. Nabożeństwo odprawił i przemówił od ołtarza do Jubilata ks. Zirkwitz  
z Białegostoku, poczem pan Starosta w zastępstwie p. Wojewody po kilku słowach serdecznych uznania 
dla zasług ks. Mikulskiego, udekorował go Złotym Krzyżem Zasługi”. 

61 „Zwiastun Ewangeliczny 1902, s. 138; por. ibidem, 1865, s. 314: „Pastor zjeżdża dla odprawienia 
nabożeństwa i udzielenia komunii 6 razy rocznie do Szczuczyna i po dwa razy do Grajewa, Kolna, Sta-
wisk, Jedwabnego, Nowogrodu i Tykocina, na których to miejscach nabożeństwa prawie wyłącznie tylko 
w języku polskim się odbywają [...]”. 

62 „Zwiastun Ewangeliczny” 1902, loc. cit. 
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członkach zboru), a w 1913 r. – 798. Dopiero w okresie międzywojennym (1923) 
wskaźnik ten obniżył się nadal jednak (431 komunikantów, tj. 68 %) stawiał on zbór 
łomżyński, obok parafii w Suwałkach i Wiżajnach, w ścisłej czołówce luterańskich 
wspólnot wyznaniowych na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej63.  

Parametry te, wystawiały dobre świadectwo większości pracujących w Łomży 
pastorów oraz podejmowanym przez nich działaniom, służącym rozbudzeniu życia 
religijnego wśród wiernych. Rzecz prosta, pewien wpływ na taki stan rzeczy miała  
i ogólna sytuacja Kościoła ewngelicko-augsburskiego, funkcjonującego w realiach 
właściwych dla kościoła diaspory ze wszelkimi tego faktu konsekwencjami.  

Współczesna publicystyka główne zagrożenie dla luteranizmu upatrywała w dzia-
łalności Kościoła katolickiego. Ksiądz Mikulski – nie bez satysfakcji, ale i z dozą 
uszczypliwości – deklarował na łamach „Zwiastuna Ewangelicznego” w 1902 r., że 
„[...] odstępstwo od wyznania jest w tych stronach rzadkością – i że – zeszłego roku 
pobożne siostry miłosierdzia nawróciły w miejskim szpitalu przy skonaniu – czy może 
już po śmierci, niewiadomo ! – dwoje ludzi na wiarę rzymską. Zdrowych, żywych nie 
tak łatwo nawrócić, bo ci się gorliwie bronią Słowem Bożem”. Również badania ks. 
W. Jemielitego zdają się sugerować ograniczony zasięg tego zjawiska w Łomżyń-
skiem64. Chyba jednak większym problemem byli reprezentanci różnych sekt prote-
stanckich, głównie menonitów i baptystów. Dość przecież powiedzieć, że działalność 
tych ostatnich (na Północnym Mazowszu ośrodki m.in. w Sierpcu, Płocku, Czerwonce, 
Kicinie, Ojrzeniu) w sposób szczególny zaciążyć miała na sytuacji wspólnot ewange-
licko-augsburskich w Przasnyszu i Pułtusku. 

Mazurzy stanowiący zdecydowaną większość wśród członków łomżyńskiego 
zboru luterańskiego, charakteryzowali się zachowaniem wielu zwyczajów, które od-
różniały ich od współwyznawców innych narodowości (Niemców i Rosjan). Elementy 
prywatnej pobożności przejawiały się np. w używaniu przy powitaniu „pochwalenia 
Pana Jezusa”, „żegnaniu się przy modlitwie znakiem krzyża”, pilnym słuchaniu „Sło-
wa Bożego”. Był to lud skory do religijnych uniesień i egzaltacji, na ogół jednak bez 
szemrania i najmniejszego sprzeciwu ulegający woli kierownika duchowego parafii.  

Duchowni odgrywali istotną rolę w życiu zboru. Wysoki cenzus wykształcenia (w 
większości absolwenci teologii ewangelickiej uniwersytetu w Dorpacie, ale i w Berli-
nie, Warszawie oraz Strasburgu), odpowiedni poziom etyczny, czyniły z łomżyńskich 
pastorów rzeczywistych członków lokalnej elity intelektualnej. Nie do przecenienia 
była też ich rola w utrzymaniu wewnętrznej spoistości gminy i przeciwdziałanie ten-
dencjom dezintegracyjnym. Dość wskazać tu na przykład parafii w Przasnyszu, gdzie 

__________ 

 

63 E. H. Busch, op. cit, loc. cit.; „Zwiastun Ewangeliczny” 1902, loc. cit.; „Rocznik Ewangelicki”, R. 
1925, loc. cit. Tytułem porównania wskaźniki te w okolicznych parafiach ewangelicko-augsburskich były 
następujące: Suwałki, 1913 r. – 3068 komunikantów, 2740 parafian; 1923 r. – 2814 przy 2794 członkach 
zboru; Paproć Duża, 1913 r. - 42 %; 1923 r. – 40 %; Pułtusk, 1913 r. – 34,1 %; 1923 r. – 31 %. Por. E. 
Alabrudzińska, op. cit., s. 66, która podaje, że badany wskaźnik np. dla Wołynia wynosił około 20 %.  

64 W. Jemielity, Kościół..., op. cit., s. 421-422. 
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brak stałego pastora w latach 80. i 90. XIX wieku, stał się jedną z zasadniczych prze-
słanek jej głębokiego kryzysu. O podobnych zagrożeniach dla funkcjonowania parafii 
w Paproci Dużej pisał w swoich wspomnieniach ks. Kacper Mikulski65.  

W istocie rola pastora bardziej chyba przypominała pozycję rabina wśród wy-
znawców mojżeszowych niż proboszcza wśród katolików. Obraz uczonego w Piśmie, 
a przy tym gorliwego duszpasterza i dobrego gospodarza był tym, który najlepiej do-
cierał do świadomości wiernych. 

Zdarzały się jednak i bolesne rozczarowania, które kładły się cieniem na stosunki 
wewnątrz parafii. W 1846 r. pastor łomżyński, ks. Gustaw Müller, został usunięty  
z urzędu pod zarzutem przyjmowania w domu faktorów i „kobiet nierządnych”. Na nic 
przecież zdały się jego tłumaczenia, „że tylko za pomocą kija od ich natręctwa uwolnić 
się może”. Konsystorz okazał się nieubłagany i swojej decyzji nie zmienił66. Z kolei  
w 1936 r. doszło do otwartego konfliktu ks. Henryka Zalewskiego z kolegium para-
fialnym, któremu zarzucano popełnienie finansowych nadużyć na szkodę parafii, na 
niebagatelną podówczas kwotę - 3162 zł67. Konsystorz w Warszawie zmuszony był  
w czerwcu 1936 r. zawiesić w urzędowaniu pastora Zalewskiego, a tymczasowy za-
rząd powierzyć administratorowi parafii w Radzyminie, ks. Stefanowi Gumpertowi. 
Obwiniony podkreślał w swojej obronie brak starań ze strony kolegium o odpowiednie 
finanse dla pastora: „Kolegium kościelne nigdy o mnie się nie troszczyło ani o pensję 
dla mnie.”. Ostatecznie, we wrześniu 1936 r., za wstawiennictwem biskupa J. Bursche, 
ks. Zalewski został przeniesiony do Mościc68. 

__________ 

 

65 Por. „Poseł Ewangelicki” 1922, nr 18, „Wspomnienia księdza Kaspra Mikulskiego w Łomży, byłe-
go członka zakonu Bernardynów”. Cykl wspomnień pastora Mikulskiego został opublikowany na łamach 
powołanego wyżej czasopisma w 11 częściach, w numerach od 10 do 20.  

66 AGAD, CWW, sygn. 1362, s. 11-15, Konsystorz Wyznań Ewangelickich w Królestwie Polskim do 
Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych z 21 XII 1846 r., gdzie odnotowano: „ [...] 
zważywszy, że X. Müller, po nabyciu przeto nieomylnego przekonania, iż duchowny zostający pod 
zarzutami dobrej sławie jego szkodzącymi i nie mogąc się w zupełności się od nich oczyścić, w urzędo-
waniu pozostać nie może, nie unikał wszakże takich okoliczności, które na nowo szkodliwą opinię o nim 
upowszechniły i naraził się powtórnie na tak uwłaczające stanowi duchownemu zarzuty, które nie uszły 
bacznego oka władz krajowych [...] zważywszy w końcu, że Komisja Rządowa z powodu wyżej ozna-
czonego wokację X. Müllera nie potwierdziła, z tych przeto powodów Konsystorz postanowił X. Müllera 
od wykonywania obowiązków [...] usunąć. Przy tem Konsystorz ma honor nadmienić, iż przedstawiając 
Komisji Rządowej do zatwierdzenia wydaną wokację dla X. Müllera do Łomży, nie miała żadnej wia-
domości, jakoby tam (tj. we Włocławku – RW) źle się prowadził, zwłaszcza że prowadzenie się jego 
niemoralne później się dopiero, to jest po podaniu wokacji jego na pastora do Łomży, na jaw występować 
zaczęło”. Por. T. Stegner, Pastorzy ewangeliccy..., s. 117-118.  

67 AGAD, Konsystorz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie (dalej: KEA), sygn. 362, akta parafii 
Łomża 1935-1936; pisma: odlewni dzwonów i metali „Karol Schwabe” z Białej z 15 II 1935 r. – brak 
zapłaty za dostarczone 3 dzwony do kościoła za kwotę 457 dolarów USA, Konsystorza Ewangelicko-
Augsburskiego z 1 VIII 1936 r. w sprawie przejęcia kasy parafialnej i stwierdzonych w niej niedoborów 
oraz protokół posiedzenia kolegium kościelnego z 8 VIII 1936 r. (odpis). 

68 Ibidem. W liście tegoż do biskupa J. Bursche z 27 IX1936 r. czytamy m.in.: „Dziś przybyłem do 
Mościc i wprost z pociągu wstąpiłem do kościoła, aby służyć Słowem Bożym. Dzięki serdeczne złoży-
łem Przedwiecznemu, że mnie w końcu wywiódł „z ziemi niewoli”, co bowiem przeżyłem w Łomży On 
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Ocenie wiernych podlegały nie tylko styl i sposób kierowania parafią przez pasto-
ra, ale także – by posłużyć się ówczesną terminologią – „poziom umoralnienia” oraz 
obraz życia rodzinnego. Zgodnie z obowiązującymi zasadami moralności protestanc-
kiej rodzina pastora powinna stanowić wzór cnót chrześcijańskich, wskazywać wła-
ściwe formy codziennych zachowań między parafianami. Wiele tu zależało od żony 
pastora, która naśladując małżonkę Lutra, Katarzynę von Bora, powinna być nie tylko 
dobrą matką i żoną, ale i aktywnie wspierać męża w jego codziennych obowiązkach na 
terenie parafii69. Ideały te, o ile można to stwierdzić, próbowały realizować m.in. Maria 
z Kotszych Mikulska, żona ks. K. Mikulskiego, oraz ich córka Zofia, poślubiona pasto-
rowi Robertowi Gundlachowi. 

Do I wojny światowej w zborze łomżyńskim pracowało kilkunastu duchownych 
ewangelickich. Nie wszystkich instalowano na pastorów, niektórzy byli tylko admini-
stratorami wyznaczonymi do pełnienia tej funkcji przez Konsystorz Ewangelicko-
Augsburski w Warszawie70. Pierwszym pastorem był, wcześniej już wspomniany, ks. 
Bogumił Tydelski, który kierował miejscową parafią od kwietnia 1843 do lutego 1844 
r., następnie przeniósł się do Włocławka, gdzie pracował aż do śmierci w roku 1868. 
Po nim pastorem został ks. Gustaw Wilhelm Müller, który pozostał w Łomży do swo-
jego niesławnego odejścia w lutym 1846 r. (Müller przed objęciem urzędowania  
w Łomży był pastorem parafii włocławskiej od 1833 do 1844 r.). Na następcę Müllera 
wyznaczono ks. Karola Wagnera, który urzędował tu do śmierci w 1851 r. Po ks. Wa-
gnerze administrował parafią przez jeden rok ks. Otto Hevelke, pastor pułtuski. Po nim 
zarząd zboru do stycznia 1859 r. objął ks. Knod Juliusz Mrongovius, który tak jak ks. 
Wagner jednocześnie administrował parafią w Paproci Dużej, dokąd ostatecznie się 
przeniósł, a na jego miejsce został wybrany na pastora ks. Adam Haberkant. Duchow-
ny ten pozostając pod zarzutami działalności patriotycznej został w 1863 r. w trybie 
administracyjnym zesłany do guberni penzeńskiej. Uwolniony dzięki wstawiennictwu 
prezesa Konsystorza gen. Rudolfa Minkwitza, został przeniesiony na administratora 
parafii Dąbie w powiecie łęczyckim (Haberkant zmarł w 1905 r., jako długoletni pastor 
kaliski, pochowany na cmentarzu ewangelickim w Warszawie). W czasie powstania 
styczniowego pastorat łomżyński pozostawał najprawdopodobniej nieobsadzony. Do-

                                                                                                                       
to najlepiej wie [...] Księdzu biskupowi jedynie to zawdzięczam, że jestem tu w Mościskach, a nawet i to, 
iż jestem w ogóle pastorem”. 

69 Ogólnie w tej kwestii patrz: T. Stegner, Żony pastorów i ich rola w kształtowaniu kulturay dnia co-
dziennego społeczności protestanckich w Królestwie Polskim w XIX i XX wieku, [w:] Kobieta i kultura 
życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, pod. red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca, t. 5, Warszawa 
1997, s. 335-349; ibidem, Miejsce kobiety w społeczeństwie w opinii środowisk katolickich i ewangelic-
kich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX w., [w:] Społeczeństwo w dobie 
przemian: wiek XIX i XX. Ksiega jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej, Warszawa 2003, s. 109-118; 
B. Kopczyńska-Jaworska, Rola kobiet w organizacji życia parafii ewangelickiej (na przykładzie między-
wojennej Łodzi), ibidem, s. 147-152. 

70 Chronologia pastorów i administratorów parafii na podstawie: „Zwiastun Ewangeliczny” 1865, loc. 
cit,; 1929, s. 187; „Poseł Ewangelicki” 1922, nr 17, „Wspomnienia ks. Kaspra Mikulskiego ...”; E. H. 
Busch, op. cit., s. 253. Zob. E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen..., op. cit, s. 207.  
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piero w końcu lutego 1865 r. przybył do Łomży ks. Gustaw Manitius, dotychczasowy 
pastor parafii łódzkiej, późniejszy superintendent generalny. Jego działalność scemen-
towała gminę, zagrożoną wewnętrznym rozkładem. „Dwa lata tylko cieszył się zbór 
łomżyński gorliwym swoim pasterzem, ale poczciwy, serdeczny i szczery lud mazur-
ski i za te dwa lata z wielką wdzięcznością i czcią wspominał ks. Manitiusa” – zanoto-
wano po latach. W 1867 r., po odejściu ks. Leopolda Otto do Cieszyna, zawakowała 
posada drugiego pastora w Warszawie. Na jego miejsce, większością głosów, warsza-
wscy parafianie wybrali ks. Manitiusa,, a Łomżą do końca tego roku administrował ks. 
Eugeniusz Biederman z Pułtuska. W styczniu następnego roku parafię łomżyńską objął 
pastor Fryderyk Wendt, który pozostał tu do sierpnia 1869 r. Ciężka choroba utrudniała 
mu prowadzenie spraw zboru; po wyzdrowieniu przeniósł się na krótko do Rawy,  
a później w 1879 r. do Nowosolny. Zmarł jako emeryt w Pabianicach. Po Wendtcie 
kierownictwo parafii objął ks. Karol Juliusz Pastenaci, który urzędował do październi-
ka 1874 r., kiedy to przeniósł się do bogatszej parafii w Mariampolu. Od 1875 r. do 
śmierci w 1882 r. pastorem w Łomży był ks. Teodor Ludwig. Przez kolejne dwa lata 
zarząd parafią spoczywał w rękach pastora pułtuskiego Wernica. 1 sierpnia 1884 r. 
został wybrany na pastora ks. Kacper Mikulski, były administrator parafii w Sobiesę-
kach koło Kalisza. O okolicznościach swoich przenosin do Łomży, tak wspominał po 
latach ks. Mikulski: „W roku 1884 zawakowała parafia w Łomży. Ponieważ moje 
dziatki dorastały do szkoły, uważałem za konieczne, dostać się do miasta. Gdybym był 
nie znalazł kolegi ks. pastora Schrötera, który mi przyrzekł pójść do Sobiesęk, miałem 
obowiązek zostać dalej w Sobiesękach, bo przyrzekłem parafianom, że ich nie opusz-
czę. Mając jednak przychylnego następcę, uspokoiłem ich, że nie zostaną bez pastora. 
Z żalem i smutkiem żegnałem się z nimi, bom ich polubił. Ale widać, taka była wola 
Boża, bo i parafia łomżyńska potrzebowała ratunku”71. 

Z obowiązkami w zborze łomżyńskim pastor Mikulski łączył od 1886 r. pracę 
duszpasterską w parafii Paproć Duża, a od 1887 aż do 1920 r. w parafii węgrowskiej  
i w filiale Sadoleś-Płatkownica. Mikulski zarządzanie parafią łączył również z działal-
nością oświatową i społeczną. Był m.in. współzałożycielem Szkoły Handlowej  
w Łomży, czynnym członkiem Polskiej Macierzy Szkolnej, współpracował z kółkami 
niepodległościowymi, ukrywając na plebanii zakazaną przez władze rosyjskie literatu-
rę, a nawet... Józefa Piłsudskiego, któremu 15 lipca 1899 r. w kościele w Paproci Dużej 
udzielił ślubu z Marią Kazimierą Juszkiewicz z domu Koplewską72. Zasługi księdza 
dla krzewienia polskości wśród Mazurów podnosił w swych pamiętnikach profesor 

__________ 

 

71 „Poseł Ewangelicki” 1922, nr 17, „Wspomnienia księdza Kaspra Mikulskiego…”. 
72 J. Garlicki, Józef Piłsudski 1867-1935, Warszawa 1990 s. 63-64 na podstawie: H. Weryński, „Czy 

Józef Piłsudski był protestantem”, „Więź” 1971, z. 159-160, s. 186-192. Akt przejścia Piłsudskiego na 
luteranizm został sporządzony przez ks. Mikulskiego w Łomży 24 V 1899 r. Żywą sympatię do Piłsud-
skiego zachował Mikulski do końca swoich dni. W 1935 r., będąc już sam ciężko chory, na wieść  
o śmierci Marszałka, miał powiedzieć: „Ach Boże! Śmierć Piłsudskiego oznacza, jakbyśmy przegrali 
wielką wojnę”; „Zwiastun Ewangeliczny” 1935, s. 375.  
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Bohdan Winiarski. Aktywnie w tym aspekcie współpracował Mikulski również ze 
znaną podówczas działaczką Emilią Sukertową – Biedrawiną73.  

Z chwilą wybuchu I wojny światowej wielu łomżyńskich ewangelików znalazło 
się na listach osób przeznaczonych przez władze rosyjskie do deportacji w głąb Rosji. 
Mikulski doskonale rozumiejąc wiążące się z tym zagrożenia dla bytu swych współ-
wyznawców wystosował w ich obronie memoriał do gubernatora łomżyńskiego,  
w którym starał się wykazać, że chociaż jego parafianie – Mazurzy są wprawdzie 
ewangelikami, nie są jednak Niemcami, i że w związku z tym „najwyższy ukaz”  
o wysiedleniu nie powinien być wobec nich stosowany. Ponieważ apel ten nie przy-
niósł oczekiwanych rezultatów, a Rosjanie tym gorliwiej zaczęli wypełniać jego posta-
nowienia, pastor Mikulski wysłał telegram do warszawskiego generał-gubernatora 
następującej treści: „Łomżyńska ewangelicko-augsburska parafia składa się z 105 fa-
milii ewangelików Polaków używających tak w domu jak i w kościele od pradziadów 
tylko polskiego języka. Są oni potomkami przodków od czasów Reformacji w Polsce. 
Proszę Waszą Wysokość o zmiłowanie się nad nimi i zwolnienie ich od wysiedlenia do 
Rosji, jako nie należących do kategorii Niemców-kolonistów”74. Zabiegi ks. Mikul-
skiego przyniosły określone rezultaty, skoro spośród deportowanych do Saratowa 
ewangelików łomżyńskich około 20 rodzin powróciło wkrótce w ojczyste strony75.  

W 1915 lub 1916 r. Konsystorz w Warszawie kontrolowany przez Niemców za-
kazał pastorowi Mikulskiemu prowadzenia działalności duszpasterskiej i kaznodziej-
skiej. Zmuszony przez okupantów do opuszczenia Łomży, udał się do Płocka, do swe-
go zięcia, pastora Roberta Gundlacha. Po ponadrocznym pobycie w Płocku powrócił 
do Łomży, gdzie po księdzu Ryszardzie Paszkce urzędował Niemiec, pastor Büchler. 
Po klęsce Niemiec i wyjeździe Büchlera kierownictwo parafii łomżyńskiej oraz Papro-
ci Dużej, Węgrowa i filiału Sadoleś zostało decyzją Konsystorza ponownie złożone  
w ręce ks. Mikulskiego. On sam pisał o tym następująco: „Tak rozpocząłem pracę 
zawsze dla mnie miłą i zacząłem na nowo moje podróże po rozległych parafiach. Lecz 
w 80 roku życia objazdy dalekie szły mi już ciężej, żal mi jednak było biednych, znisz-
czonych wygnaniem do Rosji parafian, którzy powróciwszy z niewoli nędzni na ciele  
i duchu, potrzebują pociechy Słowa Bożego, i starałem się dla nich pracować. Księgi 
__________ 

 

73 „Zwiastun Ewangeliczny” 1935, s. 361-362, 375-376. Pastor Mikulski podkreślał, że ewentualne 
przyłączenie Mazur do Polski miałoby wymiar nie tylko polityczny, ale i religijny, gdyż w prosty sposób 
przekładałoby się na wzrost liczby i znaczenia luteranów.  

74 Ibidem, 1929, s. 194. 
75 Ibidem. Według ustaleń ks. W. Jemielitego, Kościół...,op. cit., s. 425 z powiatu łomżyńskiego  

w styczniu 1915 r. wysiedlonych zostało 109 osób, gdy z węgrowskiego 337, a z makowskiego 101. 
Wystąpienie pastora Mikulskiego oceniać należy jako zbieżne z działaniami ówczesnych władz Kościoła 
ewangelicko-augsburskiego w zaborze rosyjskim zmierzającymi do wykazania braku uzasadnienia do 
traktowania wszystkich luteranów jak Niemców; por. tu prace T. Stegnera, E. Alabrudzińskiej i W. Gast-
parego. Zob. też J. Hensel, Ewakuacja kolonistów niemieckiego pochodzenia z Królestwa Polskiego „w 
głąb Rosji” w latach 1914-1915, [w:] Polska między Niemcami a Rosją. Studia ofiarowane Marianowo 
Wojciechowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. W. Borodzieja i P. Wieczorkiewicza, 
Warszawa 1997, s. 47 i nn. 
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parafialne w Węgrowie zostały zupełnie zniszczone, trzeba było akta stanu cywilnego 
na nowo zaprowadzać, gdyż tylko parę ksiąg aktów uratowałem, zabrawszy je do 
Łomży dla ukończenia”76. 

Do 1922 r. zbór łomżyński był bezpośrednio podporządkowany Konsystorzowi 
Ewangelicko-Augsburskiemu w Warszawie. Superintendentura augustowska prak-
tycznie przestała istnieć już w 1918 r., a większość jej parafii znalazła się w granicach 
państwa litewskiego. W rezultacie wprowadzonych wówczas zmian w strukturze or-
ganizacyjnej Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Polsce, zbór łomżyński oraz 
pozostałe parafie byłej diecezji augustowskiej: Paproć Duża, Suwałki z filiałami Sejny, 
Augustów, Wiżajny, do 1936 r. wchodziły w skład superintendentury północno-
wschodniej, po tej dacie zaś wileńskiej (parafia łomżyńska z filiałami w Szczuczynie  
i nowo powstałym w Grajewie), z tą wszakże uwagą, że zbór w Paproci Dużej znalazł 
się następnie w granicach diecezji warszawskiej77. 

Sytuacja zboru łomżyńskiego po wojennej zawierusze była dramatyczna. Po-
wszechne zubożenie parafian uniemożliwiało podjęcie bezwzględnie koniecznych prac 
przy renowacji kościoła parafialnego, zdewastowanego w 1920 r. przez bolszewików. 
Niezbędna okazała się pomoc z zewnątrz. W odpowiedzi na apel kolegium i ks. Mikul-
skiego kasę parafialną zasiliły niebawem liczne przekazy pieniężne, np.: od rządu pol-
skiego – 50 tys. marek, od ks. superintendenta Angersteina z darów amerykańskich – 
10 tys. marek, od miejscowych parafian – 5740 marek78.  

Problemy finansowe, o czym dobitnie przekonują objęte kwerendą materiały archi-
walne, stać się miały nieodłączną bolączką codziennego funkcjonowania zboru w 20-le-
ciu międzywojennym. Przyczyny na ogół były te same, jak przed I wojną światową: ubó-
stwo większości parafian, a ponadto niestabilna sytuacja ekonomiczna państwa, znajdu-
jąca swoje odbicie m.in. w bezrobociu i postępujących procesach inflacyjnych.  

Funkcjonowanie parafii, tudzież tworzenie dla niej preliminarzy budżetowych, co 
do zasady, w dalszym ciągu regulowane było utrzymanymi w mocy przepisami usta-
wy z 1849 r., a po 1936 r., dodatkowo, dekretem prezydenckim z dnia 25 listopada 
1936 r. o stosunku Państwa do Kościoła ewangelicko-augsburskiego w Rzeczypospoli-
tej Polskiej. Projekt „etatu” wymagał pozytywnej opinii starosty powiatu, Konsystorza 
Ewangelicko-Augsburskiego, by po takiej obróbce trafić do zatwierdzenia przez upo-
ważnionego urzędnika w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publiczne-
go. Budżety parafii kształtowały się w analizowanym okresie następująco (w ujęciu 
rocznym): w latach 1920-1922 – 2240 marek i 93 fenigi; 1926-1928 – 2420 zł; 1929-
1931 – 2300 zł i 60 gr; 1931-1933 – 4535 zł i 60 gr; 1934-1936 – 4658 zł i 60 gr; 1937-
1939 – 4778 zł i 50 gr79.  
__________ 

 

76 „Poseł Ewangelicki” 1922, nr 20, „Wspomnienia księdza Kaspra Mikulskiego...”. 
77 E. Alabrudzińska, op. cit., s. 44-46. 
78 „Głos Ewangelicki” 1920, nr 8, s. 8. 
79 AAN, Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (dalej: MWRiOP), sygn. 1321, 

s. 496, 556, 566, 576, 590, 613-616. 
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Po stronie przychodów budżet ujmował następujące pozycje: zapisy testamento-
we K. Bellacha, L. Tocka, M. Filipowej, dochody z wynajmu nieruchomości, ofiary 
składane przy obrzędach religijnych, z tac i skarbon kościelnych, składkę „posiłkową” 
od parafian, dotację z budżetu państwa. Po stronie rozchodów: płace dla pastora i służ-
by kościelnej, podatki, koszty ubezpieczenia, wydatki kancelaryjne, remonty budyn-
ków oraz tzw. wydatki nieprzewidziane. W budżecie zboru na 1924 r. pensja pastora 
odpowiadała kwocie 320 zł, gdy w preliminarzach na lata 1937-1939 było to 1850 zł, 
ale w latach 1934-1936 jeszcze 2450 zł. Organiście płacono 500 zł, zakrystianowi 210 
zł, kalikantowi 50 zł, a kasjerowi 200 zł. Jednak zasobność kasy parafialnej nadal  
w najwyższym stopniu, była uzależniona od finansowych możliwości członków zboru, 
którzy zobowiązani byli do opłacania tzw. składki kościelnej. Planowane z tego tytułu 
dochody stanowiły przeciętnie około 80 % wszystkich wpływów do budżetu parafii80. 
Cóż z tego, skoro wielu parafian nie mogło wywiązać się z tego obowiązku.  

W 1934 r. zaległości z tego tytułu przekroczyły kwotę 4 tys. zł. Tylko w 1933 r. 
na ogólną sumę „etatu” – 4138 zł wpłynęło zaledwie 2056 zł. W rezultacie parafia 
zalegała z wypłatami pensji służbie kościelnej i pastorowi, co znalazło później swoje 
negatywne odzwierciedlenie w opisywanym przeze mnie konflikcie kolegium z ks. Za-
lewskim; zaniechano też działalności inwestycyjnej, nawet w najniezbędniejszym 
zakresie. 

Sytuacja stała się na tyle poważna, że kolegium zboru opracowało plan napraw-
czy81. Podjęte naprędce działania przyniosły efekt w postaci obietnic wyasygnowania  

__________ 

 

80 Składkę kościelną w 1923 r. płaciły 154 osoby, zaś w 1935 roku 169 osób. Por. AGAD, KEA, sygn. 
362, Rozpis składki parafialnej od parafian zboru ewangelicko-augsburskiego w Łomży na rok 1935  
i 1936; „Rocznik Ewangelicki”, R. 1925, s. 152. Najwięcej do kasy zboru zobowiązani byli wnosić m.in.: 
żona generała Młota – Fijałkowskiego – 100 zł, lekarz Mieczysław Czarnecki – 120 zł, Franciszek Świta-
jewski – 100 zł, Artur Gerwin (urzędnik) – 60 zł, Artur Mayer (kupiec) – 50 zł, Henryk Huzberg (nota-
riusz) – 60 zł, Aleksander Strubel (młynarz ze wsi Bartkowizna ) – 100 zł, Wacław Szirmer (obywatel 
ziemski ze wsi Jeziorko) – 150 zł, Edward Szrang (młynarz ze wsi Taraskowo) – 100 zł, Aleksander 
Paszynin (obywatel ziemski z Lubotynia) – 10 zł, Bronisław Reinhardt (młynarz z Białobrzegów) – 50 zł, 
Edward Bittner (młynarz z Kolna ) – 100 zł, Marcin Lange (młynarz z Bronowa) – 120 zł, Leopold 
Bittner (młynarz z Karwowa ) – 100 zł, Rudolf Strubel ( młynarz z Wąsosza ) – 120 zł. Według tego 
zestawienia było w Łomży 57 „kontrybuentów”, podczas gdy w Grajewie było ich 15, a w Szczuczynie 
zaledwie 1!  

81 Jego główne założenia zostały ujęte w 7 punktach, o następującej treści: 
„ 1. Zwrócić się do pana wojewody Kościałkowskiego w Białymstoku o wyasygnowanie i ewentualne 

dopomożenie nam uzyskania potrzebnej kwoty na remont kościoła. 2. Zwrócić się z apelem do miejsco-
wych organizacji ewangelickich: Towarzystwa Młodzieży Ewangelickiej w Łomży i Koła Pań Ewangeli-
czek o wzięcie udziału w ogólnym wysiłku parafian. 3. Zwrócić się do wszystkich parafian o wpłacanie 
dobrowolnych ofiar na remont kościoła. 4. Zaległe składki ściągnąć drogą przymusową przez Urząd 
Skarbowy. Uchwałę tę potwierdziło Walne Zgromadzenie w dn. 14 I br., wychodząc ze słusznego zało-
żenia, iż ciężar utrzymania kościoła winien spoczywać na barkach wszystkich parafian. 5. Zwrócić się do 
wysokiego Konsystorza o łaskawe zarządzenie jednorazowej kolekty po wszystkich zborach ewangelic-
kich w kraju na rzecz remontu naszego kościoła, który jako świątynia pojezuicka, przedstawia pewien 
symbol dla naszego kościoła w ogóle. 6. Sprawę kościoła łomżyńskiego poruszyć ewentualnie w prasie 
ewangelickiej. 7. Sporządzić kosztorys najpotrzebniejszego remontu”. AGAD, KEA, sygn. 362, Kole-
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5 tys. zł z funduszów rządowych przez wojewodę białostockiego i Ministerstwo Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego. 

Gwoli prawdy należy powiedzieć, że sprawa utrzymania kościoła parafialnego nie 
sprowadzała się li tylko do kwestii natury finansowej. Problem władania rzeczoną 
świątynią wracał co pewien czas, dając asumpt do prowadzenia namiętnych sporów, 
katolików z ewangelikami, prawie zawsze negatywnie wpływając – na poprawne na 
ogół – relacje wiernych obu konfesji. Najgorzej było chyba w 1922 r., kiedy grupa 
miejscowych aktywistów – narodowców zażądała zwrotu należącego do luteranów 
kościoła, proponując w zamian byłą cerkiew, tzw. Ołoniecką82. W redakcyjnym ko-
mentarzu „Głosu Ewangelickiego” cały konflikt doczekał się takiej oto konkluzji: 
„Walka o ten kościół trwa, od dłuższego czasu. Jest to tylko ilustracja do stosunków 
pomiędzy Polakami-ewangelikami a Polakami-katolikami. Widzimy z tego, że osoby, 
które powinny stać na straży porządku i sprawiedliwości, jak sędzia Makowski, major 
Łada, nie mówiąc już o ks. Pardo – stoją wyraźnie na czele tumultów przeciwko prote-
stantom w wolnej i odrodzonej, i niepodległej Polsce XX-go wieku. Ciekawi jesteśmy, 
cóż powiedzą panowie ministrowie postępowcy: sprawiedliwości i spraw wojskowych 
na działalność sędziów Makowskich i majorów Ładów? Czy hańbę, którą ci panowie 

                                                                                                                       
gium Kościelne Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Łomży do Wysokiego Konsystorza Ewangelicko-
Augsburskiego w Warszawie z 26 IV 1934 r. Apelowanie do ofiarności współwyznawców, w sytuacji 
niemal chronicznego deficytu kasy zboru, nie należało do przypadków odosobnionych. Podobnie było np. 
w 1924 r., kiedy o wsparcie finansowe na utrzymanie kościoła zwracał się pastor K. Mikulski; por. 
„Zwiastun Ewangeliczny”, 1924, s. 240. 

82 „Głos Ewangelicki” 1922, nr 34, s. 1-2; korespondencja Artura Gerwina przedrukowana ze „Wspól-
nej Pracy”: „Na dzień 29 czerwca rb. został zwołany w Łomży przez Komitet Szkolny wiec w sprawie 
rewindykacji kościoła popijarskiego, obecnie ewangelickiego. Po objęciu prezydium przez p. Barańskie-
go, nauczyciela szkół powszechnych przystąpiono do wiecowania. Major Łada zapoznał obecnych  
z historią kościoła, oraz oświadczył, że Komitet czyni starania w celu odzyskania świątyni dla potrzeb 
religijnych uczącej się młodzieży. Z działalności Komitetu składał sprawozdanie sędzia Makowski, który 
odczytał korespondencję z miejscowym proboszczem ks. pastorem Mikulskim i konsystorzem ewange-
lickim w Warszawie, oświadczając pod koniec, że ponieważ pertraktacje w sprawie zmiany obecnego 
kościoła na b. cerkiew Ołoniecką nie doprowadziły do pomyślnych wyników, zwrócono się do rządu. 
Zdawałoby się, że sprawa weszła na właściwą drogę. Jednakowoż, nie czekając odpowiedzi władz pań-
stwowych, Komitet w osobach sędziego Makowskiego, ławnika magistratu majora Łady i ks. Pardo 
zwołał wiec, na którym poruszono kwestie, mogące wywołać niesłychane roznamiętnienie tłumu.  
I chociaż, sędzia Makowski wyraził swą radość ze względu na przybycie wielu ewangelików, wskutek 
czego niby obie strony miały możność wypowiedzenia się, to jednak kiedy w duchu przeciwnym począł 
przemawiać dr Czarnecki, zwracając uwagę, że powyższa sprawa może być tylko rozstrzygana przez rząd 
na podstawie uchwał sejmowych, nie zaś przez ludzi przygodnych, niekompetentnych w tej sprawie, 
powstało niesłychana wrzawa, a nawet omal nie przyszło do bójki. Pp. Rogińscy, Putkowscy, Gedroyć, 
Janowscy i inni wystawili o sobie bardzo smutne świadectwo [...]. Miejscowy ksiądz pastor zgadza się 
odstąpić kościół i dom, tylko chce w zamian otrzymać inny odpowiedni budynek, do jakich nie można 
zaliczyć b. cerkiew Ołoniecką. Tak czy inaczej sprawa po nieudanych próbach pertraktacji, wymaga 
decyzji prawnej, może być rozstrzygnięta przez władze najwyższe i to nie pod żadną presja rezolucji 
wiecowych [...] Zastanowiwszy się nad tym, co wiec dobrego, a co złego zrobił, pp. organizatorowie 
ciężką muszą wziąć odpowiedzialność za posiew nienawiści wyznaniowej i prowokację spokojnej ludno-
ści, a p. starosta za udzielenie pozwolenia na podobne wiece”. O sporze o cmentarz wspomina też  
E. Alabrudzinska, op. cit., s. 91. 
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pokrywają stan sędziowski i wojskowy, będą tolerować ich najwyżsi przełożeni i stró-
że praw? Jesteśmy pewni, że konsystorz warszawski nie omieszka zaprotestować jak 
najenergiczniej przeciwko podobnym wybrykom urzędników państwowych!”. 

Liczebność parafii łomżyńskiej w analizowanym okresie zmieniła się. Z danych 
Konsystorza Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie wynika, że w 1922 r. liczyła 
ona 630 wiernych (ponadto 30 w Szczuczynie, dla Grajewa brak danych), z kolei  
w 1938 r. było ich 900 oraz 250 w Grajewie i 300 w Szczuczynie. Tymczasem ludność 
wyznania ewangelickiego według spisu z 1921 r. stanowiła w mieście 1,23 % (272 
osoby) i do 1938 r. wskaźnik ten obniżył się do 1,15 %83.  

O całości bieżących spraw zboru nadal rozstrzygało kolegium kościelne. W jego 
skład w 1923 r. zostali wybrani: H. Grapow, J. Zieliński, Alfred Kornberger, Józef 
Weber, Włodzimierz Enstein, Karol Gross; w 1929 – Edward Nowotko, Włodzim-
mierz Enstein, Karol Gross, Alfred Kornberger, Józef Weber, Franciszek Świtajewski; 
w 1932 – Franciszek Świtajewski, Włodzimierz Enstein, Artur Gerwin, Artur Mayer, 
Aleksander Paszynin, Karol Gross; w 1935 – Franciszek Świtajewski, Aleksander 
Paszynin, Karol Gross, Alfred Kornberger, Włodzimierz Enstein, Artur Mayer. Kanto-
rem był Emil Jan Gundlach84.  

Odnotować również należy pożyteczną działalność afiliowanego przy zborze To-
warzystwa Młodzieży Ewangelickiej, którego głównym celem było wychowanie reli-
gijne realizowane poprzez czytanie Biblii, wykłady o treści religijnej, naukę śpiewu, 
pogadanki, sport itp. Na uwagę zasługuje i Koło Pań Ewangeliczek (członkinie m.in.: 
Eugenia Andruszkiewicz, Emma Luiska, Anna Nowotko, Wilhelmina Bogdanowicz, 
Berta Goetze, Julia Grzymkowska, Maria Pozowska, Berta Chojnacka, Teoifila Stefa-
ni, Wanda Tarczewska) zaangażowane w akcje o charakterze charytatywnym.  

W 1930 r. pastor Mikulski przeszedł na emeryturę (zmarł pięć lat później, 23 
września 1935 r. w wieku niemal 96 lat)85. Zarząd nad parafią przejął ks. Karol Edward 
Świtalski, którego następcą został ks. Aleksander Jehnke (XI 1930-VIII 1931). Od  
1 IX 1931 r. administratorem parafii w Łomży i w Paproci Dużej został ks. Henryk 

__________ 

 

83 E. Alabrudzińska, op. cit., s. 49; W. Jemielity, Łomża w okresie międzywojennym, Łomża 2002, s. 
19-20. Por. AAN, MWRiOP, sygn. 1293, s. 34, 125, 1 tys. wiernych w parafii (1921-1922); „Rocznik 
Ewangelicki”, R. 1925, loc., cit. – „dusz” 634 (1923); E. Kneifel, Die evangelisch-augsburgischen..., op. 
cit., loc. cit. – 170 rodzin.  

84 „Rocznik Ewangelicki”, R. 1925, loc. cit.; „Zwiastun Ewangeliczny 1929, s. 181; 1932, s. 382; 
1935, s. 435. Edward Nowotko był podporucznikiem WP. Kolegium kościelne w filiale szczuczyńskim 
wybrane w 1910 r., w 15 lat później pozostawało nadal w tym samym składzie: Sokół, A. Wolpert,  
J. Strubel. 

85 Pogrzeb pastora w dniu 27 września 1935 r. zgromadził rzesze mieszkańców Łomży, różnych wy-
znań, przedstawicieli władz samorządowych, wojska, sądownictwa, szkół itd. W uroczystościach pogrze-
bowych wzięli też udział duchowni ewangelicko-augsburscy : ks. biskup Juliusz Bursche, ks. superinten-
dent Schoeneich z Lublina, radca Konsystorza ks. Loth oraz ks. Rüger z Warszawy, ks. Lipski z Węgro-
wa, ks. Zirkwitz z Białegostoku oraz miejscowy pastor Zalewski. Nad grobem przemawiali ks. Schoene-
ich, ks. Zirkwitz, lekarz łomżyński dr Mieczysław Czarnecki. Opis uroczystości, pośmiertne wspomnie-
nia, patrz „Zwiastun Ewangeliczny”, 1935, s. 325-326, 353-354, 361-362,375-376.  
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Zalewski, pastor łomżyński w latach 1934-1936. Po jego odejściu do Mościc, pieczę 
nad zborem – o czym uprzednio wspominałem – Konsystorz Ewangelicko-Augsburski 
powierzył ks. Stefanowi Gumpertowi. Ostatnim pastorem łomżyńskim w latach 1937-
1941 był ks. Zygmunt Kuźwa86.  

Powstanie zboru ewangelicko-augsburskiego w Łomży związane było z najwięk-
szą falą osadnictwa protestanckiego w Królestwie Polskim, przypadającą na pierwszą 
połowę XIX wieku. Status samodzielnej parafii, miejscowy zbór uzyskał dopiero  
w 1843 r. W dziesięć lat później na podstawie decyzji Rady Administracyjnej Króle-
stwa Polskiego został oddany na potrzeby luteranów były kościół pojezuicki i popijar-
ski, który po przeprowadzeniu niezbędnych prac remontowych zaczął pełnić funkcję 
parafialnej świątyni. 

Praktycznie rzecz ujmując, zbór łomżyński przez cały okres funkcjonowania 
zmagał się z dużymi kłopotami finansowymi. Zmuszało to niejednokrotnie jego wła-
dze – pastora i kolegium kościelne – do ubiegania się o wsparcie ze strony bogatszych 
parafii ewangelickich, także prywatnych donatorów. Wierni należący do parafii byli  
w większości ludźmi ubogimi, żyjącymi głównie z pracy w handlu i rzemiośle; boga-
tych gospodarzy, stanowiących, jak w przypadku Paproci Dużej, o sile materialnej 
gminy było stosunkowo niewielu. Ludność protestancka należąca do zboru funkcjo-
nowała w rozproszeniu, w środowisku niejednorodnym pod względem religijnym, 
zawsze przy tym pozostając w zdecydowanej mniejszości. Stosunki układały się za-
zwyczaj poprawnie, a konflikty należały do odosobnionych.  

Poza Łomżą główne ośrodki parafii znajdowały się w Grajewie i Szczuczynie, 
gdzie działały tzw. filiały. Prym w środowisku wiedli duchowni luterańscy – pastorzy  
i administratorzy zboru. Byli to zazwyczaj ludzie o wysokim poziomie etycznym, 
doskonale wykształceni, bez trudności wpisujący się w kręgi lokalnej elity. Epoka ks. 
Kacpra Mikulskiego (1884-1930) stanowiła – pomimo występujących perturbacji, 
uwarunkowanych względami materialnymi, także wypadkami wojennymi lat 1914-
1920 – okres względnej stabilizacji. Większość członków zboru stanowili Mazurzy,  

__________ 

 

86 AGAD, KEA, sygn. 300, „Akta stanów służby ks. ks. pastorów za 1930 rok”, wg nazwisk; tamże, 
sygn. 399, „Akta stanów służby ks. ks. pastorów za 1938 r.”; E. Alabrudzińska, op. cit., s. 56, tabela 5. 
Pastor Aleksander Jehnke, przed objęciem parafii łomżyńskiej był wikariuszem zboru warszwskiego, 
narodowości niemieckiej, urodzony 30 XI 1903 r. we wsi Jackowo, pow. Lipno. Matura w Gimnazjum 
Państwowym w Toruniu w 1924 r., studia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego, 
następnie uniwersytetu w Strasburgu, dyplom w styczniu 1930 r. w Warszawie; por. tu: AAN, MWRiOP, 
sygn. 1293, s. 34. Ks. H. Zalewski, narodowości polskiej, ur. 22 XII 1902 r. w Dobrzyjałowie, bezpo-
średnio po ukończeniu studiów teologicznych na Uniwersytecie Warszwskim był prefektem szkół  
w Łodzi. Ks. Zygmunt Kuźwa, ur. 24 VII 1904 r. w Warce, pow. grójecki, ukończył Wydział Teologicz-
ny UW w 1933 r. z tytułem kandydata teologii (zob. tu Cz. Brodzicki, „Ks. Zygmunt Kuźwa ps. „Pleban” 
pastor łomżyński, bohater Powstania Warszawskiego”, „Studia Łomżyńskie, t. XIV, 2003, s. 129-132.  
Z parafii w Paproci Dużej wywodził się późniejszy pastor w Aleksandrowie Łódzkim, ks. Juliusz Dawid 
Buse. Ukończył gimnazjum klasyczne w Łomży w latach 1892-1899, a następnie w latach 1899-1906 
studiował w Dorpacie. Od 14 X 1908 r. do 4 VII 1909 r. pełnił obowiązki wikariusza przy pastorze  
w Nowym Dworze z miejscem stałego zamieszkania w Przasnyszu.  
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a język polski dominował w liturgii. Podobnie i większość pastorów uważała się za 
Polaków. 

Ze względu na terytorialną rozległość parafii, a była to obok zboru w Przasnyszu, 
jedna z największych parafii ewangelicko-augsburskich w Królestwie Polskim – praca 
duszpasterska wiązała się z wieloma dodatkowymi obciążeniami. Brak regularnego 
kontaktu z duchownymi rekompensowany był kolportażem różnego rodzaju wydaw-
nictw religijnych. Podkreślić należy, że stosunki pastorów z wiernymi układały się po-
prawnie. Nie wykluczało to przecież działań o charakterze kontrolnym ze strony kole-
gium kościelnego, zwłaszcza wtedy, gdy postępowanie pastora nie licowało z godno-
ścią piastowanego przez niego urzędu. 

II wojna światowa położyła kres istnieniu parafii luterańskiej w Łomży. W tej sy-
tuacji za wydarzenie o wymiarze symbolicznym uznać należy zniszczenie parafialnej 
świątyni w 1944 r. przez niemieckich okupantów. Zniknął główny ośrodek życia reli-
gijnego i świadek ponad 100-letniej historii lokalnej wspólnoty ewangelicko-augsbur-
skiej. 





HENRYKA  SĘDZIAK  (Łomża) 

 

 

Nazwy wsi drobnoszlacheckich  

w powiecie wysokomazowieckim  
 
Powiat wysokomazowiecki obejmuje część terenów historycznych ziem biel-

skiej i dohickiej, które weszły w skład województwa podlaskiego utworzonego  
w 1520 roku1. Ziemie Podlasia początkowo zamieszkiwały plemiona Jadźwingów, 
utrzymujące się głównie z najazdów na sąsiednie tereny. Pod koniec XIII wieku 
Jadźwingowie ulegli całkowitemu rozbiciu i całe Podlasie zostało zajęte przez Litwę. 
O ziemie podlaskie prowadzili walki Polacy, Litwini i Rusini, podporządkowując je 
sobie na dłuższy lub krótszy okres. Unia polsko-litewska zawarta w Krewie w 1385 
roku pozwoliła na ułożenie przyjaznych stosunków z Litwinami. Ciągłe zagrożenie 
stanowili nadal Krzyżacy, którzy w pierwszej połowie XIV wieku próbowali opa-
nować ziemie pojaćwieskie aż po Narew. Ostatecznie wytyczono granicę mazo-
wiecko-krzyżacką w 1343 roku przez puszcze w odległości ponad 25 kilometrów od 
Narwi2. Podlasie należało do Litwy aż do roku 1569, kiedy to na mocy unii lubel-
skiej zostało włączone do Korony i weszło w skład ziem dawnej Rzeczypospolitej 
pozostając w niej aż do trzeciego rozbioru Polski w 1795 roku. 

W okresach względnego spokoju ziem podlaskich rozwijało się osadnictwo. 
Było to osadnictwo mazowieckie idące z zachodu i osadnictwo wschodnie, chłop-
skie, głównie ruskie. Osadnictwo drobnej szlachty mazowieckiej było stosunkowo 
późne, przypadało bowiem na drugą połowę wieku XV i wiek XVI, niekiedy po 
wieku XVI3. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis nazw wsi drobnoszlacheckich 
jednego tylko powiatu ziemi bielskiej, powiatu wysokomazowieckiego. Ziemie tego 

__________ 

 

1 J. Wiśniewski, Osadnictwo wschodniej Białostocczyzny, geneza, rozwój oraz zróżnicowanie  
i przemiany etniczne, „Acta Baltico-Slavica”, t. XI, 1977, s. 7-11. 

2 J. Wiśniewski, Początek i rozwój nowego osadnictwa w ziemi łomżyńskiej w końcu XIV i w XV wie-
ku, „Studia Łomżyńskie”, t. I, Warszawa 1989, s. 21. 

3 H. Górnowicz, Rodowe nazwy miejscowe Podlasia, „Onomastica” XII 1967, s. 5-69. 
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powiatu są związane najbliżej z ziemią łomżyńską i wiską ze względu na położenie  
i związki historyczne; pow. wysokomazowiecki wchodził bowiem w skład guberni 
łomżyńskiej w latach 1866-1914, był także jednym z pięciu powiatów województwa 
łomżyńskiego w latach 1975-1998. A ziemie byłego woj. łomżyńskiego stanowią 
teren moich badań językowych i toponomastycznych. 

Obecny pow. wysokomazowiecki znajduje się na pograniczu Podlasia i Ma-
zowsza, obejmuje teren historycznej ziemi bielskiej i drohickiej oraz część mazo-
wieckiej ziemi nurskiej (gm. Czyżew). Powiat ma obecnie 9 gmin, w których liczba 
wsi zamieszkałych przez drobną szlachtę stanowi łącznie 269 (72,1% wszystkich 
wsi w powiecie) i kształtuje się różnie w poszczególnych gminach. Przedstawia to 
tabela nr 1. 

 
Tabela nr 1 

Lp. Gmina 
Liczba wsi 
w gminie 

Liczba wsi 
szlacheckich 

% wsi 
szlacheckich 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

Wysokie Mazowieckie 
Ciechanowiec 
Czyżew 
Klukowo 
Kobylin Borzymy 
Kulesze Kościelne 
Nowe Piekuty 
Sokoły 
Szepietowo 

  53 
  32 
  47 
  35 
  40 
  32 
  35 
  49 
  50 

  33 
    8 
  32 
  19 
  37 
  30 
  31 
  41 
  38 

62,3 
25,0 
68,1 
54,3 
92,5 
93,7 
88,6 
83,6 
76,0 

                              Łącznie 373  269 72,1 
 
Największy procent wsi drobnoszlacheckich jest w gminach: Kulesze Kościelne 

(93,7%), Kobylin Borzymy (92,5%), Nowe Piekuty (88,6%) i Sokoły (83,7%).  
W innych gminach liczba wsi zamieszkałych przez drobną szlachtę również znacz-
nie przekracza 50 procent. Wyjątek stanowi tu gm. Ciechanowiec, gdzie tylko 25% 
wsi zamieszkuje drobna szlachta. Dominowały tu majątki szlachty folwarcznej (9 
folwarków) i wsie włościańskie. 

Uwzględniając podział zastosowany przez Witolda Taszyckiego4 wyodrębniono 
6 typów nazw wsi drobnoszlacheckich w pow. wysokomazowieckim. Są to:  
1)  nazwy rodowe, np. Bryki, Bujny, Czajki, Gołasze, Jamiołki, Kostry, Miodusy, 

Moczydły, Perki, Piętki, Stypułki, Szymbory, Tybory, Wnory, Wojny, Żebry; 
2)  nazwy dzierżawcze, np. Bruszewo, Godlewo, Jabłonowo, Kalinowo, Kobylin, 

Krasowo, Kruszewo, Łuniewo, Milewo, Rębiszewo, Szepietowo; 
3)  nazwy topograficzne, np. Jabłoń, Zalesie; 
__________ 

 

4 W. Taszycki, Słowiańskie nazwy miejscowe. Ustalenie podziału, Kraków 1946, s. 45-49. 
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4)  nazwy patronimiczne, np. Łempice, Siennica, Średnica; 
5)  nazwy etniczne, np. Litwa, Ruś; 
6)  nazwa niejasna: Pułazie. 

Liczbę poszczególnych typów nazw przedstawia tabela nr 2. 
 
Tabela nr 2 

Lp. Typy nazw Liczba wsi % 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

nazwy rodowe 
nazwy dzierżawcze 
nazwy topograficzne 
nazwy patronimiczne 
nazwy etniczne 
nazwa niejasna 

154 
  80 
  18 
  13 
    3 
    1 

  57,3 
  29,8 
    6,7 
    4,8 
    1,1 
    0,3 

                                                           Łącznie 269 100,0 
 
Podobnie jak w powiatach ziemi łomżyńskiej i wiskiej najczęstsze są tu rodowe 

nazwy wsi drobnej szlachty (57,3%), mniej liczne są wsie o nazwach dzierżawczych 
(29,8%), niewiele jest nazw topograficznych (6,7%) i patronimicznych (4,8%), 
nazwy etniczne należą do rzadkości (1,1%). Jedna jest tylko nazwa o niejasnej ety-
mologii. 

Należy tu od razu zwrócić uwagę na pewne różnice w nazewnictwie wsi drob-
noszlacheckich w stosunku do nazw wsi drobnej szlachty w powiatach ziemi łom-
żyńskiej i wiskiej. Są to: 
1)  nazwy patronimiczne stanowiące częsty typ nazw działów wsi szlacheckich, nazw 

z sufiksem -eta, charakterystycznym dla tego terenu, a nie spotykanym zupełnie  
w nazewnictwie innych regionów; 

2)  duża liczba nazw działów. Stosunek nazw podstawowych do nazw działów jest 
niespotykany w powiatach ziemi łomżyńskiej: 46,1% stanowią tu nazwy wsi 
macierzystych i 53,9% nazwy działów. 

Warto przypomnieć, że działy majątkowe cząstkowej szlachty następowały 
wraz z rozrastaniem się rodów. Proces rozpadu wsi drobnoszlacheckich na działy 
rozpoczął się na Podlasiu już w XV wieku i nasilił się znacznie w wieku XVI, stop-
niowo zmniejszał się w wieku XVII i w następnych stuleciach5. Potomkowie właści-
ciela nadań książęcych zakładali nowe osady obok starych, zachowując wspólną 
nazwę i przyjmując nazwę dodatkową, pochodzącą od imienia lub przezwiska no-
wego właściciela (nazwy rodowe, dzierżawcze, patronimiczne) lub właściwości 
terenu, na którym wieś założono (nazwy topograficzne)6. 

__________ 

 

5 H. Górnowicz, Rodowe nazwy…, s. 9-10. 
6 H. Sędziak, Złożone nazwy wsi drobnoszlacheckich w ziemi łomżyńskiej, „Białostockie Archiwum 

Językowe” nr 2, Białystok 2002, s. 117-129. 
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Do opracowania nazw wsi drobnoszlacheckich w pow. wysokomazowieckim 
wykorzystano następujące źródła7: Mappa szczegulna Woiewodztwa Podlaskiego 
zarządzona… przez Karola Perthées…(1798-1812) AGAD; Herbarz I. Kapicy-
Milewskiego (1870); Dawna ziemia bielska i jej cząstkowa szlachta Z. Glogera (1873); 
Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I-XV 
(1880-1902); Tabella Miast, Wsi, Osad Królestwa Polskiego, t. I-II (1827); Trudy Va-
ršavskogo Statističeskogo Komiteta, t. VI, Lomžinskaja Gubernija (1891); Źródła dzie-
jowe, t. XVII, część 1-3, Podlasie A. Jabłonowskiego (1908-1910); Najdawniejsze 
polskie imiona osobowe W. Taszyckiego (1925); Słownik etymologiczny języka pol-
skiego F. Sławskiego (1952 i n.); Słownik staropolski, pod red. S. Urbańczyka, Warszawa 
1953-1955; Słownik polszczyzny XVI wieku, pod red. M.R. Mayenowej (1966  
i n.); Słownik prasłowiański, pod red. F. Sławskiego (1974 i n.); Słownik staropolskich 
nazw osobowych, red. W. Taszyckiego, t. I-VI (1965-1983); Suplement oprac. pod kie-
runkiem M. Malec, Wrocław 1984-1987; Słownik etymologiczny języka polskiego  
A. Brücknera (wyd. VI 1993); Słownik etymologiczno-motywacyjny staropolskich nazw 
osobowych, red. A. Cieślikowej, M. Malec, K. Rymuta, t. I-VII (1995-2002). Przy opisie 
nazw wsi drobnej szlachty z terenu Mazowsza wykorzystano ponadto następujące pozy-
cje: Metryka Księstwa Mazowieckiego z XV-XVI wieku, wyd. A. Włodarski, t. I-II (1918, 
1930) i Mazowieckie zapiski herbowe z XV-XVI wieku (1937). 

1. Rodowe nazwy wsi 

Nazwy te pierwotnie oznaczały „mieszkańców pewnej osady na podstawie nazwy 
osobowej, jakiej wspólnie jako członkowie tego samego rodu używali”8. „Nazwy 
miejscowe rodowe są nazwami prymarnymi powstałymi bez użycia sufiksów; pluralna 
nazwa rodu przenoszona była na nazwę wsi”9. Informacje dotyczące nazw rodowych 
znajdujemy w opracowaniach monograficznych nazw miejscowych danego regionu, 
np. u Karola Zierhoffera10, Ireny Halickiej11, Urszuli Bijak12. Najwięcej prac rodowym 
nazwom miejscowym poświęcił Hubert Górnowicz, w tym dwie monografie13 i wiele 
artykułów14. 
__________ 

 

7 Wykaz źródeł i objaśnienie skrótów bibliograficznych znajduje się na końcu artykułu. 
8 W. Taszycki, Słowiańskie nazwy…, s. 49. 
9 E. Rzetelska-Feleszko, Nazwy miejscowe, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, red. E. Rzetelska-

Feleszko, Warszawa-Kraków 1998, s. 201. 
10 K. Zierhoffer, Nazwy miejscowe północnego Mazowsza, Wrocław 1957. 
11 I. Halicka, Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny (dzierżawcze, patronimiczne i ro-

dzinne), Warszawa 1976; tejże Nazwy miejscowe środkowej i zachodniej Białostocczyzny (topograficzne  
i kulturowe), Warszawa 1978. 

12 U. Bijak, Nazwy miejscowe południowej części dawnego województwa mazowieckiego, Kraków 2001. 
13 H. Górnowicz, Rodowe nazwy miejscowe Wielkopolski, Małopolski i Mazowsza, Gdańsk 1968; te-

goż Studia nad rodowymi nazwami miejscowymi w języku polskim na tle innych języków słowiańskich. 
Synteza, Gdańsk 1969. 

14 H. Górnowicz, Rodowe nazwy miejscowe Mazur i Warmii, „Komunikaty Warmińsko-Mazurskie”, 
Olsztyn 1965, s. 197-228; tegoż Rodowe nazwy miejscowe ziemi dobrzyńskiej, „Poradnik Językowy” 
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Nazwy rodowe są dominującym typem nazw wsi drobnej szlachty w pow. Wy-
sokie Mazowieckie (57,3%), podobnie jak w powiatach ziemi łomżyńskiej i wiskiej. 
Najwięcej tych nazw mamy w pow. kolneńskim15 (63,8%), mniej w pow. łomżyń-
skim i zambrowskim16 (56,6%) oraz w pow. ostrołęckim17 (50,6%), najmniej w pow. 
grajewskim18 (48,8%). 

Biorąc pod uwagę rodzaj podstawy analizowanych nazw rodowych wyodręb-
niono kilka grup. Przedstawia je tabela nr 3. 

 
Tabela nr 3 

Lp. Nazwy rodowe 
Liczba 

wsi 
% 

1. 
2. 
 

3. 
4. 
 

5. 
6. 
7. 

mające pierwotnie postać dzierżawczą 
utworzone od jednoczłonowych imion, nazwisk  
i przezwisk odapelatywnych 
derywowane od dwuczłonowych imion słowiańskich 
utworzone od imion chrześcijańskich skróconych  
i spieszczonych 
pochodzące od herbów szlacheckich 
powstałe od nazwisk odmiejscowych na -sk-, -ck- 
obecnego pochodzenia 

    [2]* 
  85 

 
  20 
  21 

 
  20 
    4 
    4 

- 
   55,2 

 
   13,0 
   13,6 

 
     13,0 

   2,6 
   2,6 

Łącznie 154 100,0 
* Uwzględniając rodzaj podstawy (słowiańskie imię dwuczłonowe) nazwy te włączono do grupy 3. 

 
1.1. W analizowanym materiale nazewniczym tylko dwie wsie miały pierwotnie 

nazwę dzierżawczą, która przekształciła się w rodową: 
Mojkowo (XV w.), dziś Mojki wś. szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. Wys. 

Maz.: „wieś szlachecka nad rz. Śliną” SG VI 617; 1827 Tab II 34; 1873 Glog 
40; „Dobra Mojki w ziemi bielskiéj” Kap, s. 289; de Moykowo 1408 Kap nr 352; 
Moyki 1551, 1568 Kap nr 352; „дер. мел. шлях.” Tруды VI 51; Moyki (Wolia, 
Truskolias) 1580 ŹDz XVII-1, 105; Górn 20; Hal I 122; WUN II 474. – Mojki 
 n. rod. od n. os. Mojko SSNO III 544; NAp 170 Moj-mir: moj – mój. 

                                                                                                                       
1966, s.115-127; Rodowe nazwy miejscowe Podlasia, „Onomastica” XII 1967, s. 5-67; Rodowe nazwy 
miejscowe Pomorza, „Gdańskie Zeszyty Humanistyczne” X, 1967, nr 15, s. 99-138; Rodowe nazwy 
miejscowe ziemi sieradzkiej i łęczyckiej, „Onomastica” XIII, 1969, s. 61-119 i in. 

15 H. Sędziak, Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie kolneńskim, „Studia Łomżyńskie”, t. XV., 
Łomża 2004, s. 249-268. 

16 H. Sędziak, Rodowe nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem, [w:] Polszczyzna Mazowsza  
i Podlasia, cz. VIII; Antroponimia i toponimia, red. H. Sędziak, Łomża 2004, s. 25-42. 

17 H. Sędziak, Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie ostrołęckim, „Studia Łomżyńskie”, t. XVI, 
Łomża 2005, s. 245-265. 

18 H. Sędziak, Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie grajewskim, „Studia Łomżyńskie”, t. XVII, 
Łomża 2006, s. 7-28. 
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Włostowo, dziś Włosty-Olszanka wś szlach., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG 
XIII 721; Włosty 1795 AK 98; 1827 Tab II 274; Nicolaum de Wlostowo 1424 Kap 
nr 592; „дер. мел. шлях.” Труды VI 48; Włosty Olssanka 1580 ŹDz XVII 96, 
149; Górn 29; Hal I 185; WUN III 580. – Włosty n. rod. od n. os. Włost (≤ Włości-
bor) SSNO VI 149; NAp 346 Włości-; Włoch (NEtn). Drugi człon n. zestawionej 
W. Olszanka n. dzierż. przeniesiona, równa n. os. Olszanka. 

1.2. Podobnie jak w powiatach dawnej ziemi łomżyńskiej i wiskiej nazwy wsi 
drobnej szlachty najczęściej tworzone są od jednoczłonowych imion, nazwisk i prze-
zwisk pochodzących od apelatywów. Nazwy tego typu stanowią 55,2% nazw rodo-
wych. 
Bryki wś szlach.-włość., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG I 393; 1827 Tab I 

44; „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 60; 1580 ŹDz XVII-2, 158; Hal I 27-
28; WUN I 153. – Bryki n. rod. od n. os. Bryka SSNO I 260; NAp 20 Bryka: 
brykać S XVI, ps. *brykati ‘zrywać się do biegu, wierzgać’ Spsł I 404. 

Brzóski (1525) (-Brzezińskie, -Falki, -Gromki, -Markowizna, -Stare, -Tatary) 
wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. i pow. Wys. Maz.: SG I 424; Brzóski Brzeziń-
skie, Brzóski Gromki, Brzóski Stare, Brzóski Tatary, Brzóski Zalesie 1795 AK 
98; 1827 Tab I 47; 1873 Glog 37; „Dobra Brzoski w ziemi bielskiéj leżą, których 
jest kilka wsi” Kap, s. 43; „дер. мел. шлях.” Труды VI 48, 60; „W 1580 r. 
mieszkała tu szlachta o nazwisku Brzoska” ŹDz XVII-2, 96; Brzóski Brzezińskie 
„дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 48; „W 1580 r. mieszkała tu szlachta  
o nazwisku Brzoska” ŹDz XVII-2, 96; Górn 31; Hal I 29; WUN I 171. – Brzóski 
n. rod. od n. os. Brzozka SSNO I 266; NAp 21 Brzoza: brzoza; por. Stanislaus 
Brzoska de Brzoski 1563 Kap nr 266. Wsie powstałe z działów szlacheckich ma-
ją nazwy zestawione: Brzóski Brzezińskie n. dzierż. przymiotnikowa od n. os. 
Brzoza, Brzezina; B. Falki, B. Gromki n. rod. od n. os. Falk (≤ Chwalibor, 
Chwalimir) i n. os. Gromek (≤Bronisław); B. Markowizna n. dzierż. od n. os. 
Marek, Markow; B. Stare – człon przymiotnikowy wskazuje stosunek chronolo-
giczny między wsią macierzystą i wsiami nowymi; B. Tatary n. etn. 

Chojany (1551), dziś Chojane (-Bąki, -Gorczany, -Pawłowięta, -Piecki, -
Sierocięta, -Stankowięta) wsie szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. 
Maz.: „Chojane – nazwa okolicy szlacheckiej obejmującej w połowie XVI w. 
sześć wsi” SG I 615; Chojane… 1795 AK 98; 1827 Tab I 67; 1873 Glog 37; 
Choiane Sierocziętha, Choiane Stanki (Stankowiętha) 1580 ŹDz XVII-1, 101; 
Górn 28, 59; Hal II 19; WUN I 230-231. – Chojane n. rod. od n. os. Chojan 
SSNO I 327; NAp 31 Choj-: choina ‘gałęzie szpilkowe’ Sstp, chojnik ‘las so-
snowy’ Sstp. Drugie człony nazw zestawionych to: Ch. Bąki, Ch. Piecki n. rod. 
od n. os. Bąk od ap. bąk, Pieczek (≤ Piotr); Ch. Gorczany n. etn.; Ch. Pawłowię-
ta, Ch. Sierocięta i Ch. Stankowięta n. patr. od n. os. Paweł, Sirota i Stanek. 
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Czajki (1424) wś szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: SG I 729; Czayki 1795 AK 
98; 1827 Tab I 83; 1873 Glog 37; „Dobra Czajki w ziemi bielskiéj leżą i są te: 
Czajki Stare, Czajki Andrule” Kap, s. 64; Czayki 1545, 1564 Kap nr 76; „дер. 
мел. шлях.” Труды VI 54; Czayki 1580 ŻDz XVII -1, 103; Górn 11; Hal I 39; 
WUN I 264. – Czajki n. rod. od n. os. Czajka SSNO I 397; NAp 40 Czajka: 
czajka Sstp.; por. Albertus Czayka 1444 Kap nr 76. 

Dmochy (-Glinki, -Mrozy, -Wochy) wsie szlach., gm. Czyżew, pow. Wys. Maz.: 
SG II 43; 1827 Tab I 100, 101; „дер. мел. шлях.” Труды VI 92; Dmochi 1580 
ŹDz XVII 19; WUN I 331. – Dmochy n. rod. od n. os. Dmoch; por. Matis 
Dmoch 1577 ŹDz XVII 168. Drugie człony nazw zestawionych: D. Glinki, D. 
Mrozy n. rod. od n. os. Glinka (≤ Glina) od ap. glina, Mroz od ap. mróz, Woch (≤ 
Wojciech). 

Dworaki (1435) (-Pikaty (1568), -Staśki (1562)) wsie szlach, i szlach.-włośc., gm. 
Sokoły, pow. Wys. Maz.: SG II 234; Dworaki Pikaty, Dworaki Staśki 1795 AK 
98; 1827 Tab I 110; D. Pikaty „дер. мел. шлях. и крест.”, D. Staśki „дер. мел. 
шлях.” Труды VI 56; 1873 Glog 37; „Dobra Dworaki w ziemi bielskiéj leżą i są 
te: Dworaki Pikaty, Dworaki Staśki i Dworaki Orawka” Kap, s. 95; Dworaki Pi-
katy, Dworaki Staśkowięta 1562 Kap nr 114; Dworaki Staśki, Staśkowięta 1580 
ŹDz XVII-3, 106, 152; Górn 11, 58; WUN I 378. – Dworaki n. rod. od n. os. 
Dworak SSNO I 542; NAp 61 Dworak: dworak ‘pozostający w służbie dwor-
skiej’ Sstp. Drugie człony nazwy zestawionej: D. Pikaty n. rod. od n. os. Pikat ≤ 
Pik SSNO IV 251, D. Staśki n. rod. od n. os. Staszk (≤ Stanisław). 

Faszcze (1545) wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG II 374; 1827 Tab I 118; 1873 
Glog 37; „Dobra Faszcze [h. Prus] w ziemi bielskiéj, parafii sokołowskiej leżą” 
Kap, s. 98; de Faszcze 1503-1562 Kap nr 121; „дер. мел. шлях.” Труды VI 58; 
Górn 32; Hal I 53; WUN I 412. – Faszcze n. rod. od n. os. Fast SSNO I 357; 
NAp Chwast: chwast; por. Szczepan Phasscza 1580 ŹDz XVII 107. 

Faszcze (1503) wś szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: SG II 374; 
1827 Tab I 118; 1873 Glog 37; Martinus Faszcza de Faszcze 1590 Kap nr 121; 
„дер. мел. шлях.” Труды VI 58; 1580 ŹDz XVII-3, s. 211; Górn 32; Hal I 53; 
WUN I 412. – Faszcze n. rod. od n. os. Faszcza SSNO I 357; por. Mathias Fasz-
cza 1599 Kap nr 121. 

Gołasze (1471) (-Górki, -Puszcza (1493) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. i pow. 
Wys. Maz.: „Jest to starodawne gniazdo szlacheckie, wspomniane w dokumen-
tach z 1471 i 1493 r.” SG II 663; 1827 Tab I 134; 1873 Glog 37; de Puszcza Go-
łasie 1493, de Gołasie Puszcza 1565 Kap nr 147; Stephanus, Stanislaus, Bartho-
lomaeus Gołasie 1471 Kap nr 147; G. Górki „дер. мел. шлях. и крест.”,  
G. Puszcza „дер. мел. шлях.” Труды VI 48; Gołasie (Górki, Pusscza) 1580 
ŹDz XVII-1, 99-100; Górn 11; Hal I 58; WUN I 480. – Gołasze n. rod. od n. os. 
Gołas(z) SSNO II 150; NAp 78 Goł: ps. *golь ‘nagi’. Człony nazw zestawio-
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nych: G. Górki n. rod. od n. os. Górka; por. Stanisław Górka 1580 ŹDz XVII-1, 
s. 99; G. Puszcza n. top. 

Gołasze (1471) (-Dąb, - Mościckie (1493) wsie szlach., gm. Kulesze Kościelne, 
pow. Wys. Maz.: SG II 663; 1827 Tab I 134; 1873 Glog 37; 1471 Kap nr 147; 
„дер. мел. шлях.” Труды VI 48; Gołasie (Moscziska, Dąb) 1580 ŹDz XVII-1, 
99-100; Górn 37; Hal I 58; WUN I 480. – Gołasze n. rod. od n. os. Gołasz,  
u Kapicy Gołaś. Drugie człony nazw zestawionych: G. Dąb n. top. od ap. dąb, 
G. Mościckie n. rod. od n. os. Mościcki. 

Jamiołki (1545) (-Godzieby, -Kłosy, -Kowale, -Piotrowięta, -Rawki, -Świetliki) 
wsie szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: „Okolica szlachecka, w obrębie któ-
rej leżą wsie…” SG III 391; Jamiołki… 1795 AK 98; 1873 Glog 39; „Dobra 
Jamiołki w ziemi bielskiéj leżą, których jest kilka wsi” Kap, s. 145; Jamiołki 
Piotrowięta 1545 Kap nr 185; „дер. мел. шлях.” Труды VI 58, 60; Jakób Ja-
miołka, Paweł Jamiołka, Jan Jamiołka 1580 ŹDz XVII-1, 107; Górn 34, 51; Hal 
I 69; WUN I 614. – Jamiołki n. rod. od n. os. Jamioła SSNO 478; NAp 96 Je-
mioła: jemioła. Człony nazw zestawionych: J. Godzieby n. rod. od n. os. i n. 
herb. Godzięba; J. Kłosy, J. Kowale, J. Świetliki n. rod. od n. os. Kłos, Kowal, 
Świetlik; J. Rawki n. rod. od n. os. i herb. Rawa; J. Piotrowięta n. patr. od n. os. 
Piotr. 

Kierzki (1545) wś szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. Wys. Maz.: SG IV 50; 
Kierzki 1795 AK 98; 1873 Glog 39; Stanislaus et Albertus… de Kierzki 1545 
Kap nr 210; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; 1580 ŹDz XVII-1, 105; WUN II 
73. – Kierzki n. rod. od n. os. Kierzek SSNO II 578; NAp 107 Kierzek: kierzek 
‘nieduża roślina’ S XVI; por. „dawniej Kierzek, teraz Kierzkowski h. Jastrzębiec” 
Kap, s. 170. 

Koce (-Basie, -Schaby) wsie szlach.-włośc., gm. Ciechanowiec, pow. Wys. Maz.: „Oko-
lica szlachecka, gniazdo rodu Koców, którzy wedle tradycji są potomkami Jadźwin-
gów.” SG XV cz. II 97; Koce Basie, Koce Borowe, Koce Piskuły, Koce Chybowo 
1795 AK 98; de Koce 1464, 1531 Kap nr 265; Kocze (Stare, Schabi, Chizowo, Ba-
sie, Borowe) 1580 ŹDz XVII-1, 40-42; Górn 12, 61; Hal I 83; WUN II 99. – Koce n. 
rod. od n. os. Koc SSNO III 38; NAp 113 Koc: koc; por. Piotr Kocz 1580 ŹDz XVII 
41. Drugie człony nazw zestawionych: K. Basie, K. Schaby n. rod. od n. os. Basza 
(od ap. basza ‘dygnitarz turecki’ S XVI), Schab od ap. schab. 

Kostry (-Podsędkowięta, Stare, -Śmiejki) wś szlach. i szlach.-włośc., gm. Kluko-
wo, pow. Wys. Maz.: SG IV 477; 1827 Tab I 230; 1873 Glog 39; Kostry Śmiejki 
„дер. мел. шлях.”, Kostry Stare i Kostry Podsędkowięta „дер. мел. шлях. и 
крест.” Труды VI 44; Kostry Podsędkowięta 1580 ŹDz XVII-1, 90; Hal I 90; 
WUN II 173, Stare Kostry WUN II 314. – Kostry n. rod. od n. os. Kostro SSNO 
III 98; NAp 122 Kostra: kostra ‘kostrzewa’ lub ‘stos, sążeń’ SW. Człony nazw 
zestawionych: K. Podsędkowięta n. patr. od n. os. Podsędek: podsędek ‘urzędnik 
w sądzie ziemskim’ Sstp; K. Stare – drugi człon nazwy ukazuje stosunek chro-
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nologiczny między wsią macierzystą i nową; K. Śmiejki n. rod. od n. os. Śmiejek 
(≤ Śmiech). 

Kostry (-Litwa, -Noski) wsie szlach., gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: „okolica 
szlachecka” SG IV 477; Kostry Noski SG VII 184; Kostry Litwa, K. Podsędko-
więta, K. Noski 1873 Glog 39; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; Kostry Litwa 
1580 ŹDz XVII-1, 90; Górn 61; Hal I 90; WUN II 173. – Kostry n. rod. od n. os. 
Kostro; K. Litwa n. etn., K. Noski n. rod. od n. os. Nosek. „W 1580 r. mieszkał 
we wsi Kostry Litwa Stanisław Nosek Kostro” ŹDz XVII 90. 

Kulesze (1431) (-Litewka, -Podawce, -Podlipne) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. 
Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: „Okolica szlachecka nad rz. Rokitną.  
W obrębie jej mieszczą się wsie: […] Kulesze Wykno Nowe nad rz. Śliną, K. Li-
twa nad rz. Rokitną. Miejscowości te wspomniane są już w aktach z 1431 i 1441 
r.” SG IV 861; Kulesze Litwa Stara, K. Podawce, K. Podlypne 1795 AK 98; 
1827 Tab I 253; Paulus de Kulesze 1421 Kap nr 233; K. Litewka i K. Podawce 
„дер. мел. шлях.”, K. Podlipne „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 48; Kule-
sche 1463 MZH nr 227; Kuliesse (Wykno Antiqua, Biki, Podawcze, Rokitnicza, 
Cziarnowo, Maczkowięta, Lithwa, Bogdanowięta) 1580 ŹDz XVII-1, 100, 149; 
Górn 12; Hal I 101; WUN II 250. – Kulesze n. rod. od n. os. Kulesza SSNO III 
191; NAp 135 Kulesz: kulesz ‘mamałyga’ S XVI. Człony nazw zestawionych: 
K. Litewka n. etn. od Litwa;K. Podlipne n. top. od n. m. Lipno (pod+Lipnem). 

Kurzyny (1473) wś szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: „wś szlach. 
nad rz. Śliną” SG IV 947; Kurzymy 1795 AK 98; 1873 Glog 39; Kurzyny 1551-
1569 Kap nr 285; „дер. мел. шлях.” Труды VI 54; Kurziny 1580 ŹDz XVII-1, 
103; Górn 36; Hal I 102-103; WUN II 258. – Kurzyny n. rod. od n. os. Kurzyna 
SSNO VII 125; NAp 136 Kur: kur Sstp, por. ps. *kurъ ‘kogut’ SES III 385-387; 
por. Augustinus Kurzyna 1545 Kap nr 285; Mikołaj Kurzina 1580 ŹDz XVII-1, 
103, 152. 

Miodusze, dziś Miodusy (-Litwa, -Staśkowięta, -Stok, Wielkie) wsie szlach., gm.  
i pow. Wys. Maz.: SG VI 484; Miodusy Litewka, M. Staśkowięta, M. Sthok,  
M. Wielkie 1795 AK 98; 1827 Tab II 23; Miodusi Stara Wieś, M. Piotrowięta, 
M. Stok 1580 ŹDz XVII-1, 56; Górn 37; Hal I 119; WUN II 456. – Miodusy  
n. rod. od n. os. Miodusz SSNO III 519; NAp 166 Miodek: miodek S XVI. Dru-
gie człony nazw zestawionych: M. Litwa n. etn.; M. Staśkowięta n. patr.; M. Stok  
n. top. od ap. stok ‘strumień, źródło’ Sstp. 

Moczydły (XV w.) (-Jakubowięta, -Stanisławowięta) wsie szlach., gm. Szepieto-
wo, pow. Wys. Maz.: SG VI 563; 1827 Tab II 28; 1873 Glog 40; „дер. мел. 
шлях.” Труды VI 62; Moczydły Sthankowięta 1580 ŹDz XVII-1, 97; Hal II 51; 
WUN II 470-471. – Moczydły n. rod. od n. os. Moczydło SSNO III 541; NAp 
169 Moczydło: moczydło ‘bagno’ Sstp. Człony nazw zestawionych: M. Jakubo-
więta, M. Stanisławowięta n. patr. od im. chrześcijańskich Jakub, Stanisław. 
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Niziołki (-Dobki, Stare) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. Kulesze Kościelne, pow. 
Wys. Maz.: SG VII 166-167; N. Dobki „дер. мел. шлях. и крест.”, N. Stare 
„дер. мел. шлях.” Труды VI 50; Górn 60; WUN II 541. Nieziołki n. rod. od n. 
os. Nizioł SSNO IV 69; NAp 187 Niziołek: niziołek ‘krasnoludek’ SL. Drugie 
człony nazw zestawionych: N. Dobki n. rod. od n. os. Dobek (≤ Dobiesław); 
 D. Stare od przymiotnika stary – oznacza nazwę wsi wcześniejszej w stosunku 
do innych. 

Noski Śnietne (1525) wś szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: SG VII 184; Noski 
Snietne 1795 AK 98; 1827 Tab II 48; 1873 Glog 40; Noski Snietna 1545 Kap nr 
368; „дер. мел. шлях.” Труды VI 58; Noski 1580 ŹDz XVII-1, 108, 152; de 
Sznyethna 1516 MZH nr 940; Górn 38; Hal I 129; WUN II 543. – Noski n. rod. 
od n. os. Nosek SSNO IV 75; NAp 188 Nos: nos; por. Johannes Nosek de Sniet-
na właściciel wsi w 1525 r. Kap, s. 300. Drugi człon nazwy: N. Śnietne n. top. 
przymiotnikowa od rzeczownika śniat ‘główny pęd krzewu’ Sstp. 

Nowe Piekuty (1533) (-Urbany) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. Nowe Piekuty, 
pow. Wys. Maz.: „Mieszka tu drobna szlachta i włościanie” SG VIII 83; Pieku-
ty, Piekuty Urbany 1795 AK 98; 1873 Glog 40; N. Piekuty „дер. мел. шлях. и 
крест.”, P. Urbany „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; Piekuty (Urbany, Stara-
wieś) 1580 ŹDz XVII-1, 93; Górn 39, 47; Hal I 135; WUN II 574. – Piekuty n. 
rod. od n. os. Piekut SSNO IV 235; NAp 214 Piekut: piekut ‘bekas’ S XVI, ‘ko-
gut’ SL. Drugie człony nazw zestawionych: P. Nowe od przymiotnika nowy – 
nazwa oznacza wieś chronologicznie późniejszą w stosunku do nazwy macie-
rzystej; P. Urbany n. rod. od n. os. Urban NCh 130. 

Nowe Rzepki (XVI w.) wś szlach., gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: Rzepki 
Nowe SG X 148; 1827 Tab II 157; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; WUN II 
575. – Rzepki n. rod. od n. os. Rzepka SSNO IV 542; NAp 260 Rzepa: rzepa. 
Nowe Rzepki – człon określający Nowe oznacza nazwę miejscową późniejszą od 
nazwy macierzystej. 

Ołdaki-Magna-Brok wś szlach., gm. Czyżew, pow. Wys. Maz.: SG VII 521; Olda-
ki 1795 AK 98; 1827 Tab II 62; „Dobra Ołdaki w ziemi nurskiéj, powiecie nur-
skim […] parafii czyżewskéj Ołdaki Magna Brok” Kap, s. 308; de Ołdaki 1482 
Kap nr 381; Ołdaki 1580 ŹDz XVII-1, 117; Hal I 132; WUN II 631. – Ołdaki n. 
rod. od n. os. Ołdak SSNO IV 124; NAp 196 Ołd-ak: hołd, też z zanikiem h ołd 
Sstp. Człony zestawienia: Magna SSNO III 365; NLat 66 Magnus: magnus 
‘wielki’; Brok SSNO I 250; NG 24 Brok n. os. w funkcji nazwy miejscowej: 
stwniem. hipokor. Broc(c)o (≤ Brockhard). 

Perki (1527) (-Bujenki, -Franki, -Karpie, -Lachy, -Mazowsze, -Wypychy) wsie 
szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: „okolica szlachecka” SG VIII 10; 1827 
Tab II 83; 1873 Glog 40; Perki Bujenki, Perki Bujny XVIII wiek Kap nr 395; 
„дер. мел. шлях.” Труды VI 58; Perki Bvyny Antiqua 1580 ŹDz XVII 106; 
Górn 50; Hal I 134; WUN II 703. – Perki n. rod. od n. os. Perek SSNO IV 402; 
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NAp 245 Pyrka: gw. pyrka, pyrkać SGP(k), por. ps. *pъrkati Spsł. Drugie czło-
ny nazw zestawionych: P. Bujenki (≤ Bujny) n. rod. zdr. od n. os. i herb. Bujno; 
P. Franki, P. Karpie, P. Lachy, P. Wypychy n. rod. od n. os. (odpowiednio) Fra-
nek (≤ Franciszek), Karp, ap. karp, Lach NEtn 7 ‘Polak’ SL; Wypych, ap. wypy-
chać; P. Mazowsze n. etn. 

Piszczate, dziś Piszczaty (1444) (-Kończany, -Piotrkowięta) wsie szlach., gm. 
Kobylin Borzymy, pow. Wys. Maz.: SG VIII 233; 1827 Tab II 92; 1873 Glog 
40; „Dobra dawniej Piszczate, a potem Piszczaty zwane, w ziemi bielskiéj leżą, 
których kilka wsi: Konczany, Mąki, Mrówki, Piotrowięta, Rymkowszczyzna, 
Tomkowięta, Tusiki, Wielgosse, Wieszniany, Włodki” Kap, s. 326; Piszczate 
1444, 1449 Kap nr 413; „дер. мел. шлях.” Труды VI 54; Piszczathy Piotrowcze 
ŹDz 1580 ŹDz XVII 104; 1873 Górn 13; WUN II 741. – Piszczaty n. rod. od  
n. os. Piszczat, Piszczek SSNO IV 282; NAp 218 Pisk: pisk ‘o głosie ludzkim’  
S XVI, por. piszczeć S XVI; por. Thomas Piszczat 1566, Raphael Piszczat de 
Piszczaty 1563 Kap nr 413. Drugie człony nazw zestawionych: P. Kończany  
n. rod. od n. os. Koń(c)zyn (≤ Konrad) NG 151, Kun: germ. koñja, kōni, stw-
niem. kuoni ‘dzielny w boju’; P. Piotrowięta n. patr. od n. os. Piotr SSNO IV 
257; NCh 108 Piotr. 

Plewki (XV w.) wś szlach., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG VIII 261; Plewki 
1795 AK 98; 1827 Tab II 93; 1873 Glog 40; „дер. мел. шлях.” Труды VI 50; 
Pliewki 1580 ŹDz XVII-1, 97; Górn 39, Hal I 137; WUN II 745. – Plewki n. rod. 
od n. os. Plewka SSNO IV 287; NAp 229 Plewa: plewa ‘odpadki powstałe po 
wymłóceniu zboża’ SJPD VI 468; por. Kazimier Pliewka 1580 ŹDz XVII-1, 97. 

Sikory (1421) (-Bartkowięta, -Bartyczki, -Janowięta, -Pawłowięta, -Piotrowięta,  
-Tomkowięta, -Wojciechowięta) wsie szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. 
Wys. Maz.: „W 1421 r. osiadł tu niejaki Maciej Sikora i posiadłość swą rozdzie-
lił między synów, których imiona pozostały dotąd nazwą tych działów” SG X 
607; Sikory… 1795 AK 98; 1827 Tab II 171; 1873 Glog 40; Sikory 1445, 1554 
Kap nr 492; „Sikory (Pawłowięta, Bartkowięta, Tomkowięta, Piotrowięta, Woj-
ciechowięta, Janowięta, Bartki a. Bartyczki, Jachile a. Jachule, Jakuski a. Ja-
kuszki, Kupnina, Łosiowizna)” XVIII wiek Kap, s. 372; „дер. мел. шлях.” Тр-
уды VI 54; Sikory 1580 ŹDz XVII-1, 102-104; Górn 13-14; Hal I 156-157; 
WUN III 220. – Sikory n. rod. od n. os. Sikora SSNO V 73; NAp 268 Sikora: si-
kora ‘ptak’. Drugie człony nazw zestawionych: S. Bartyczki n. rod. od n. os. 
Bartoczek SSNO I 100; NCh 19 Bartłomiej; S. Bartkowięta, S. Janowięta,  
S. Pawłowięta, S. Piotrowięta, S. Tomkowięta, S. Wojciechowięta n. patr. od im. 
chrześcijańskich: Bartek, Jan, Paweł, Piotr, Tomek, Wojciech. Por. Bartholo-
meus Sikora 1452 Kap nr 492. 

Skłody (Borowe, -Przyrusy) wsie szlach. gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: SG 
X 680; Skłody Borowe 1795 AK 98; 1827 Tab II 174; „дер. мел. шлях.” Труды 
VI 52; Skłody 1580 ŹDz XVII-1, 94; Hal I 158; WUN III 230. – Skłody n. rod. 
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od n. os. Skłoda ≤ Skłodowic SSNO V 90; NAp 271. Człony nazw zestawio-
nych: S. Borowe n. top. od ap. bór; S. Przyrusy n. rod. od n. os. Przyrust etymo-
logia niejasna. 

Truskolasy (1456) (-Lachy, -Niewisko, -Olszyna, -Wola, -Stare) wsie szlach., gm. 
Sokoły, pow. Wys. Maz.: „okolica szlachecka” SG XII 523; 1827 Tab II 259; 
1873 Glog 41; „Dobra Truskolas albo Truskolasy zwane w ziemi bielskiéj leżą, 
których kilka wsi.” Kap, s. 428; Truskolas 1527 Kap nr 557; „дер. мел. шлях.” 
Труды VI 58; Truskolias 1580 ŹDz XVII-1, 105; Hal II 71; WUN III 469. – 
Truskolasy n. rod. od n. os. Truskolas ≤ Trusk SSNO V 472; NAp 325 Trusk: 
trusk ps. *trąskъ, *truskъ ‘szelest, chrzęst’ Sstp.; por. truskać S XVI (w). Może 
to być również n. dzierż. ‘lasy Truska’. I. Halicka uważa, że jest to nazwa topo-
graficzna ‘szeleszczące lasy’19. Drugie człony n. zestawionych: T. Lachy n. rod. 
od n. Lach ‘Polak’, T. Niewisko n. niej., T. Olszyna n. top. od ap. olszyna, T. Wo-
la n. kult. od ap. wola ‘osada świeżo założona i zwolniona na jakiś czas z po-
winności i opłat na rzecz właściciela ziemi’, T. Stare – człon przymiotnikowy 
wskazuje na wcześniejsze powstanie osady w stosunku do innych osad tego 
gniazda szlacheckiego. 

Włosty zob. Włostowo 
Wnory (1456) (-Kużele (1580), Stare , Wandy (1596)) wsie szlach., gm. Kobylin 

Borzymy, pow. Wys. Maz.: SG XIII 724; Wnory Kuziele, Wnory Starawiesz, 
Wnory Wandy 1795 AK 98; 1827 Tab II 274; 1873 Glog 41; Albertus de Wnory 
1545 Kap nr 594; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; Wnory (Kuzelie, Starawiesz, 
Wandy) 1580 ŹDz XVII 102-103; Górn 15, 47; Hal I 185; WUN III 581. – 
Wnory n. rod. od n. os. Wnor SSNO VI 156; NAp 347 Wnor: wnor ‘nałóg’ Brüc 
365; por. Michał Wnor, Łukasz Wnor, Stanisław Wnor 1580 ŹDz XVII 152. 
Człony nazw zestawionych: W. Kużele n. rod. od n. os. Kużel od ap. kużel daw. 
gw. ‘cienkie płótno lniane’ SJPD III 1328/SWil; W. Stare od przym. stary – na-
zwa nominuje wieś chronologicznie wcześniejszą od innych z tej grupy;  
W. Wandy n. rod. od im. (żeńskiego) Wanda SSNO VI 17; NAp 337 Węda: wę-
da ‘hak, haczyk’ Sstp. „Jest to najstarsza podlaska nazwa rodowa utworzona od 
imienia żeńskiego” Górn 47. 

Wnory (1456) (-Pażochy (1560), -Więchy, -Wypychy (1580)) wsie szlach., gm. 
Kulesza Kościelne, pow. Wys. Maz.: „Okolica szlachecka nad rz. Rokitnicą.  
W obrębie jej leżą: Wnory Pażochy, W. Wiechy, W. Wypychy.” SG XIII 724; 
Wnory… 1795 AK 98; 1827 Tab II 274; 1873 Glog 41; Wnory Pażochy, Wnory 
Więchy 1580 Kap nr 594; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; Wnory 1456 MZH 
nr 140; Wnory Wypychi 1580 ŹDz XVII-1, 102; Górn 28; Hal I 185; WUN III 
581. – Wnory n. rod. od n. os. Wnor. Człony nazw zestawionych: W. Pażochy n. 
niej.; W. Więchy n. rod. od n. os. Więch SSNO VI 5; NCh 132 Więc(s)ław, Wię-

__________ 

 

19 I. Halicka, Nazwy miejscowe…II, 1978, s. 71. 
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ce-sław, łac. Venceslaus; W. Wypychy n. rod. od n. os. Wypych. Człon Wypychy 
może też oznaczać wyodrębnioną, niejako „wypchniętą” ze wsi gałąź rodu  
z nową, własną osadą, którą początkowo stanowiło niekiedy jedno gospodar-
stwo20. 

Wróble (1500) wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG XIV 18; Wroble 1795 AK 98; 
1827 Tab II 290; 1873 Glog 41; Joannes filius Stanislai de Wróble 1528 Kap nr 
598; Wróblie z Wróblów Choliewów 1580 ŹDz XVII-1, 99; Górn 51; WUN III 
621. – Wróble n. rod. od n. os. Wrobel SSNO VI 204; NAp 350 Wróbel: wróbel. 

Żochy (Stare, Nowe) wsie szlach., gm. Piekuty Nowe, pow. Wys. Maz.: „Mieszka tu 
drobna szlachta” SG XIV 813; Zochy Nowe, Zochy Stare 1795 AK 98; 1827 Tab 
II 334; 1873 Glog 41; Paulus Nicolai Zoch de Zochy de armis Brody 1471 MZH 
nr 373; Hal I 198; WUN III 322. – Żochy n. rod. od n. os. Żoch SSNO V 141; 
NAp 375 Żoch: żoch ‘żołądek’ SWil II 2272. Człony nazw zestawionych: Ż. Stare 
– Ż. Nowe ukazują stosunek chronologiczny między wsią macierzystą i nową. 

1.3. Nazwy rodowe utworzone od dwuczłonowych imion słowiańskich, często 
skróconych 

Nazwy te stanowią 13% nazw rodowych. 
Mojki zob. Mojkowo 
Mysłki (XV w.), dziś Mystki-Rzym wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG VI 837; 

Mystki 1795 AK 98; 1827 Tab II 37; 1873 Glog 40; „дер. мел. шлях.” Труды 
VI 48; Myslki 1580 ŹDz XVII-1, 96; Górn 26; Hal I 124; WUN II 497. – Mystki 
n. rod. od n. os. Mysłek (≤ Myślibor) SSNO III 589; NAp 174 Myśli-: myślić 
Sstp; por. Sebastian Myslek 1580 ŹDz XVII-1, 97. Drugi człon nazwy zestawio-
nej: M. Rzym n. kult. 

Nowe Racibory (XV w.) wś szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: Racibory Nowe 
SG IX 362; Racibory Nowe, Racibory Stare 1795 AK 98; 1827 Tab II 129; 1873 
Glog 40; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; Raczibori Nowa 1580 ŹDz XVII-1, 
106; Hal I 144; WUN II 575. – Racibory n. rod. od n. os. Racibor SSNO IV 411; 
NAp 246 Raci-bor: ps. *ratь ‘wojna, walka’ Spsł (k); Borzy-gniew: ps. *boriti 
(sę) ‘zmagać się, mocować się’, por. *borъ ‘walka’ Spsł I 323. Człon przymiot-
nikowy Nowe wskazuje na stosunek do nazwy macierzystej. 

Pęze, dziś Pęzy (XV w.) wś. szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: SG VIII 39; 
1827 Tab II 82; 1873 Glog 40; „… dobra Pęze w ziemi bielskiéj leżą, ztąd po-
dobnież dom Pęzów pochodzi i herbu Ślepowron używa.” Kap, s. 318; Nico-
laum Panscha ex armis Buyny 1473 Kap nr 398; „дер. мел. шлях.” Труды VI 
58; Pęże 1580 ŹDz XVII-2, 176; Hal I 135; WUN II 706. – Pęzy n. rod. od n. os. 
Pęsza SSNO IV 222; NAp 212 Pęci-, Pęko-, Pęcisław (TNaj). 

__________ 

 

20 J. Wiśniewski, Początek i rozwój…, s. 91 
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Rzące wś szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: „okolica szlachecka” SG X 125; 
Rządze 1795 AK 98; 1827 Tab I 156; Rzące 1545-1566 Kap nr 474; Rząccze 
1580 ŹDz XVII-1, 107; Górn 40; Hal I 151; WUN II 178. – Rzące n. rod. od  
n. os. Rząd(ź)ca SSNO IV 539; NAp 260 Rzędzi-mir; por. Stanislai Rząca 1631 
Kap nr 474. 

Stawiereje-Michałowięta wś szlach., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG XI 
900; 1827 Tab II 195; 1873 Glog 40; „дер. мел. шлях.” Труды VI 62; WUN III 
339. – Stawiereje n. rod. od n. os. Stawirej SSNO V 204; NAp 286 Stawi-: sta-
wiać, 250 Rej: rej ‘przywódca, przewodnik’ S XVI (w). Drugi człon zestawienia 
Michałowięta n. patr. od n. os. Michał NCh 91. 

Szembory, Sembory, Senbory, dziś Szymbory (1527) (-Andrzejowięta, -Jaku-
bowięta, -Włodki) wsie szlach., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG XII 115; 
1827 Tab II 229; 1873 Glog 40; Szembory 1545 Kap nr 540; „дер. мел. шлях.” 
Труды VI 64; Senbory 1580 ŹDz XVII-2, 99; Górn 23, 29; WUN III 416. – 
Szymbory n. rod. od n. os. Szembor SSNO V 8, VI 450; NAp 262 Sam-; NAp 16 
Borzy-: Borzy-gniew, Borzy-mir, Borzy-sław. Drugie człony nazw zestawionych: 
Sz. Andrzejewięta, Sz. Jakubowięta n. patr. od imion chrześcijańskich Andrzej  
i Jakub; Sz. Włodki n. rod. od n. os. Włodek (≤ Włodzisław). 

Tybory (-Jeziernia, -Misztale, -Olszewo, -Żochy) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. 
i pow. Wys. Maz.: „Okolica szlachecka obejmująca wsie szlacheckie i szlachec-
ko-włościańskie oraz folwarki” SG XII 689; Tybory (Jeziornia, Kamianka, Mi-
stale, Olszewo, Trzcianka, Wolka, Zochy) 1795 AK 98; 1827 Tab II 246;  
T. Jeziorna i T. Misztale „дер. мел. шлях.”, T. Olszewo i T. Żochy „дер. мел. 
шлях. и крест.” Труды VI 50, 62; Thibory (Zochi, Kamiąnka, Misthale, Jezier-
na, Olszewo, Trzcianka, Wolia) 1580 ŹDz XVII-2, 55-57; Górn 24; Hal I 178; 
WUN III 487. – Tybory n. rod od n. os i n. herb. Tybor SSNO V 500; NCh 129 
Tyborc(z)y – por. łac. Tiburtius; Tybor im. węgierskie od słowiańskiego im. 
dwuczłonowego Czcibor TNaj 97. Człony nazw zestawionych: T. Jeziernia  
n. top. od ap. jezioro; T. Misztale n. rod. od n. os. Misztal SSNO III 532; NG 176 
Mist: śrwniem. mist ‘błoto, brud, gnój, nawóz: śmieci’; T. Olszewo n. dzierż. od 
n. os. Olsza; T. Żochy n. rod. od n. os. Żoch. 

Wyszonki (1444) (-Błonie, Kościelne, -Nagórki, -Włosty, Wypychy) wsie szlach.  
i szlach.-włośc., gm. Klukowo, pow. Wys. Maz.: SG XIV 156; Wyszonki (Błonie, 
Wojciechy, Wypychy) 1795 AK 98; 1827 Tab II 299-300; 1873 Glog 41; Jałbrzyk 
de Wyszonki 1569 Kap nr 604; W. Błonie, W. Włosty „дер. мел. шлях.”, W. Ko-
ścielne, W. Nagórki, W. Wypychy „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 44; Wy-
ssonki (Kościelne, Nagórki, Włosty, Wypychy) 1580 ŹDz XVII-3, 92; Górn 10,18; 
Hal I 190; WUN III 652. – Wyszonki n. rod. od n. os. Wyszonek ≤ Wyszon SSNO 
VI 243; NAp 355 Wysze- (≤ Wyszemir). Drugie człony nazw zestawionych:  
W. Błonie n. top: błonie ‘otwarta przestrzeń, rozległa równina, pokryta trawą; duże 
pastwisko, łąka’ SJPD I 573; W. Kościelne n. dzierż. od n. właściciela; W. Nagór-



Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie wysokomazowieckim                  75 
____________________________________________________________________________________________________________ 

ki, W. Włosty, W. Wypychy n. rod. od n. os.: Nagórka, Włost (≤ Włościbor) TNaj 
131, od n. os. Wypych; od przezwiska Wypych H. Górn 18. 

Wyszonki-Posele wś szlach., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG XIV 156; Wy-
szonki 1795 AK 98; 1873 Glog 41; Wyszonki 1444 Kap nr 604; „дер. мел. шл-
ях.” Труды VI 50; Wyszonki 1580 ŹDz XVII-1, 92; Górn 10; Hal I 190; WUN 
III 652. – Wyszonki n. rod. od n. os. Wyszonek ≤ Wyszon SSNO VI 243; NAp 
355 Wysze-mir. Drugi człon nazwy W. Posele n. rod. od n. os. Poseł: poseł 
‘człowiek wysłany z wiadomością’ Sstp. 

 

1.4. Nazwy rodowe utworzone od imion chrześcijańskich skróconych i spiesz-
czonych 

Nazwy te stanowią 13,6% analizowanych nazw rodowych. 
Franki (1545) (-Dąbrowa, -Piaski) wsie szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. Wys. 

Maz.: SG II 402; Franki Dąbrowa, Franki Piaski 1795 AK 98; 1827 Tab I 119; 
1873 Glog 37; Franki (Chrościele, Piaski) 1545, 1548 Kap nr 122; „дер. мел. 
шлях.” Труды VI 54; Franki (Dąbrowsczy, Piaski) 1580 ŹDz XVII-1, 103-104, 
152; Górn 31, 44, 47; Hal I 54; WUN I 25. – Franki n. rod. od n. os. Franek (≤ 
Franciszek) SSNO II 56; NCh 42; por. Wojciech Franek 1580 ŹDz XVII-1, 
152. Człony nazw zestawionych: F. Dąbrowa n. top. od ap. dąbrowa ‘miejsce, 
gdzie rosną dęby; las dębowy’; F. Piaski n. top. charakteryzująca teren. 

Idźki (Młynowskie, Średnie, -Wykno) wsie szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: 
SG III 243; Idźki (Młynowskie, Średnie, Wykno) 1795 AK 98; 1827 Tab I 178; 
1873 Glog 39; Idźki 1564 Kap nr 190; „дер. мел. шлях.” Труды VI 58; Idźki 
(Wykno, Młynowskie) 1580 ŹDz XVII 107-108; Górn 45; Hal I 67; WUN I 594. 
– Idźki n. rod. od n. os. Idziek (≤ Idzi) SSNO II 336; NCh 55 Idzi // Jidzi. Człony 
nazw zestawionych: I. Młynowskie n. kult. od ap. młyn; I. Średnie n. top.,  
I. Wykno n. kult. od ap. wyknąć ‘uczyć się’ Sstp. 

Józki, dziś Joski wś szlach.-włośc., gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: Józki SG 
III 605; 1827 Tab I 183; „дер. мел. шлях.” Труды VI 50; Joski 1580 ŹDz 
XVII-1, 175; WUN I 659. – Joski n. rod. od n. os. Josek / Joszek SSNO II 493; 
NJud 11 Joszek (≤ Józef). 

Kłoski (1440) (-Młynowięta, -Świgonie) wsie szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. 
Wys. Maz.: „Wieś szlachecka wspomniana w dokumentach z 1545 r.” (Glog) 
SG IV 189; Kłoski Młynowięta, Kłoski Świgonie 1795 AK 98; 1827 Tab I 214; 
1873 Glog 39; Kłoski 1440, 1444, 1462 Kap nr 215; „дер. мел. шлях.” Труды 
VI 52, 54; Kłoski Młynowięta 1580 ŹDz XVII-1, 104; Górn 12, 58; Hal I 80; 
WUN II 91. – Kłoski n. rod. od n. os. Kłos(z)ko SSNO III 22; NAp 111 Kłos: 
kłos; NCh 94 Mikołaj (niem. Claus: Nicolaus). Drugie człony nazw zestawio-
nych: K. Młynowięta n. patr. od n. os. Młynek SSNO III 537; NAp 168 Młynek: 
młynek; K. Świgonie n. rod. od n. os. Świgoń. 
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Koboski wś szlach., gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: SG IV 205; 1827 Tab 
I 215; 1873 Glog 39; Koboski 1556 Kap nr 313; „дер. мел. шлях.” Труды 
VI 52; Koboski Siodmaki 1580 ŹDz XVII 93; Górn 55; WUN II 95. – Kobo-
ski n. rod. od n. os. Kobuszek (≤ Kobosz) SSNO VII 108; NAp 112 Kob-: 
kob ‘chlew’ Sstp; NCh 58 Jakub. 

Piętki (-Basie, -Gręzki, -Szeligi, -Żebry) wsie szlach., gm. Klukowo, pow. Wys. 
Maz.: SG VIII 121; Piętki Żebry 1827 Tab I 85; Piantki Szeligi 1569 Kap nr 
408; „дер. мел. шлях.” Труды VI 44, 46; Pieńki Seligi 1580 ŹDz XVII-1, 
54; Piętki 1580 ŹDz XVII-2, 158; Górn 52; Hal I 136; WUN II 731. –Piętki 
n. rod. od n. os. Piętka SSNO IV 250; NAp 216 Pięta: pięta. Człony nazw 
zestawionych: P. Basie n. rod. od im. żeńskiego Basia (≤ Barbara); P. Gręzki 
n. rod. od n. os. Gręzek, Grężek SSNO II 199; NAp 83 Gręża: grążać ‘zanu-
rzać’ Sstp; P. Szeligi n. rod. od n. os. i herb. Szeliga; por. Nicolaus Szeliga de 
Piantki; P. Żebry n. rod. od n. os. Żebro. 

Roszki (XV w.) (-Chrzczony, Leśne, -Sączki, -Ziemaki) wsie szlach., gm. 
Sokoły, pow. Wys. Maz.: „okolica szlachecka” SG IX 807; Rozki Lesne,  
R. Trojany, R. Włodki, R. Ziemaki 1795 AK 98; 1827 Tab II 142; 1873 Glog 
40; Roski Ziemaki 1552 Kap nr 464; „дер. мел. шлях.” Труды VI 58; Roski 
(Bieńki, Trojanki, Włodki, Ziemaki) 1580 ŹDz XVII 109-110; Górn 35, 41, 
58; Hal I 149; WUN III 141. – Roszki n. rod. od n. os. Roszko (≤ Roch) 
SSNO IV 506; NAp 251 Roch: roch ‘figura w szachach’ S XVI (w); por. 
Laurentius Rosko 1524 Kap nr 464. Drugie człony nazw zestawionych:  
R. Chrzczony, R. Sączki, R. Ziemaki n. rod. od n. os. Chrzczon (dawniej 
Krzczon), Sączka, Ziemak (≤ Siemowit). 

Stypułki (1524) (-Borki, -Szymany, -Święchy) wsie szlach., gm. Kobylin Bo-
rzymy, pow. Wys. Maz.: SG XI 516; Stypułki Szymany, Stypułki Święchy 
1795 AK 98; 1827 Tab II 207; 1873 Glog 40; Stypułki Koziełki 1557 Kap nr 
518; Stypułki Święchy wiek XVIII Kap nr 518; „дер. мел. шлях.” Труды VI 
54; Sthypulki Święchowiętha, Ssymany 1580 ŹDz XVII-1, 105; Górn 35, 41, 
58; Hal I 162; WUN III 369. – Stypułki n. rod. od n. os. Stypułek (≤ Stypuła); 
por. Paulus Stypułek 1524 Kap nr 393. Człony nazw zestawionych: S. Borki, 
S. Szymany, S. Święchy n. rod. od n. os. Borek, Szyman, Święch. 

Stypułki-Giemzino (1557) wś szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: 
SG XI 516; Stypułki Giemzino 1795 AK 98; 1827 Tab II 207; 1873 Glog 40; 
Stypułki 1545 Kap nr 518; „дер. мел. шлях.” Труды VI 54; Sthypulki 
Giemzino 1580 ŹDz XVII-1, 105; – Stypułki n. rod. od n. os. Stypułek (≤ Sty-
puła). Drugi człon nazwy zestawionej: Giemzino n. dzierż. od n. os. 
G(i)emza od ap. gemza, giemza ‘dzika koza’ S XVI. 
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1.5. Nazwy utworzone od herbów szlacheckich 
Nazwy pochodzące od herbów szlacheckich stanowią 13% nazw rodowych. 

Bujny-Radziszewo, dziś Bujny wś szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: SG I 455; 
Buyny Radiszewo 1795 AK 98; 1827 Tab I 58; 1873 Glog 37; Buyno MZH nr 
358-360; Bvyny Antiqua 1580 ŹDz XVII 106; Górn 21, 50; Hal I 30; WUN I 
191. – Bujny n. rod. od n. os. i herb. Bujno SSNO I 278; NAp 23 Buj; NHer 7; 
buj, ps. *bujь ‘nadmiernie, silnie rozrośnięty, niepohamowany’ , ps. *bujati Spsł 
I 439, 441; por. Paulus Buyno 1544 Kap nr 31. Drugi człon n. zestawionej Ra-
dziszewo n. dzierż. od n. os. Radzisz. 

Bujny-Biszewo wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG I 455; Buyny Biszewka 1795 
AK 98; 1827 Tab I 58; 1873 Glog 37; de Buyny 1544, 1546 Kap nr 31; „дер. 
мел. шлях.” Труды VI 58; Buyni 1580 ŹDz XVII 11; Górn 21, 50; Hal I 30; 
WUN I 191. – Bujny n. rod. od n. os. i herb. Bujno. Drugi człon nazwy: Biszewo 
n. dzierż. od n. os. Bisz / Bysz. 

Drągi (XVI w.) wś szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: SG II 142; 1873 Glog 37; 
Drągi 1545 Kap nr 119; „дер. мел. шлях.” Труды VI 58; Drągi 1580 ŹDz 
XVII 106; Górn 32; WUN I 362. – Drągi n. rod. od n. os. Drąg SSNO I 518; 
NAp 56 Drąg: drąg. 

Łopienie (XVI w.) (-Jeże, -Szelągi, -Zyski) wsie szlach., gm. Nowe Piekuty, pow. 
Wys. Maz.: „Okolica szlachecka. W obrębie tej okolicy mieszczą się wsie: Jeże, 
Szelągi, Zyski, Pamięciaki, Ruś.” SG V 723; 1827 Tab I 284; 1873 Glog 40; An-
dreas Szelągowicz de Łopienie 1546 Kap nr 313; „дер. мел. шлях.” Труды VI 
52; Górn 60, 62; WUN II 357. – Łopienie n. rod. od n. os. i herb. Łopian SSNO 
III 333; NHer 32. Drugie człony nazw zestawionych: Ł. Jeże, Ł. Szeligi, Ł. Zyski 
n. rod. od n. os. Jeż, Szeliga, Zysz (≤ Zygmunt). 

Sokoły-Jaźwiny (1471) wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG XI 38; 1827 Tab II 
187; 1873 Glog 40; Sokoły 1471 Kap nr 506; „дер. мел. шлях.” Труды VI 58; 
Sokoł 1428 MkM I 758; Sokoł 1426 MZH nr 377; Sokoly Rusz 1580 ŹDz XVII 
106; Górn 16; Hal I 159-160; WUN III 266. – Sokoły n. rod. od n. os. i herb. So-
koł SSNO V 144; NAp 282 Sokoł NHer 54 Sokola; por. Stanislaus Sokol 1471 
Kap nr 506. Drugi człon nazwy: Jaźwiny n. dzierż. od n. os. Jaźwiec. 

Trzaski wś szlach., gm. Ciechanowiec, pow. Wys. Maz.: SG XII 537; Trzaski Cho-
lewy 1795 AK 98; de Trzasky 1466 MZH nr 267; Trzaski 1580 ŹDz XVII-1, 42; 
Hal I 176; WUN III 470. – Trzaski n. rod. od n. os. i herb. Trzaska SSNO V 475, 
476; NAp 325 Trzaska: trzaska ‘drzazga’ Sstp; NHer 61 Trzaska. 

Woyny, dziś Wojny (1435) (-Izdebnik, -Krupy, -Piecki, -Pietrasze, -Pogorzel, -
Szuby Szlacheckie, -Wawrzyńce) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. Szepieto-
wo, pow. Wys. Maz.: „okolica szlachecka” SG XIV 420; 1827 Tab II 288; 1873 
Glog 41; Joannes Woyno de Woyny 1545 Kap nr 595; Woyny Wawrzyńce 1650 
Kap nr 595; Woyny Jakubowięta Krupy XVIII wiek Kap nr 595; „дер. мел. шл-
ях.” Труды VI 44, 60; W. Pogorzel „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 60; 
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VI 60; Woyny 1580 ŹDz XVII 95-96; Górn 10, 61, 63; WUN III 587. – Wojny  
n. rod. od n. os. i herb. Wojno SSNO VI 172; Nap 347 Woj-ciech: ps. *vojь ‘wo-
jownik’ Rymut 1993 a; NHer 68 Wojen. Drugie człony nazw zestawionych:  
W. Izdebnik n. kult. od n. m. Izdebno; W. Krupy, W. Piecki, W. Pietrasze,  
W. Szuby, W. Wawrzyńce – nazwy rodowe od n. os., odpowiednio: od im. Kru-
pa, Pieczka (≤ Piotr), Pietrasz (≤ Piotr), n. os. Szuba, im. Wawrzyniec; W. Po-
gorzel n. top. pogorzel ‘miejsce, gdzie był pożar; pogorzelisko’ SJPD VI 797. 

Zaręby (-Bindugi, -Góry Leśne, -Skórki, -Święchy) wsie szlach. i szlach.-włośc., 
gm. Czyżew, pow. Wys. Maz.: SG XIV 420; 1827 Tab II 316; Z. Bindugi, 
Z. Góry Leśne „дер. мел. шлях.”, Z. Skórki, Z. Święchy „дер. мел. шлях. и кр-
ест.” Труды VI 94; de Zaramby 1553 Kap nr 626; Zarembi 1580 ŹDz XVII 50; 
Zaramby 1425 MkM I 95; Zaramby 1553 MZH nr 958; Hal I 194; WUN III 
730-731. – Zaręby n. rod. od n. os. i herb. Zaręba SSNO VI 269-270; NAp 361 
Zaręba: zaręb ‘miejsce po wyciętych zaroślach’ Sstp; NHer 70 Zaręba: por. 
Wlodek de Zaramby 1553 Kap nr 626. Drugie człony nazw zestawionych:  
Z. Bindugi n. top. od ap. binduga ‘miejsce nad rzeką, gdzie się składa drzewo 
przeznaczone na spław’ SJPD I 524; Z. Góry Leśne n. top.; Z. Skórki n. rod. od 
n. os. Skorka od ap. skórka (≤ skóra); Z. Święchy n. rod. od n. os. Święch. 

Żebry Wielkie wś szlach., gm. Klukowo, pow. Wys. Maz.: SG XIV 754, Żebry 
Nadrzeczne 1795 AK 98; Żebry Wielkie Nadrzeczne 1827 Tab II 326; „дер. мел. 
шлях.” Труды VI 44; Zebri 1580 ŹDz XVII-1, 53; Górn 53; Hal I 197; WUN 
III 792. – Żebry n. rod. od n. os. i herb. Rzebro ≥ Żebro 1453 MZH nr 381; Rze-
bro SSNO IV 539; Nap 259 Rzebro: rzebro Sstp. Drugi człon nazwy Ż. Wielkie 
zawiera informację o wielkości wsi. 

1.6. Nazwy rodowe powstałe od nazwisk odmiejscowych 
Podobnie jak w ziemi łomżyńskiej i wiskiej w XVI wieku na Podlasiu powsta-

wały również nazwy rodowe od nazwisk na -ski, -cki. W pow. wysokomazowieckim 
odnotowano parę nazw tego typu. Są to: Grodzkie, Kaliski, Kikolskie, Uszyńskie. 
Dwie ostatnie stanowią dziś nazwy działów wsi Jabłoń n. top. i Tybory n. rod. 
Grodzkie (1493) (Stare, -Szczepanowięta) wsie szlach.-włośc., gm. Kulesze Ko-

ścielne, pow. Wys. Maz.: SG II 845, Grodzkie Stare, Grodzkie Szczepanowięta 
1795 AK 98; 1827 Tab I 148; 1873 Glog 39; Albertus de Grodzkie 1493 Kap nr 
154; „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 48; 1589 ŹDz XVII-1, 100, 149; 
Górn 48; Hal I 63; WUN I 551. – Grodzkie n. rod. od n. os. Grodzki; por. Alber-
tus Grodzki 1475 Kap nr 154. Drugie człony nazw zestawionych: G. Stare – 
przymiot. stary określa nazwę wsi wcześniejszej w stosunku do innych;  
G. Szczepanowięta n. patr. od n. os. Szczepan. 

Kaliski wś szlach., gm. Klukowo, pow. Wys. Maz.: SG III 684; Kaliski 1580 ŹDz 
XVII-1, 14; WUN II 12. – Kaliski n. rod. od n. os. Kaliska SSNO II 521; NOdm 
70 Kalc(s)ki. 
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1.7. Nazwy rodowe obcego pochodzenia 
Nazwy te stanowią tylko 2,6% nazw rodowych. 

Nowe Gierałty wś szlach. i włośc., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG II 558; 
Gierałty Nowe, Gierałty Stare 1795 AK 98; Gierałty Nowe 1827 Tab I 127; 
1873 Glog 37; „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 62; Gieralthy Antiqua, 
Gieralthy Nowa 1580 ŹDz XVII-1, 96; Hal I 56; WUN II 567. – Gierałty n. rod. 
od n. os. G(i)erałt SSNO II 10; NCh 46 Gierałt; NG 67 Ger, 279 Wald; NHer 
16 G(i)erałt. Człon drugi przymiotnikowy oznacza wieś nowszą w stosunku do 
macierzystej. 

Tybory Uszyńskie wś szlach. i włośc., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: SG 
XII 689; Tybory Uszyńskie 1827 Tab II 251, „дер. мел. шлях. и крест.” Труды 
VI 50; Thibory 1580 ŹDz XVII-2, 158; Górn 24; Hal I 78; WUN III 487. – Ty-
bory n. rod. od im. Tybor (węgier.) (≤ Cibor, ≤ Scibor, ≤ Czcibor); Tybor SSNO 
V 500; NCh 129; T. Uszyńskie n. rod. od n. os. Uszyński od n. m. Usza wś w gm. 
Klukowo. 

Worele (Stare, Nowe) wsie szlach. w gm. Klukowo (W. Stare) i gm. Szepietowo 
(W. Nowe), pow. Wys. Maz.: SG XII 950; Warele Stare 1795 AK 98; 1827 Tab 
II 255; 1873 Glog 41; „дер. мел. шлях.” Труды VI 44; Warelie 1580 ŹDz 
XVII-1, 9; Hal I 181; WUN I 516. – Warele n. rod. od n. os. *Warel (Wargel 
niem.). Człony drugie przymiotn. Stary-Nowy ukazują stosunek chronologiczny 
między dwiema wsiami. 
Podobnie jak w powiatach ziemi łomżyńskiej i wiskiej w pow. wysokomazo-

wieckim w nazwach wsi szlacheckich dominują nazwy rodowe, które stanowią tu 
57,3% wszystkich nazw wsi drobnej szlachty. Znacznie mniejsza tu tendencja do 
przekształcania nazw dzierżawczych czy patronimicznych w nazwy rodowe. Tylko 
dwie nazwy dzierżawcze przeszły do kategorii nazw rodowych, co stanowi tylko 
1,3% nazw rodowych, a np. w pow. grajewskim przekształcenia nazw dzierżaw-
czych i patronimicznych w rodowe objęły aż 21,4% wsi rodowych drobnej szlachty. 
Częstsze są tu natomiast nazwy zestawione, wynikające z działów wsi szlacheckich, 
np. mamy tu 69 (44,8%) nazw rodowych podstawowych, macierzystych i aż 85 
(55,2%) nazwy działów należące do różnych kategorii nazw, często są tu nazwy 
patronimiczne tworzone (od imion nowych właścicieli) formantem -‘ęta, -owięta21 
(np. Bartkowięta, Janowięta, Pawłowięta). Są tu gniazda szlacheckie obejmujące 
obecnie niekiedy kilka nazw wsi, np.: 
Brzóski (6 wsi) -Brzezińskie, -Falki, -Gromki, -Markowizna, -Stare, -Tatary; 
Chojane (6) -Bąki, -Gorczany, -Pawłowięta, -Piecki, -Sierocięta, -Stankowięta; 
Jamiołki (6) -Godzieby, -Kłosy, -Kowale, -Piotrowięta, -Rawki, -Świetliki; 
Perki (6) -Bujenki, -Franki, -Karpie, -Lachy, -Mazowsze, -Wypychy; 

__________ 

 

21 Por. W. Taszycki, Słowiańskie nazwy…, s. 48-49. 
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Sikory (7) -Bartkowięta, -Bartyczki, -Janowięta, -Pawłowięta, -Piotrowięta, -
Tomkowięta, -Wojciechowięta; 

Wojny (7) -Izdebnik, -Krupy, -Piecki, -Pietrasze, -Pogorzel, -Szuby Szlacheckie, -
Wawrzyńce; 

Wyszonki (5) -Błonie, -Kościelne, -Nagórki, -Włosty, -Wypychy. 
W nazwach rodowych wsi drobnej szlachty omawianego powiatu istnieje ten-

dencja do zaniku drugich członów nazw podobnie jak w powiatach ziemi łomżyń-
skiej i wiskiej22. Różne przyczyny powodowały to zjawisko, np. komasacja gruntów 
i łączenie się wsi oraz wykup wsi przez szlachtę folwarczną powiększającą swoje 
majątki. Porównując zasób dawnego nazewnictwa na podstawie takich źródeł jak: 
Herbarz Kapicy (1870), praca Dawna ziemia bielska Glogera (1873), Źródła dziejo-
we t. XVI (1892), t. XVII (1908-1910) i Słownik geograficzny (1880-1902) oraz 
współczesny spis nazw miejscowości w Polsce23 możemy stwierdzić, że zanikowi 
uległo 114 drugich członów nazw rodowych. Przykłady: 
Kulesze, dziś trzy nazwy zestawione: Kulesze (-Litewka, -Podawce, -Podlipne), a w 

źródłach ponadto: Kulesze (-Biki, -Bogdanowięta, -Czarnowo, -Litwa, -
Maczkowięta, -Rokitnica, -Wykno Stare) 1580 ŹDz XVII 100; 

Piszczaty, dziś dwie wsie: Piszczaty (-Kończany, -Piotrowięta), w Herbarzu Kapicy 
ponadto: Piszczaty (-Mąki, -Mrówki, -Rymkowszczyzna, -Tomkowięta, -Tusiki, -
Wielgosze, -Wieszniany, -Włodki) Kap wiek XVIII nr 413; 

Sikory, dziś siedem wsi, a u Kapicy ponadto: Sikory (-Jachule, -Jakuszki, -Kupnina,  
-Łosiowizna) Kap wiek XVIII nr 492. 
Zanik nazwy świadczy o zaniku wsi szlacheckiej powstałej z działów. 

2. Dzierżawcze nazwy wsi 

Nazwy dzierżawcze w pow. wysokomazowieckim stanowią 29,8% omawia-
nych wsi drobnej szlachty. Jest to znacznie więcej niż w powiatach historycznej 
ziemi łomżyńskiej, w których procent tego typu nazw kształtuje się następująco:  
w powiatach łomżyńskim i zambrowskim24 wynosi 22,6%, w pow. ostrołęckim 
22,5%, w pow. kolneńskim 18,1%. Więcej nazw dzierżawczych nominujących wsie 
szlacheckie jest w dawnej ziemi wiskiej, w pow. szczuczyńskim, obecnie grajew-
skim, bo aż 27,9%. 

Nazwy dzierżawcze tworzone są od nazw osobowych (imion, nazwisk, prze-
zwisk) i oznaczają miejscowości będące własnością osoby, której imię stało się pod-

__________ 

 

22 H. Sędziak, Nazwy złożone…, s. 125-129. 
23 Wykaz urzędowych nazw miejscowości w Polsce, t. I-III, Warszawa 1980-1982. 
24 H. Sędziak, Dzierżawcze nazwy wsi drobnoszlacheckich w Łomżyńskiem, w: „Białostockie Archi-

wum Językowe” nr 3, red. B. Nowowiejski, Białystok 2003, s. 163-176. 
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stawą nazwy25. Nazwy te tworzą sufiksy: -ów (-owa, -owo) // -ew (-ewa, -ewo), -in  
(-ina, -ino) // -yn (-yna, -yno) oraz -jь (-ja, -je). 

Nazwy dzierżawcze pow. wysokomazowieckim tworzone są głównie forman-
tem -owo (np. Czarnowo, Grabowo, Kalinowo), rzadziej formantem -ewo po temacie 
zakończonym na spółgłoskę miękką lub stwardniałą (np. Bruszewo, Godlewo, Le-
śniewo). Sufiks -in (-yn) tworzy znacznie mniej nazw (np. Buczyn, Kobylino) i tylko 
cztery wsie noszą nazwę z sufiksami -jь, -je (np. Porośl, Zawrocie). Inne formy nazw 
dzierżawczych ma aż 36,2% wsi. Ilustruje to tabela 4. 

 
Tabela nr 4 

Lp. Nazwy dzierżawcze 
Liczba wsi 

szlach. 
% 

1. 
2. 
3. 
4. 

tworzone sufiksem -owo // -ewo 
tworzone sufiksem -in // -yn 
tworzone sufiksem -jь, -je 
inne nazwy dzierżawcze  

39 
10 
2 
29 

48,8 
12,5 
2,5 
36,2 

Łącznie 80 100,0 
 

2.1. Nazwy z sufiksem -owo // -ewo  
Bruszewo i Bruszewo-Borkowizna wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. Sokoły, pow. 

Wys. Maz..: SG I 392; Bruszewo 1795 AK 98; 1827 Tab I 44; 1873 Glog 37; 
Thomas de Brusewo 1504 Kap nr 24; Bruszewo „дер. мел. шлях.” B. Borkowi-
zna „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 58; Brussewo 1580 ŹDz XVII-1, 
105; Hal I 27; WUN I 153. – Bruszewo n. dzierż. od n. os. Brus(z) SSNO I 258; 
Brusz NCh 8 Ambroży. Drugi człon nazwy zestawionej: B. Borkowizna n. 
dzierż. od n. os. Borkow. 

Czarnowo-Biki (1418) wś szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: SG  
I 762; Ciarnowo 1795 AK 98; Czarnowo Biki 1827 Tab I 82; Ciarnowo Biki 
1493, 1531 Kap nr 73; Biki 1580 ŹDz XVII 100; Górn 11; Hal I 41; WUN  
I 272. – Czarnowo n. dzierż. od n. os. Czarny SSNO I 404; NAp 41 Czarny: 
czarny. Drugi człon nazwy: Biki n. rod. od n. os. Biko; por. Joannis Biko 1531 
Kap nr 73. 

Czyżewicze, Czyżewo, dziś Czyżew-Chrapki wś szlach., gm. Czyżew, pow. Wys. 
Maz.: SG I 888; 1827 Tab 88; „дер. мел. шлях.” Труды VI 94; Czyżewicze 
1577 ŹDz XVII 174; WUN I 290. – Czyżew n. dzierż. od n. os. Czyżewic(z) 
SSNO I 381; NAp 47 Czyż: czyż Sstp, por. ps. *čižь ‘czyżyk’ Spsł II 218. Drugi 
człon nazwy zestawionej: Chrapki n. rod. od n. os. Chrapek ≤ Chrap: chrap 
‘gniew’ S XVI. 

__________ 

 

25 E. Rzetelska-Feleszko, Nazwy miejscowe…, s. 203. 
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Grabowo (Nowe, Stare, -Stare Kolonia) wsie szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. 
Wys. Maz.: SG II 783; 1827 Tab I 146; 1873 Glog 39; de Grabowo 1475 Kap nr 
143; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; Grabowo 1580 ŹDz XVII-1, 51; Hal II 
28; WUN I 532. – Grabowo n. dzierż. od n. os. Grab SSNO II 188; NAp 82 
Grab: grab n. drzewa. Człony nazw zestawionych: G. Stare, G. Nowe – drugie 
człony nazw wskazują na stosunek chronologiczny między wsią macierzystą  
i nową: G. Stare Kolonia n. kult. 

Godlewo (-Kolonia, -Piętaki, -Piętaki Kolonia) wsie szlach., gm. Czyżew, pow. 
Wys. Maz.: SG II 644; 1827 Tab I 132; „дер. мел. шлях.” Труды VI 92; 1578 
ŹDz XVI 398; 1523 MZH nr 987; Hal I 58; WUN I 473. – Godlewo n. dzierż. 
od n. os. Godel/Godla SSNO II 145; NAp 77 Godzi-mir: ps. *goditi ‘dopaso-
wywać, czynić odpowiednim’ SES I 307. Drugie człony nazw zestawionych:  
G. Kolonia n. kult., G. Piętaki n. rod. od n. os. Piętka (≤ Pięta). 

Jabłonowo (-Kąty, -Wypychy) wsie szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: 
„Wspomniane już w dokumentach z 1440 r.” SG III 351; Jabłonowo Kąty,  
J. Niedziałki 1795 AK 98; 1827 Tab I 165; 1873 Glog 39; Jabłonowo Niedziałki, 
J. Kąty, J. Wypychy XVIII wiek Kap nr 179; „дер. мел. шлях.” Труды VI 46; 
Jabłonowo 1580 ŹDz XVII-2, 166; Hal I 68; WUN I 604. – Jabłonowo  
n. dzierż. od n. os. Jabłonka SSNO II 366; NAp 92 Jabłuszko: jabłuszko. Drugie 
człony nazw zestawionych: J. Kąty, J. Wypychy n. rod. od n. os. Kąt, Wypych. 

Kalinowo-Czosnowo (1545) wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG III 683; Kali-
nowo Czosnowo 1795 AK 98; 1827 Tab I 191; 1873 Glog 39; „Dobra Kalinowo 
w ziemi bielskiéj leżą, których jest kilka wsi.” Kap, s. 151; Kalinowo (Czosno-
wo) 1545 Kap nr 201; „дер. мел. шлях.” Труды VI 48; Kalinowo Czosnowo 
1580 ŹDz XVII-3, 212; Hal I 74; WUN II 11. – Kalinowo n. dzierż. od n. os. 
Kalina SSNO II 520; NAp 99 Kalina: kalina ‘nazwa owocu i krzewu’ Sstp, por. 
ps. *kalina SES II 30. Drugi człon nazwy zestawionej: K. Czosnowo n. dzierż. 
od n. os. Czosnek SSNO I 429; NAp 45 Czosnek: czosnek. 

Kalinowo-Sulki, dziś Solki (1545) wś szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. 
Maz.: SG III 683; Kalinowo Stare, K. Sulki 1795 AK 98; 1827 Tab I 191; 1873 
Glog 39; Kalinowo Sulki 1545 Kap nr 201; „дер. мел. шлях.” Труды VI 48; 
Kalinowo Sulki 1580 ŹDz XVII-1, 101; Górn 28; Hal I 74; WUN II 11. – Kali-
nowo n. dzierż. od n. os. Kalina. Człon drugi nazwy zestawionej: K. Sulki, dziś 
Solki n. rod. od n. os. Sułek (≤ Sulirad) TNaj 125. 

Krasowo (-Częstki, -Siódmaki, Wielkie) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. Nowe 
Piekuty, pow. Wys. Maz.: SG IV 646; Kraszewo Częstki, K. Siodmaki, K. Wielkie 
1795 AK 98; 1827 Tab I 240; 1873 Glog 39; „Dobra Krasowo w ziemi bielskiéj 
leżą, których jest kilka wsi, ztąd Krassowscy pochodzą i różnych herbów używa-
ją” Kap, s. 207; Krasowo Siódmaki „дер. мел. шлях.”, K. Częstki i K. Wielkie 
„дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 50; Krasowo Częstki 1580 ŹDz XVII-2, 
162; Górn 25; Hal I 95; WUN II 203. – Krasowo n. dzierż. od n. os. Kras(z) 
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SSNO III 135; NAp 127 Krasa: krasa ‘barwa’ Sstp, por. ps. *krasa SES III 59. 
Człony drugie nazw zestawionych: K. Częstki, K. Siódmaki n. rod. od n. os. Czę-
stek (≤ Częstomir), Siodmak (≤ Siodmy); K. Wielkie – człon przymiotnikowy 
Wielkie określa wielkość wsi. 

Kruszewo (XV w.) (-Brodowo, -Głąby, -Wypychy) wsie szlach., gm. Sokoły, pow. 
Wys. Maz.: SG IV 736; Kruszewo Brodowo 1795 AK 98; 1827 Tab I 245; 1873 
Glog 39; Adam filius olim Joannis de Kruszewo 1569 Kap nr 263; „дер. мел. 
шлях.” Труды VI 58; Krusewo Antiqua, Głąby 1580 ŹDz XVII-1, 107; Górn 
52, 64; Hal I 99; WUN II 220. – Kruszewo n. dzierż. od n. os. Krusz SSNO III 
154; NAp 130 Krusz: krusz ‘grudka soli’ Sstp; ‘kruszyć, łamać, rozbijać’ S XVI; 
por. ps. *krušь, *krušiti SES III 181-185. Drugie człony nazw zestawionych: K. 
Brodowo n. dzierż. od n. os. Broda; K. Głąby, K. Wypychy n. rod. od n. os. Głąb, 
Wypych. 

Krzeczkowo (-Bieńki Nowe, -Bieńki Stare, Szepielaki) wsie szlach., gm. Czyżew, 
pow. Wys. Maz.: SG IV 772; 1827 Tab I 247; „дер. мел. шлях.” Труды VI 94; 
Krzeczkowo 1578 ŹDz XVI 394; Czeczkowo 1525 MkM, 192; Hal I 98; WUN 
II 225. – Krzeczkowo n. dzierż. od n. os. Krzeczek (≤ Krzecz) SSNO VII 120; 
NAp 131 Krzek: krzeczek ‘chomik’ Sstp, por. ps. *krečьkъ SES III 212. Drugie 
człony nazw zestawionych: K. Bieńki, K. Szepielaki n. rod. od n. os. Bieńk (≤ 
Benedykt), Szepielak od ap. szepielak S XVI (w), por. szepiotać ‘wadliwie wy-
mawiać, seplenić’. Człony trzecie przymiotnikowe: Stare-Nowe określają stosu-
nek chronologiczny między wsią macierzystą i nową. 

Lendowo-Budy wś szlach., gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: SG V 139; „дер. 
мел. шлях.” Труды VI 50; WUN II 277. – Lendowo n. dzierż. od n. os. Lenda 
SSNO III 225; NG 155 Land: landa ‘ziemia’, 160 Linda(u); por. także 161 Lin-
de. Drugi człon nazwy zestawionej L. Budy n. rod. od n. os. Buda SSNO I 272; 
NAp 22 Buda i buda ‘chata, szałas, kram’ Sstp; por. też Budzisław SSNO I 275; 
NAp 22 Budzi-. 

Leśniewo-Niedźwiedź (1526) wś szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: 
SG V 162; Lesniewo 1795 AK 98; 1827 Tab I 263; 1873 Glog 39; „Dobra Le-
śniewo w ziemi bielskiéj leżą.” Kap, s. 237; Marcus de Leśniewo 1546 Kap nr 
294; „дер. мел. шлях.” Труды VI 54; Lesniewo 1580 ŹDz XVII-1, 104; Hal  
I 104; WUN II 288. – Leśniewo n. dzierż. od n. os. Lesień SSNO III 246; NAp 
140 Las-; Leśnie SSNO III 251; NAp 140 Las: las. Drugi człon nazwy:  
L. Niedźwiedź n. dzierż. od n. os. Niedźwiedź. 

Łuniewo (Małe, Wielkie) wsie szlach.-włośc., gm. Klukowo, pow. Wys. Maz.: SG 
V 830; 1827 Tab I 287; „Dobra Łuniewo w ziemi drohickiéj” Kap, s. 254; Sta-
nislaus Łuniewski 1539 Kap nr 315; „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 44; 
WUN II 366. – Łuniewo n. dzierż. od n. os. Łunak SSNO III 345; NAp 153 Łu-
nak: łunak ‘ptak, kania ruda’ Sstp. Drugie człony przymiotnikowe, antonimiczne 
Małe-Wielkie określają wielkość wsi. 
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Makowo (1465) wś szlach.-włośc., gm. Kobylin Borzymy, pow. Wys. Maz.: SG V 
935; Makowo 1795 AK 98; 1827 Tab II 3; „Dobra dawniéj Kamianki czyli Ma-
kowe nad rzeką Kamianka zwaną leżące, nazwisko wzięły Makowo Bure.” Kap, 
s. 257; Andreas Bury de Makowe 1491 Kap nr 319; „дер. мел. шлях. и крест.” 
Труды VI 319; Makowo 1580 ŹDz XVII-1, 102; Hal I 111; WUN II 385. – Ma-
kowo n. dzierż. od n. os. Mak SSNO III 368; NAp 155 Mak: mak. 

Markowo-Wólka (XV w.) wś szlach., gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: SG VI 
130; Markowo Wielkie 1795 AK 98; 1827 Tab II 8; 1873 Glog 40; „дер. мел. 
шлях.” Труды VI 52; Markowo 1580 ŹDz XVII-3, 168; Hal I 112; WUN II 
412. – Markowo n. dzierż. od n. os. Marek SSNO III 400; NCh 87 Marek. Człon 
drugi: M. Wólka (≤ Wola) n. kult. 

Milewo (1442) Zabielne (1516) wś szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. Wys. 
Maz.: SG VI 424; Milewo Zabielne 1795 AK 98; 1827 Tab II 22; 1873 Glog 40; 
„Dobra Milewo […] w ziemi bielskiéj leżą nad rzeczką Ślina zwaną” Kap,  
s. 270; Milewo Zabielne 1516 Kap nr 333; „дер. мел. шлях.” Труды VI 54; Mi-
lewo 1591 ŹDz XVII-1, 152; Hal I 117-118; WUN II 451. – Milewo n. dzierż. 
od n. os. Mila SSNO III 505; NAp 165 Miło- (Miło-bor, Miło-brat). Człon drugi  
M. Zabielne n. top. od wyrażenia przyimkowego za bielą, biel ‘teren podmokły, 
bagienny’ SJPD I 507. 

Radziszewo (-Króle, -Sieńczuch, -Sobiechowo, Stare) wsie szlach., gm. Ciecha-
nowiec, pow. Wys. Maz.: „okolica szlachecka” SG IX 473; Radziszewo Króle, 
R. Sieńczuch, R. Sobiechowo 1795 AK 98; Radziszewo (Króle, Antiqua) 1580 
ŹDz XVII-1, 43; Hal I 145; WUN III 107-108. – Radziszewo n. dzierż. od n. os. 
Radzich SSNO IV 429; NAp 248 Rado- (Rado-ciech, Rado-mir); por. ps. *radъ, 
rad ‘być zadowolonym, chętnym, cieszyć się’ Sstp, ps. *raditi ‘udzielać rady’. 
Drugie człony n. zestawionych: R. Króle n. rod. od n. os. Król; R. Sieńczuch  
n. niej.; R. Sobiechowo n. dzierż. od n. os. Sobiech (≤ Sobie-sław). Człon przy-
miotnikowy Stary określa najstarszą wieś. 

Rębiszewo-Studzianki wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG IX 60; Rembiszewo 
1795 AK 98; 1827 Tab II 137; Studzianki Ramisewo 1578 ŹDz XVI 381; Hal  
I 146; WUN III 123. – Rębiszewo n. dzierż. od n. os. Rębisz SSNO IV 464; NAp 
250 Rąb: rąbać Sstp. Drugi człon n. zestawionej R. Studzianki n. top. zdr. od ap. 
studnia. 

Szepietowo-Żaki (XVI w.) wś szlach., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG XI 
900; Szepietowo Zaki 1795 AK 98; 1827 Tab II 223; 1873 Glog 40; „Dobra Sze-
pietowo w ziemi bielskiéj leżą, których kilka wsi” Kap, s. 411; Szepietowo 1686 
Kap nr 535; „дер. мел. шлях.” Труды VI 64; Szepiethowo Żaki 1580 ŹDz 
XVII-2, 96; Górn 47; Hal I 167; WUN III 400. – Szepietowo n. dzierż. od n. os. 
Szepieto SSNO V 304; NAp 303 Szepielak: szepielak S XVI (w), por. szepiotać 
‘wadliwie wymawiać, seplenić’ Sstp. 
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Tłoczewo wś szlach., gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: SG XII 344; 1827 Tab II 
235; 1873 Glog 41; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; WUN III 458. – Tłoczewo 
n. dzierż. od n. os. Tłuk SSNO V 441; NAp 321 Tłuk: tłuk ‘żerdź, tyczka do pło-
szenia ryb’ Sstp, por. tłuc Sstp, por. ps. telkti ‘tłuc’ Spsł (k). 

2.2. Nazwy z sufiksem -in // -yn 
Nazwy tworzone sufiksem -in // -yn stanowią 12,5% nazw dzierżawczych. 

Buczyno-Mikosy (1569) wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG I 439; 1827 Tab  
I 50; 1873 Glog 37; de Buczyno 1569 Kap nr 27; „дер. мел. шлях.” Труды VI 
48; Buczyno 1580 ŹDz XVII 212; de Buczino 1423 MkM I 36; Hal II 18; WUN 
I 175. – Buczyno n. dzierż. od n. os. Buczek SSNO I 271; NAp 23 Buk: buk 
‘drzewo liściaste’ SJPD I 714. I. Halicka26 klasyfikuje nazwę Buczyno jako to-
pograficzną, por. buczyna ‘las bukowy’. Człon drugi n. zestawionej B. Mikosy  
n. rod. od n. os. Mikosz (≤ Mikołaj). 

Jaźwiny-Koczoty wś szlach., gm. Czyżew, pow. Wys. Maz.: SG III 543; 1827 Tab  
I 177; „дер. мел. шлях.” Труды VI 92; Jazwyny 1578 ŹDz XVI 402; Hal II 32; 
WUN I 644. – Jaźwiny n. dzierż. od n. os. Jaźwiec SSNO II 471; NAp 95 Jaź-
wiec: jaźwiec ‘borsuk’ Sstp. Drugi człon n. zestawionej: J. Koczoty n. rod. od n. 
os. Koczot: koczot *gw. ‘ozdoba z płótna’ SGP(k), może: koczot ‘stręczyciel’, 
por. ps. *kočetъ ‘kogut’ SES II 323. 

Kaczyno, dziś Kaczyn (-Herbusy, Stary) wsie szlach., gm. Czyżew, pow. Wys. 
Maz.: SG III 658; Kaczyn Stary 1795 AK 98; Kaczyno 1462 Kap nr 200; „дер. 
мел. шлях.” Труды VI 62; Kaczyno 1580 ŹDz XVII-1, 55; Hal I 74; WUN II 6. 
– Kaczyn n. dzierż. od n. os. Kaczor SSNO II 515; NAp 98 Kaczor: kaczor ‘sa-
miec kaczki’ Sstp. Drugie człony n. zestawionych: K. Herbusy n. rod. od n. os. 
Herbut SSNO II 292; NG 100 Her. Człon przymiotnikowy Stary podkreśla 
wcześniejsze powstanie wsi. 

Kobylino, dziś Kobylin (1421) (-Borzymy, -Cieszymy, -Kruszewo, -Latki, -
Pieniążki, -Pogorzałki) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. Kobylin Borzymy, 
pow. Wys. Maz.: „Kilka wiosek, zamieszkałych wyłącznie przez cząstkową 
szlachtę i w pobliżu siebie położonych, nosi jedną ogólną nazwę Kobylino, 
prócz której każda z tych wsi ma drugą nazwę poszczególną i w potocznej mo-
wie zwykle używaną. […] Kobylino należy do najstarszych na Podlasiu osad” 
SG IV 216; Kobylin, Kobylino 1795 AK 98; Kobylino Pieniążki 1827 Tab I 216; 
1873 Glog 39; Kobylino 1421 Kap nr 219; K. Kruszewo, K. Pogorzałki „дер. 
мел. шлях.”, K. Borzymy, K. Cieszymy, K. Latki, K. Pieniążki „дер. мел. шлях. 
и крест.” Труды VI 54, 46; Kobylino Pienieski 1580 ŹDz XVII-1, 101; Górn 
39, 49, 60, 61; Hal I 81-82; WUN II 98. – Kobylin n. dzierż. od n. os. Kobyła 
SSNO III 37; NAp 112 Kobyła: kobyła ‘samica konia’ Sstp, por. ps. *kobyla 

__________ 

 

26 I. Halicka, Nazwy miejscowe… (1978), s. 18. 
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SES II 305. Drugie człony n. zestawionych: K. Borzymy, K. Cieszymy, K. Latki, 
K. Pieniążki, K. Pogorzałki n. rod. od n. os. (odpowiednio): Borzym (≤ Borzy-
sław, Borzy-mir, Borzy-gniew), Cieszym (≤ Ciecho-sław), Latko (≤ Lato), Pie-
niążek od ap. pieniążek, Pogorzałek od ap. pogorzały ‘ten, co stracił mienie  
w wyniku pożaru’ Sstp. Człon K. Kruszewo n. dzierż. od n. os. Krusz NG 144 
Kraus. 

2.3. Nazwy dzierżawcze z sufiksem -jь // -je 
Tylko 4,9% nazw dzierżawczych tworzonych jest sufiksem -jь // -je. 

Porosla, dziś Porośl-Kije (1539) wś szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: SG VIII 
826; 1827 Tab II 111; 1873 Glog 40; Porosla Woysławy 1562, 1573 Kap nr 422; 
„дер. мел. шлях.” Труды VI 56; Porosla (Grzywi, Woyslawy) 1580 ŹDz XVII 
107; Porosla Kije 1580 ŹDz XVII 108; Górn 22, 33; Hal II 61; WUN III 30. – 
Porośl n. dzierż. od n. os. Porosło SSNO IV 326; NAp 230 Porosł-o: porośle 
‘bagno porośnięte trawą’ Sstp. I. Halicka27 nazwę Porośl zalicza do n. top. Drugi 
człon n. zestawionej: P. Kije n. rod. od n. os. Kij SSNO II 580; NAp 107 Kij: kij 
‘pręt drewniany’ Sstp, por. ps. *kyjь ‘młot, maczuga’ SES II 159. 

Zawrocie-Nowiny wś szlach.-włośc. i folw., gm. i pow. Wys. Maz.: „Mieszka tu 
drobna szlachta i włościanie, jest też większa posiadłość.” SG XIV 502; 1827 
Tab I 322; Труды VI 48; WUN III 750. – Zawrocie n. dzierż. od n. os. Zawrot 
SSNO VI 283; NAp 363 Zawrot: zawrot, zawracać Sstp, por. Wroci-sław28. 
Człon drugi nazwy zestawionej: Z. Nowiny n. rod. od n. os. i herb. Nowina 
SSNO IV 79; NHer 38 Nowina. 

2.4. Inne nazwy dzierżawcze 
Do grupy tej włączono nazwy o różnej budowie i motywawcji. Są tu: 

1)  nazwy miejscowe równe antroponimom, np. Dąbrowa n. os. i herb., Jabłonka, 
Kamień, Usza. Niektóre z niech mają podwójną motywację, np. Jabłonka n. os.  
i n. rzeczki, l. dop. Narwi, Usza n. os. i n. rzeczki Usza; 

2)  nazwa przymiotnikowa Rosochate utworzona od nazwiska Rosocha; 
3)  nazwy zdrobniałe tworzone sufiksami o funkcji demimutywnej -ka: Dąbrówka, -

ek: Wiśniówek; 
4)  nazwa: Kowalewszczyzna od n. os. Kowalew z formantem -szczyzna charaktery-

stycznym dla nazw terenowych; 
5)  nazwa Święck powstała w wyniku derywacji fleksyjnej: Święck ≤ Święcko. 
Dąbrowa-Dzięciel wś szlach., gm. i pow. Wys. Maz.: SG I 923; 1827 Tab I 50; 

„дер. мел. шлях.” Труды VI 62; Dąbrowa 1580 ŹDz XVII-1, 54; Hal II 21-22; 
WUN I 305. – Dąbrowa n. dzierż. przeniesiona od n. os. i herb. Dąbrowa SSNO 

__________ 

 

27 I. Halicka, Nazwy miejscowe… (1978), s. 61. 
28 M. Malec, Staropolskie bezsufiksalne nazwy osobowe z presupozycjami i negacją, „Onomastica” 

XXIII, 1978, s. 207. 
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I 463; NAp 51 Dąbr-; NHer 12 Dąbrowa; Dąbr -osza: dąbr SW, por. ps. 
*dąbrъ ‘las dębowy’ Spsł IV 184. Człon drugi nazwy zestawionej: Dzięciel n. 
dzierż. od n. os. Dzięciel SSNO I 564; NAp 64 Dzięcioł: dzięcioł Sstp. 

Dąbrowa (-Dołęgi, -Gogole, -Kaski, -Łazy, -Moczydły, -Tworki, -Wilki, -
Zabłotne) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: 
„okolica szlachecka” SG I 923; 1827 Tab I 90; D. Dołęgi, D. Gogole, D. Tworki, 
D. Wilki „дер. мел. шлях.”, D. Kaski, D. Łazy, D. Moczydły, D. Zabłotne „дер. 
мел. шлях. и крест.” Труды VI 62; Dąbrowa… 1580 ŹDz XVII-1, 54; Górn 
42; Hal II 21-22; WUN I 305-307. – Dąbrowa n. dzierż. przeniesiona od n. os.  
i herb. Dąborwa SSNO I 463; NAp 51 Dąbr- NHer 12 Dąbrowa; Dąbr-osza: 
dąbr SW, por. ps. *dąbrъ ‘las dębowy’ Spsł IV 184. Człony nazw zestawio-
nych: D. Dołegi, D. Gogole, D. Kaski, D. Moczydły, D. Tworki, D. Wilki n. rod. 
od n. os.: Dołęga MZH nr 362, Gogoł od ap. gogol ‘gatunek dzikiej kaczki’; Ka-
ski SSNO II 543, NOdm 73, Moczydło od czas. moczyć, Tworek (≤ Tworzy-mir, 
Tworzy-sław); Wilk przydomek jednej z gałęzi Dąbrowskich: Marcin Wilk Dą-
browski 1580 ŹDz XVII-1, 54. D. Łazy n. top. od ap. łaz ‘trzebież w lesie przez 
wypalenie czy wykopanie’ Brüc 308; Zabłotne n. rod. od n. os. Zabłotny: za-
błotni ‘dozorujący stawów’ SW. 

Dąbrowa (-Charubiny, -Kity, -Michałki, -Nowa Wieś, -Szatanki, -Wielka) wsie 
szlach. i szlach.-włośc., gm. Czyżew, pow. Wys. Maz.: „okolica szlachecka” SG 
I 923; 1827 Tab I 90; D. Charubiny i D. Szatanki „дер. мел. шлях.”, D. Kity,  
D. Michałki, D. Nowa Wieś, D. Wielka „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 
62; Dąbrowa (-Charubiny, -Kity, -Michałki, -Nowa Wieś, -Szatanki, -Wielka) 
1580 ŹDz XVII-1, 54; Hal II 21-22; WUN I 307. – Dąbrowa n. dzierż. przenie-
siona od n. os. i herb. Dąbrowa SSNO I 463; NHer 12 Dąbrowa. Człony nazw 
zestawionych D. Charubiny, D. Kity, D. Michałki, D. Szatanki n. rod. od n. os.: 
Charubin NCh 26, Kita NAp 108, Michałek (≤ Michał), Szatanek (≤ Szatan) 
SSNO V 278, VII 249; D. Nowa Wieś n. kult., D. Wielka – człon przymiotniko-
wy określa wielkość wsi. 

Dąbrówka Kościelna wś szlach.-włośc., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG  
I 935; 1873 Glog 37; „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 62; Dąbrówka 1580 
ŹDz XVII-1, 95; Hal II 22-23; WUN I 312. – Dąbrówka n. dzierż. od n. os. Dą-
brow SSNO VI 390; NAp 51 Dąbr: dąbr SW, por. ps. *dąbrъ ‘las dębowy’ Spsł 
IV 184. Drugi człon przymiotnikowy Kościelna określa właściciela wsi. 

Jabłonka (Kościelna, -Świerczewo) wsie szlach.-włośc., gm. i pow. Wys. Maz.: SG 
III 342; Jabłonka Świerczewo 1795 AK 98; 1827 Tab I 165; „дер. мел. шлях.  
и крест.” Труды VI 50; Jabłonka 1580 ŹDz XVII-3, 204; Hal II 30; WUN  
I 603. – Jabłonka n. dzierż. przeniesiona od n. os. Jabłonka SSNO II 366; NAp 
92 Jabłonka: jabłonka. Drugie człony n. zestawionych: człon przymiotnikowy  
J. Kościelna określa pierwotną własność wsi; J. Świerczewo n. dzierż. od n. os. 
Świercz: śwircz, świercz ‘świerszcz’ Sstp. 
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Kamień (-Rupie, Stary) wś szlach. i szlach.-włośc., gm. Szepietowo, pow. Wys. 
Maz.: SG III 734; Kamień Rupie, K. Starawieś 1795 AK 98; 1827 Tab I 193, 
Kamień Stary „дер. мел. шлях.”, K. Rupie, „дер. мел. шлях. и крест.” Труды 
VI 62; Kamień 1580 ŹDz XVII-1, 54; Hal II 36; WUN II 23. – Kamień  
n. dzierż. przeniesiona od n. os. Kamień SSNO II 526; NAp 99 Kamień: kamień, 
NOdm 71 Kamień. Drugie człony n. zestawionych: K. Rupie n. rod. od n. os. 
Rup SSNO IV 517; NAp 257 Rup: rupie ‘larwy owadów’, NCh 115 Robert; 
człon przymiotnikowy Stary oznacza wieś chronologicznie starszą. 

Kowalewszczyzna wś szlach., gm. Sokoły, pow. Wys. Maz.: SG IV 511; Kowa-
lewszczyzna 1795 AK 98; 1827 Tab I 233; „дер. мел. шлях.” Труды VI 46; 
Kowalewszczyzna 1580 ŹDz XVII-1, 1822; Hal I 92; WUN II 184. – Kowa-
lewszczyzna n. dzierż. od n. os. Kowalew (≤ Kowal) SSNO III 114; NAp 124 
Kowal: kowal Sstp. 

Rosochate (Kościelne, -Narołty) wsie szlach.-włośc., gm. Czyżew, pow. Wys. 
Maz.: SG IX 761; 1827 Tab II 142; „Dobra Rosochate Kościelne, Rosochate 
Narułty w ziemi nurskiéj, powiecie nurskim, parafii swéj własnéj rosochackiéj” 
Kap, s. 354; Jacobus Rosochacki 1452 Kap nr 460; „дер. мел. шлях. и крест.” 
Труды VI 94; Rosoхate 1577 ŹDz XVI 365; Hal II 64; WUN III 139. – Roso-
chate n. dzierż. od n. os. Rosocha SSNO IV 490; NAp 253 Rosocha: rosocha 
‘pień drzewa’ Sstp; por. rosocha ‘gałąź sękata’; ‘drzewo rosochate’ Brüc 505-
506. Drugie człony n. zestawionych: R. Kościelne – człon przymiotnikowy okre-
śla właściciela wsi; R. Narołty n. niej. 

Święck Wielki wś szlach.-włośc., gm. i pow. Wys. Maz.: „Wieś drobnej szlachty 
nad rzeką Brok” SG XI 688; 1827 Tab II 213; „дер. мел. шлях. и крест.” Тру-
ды VI 62; Swienck 1580 ŹDz XVII-2, 276; WUN III 437. – Święck n.dzierż. od 
n. os. Święcie SSNO V 389; NAp 316 Święto (≤ Święto-bor, Święto-mir, Święto-
sław): święto: ps. *svętъ ‘święty’; por. święty Sstp 1390, także L. Bednarczuk29. 
Człon przymiotnikowy Wielki określa wielkość osady. 

Usza (Mała, Wielka) wsie szlach., gm. Klukowo, pow. Wys. Maz.: SG XII 849; 
Usza Mała, Usza Wielka 1795 AK 98; 1827 Tab II 251; „Dobra zwane Usza  
w ziemi drohickiéj leżą.” Kap, s. 437; Mroczko de Usza 1518 Kap nr 569; Usza 
1580 ŹDz XVII-3, 203; Hal I 180; WUN III 504. – Usza n. dzierż. przeniesiona 
od n. os. Usza NCh 57 Jadwiga niem. Hedwig (= Usza). Człony przymiotniko-
we n. zestawionej Mała, Wielka określają wielkość osady. 

Wiśniówek wś szlach.-włośc., gm. i pow. Wys. Maz.: SG XIII 615; 1827 Tab II 
271; „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 60; Hal II 77; WUN III 571. – Wi-
śniówek n. zdr. od n. m. Wiśniewo n. dzierż. od n. os. Wisznia SSNO VI 125; 
NAp 344 Wisznia: wisznia, wisnia Sstp. 

__________ 

 

29 L. Bednarczuk, W co wierzyli Prasłowianie? „Kieleckie Studia Filologiczne” 10, 1996, s. 25-32. 



Nazwy wsi drobnoszlacheckich w powiecie wysokomazowieckim                  89 
____________________________________________________________________________________________________________ 

Wykno (Stare, Nowe) wsie szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: SG 
XIV 92; 1827 Tab II 295; Hal I 188; WUN III 639. – Wykno n. dzierż. od n. os. 
Wyka, Wykała SSNO VI 227; NAp 353 Wyk: wyknąć ‘uczyć się’ Sstp. 

Nazwy dzierżawcze wsi drobnoszlacheckich w pow. wysokomazowieckim 
utworzone są: 
1. od nazw osobowych odapelatywnych, np. 

Grabowo ≤ Grab, ap. grab ‘gatunek drzewa’, 
Jabłonowo ≤ Jabłonka, ap. jabłonka ≤ jabłoń, 
Kalinowo ≤ Kalina, ap. kalina, 
Porośl ≤ Porosło, ap. porośle ‘bagno porośnięte trawą’ Sstp, 
Rosochate ≤ Rosocha, ap. rosocha ‘gałęź sękata’, ‘drzewo rosochate’ Brüc, 
Leśniewo ≤ Lesień, ap. las. 

Wszystkie te nazwy I. Halicka określa jako topograficzne, derywowane bezpo-
średnio od n. drzew i od charakterystycznych cech terenu. 

Inne nazwy dzierżawcze utworzone od n. os. odapelatywnych, np. 
Jaźwiny ≤ Jaźwiec, ap. jaźwiec ‘borsuk’ Sstp, 
Kaczyn ≤ Kaczor, ap. kaczor, 
Kobylin ≤ Kobyła, ap. kobyła, 
Krasowo ≤ Krasa, ap. krasa ‘barwa’ Sstp, 
Kruszewo ≤ Krus(z), ap. krusz ‘grudka soli’ Sstp, 
Łuniewo ≤ Łunak, ap. łunak, ‘ptak, kania ruda’ Sstp, 
Makowo ≤ Mak, ap. mak, 
Rębiszewo ≤ Rębisz, ap. rąbać, 
Szepietowo ≤ Szepieto, ap. szepietać ‘wadliwie wymawiać, seplenić’ Sstp; 

2. od staropolskich imion złożonych: 
Godlewo ≤ Godel / Godla (≤ Godzi-mir), 
Milewo ≤ Mila (≤ Miło-bor, Miło-brat), 
Radziszewo ≤ Radzich (≤ Rado-ciech, Rado-mir); 

3. od imion chrześcijańskich: 
 Markowo ≤ Marek; 
4. od nazw osobowych skróconych i spieszczonych: 
 Buczyno ≤ Buczek, ap. buk n. drzewa, 
 Krzeczkowo ≤ Krzeczek (≤ Krzecz), ap. krzecz ‘chomik’ Sstp; 
5. od imion obcych: 
 Lendowo ≤ Lenda, germ. Land ‘ziemia’, por. też Linde. 

Nazwy dzierżawcze omawianego terenu tworzone są najczęściej sufiksem -owo 
// -ewo (48,8%). Nazwy te w zdecydowanej większości mają formy r. n., tylko  
w jednym wypadku nazwa r. n. przekształciła się w formę r. m.: Czyżewo ≥ Czyżew. 
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Nazwy z sufiksem -in // -yn w formie r. n. przybrały formę r. m.: Kaczyno ≥ Ka-
czyn, Kobylino ≥ Kobylin. Nazwy te nominują łącznie 8 wsi. Tylko jedna nazwa 
zachowała formę r. n.: Buczyno i jedna formę l. mn.: Jaźwiny. 

Podobnie jak w nazwach rodowych częste są tu nazwy zestawione będące bę-
dące wynikiem działów szlacheckich. Stosunek nazw podstawowych, macierzystych 
do nazw działów kształtuje się następująco: nazw podstawowych jest 52,5%, a nazw 
działów 47,5%. Proces zanikania nazw działów jest tu znacznie powolniejszy niż  
w nazwach rodowych. W stosunku do źródeł XVIII/XIX-wiecznych zanikło tylko 
13 nazw, najwięcej w gnieździe szlacheckim zwanym Porośl – obecnie jedna nazwa 
zestawiona Porośl-Kije, zanikły drugie człony nazw zestawionych: Porośl (-Bajcze, -
Bartki, -Głuchy, -Grzywy, -Kałęczyno, -Wojsławy). 

3. Topograficzne nazwy wsi 

Nazwy topograficzne wsi drobnej szlachty w pow. wysokomazowieckim sta-
nowią tylko 6,7%. Jest to bardzo mało w porównaniu z liczbą nazw topograficznych 
w powiatach ziemi łomżyńskiej i wiskiej30. Podstawą ich są głównie bazy wodne (tu 
nazwy rzek) i określenie położenia wobec innego obiektu. Por. tabela nr 5. 

 
Tabela nr 5 

Lp. Podstawy nazw topograficznych Liczba wsi % 
1. 
2. 

bazy wodne 
określenie położenia wobec innego obiektu 

14 
  4 

  77,8 
  22,2 

Łącznie 28 100,0 
 

3.1. Nazwy utworzone od nazw rzek 
Jabłonia, dziś Jabłoń (1479) (-Rykacze (1569), -Uszyńskie) wsie szlach., gm.  

i pow. Wys. Maz.: „Okolica szlachecka. Wsie mieszczące się w obrębie tej oko-
licy wspomniane są już w dokumentach z XV i XVI wieku.” Glog, SG III 340; 
Rykacze Jabłoń, Uszyńskie Jabłoń 1795 AK 98; 1827 Tab I 164; 1873 Glog 39; 
de Jabłonia Rykacze 1569 Kap nr 182; „дер. мел. шлях.” Труды VI 52; Jabło-
nia Rikacze 1580 ŹDz XVII-1, 90; Jabłonia Vssenskie 1580 ŹDz XVII-1, 98; 
Górn 40, 49; Hal II 30-31; WUN I 605. – Jabłoń n. top. przeniesiona od n. rz. 
Jabłoń. Drugie człony n. zestawionych: Rykacze n. rod. od n. os. J. Rykacz, por. 
Salomon i Kazimir Rikacz właściciele wsi w 1580 r. ŹDz XVII-1, 98; J. Uszyń-
skie n. rod. od n. os. Uszyński, a to n. m. Usza. 

__________ 

 

30 H. Sędziak, Topograficzne nazwy wsi drobnoszlacheckich w ziemi łomżyńskiej, w: Onimizacja  
i apelatywizacja, red. Z. Abramowicz, E. Bogdanowicz, Białystok 2006, s. 213-224. 
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Jabłonia (1479), dziś Jabłoń (-Kikolskie, -Samsony (1569)) wsie szlach., gm. Sze-
pietowo, pow. Wys. Maz.: SG III 340; Kikolskie Jabłoń, Samsony Jabłoń 1795 
AK 98; 1827 Tab I 164; 1873 Glog 39; Jabłonia Samsony 1569 Kap nr 182; 
„дер. мел. шлях.” Труды VI 64; Jabłoń Kikolskie, J. Samsony 1580 ŹDz XVII-
1, 99, 149; Górn 46, 48; Hal II 30-31; WUN I 605. – Jabłoń n. top. od n. rz. Ja-
błoń. Człony nazw zestawionych: J. Kikolskie, J. Samsony n. rod. od n. os. Ki-
kolski, por. Tomasz Kikolski 1580 ŹDz XVII-1, 99, 149, Samson, por. Joannes 
Samson 1569 Kap nr 182. 

Jabłonia (1479), dziś Jabłoń (-Dąbrowa, -Dobki (1548), -Janowce, Kościelna,  
-Markowięta (1581), -Piotrowce, -Spały, -Śliwowo, -Zambrowizna, -Za-
rzeckie) wsie szlach. i szlach.-włośc., gm. Nowe Piekuty, pow. Wys. Maz.: SG 
III 340; Dobki Jabłoń, Jankowo Jabłoń, Markowięta Jabłoń, Spały Jabłoń, Za-
mbrowizna Jabłoń, Zarzyckie Jabłoń 1795 AK 98; 1827 Tab I 164; 1873 Glog 
39; Jabłonia Dobki, Jabłonia Markowięta 1548, 1581 Kap nr 181; „дер. мел. 
шлях.”, tylko J. Kościelna „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 52; Jabłonia 
(Dobki, Dąbrowy, Jankowcze, Kościelna, Markowięta, Piotrowce, Zambrowi-
zna) 1580 ŹDz XVII-1, 97-99; Górn 26; Hal II 30-31; WUN I 605. – Jabłoń n. 
top. od n. rz. Jabłoń. Drugie człony n. zestawionych: J. Dąbrowa, J. Śliwowo,  
J. Zambrowizna to n. dzierż. od n. os. i herb. Dąbrowa a n. m. Dąbrowa, od  
n. os. Śliwa, od n. os. Ząbr(z), ap. ząbr ‘żubr’ Sstp. Do n. dzierż. należą także 
drugie człony: J. Janowce i J. Piotrowce od n. os. Janow, Piotrow. Nazwy  
J. Dobki i J. Spały to n. rod. od n. os. Dobek (≤ Dobiesław) TNaj 98, Spała;  
n. rod. jest również Zarzeckie od n. os. Zarzec(s)ki od n. m. Zarzecze. Człon  
J. Markowięta to n. patr. od n. os. Marek 

3.2. Nazwy określające położenie wobec innego obiektu 
Zalesie to nazwa nominująca 4 wsie w różnych gminach pow. Wys. Maz.: 

Zalesie Łabędzkie wś szlach., gm. Kobylin Borzymy, pow. Wys. Maz.: SG XIV 
335; Zalesie Łabęckie 1795 AK 98; 1827 Tab II 312; 1873 Glog 41; „Dobra Za-
lesie Łabęckie w starodawném województwie podlaskiém, w ziemi bielskiéj” 
Kap, s. 477; Zalesie Łabęckie 1571 Kap nr 616; „дер. мел. шлях.” Труды VI 
52; Zalesie Łabęckie 1580 ŹDz XVII-3, 213; Hal II 83; WUN III 712. – Zalesie 
n. top. ‘miejsce położone za lasem’. Człon odróżniający: Łabędzkie n. dzierż. od 
n. os. Łabęć SSNO III 303; NAp 148 Łabęć: łabęć Sstp, por. ps. *olbọtь SES IV 
399-400. 

Nowe Zalesie wś szlach.-włośc., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: Zalesie Nowe 
SG XIV 335; 1827 Tab II 312; 1873 Glog 41; „Dom Zaleskich herbu Lubicz” 
Kap nr 615; „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 50; Zalesie 1580 ŹDz XVII-
2, 162; Hal II 82-83; WUN II 578. – Zalesie n. top. ‘miejsce za lasem’. Człon 
odróżniający określa stosunek chronologiczny do innych osad. 
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Stare Zalesie wś szlach., gm. Klukowo, pow. Wys. Maz.: SG XIV 335 Zalesie Stare 
1795 AK 98; 1827 Tab II 312; 1873 Glog 41; „дер. мел. шлях.” Труды VI 44; 
Zalesie 1580 ŹDz XVII-2, 161; Hal II 82-83; WUN III 321. – Zalesie n. top. 
utworzona od wyrażenia przyimkowego za lasem. 

Zalesie Stare wś szlach., gm. Czyżew, pow. Wys. Maz.: SG XIV 335; Zalesie Stare 
1795 AK 98; 1827 Tab II 312; 1873 Glog 41; Zalesie 1659 Kap nr 614; „дер. 
мел. шлях.” Труды VI 44; Zalesie 1580 ŹDz XVII-2, 161; Hal II 82-83; WUN 
III 321. – Zalesie n. top. oznaczająca położenie osady za lasem. Człon przymiot-
nikowy Stary określa osadę wcześniejszą w stosunku do innych. 

4. Nazwy patronimiczne 

Nazwy patronimiczne, podobnie jak rodowe i dzierżawcze tworzone są od an-
troponimów. Stanowią one 4,8% wszystkich nazw wsi drobnej szlachty w omawia-
nym powiecie. Jest to więcej niż w powiatach ziemi łomżyńskiej i wiskiej, w których 
nazwy patronimiczne stanowią niewielki procent nazw wsi drobnej szlachty: w pow. 
łomżyńskim 0,7%, w kolneńskim 2,4%, w ostrołęckim 3,4%, w grajewskim 1,2%. 

Nazwami patronimicznymi, ich chronologią, rozmieszczeniem zajmowali się 
najpierw historycy31, potem językoznawcy. Pierwszą próbę opracowania polskich 
nazw patronimicznych podjął S. Rospond32, nazwami tymi zajmował się W. Ta-
szycki33, wszechstronnie opracował zagadnienie K. Rymut34. Nazwy patronimiczne 
należą do najstarszych „proces ich tworzenia trwał od czasów najdawniejszych po 
wiek XII-XIV”35 – stwierdza E. Rzetelska-Feleszko. Osadnictwo szlacheckie rozwi-
jało się na północno-wschodnim Mazowszu stosunkowo późno, tj. od połowy XIV  
i w XV wieku, a na Podlasiu jeszcze później, stąd niewielka liczba nazw patroni-
micznych na tym terenie. 
Kropidlnica (1436), dziś Kropiwnica (-Gajki, -Racibory) wsie szlach., gm. Koby-

lin Borzymy, pow. Wys. Maz.: SG IV 697; 1827 Tab I 244; „Dobra Kropidlnica 
albo Kropilnica dawniéj, a teraz Kropiwnica w ziemi bielskiéj leżą i są te: Kro-
pownica Racibory od imienia Racibor nazwisko mają, Kropiwnica Gayki po-
dobnież od imienia Gayko nazwisko wzięły.” Kap, s. 207; Kropilnica Racibo-
rowięta 1549 Kap nr 245; „дер. мел. шлях.” Труды VI 46; Kropilnicza Raczi-
bory, Gayki 1580 ŹDz XVII 104; Górn 20, 32; Hal II 40; WUN I 213. – Kro-
piwnica n. patr. od n. os. Krop SSNO III 134; NAp 129 Krop: kropić Sstp, por. 

__________ 

 

31 T. Wojciechowski, Chrobacja. Rozbiór starożytności słowiańskich, t. I, Kraków 1873; F. Bujak, 
Studia nad osadnictwem Małopolski, cz. I, Kraków 1905. 

32 S. Rospond, Z geografii toponomastycznych typów sufiksalnych w Polsce. Patronimica, „Lud Sło-
wiański” IV/A 1938. 

33 W. Taszycki, Patronimiczne nazwy miejscowe na Mazowszu, Kraków 1951. 
34 K. Rymut, Patronimiczne nazwy miejscowe w Małopolsce, Wrocław 1971. 
35 E. Rzetelska-Feleszko, Nazwy miejscowe…, s. 200. 
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ps. *kropiti SES III 132-134; NG 147 Kropf. Drugie człony n. zestawionych:  
K. Gajki, K. Racibory n. rod. od n. os. Gajko, Racibor. 

Lubowicz (-Byzie, Wielki) wś szlach. i szlach.-włośc., gm. Klukowo, pow. Wys. 
Maz.: SG V 449; 1827 Tab I 273; „Dobra Lubowicz w ziemi drohickiéj” Kap,  
s. 240; Paulus de Lubowicz 1509 Kap nr 300; L. Byzie „дер. мел. шлях.”,  
L. Wielki „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 44; WUN II 320. – Lubowicz  
n. patr. od n. os. Lubow SSNO III 289; NAp 146 Lubo-mir: ps. *lubъ ‘miły, 
przyjemny, kochany’ SES IV 360. Człony n. zestawionych: L. Byzie n. niej.,  
L. Wielki – człon przymiotnikowy określa wielkość, może znaczenie osady. 

Łempice wś szlach., gm. Ciechanowiec, pow. Wys. Maz.: „Okolica szlachecka, 
gniazdo Łempickich” SG XV cz. II 246; Łempice Stare 1795 AK 98; 1873 Glog 
40; „Dom Łempickich herbu Junosza” Kap, s. 247; Joannes et Clemens de 
Łempice 1461 Kap nr 306; Łempice 1580 ŹDz XVII-1, 42; de Lampicze 1426 
MkM nr 466; Lampicze 1475 MZH nr 466; Hal I 107; WUN II 346. – Łempice 
n. patr. od n. os. Łępica SSNO III 325; NAp 151 Łęp: gw. łępa ‘duży kawałek 
chleba’ SGP(k) lub łępać ‘łupać, walić’ SES V 116. 

Sienica, dziś Siennica (-Klawy, -Lipusy, -Pietrasze, -Szymanki, -Święchy) wsie 
szlach., gm. Czyżew, pow. Wys. Maz.: SG X 563; Sienica 1795 AK 98; 1827 
Tab II 169; Sienica 1580 ŹDz XVII-1, 10; Hal I 155; WUN III 215. – Siennica 
n. patr. od n. os. Sieniec SSNO V 65; NCh 124 Szymon. Drugie człony n. zesta-
wionych: S. Klawy, S. Lipusy, S. Pietrasze, S. Szymanki, S. Święchy n. rod. od  
n. os. (odpowiednio): Klewek / Klewko (≤ Mikołaj), Lipko / Lipka ap. lipa, Pie-
trasz (≤ Piotr), Szymanek (≤ Szymon), Święch (≤ Święto-bor, Święto-mir, Święto-
sław). 

Srzednica (1382), dziś Średnica (-Jakubowięta, -Maćkowięta, -Pawłowięta) wsie 
szlach., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: SG XI 900; 1873 Glog 40; „Dobra 
zwane Srzednica (Maczkowięta, Pawłowięta, Jakubowięta) w ziemi bielskiéj 
[…] na Podlasiu leżą, których kilka wsi.” Kap, s. 386; Nicolaus de Srzednica 
1444 Kap nr 509; „дер. мел. шлях.” Труды VI 62; WUN III 427. – Średnica  
n. patr. od n. os. Śrzoda SSNO V 375; NAp 314 Środa: środa, por. ps. *serda. 
Drugie człony n. zestawionych: S. Jakubowięta, S. Maćkowięta, S. Pawłowięta 
n. patr. od im. Jakub, Maciek (≤ Maciej), Paweł. 

5. Nazwy etniczne 

Nazwy te oznaczały „mniejszą lub większą gromadę ludzką na podstawie wła-
ściwości zamieszkałego przez nią skrawka ziemi, pochodzenia z pewnej okolicy lub 
miejscowości, charakterystycznego dla niej pożywienia itd.”36. Są to nazwy przenie-
sione z nazw grup ludzi37. 
__________ 

 

36 W. Taszycki, Słowiańskie nazwy…, s. 46. 
37 E. Rzetelska-Feleszko, Nazwy miejscowe…, s. 212. 
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Ruś (1537) (Stara, Nowa) wsie szlach.-włośc, gm. i pow. Wys. Maz.: „W doku-
mentach sądowych z 1471 r. wymienione są: Ruś Stara, Ruś Nowa, Ruś Jaźwi-
ny.” SG XI 38; 1827 Tab II 150; „дер. мел. шлях. и крест.” Труды VI 58; Hal  
I 149; WUN III 167. – Ruś n. etn. od n. os. Rus SSNO IV 517; NEtn 12 Rus, por. 
Ruski ‘od Rusi’ SL, ruski ‘właściwy Rusi’ Sstp. Człony odróżniające przymiot-
nikowe Stara – Nowa wskazują na chronologię powstania osad. 

Stara Litwa wś szlach., gm. Kulesze Kościelne, pow. Wys. Maz.: Litwa Stara SG 
IV 861; Litwa Stara 1795 AK 98; Лимва Смара „дер. мел. шлях.” Труды VI 
48; Hal I 105; WUN III 290. – Litwa n. etn. od n. os. Litwa SSNO III 271; NEtn 
8 Litwa. Drugi człon n. zestawionej przymiotnik Stary wskazuje na wcześniejsze 
powstanie dawnej osady w stosunku do innej. 

6. Nazwy niejasne 

Jedna nazwa wsi ma niejasną etymologię. 
Pułazie-Świerże wś szlach.-włośc., gm. Szepietowo, pow. Wys. Maz.: „Mieszka tu 

drobna szlachta” SG IX 292; 1827 Tab II 126; 1873 Glog 40; „дер. мел. шлях. 
и крест.” Труды VI 62; Połazie Świrze 1580 ŹDz XVII 96-97; Górn 42; WUN 
III 89. – Pułazie n. niej. Człon odróżniający: Świerże n. rod. od n. os. Świersz, 
Świrsz SSNO VII 262; NAp 317 Śwircz: śwircz, świercz (świerszcz) Sstp.; por. 
Świrz z Mazowsza (Zierh 364). 

Podsumowanie 

Powiat wysokomazowiecki należy do terenów zamieszkałych najliczniej przez 
drobną szlachtę. Wsie szlacheckie stanowią tu 72,1% wszystkich nazw miejscowych 
tego powiatu. Tylko w pow. zambrowskim jest większy procent wsi zagrodowej 
szlachty, tj. 77,9%. W pozostałych powiatach ziemi łomżyńskiej i wiskiej liczba wsi 
szlacheckich kształtuje się różnie; w pow. kolneńskim (51,2%) i grajewskim (52,7%) 
przekracza 50%, zaś w pow. łomżyńskim (49,6%) i ostrołęckim (48,9%) jest mniej 
niż połowa wsi zamieszkałych przez drobną szlachtę. 

Wsie, które określiłam jako drobnoszlacheckie, nie zawsze były zamieszkałe 
wyłącznie przez szlachtę. Pierwotnie były to jednak wsie szlacheckie zakładane na 
ziemiach pochodzących z nadań książęcych, później z różnych powodów osiedlili 
się w nich włościanie. W omawianym powiecie 20,4% to wsie szlachecko-
włościańskie, natomiast w 79,6% wsi mieszkała drobna szlachta. A w pow. grajew-
skim aż w 55,8% badanych wsi mieszkała szlachta i włościanie, natomiast miesz-
kańcami 44,2% wsi była wyłącznie szlachta. Takie dane pochodzą z XIX-wiecznych 
źródeł (Труды, Słownik geograficzny). Dziś na pewno stan ten uległ zmianie. 

W żadnym z omawianych wcześniej pięciu powiatów ziemi łomżyńskiej i wi-
skiej nie ma tak licznych gniazd szlacheckich obejmujących niekiedy sześć (np. 
Kobylin), siedem (np. Sikory, Wojny), czternaście (np. Jabłoń), piętnaście (Dąbrowa) 
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odrębnych wsi. Świadczy to m.in. o wielkości nadań książęcych. Nazwy wsi powsta-
łe z działów zachowały nazwę macierzystą z dodanym członem odróżniającym, stąd 
złożona struktura nazw. W analizowanym materiale nazewniczym nazwy jednoczło-
nowe są stosunkowo rzadkie. Przyjrzyjmy się jak kształtuje się stosunek nazw jedno-
członowych i dwu-, trzyczłonowych w największych grupach analizowanych nazw: 
rodowych i dzierżawczych. Przedstawia to tabela nr 6. 

 
Tabela nr 6 

Lp. Struktura nazw rodowych i dzierżawczych 
rodowe % dzierż. % Łącznie %  

1. 
2. 
3. 

 
jednoczłonowe 
dwuczłonowe 
trzyczłonowe 

  15 
136 
    3 

    9,8 
  88,3 
    1,9 

  4 
72 
  4 

    5,0 
  90,0 
    5,0 

  19 
208 
    7 

    8,1 
  88,9 
    3,0 

                  Łącznie 154 100,0 80 100,0 234 100,0 

Procent nazw dwuczłonowych wśród nazw rodowych i dzierżawczych jest bar-
dzo duży w porównaniu z analizowanymi nazwami wsi drobnej szlachty w powia-
tach ziemi łomżyńskiej i wiskiej. Nazwy dwuczłonowe stanowią 88,9% wszystkich 
wsi drobnoszlacheckich w powiecie Wysokie Mazowieckie. Nazwy trzyczłonowe 
należą obecnie do rzadkości, stanowią łącznie tylko 3%. W grupie nazw rodowych 
są to: Ołdaki-Magna-Brok (gm. Czyżew), Wojny-Szuby Szlacheckie (gm. Szepieto-
wo) i Zaręby-Góry Leśne (gm. Czyżew), a w grupie nazw dzierżawczych: Dąbrowa 
Nowa Wieś, Grabowo Stare Kolonia, Godlewo-Piętaki Kolonia, Krzeczkowo-Bieńki 
Stare. 

W nazewnictwie wsi zagrodowej szlachty omawianego powiatu, podobnie jak  
w nazwach wsi drobnoszlacheckich dominują nazwy rodowe, które stanowią tu 
57,3%. Najczęstszą podstawą tworzenia tych nazw są imiona, nazwiska i przezwiska 
pochodzące od apelatywów (55,2% nazw rodowych). Stosunkowo częste są też 
nazwy dzierżawcze stanowiące 29,8%. Drugie człony nazw rodowych i dzierżaw-
czych najczęściej są rodowe i patronimiczne tworzone od nazw właścicieli nowych 
osad. 

Szczególnie nieliczne są tu topograficzne nazwy, stanowiące tylko 6,7% wszy-
stkich nazw wsi drobnej szlachty w tym powiecie. Nazwy topograficzne należą do 
najstarszych nazw miejscowych, powstawały bowiem od początków osadnictwa.  
W nich znajdowały odzwiercielenie charakterystyczne cechy terenu, na którym osa-
dę zakładano. Osadnictwo szlacheckie na Podlasiu jest stosunkowo późne, przypada 
głównie na wiek XV i XVI. Obserwacja cech otaczającego świata stawała się teraz 
nie tyle podstawą tworzenia nazw miejscowych, ile przezwisk przekształcających się 
potem w nazwiska. Tym zapewne należy tłumaczyć powstawanie nazw rodowych  
i dzierżawczych od antroponimów odapelatywnych, także w powiatach ziemi łom-
żyńskiej i wiskiej. 
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Nazwy patronimiczne, tak nieliczne (4,8%) w funkcji nazw podstawowych, 
macierzystych, często występują jako człony odróżniające nazw zestawionych. Two-
rzone są sufiksami -ęta, -owięta, zupełnie nie spotykanymi w nazewnictwie wsi zie-
mi łomżyńskiej i wiskiej. 
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MACIEJ CZARNECKI (Warszawa) 

 

 

Archeologiczne badania  
późnobarokowej rezydencji Szczuków 
w Szczuczynie nad Wissą 
 
 

�  Chronologia budowy pałacu: daty i etapy budowy wynikające z wiadomości ar-
chiwalnych i obserwacji archeologicznych. 

 

�  Weryfikacja koncepcji pięciokątnego planu założenia rezydencjonalnego. 
 
 

1.  OD DROBNOSZLACHECKIEJ „OKOLICY” DO MIASTA SZCZUCZYNA  
  I MAGNACKIEJ REZYDENCJI. 

  
W XI tomie Słownika Geograficznego Królestwa Polskiego, wydanym w 1890 

roku, czytamy o Szczuczynie następujące informacje: 
„Szczuczyn, Mazowieckim zwany, miasto powiatowe w guberni łomżyńskiej, 

nad rzeką Wissą (z prawego brzegu), pod 53º33´4" szer. płn. i 39º57´6" dług. wsch. 

od F.” [czyli od południka Ferro, co liczone od południka Greenwich wynosi 22º17´20" dł. wsch. 

(przypisek MC)]. 

Odległy 186 wiorst od Warszawy [= 199,02 km] , 4,5 wiorsty od granicy Prus 

Wschodnich [= 4,8 km], 4,5 wiorsty na pn.-zach. od osady Wąsosza. Szosa warszaw-

sko-kowieńska, przecinająca powiat, łączy Szczuczyn z Grajewem, Augustowem, 

Suwałkami, Kolnem i Łomżą. Najbliższa stacja drogi żelaznej w Grajewie, o 14 

wiorst [15 km] na pn.-wsch. Miasto położone dość wysoko nad doliną Wissy.  

Miasto powstało na obszarze   o k o l i c y   zaludnionej przez rodzinę Szczu-

ków, którzy porozsiadali się tu w licznych wioskach, które z czasem utraciły pierwot-

ną ogólną nazwę. […] Na obszarze przez tę rodzinę zamieszkiwanym powstały wsi: 

Pawełki, Jambrzyki, Barany, Skaje i trzy inne, na których obszarze Stanisław Szczu-
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ka, podkanclerzy w. ks. litewskiego, za przywilejem Jana III z 9 paźdz. 1690 r., utwo-

rzył miasto Szczuczyn. […] 
Z zabytków przeszłości najważniejszym jest piękny kościół z grobami pijarów  

i okolicznej szlachty. W zakrystyi portrety podkanclerzego i jego żony. Z zamku 

Szczuków został tylko wał i piwnica obszerna. […].”  

Według S.Rosponda [1984] w XV w. w rejonie obecnego Szczuczyna nad Wissą 
istniały cztery wsie o nazwie Szczuki: trzy zaścianki zamieszkałe przez drobną szlachtę 
z rodu Szczuków (czyli „okolica”): Szczuki-Falisławy, Sz.-Marciny i Sz.-Piotrowice, 
oraz jedna zamieszkała przez chłopów – Szczuki-Litwa, zwana też Szczuki Księże lub 
Księża Wieś. Ta ostatnia od 1525 r. była we władaniu książąt mazowieckich, a później 
została podporządko-wana starostwu wiskiemu. Jej nazwa zapewne już w XVI w. 
została zmieniona na Szczuczyn. Po ponad półtora wieku, w latach osiemdziesiątych 
XVII w., wieś wróciła do Szczuków, od których odkupił ją referendarz koronny Stani-
sław Antoni Szczuka (podkanclerzym W. Ks. Litewskiego został w 1699 r.). W 1690 r. 
nowy właściciel wsi założył na jej terenie miasto o nazwie Szczuczyn, które prawa 
miejskie otrzymało po dwu latach, w dniu 9 listopada 1692 r.  

Szczuki-Falisławy, później nazwane Barany, obecnie są włączone w miejskie 
granice Szczuczyna. Jako wieś ostały się dawne Szczuki-Marciny, pod nazwą Skaje. 
Należy dodać, że toponimy „Szczuki Falisławy” i „Szczuki Marciny” już od kilku 
stuleci nie figurują w nazewnictwie mikroregionu: Karol de Perthées na wydanej  
w 1795 r. mapie ówczesnego województwa mazowieckiego, oznaczonej w tytule 
jako szczegółowa („Mappa Szczegulna Woiewództwa Mazowieckiego”), umieścił 
nazwy Barany i Skaje. Tu uwaga odnośnie do nazwy „Skaje”: B.Chlebowski, autor 
hasła Szczuczyn w SGKP, przypuszczał, że nazwa ta może mieć związek z wymie-
nionym w dokumencie księcia Ziemowita z 1461 r. nazwiskiem szlacheckim zapisa-
nym jako „Chey”, w którym to zapisie Chlebowski domyślał się przekręconej nazwy 
osobowej „Skaj”. W tym samym dokumencie jest wymieniona nazwa wsi „Cheje-
wo”. Urszula Bijak w II tomie „Nazw miejscowych Polski” w haśle Chajewo pisze: 
„Chajewo, wieś zaginiona w parafii Niedźwiada, łomż.; Chejewo, Joannes Chey … 
inter Chejewo 1461; Chaiewo 1577 – od nazwiska właściciela wsi, z mazowieckim 
przejściem –aj- w –ej-.” . Wyjaśnienie etymologii nazwy osobowej Chaj znajdujemy 
w tymże tomie „Nazw miejscowych…”, w haśle „Chajew” autorstwa Elżbiety Bory-
siak: „…Do nazwy osobowej [Chaj] por. chaja ‘zawierucha’ …”. E.Borysiak powo-
luje się na słownik gwar polskich; identycznie słowo chaja wyjaśnia A.Brückner. Co 
do nazwy Skaje: nie znalazłem żadnej wskazówki w dostępnych mi słownikach 
etymologicznych. Może było to przezwisko nieznanego nam eponima? Być może 
zagadka zostanie rozstrzygnięta, lub przynajmniej przybliżona do rozstrzygnięcia,  
w odpowiednim tomie „Nazw miejscowych”.  

Tak więc reasumując: grunty Księżej Wsi vel Szczuczyna zostały wykupione 
ok. 1690 roku od powisskich Szczuków przez referendarza koronnego S.A.Szczukę, 
który następnie założył tu miasto (przywilej królewski 1690, prawa miejskie 1692) 
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oraz – już jako podkanclerzy Wielkiego Księstwa Litewskiego – wybudował własne 
gniazdo rodowe. 

 
  

2.  HISTORYCZNO-URBANISTYCZNA HIPOTEZA KARPOWICZA 
 

W 1957 r. Mariusz Karpowicz opublikował hipotezę dotyczącą geometrii urba-
nistycznej Szczuczyna. Jego zdaniem zarówno miasto, jak i założenie rezydencjo-
nalne, powstały na planie pięciokątów. Pomysł taki, sugerujący ideę miasta obronne-
go i rezydencji obronnej („palazzo in fortezza”) – przynajmniej w początkach budo-
wy, wynikł z geometrycznej analizy planu miasta oraz z analizy położenia geogra-
ficznego Szczuczyna, w strefie pogranicza polsko-pruskiego (niecałe pięć kilome-
trów od granicy Prus Wschodnich, a czterdzieści razy więcej od Warszawy!), przy 
ważnym szlaku komunikacyjnym wiodącym z Prus Książęcych na Podlasie  
i Mazowsze. Hipotezę Karpowicza przyjęli K. Załęski (1965), A. Czapska (1970),  
J. Kubiak (1976). Takie też założenie legło u podstaw części programu badań prze-
prowadzonych przeze mnie w Szczuczynie w latach 1977 – 1979.  

 
 

3.   DZIEJE POWSTANIA I UPADKU SZCZUCZYŃSKIEJ REZYDENCJI 
  OPISANE W PRACACH RÓŻNYCH AUTORÓW 1965-1976 

  
3.1. W swym studium opartym wyłącznie na archiwaliach K. Załęski [1965] 

pisze, iż pierwszy budowniczy Szczuczyna, Francuz nazwiskiem de Flaniérce, za-
projektował na przełomie ósmej i dziewiątej dekady XVII w. rezydencję jako „pa-
lazzo in fortezza”. Fortyfikacje były gotowe w roku 1691. W tymże roku zaczęto 
przygotowania do budowy budynku mieszkalnego rezydencji, który został zaprojek-
towany jako zamek. Jednak de Flaniérce wykazał się w tych działaniach nieudolno-
ścią (m.in. nie potrafił prawidłowo zbudować pieców do wypalania cegły), co skoń-
czyło się wydaleniem go ze służby w 1692 r. Prace przy rezydencji kontynuowano 
początkowo pod kierunkiem miejscowych majstrów, a od 1694 r. pod kierunkiem 
młodego architekta Jozefa Fontany II. Koncepcję architektoniczną rezydencji zmienił 
zupełnie Józef Piola, który zaprojektował reprezentacyjny pałac. Budowę zaczęto w 
marcu 1705 r. (zakładanie fundamentów). W stanie surowym, pod dachem, budowla 
była gotowa w 1709 r. Po śmierci podkanclerzego (1710) wdowa kontynuowała 
prace. Wystrój wnętrz wykonano w okresie 1711-1716. Lecz po śmierci podkancle-
rzyny (1733) pałac opustoszał i zaczął popadać w ruinę. W stanie zrujnowanym 
budowla przetrwała do roku 1914, kiedy to została rozebrana (z wyjątkiem piwnic). 

 
3.2. Według A.Czapskiej [1970] roboty ziemne pod budynek rezydencji rozpo-

częto w 1687 r. i trwały one do roku 1690. Początkowo miał to być zameczek obron-
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ny. Prace rozpoczął de Flaniérce, a od 1689 r. prowadził je Józef Fontana, który został 
głównym architektem Szczuczyna. Zdaniem autorki „pałac powstał, jak wiadomo  
[? - autorka nie podaje źródła tej wiadomości!], w miejscu istniejącego budynku po-
przedniego”. Ten poprzedni budynek został powiększony przez de Flaniérce’a, następ-
nie przez J.Piolę i J.Fontanę, a ostateczną formę nadał mu Piola (Czapska 1970, s. 184). 
„Po rozpoczęciu prac kanclerz Szczuka zmienił decyzję i obronny dwór-zameczek 
zamienił w barokową rezydencję o charakterze reprezentacyjnym. W ten sposób bu-
dowla straciła swój pierwotny charakter obronności.” (tamże, s. 186).  

 
3.3. Według J. Kubiaka [1976] pierwsze prace zostały rozpoczęte w roku 1689 

przez de Flaniérce’a. Było to wytyczenie i usypanie nowej drogi do rezydencji oraz 
równanie terenu pod miasto. Do roku 1690 de Flaniérce wykonał plany budowy 
zamku i zabudowań gospodarczych, a w 1691 r. zakończył murowanie sklepień  
w piwnicy zamku i ponownie (?) przystąpił do kopania fos. W 1692 r. Francuz został 
zwolniony, a kierownictwo budowy objął Józef Fontana II. J.Kubiak podał w wąt-
pliwość przypuszczenie, iż zaprojektowany przez Piolę pałac stanął na fundamentach 
zamku wznoszonego przez de Flaniérce’a.  

 
3.4. Maria Kałamajska [1976], powołując się na list Szczuki do żony, datowany 

22 czerwca 1696, stwierdziła, iż pierwszą budowlą rezydencjonalną w Szczuczynie 
był dwór drewniany, położony „nad dużym stawem”; dwór ten spłonął w lutym 
1701 r. Być może „duży staw” jest tym samym stawem, który znajduje się (a przy-
najmniej znajdował się jeszcze 30 lat temu – por. ryc. 1) 200 m na północ od ruin 
pałacu, i z którego bierze początek mały ciek wodny, zwany „Strużką” albo „Ro-
wem”, płynący do Wissy. 

 
 

4.  INITIUM OPERAE ZAPISANE W LISTACH I RACHUNKACH  

Prace projektowe: 

„P. Pioli Architektowi od rysowania Plant na Pałac Szczuczyński tynf. 200.” 
 (rachunek z 3 marca 1705 roku) 

Zawezwanie architekta:  

„Do P. Pioli wczora posłałem, ieśli tu P.Bóg pozwoli założyć chałupkę.” 
 (list Podkanclerzego Szczuki do żony z 25 czerwca 1705 roku) 

Budowanie kamiennych fundamentów: 

„Fundamenta tuteysze ieszcze z ziemi nie wylazły na sam quadrat pałaca, aleć  
w przyszłym tygodniu staną równo z ziemią.” 

 (list Podkanclerzego do żony z 11 lipca 1705 roku) 

„Domu tuteyszego ieszcze czwarta część zostaie fundamentów, co dokoła idą, do 
podniesienia nad ziemię, bo lubo w ziemi są fundamenta głębokie blisko trzech łokci, 
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nad ziemią iednak murują blisko dwóch a szerokie od dołu aż do góry blisko trzech 
łokci. Do poięcia niepodobno iak siła wyszło kamieni.”  

 (list Podkanclerzego do żony z 11 listopada 1705 roku.) 
 
 
5.   TEREN REZYDENCJI SZCZUCZYŃSKIEJ W STO LAT PO ŚMIERCI  
      ZAŁOŻYCIELA.  

 
„Zamczysko wespół z posiadłością dworu uważa się mieć położenie swoje po 

prawej stronie Gościńca Barańskiego, którym się od pierwszej części Lokacyją zwa-
ną odgraniczając nad wsią Baranami tak daleko ma swą rozciągłość, iak staw wodny 
po gościniec y groblę ku placom zabudowanym miejskim szczuczyńskim zachodzi. 
W innych dwóch stronach zaczyna się ten obwód Zamczyska Dwórnego strużką 
Xiężanką zwaną, aż po most Nowe Miasto zaczynaiący y po wszystkie zabudowane 
place tegoż Nowego Miasta, dopóki tu nie wpadną do Gościńca Barańskiego. Wały, 
któremi się Zamczysko otacza, 1 mórg 250 prętów, staw wodny zarosły na prawą 
stronę Gościńca Barańskiego – 1 włóka 13 morgów 155 prętów.” 

 (Inwentarz Dóbr Szczuczyńskich, 1810) 

 
 

6.   KILKA ANEGDOTYCZNYCH INFORMACJI O RUINACH PAŁACU  
      ZEBRANYCH A.D. 1977-79 

 
Z wiadomości zebranych przeze mnie w 1977 r. od szczuczynian wynika, że 

jeszcze u schyłku XIX w. w ruinach pałacu były zachowane jakieś belki stropowe. 
Otóż referowano mi opowieść zasłyszaną przypuszczalnie około roku 1960 od pew-
nego staruszka, który jako chłopiec pomagał swojemu dziadkowi wyrywać te belki 
na opał. Z porównania dat wyliczyliśmy, że mogło to dziać się około 1890-95 roku. 
Być może były to belki stropu piwnicy – Bronisław Chlebowski w 1890 roku napisał 
w Słowniku Geograficznym, iż „…Z zamku Szczuków został tylko wał i piwnica 

obszerna. …”.  

Dokładne zwiedzenie podwórek i zaułków ujawniło, że bardzo wiele komórek 
na węgiel, „sławojek” i innych lokalnych obiektów „małej architektury podwórko-
wej” było pobudowa-nych z rozbiórkowej cegły pałacowej. 

Jako jeszcze jedną ciekawostkę przytoczę opowieść szczuczynianina p. Faj-
kowskiego, w owym czasie (1977 lub 1978) urzędnika w Ministerstwie Kultury  
i Sztuki. Otóż w czasach jego młodości – w latach trzydziestych XX w. – zasypane 
gruzem i porośnięte krzakami ruiny były nazywane „Szwedzką Górką” (przyczynek 
do rejestru zanikłych mikrotoponimów); w letnie wieczory były wówczas użytkowa-
ne jako miejsce spotkań młodzieży (i stąd drugi mikrotoponim, wiele mówiący, choć 
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mało elegancki: „Małpi Gaj”). W czasie, gdy prowadziłem badania, mówiono  
o ruinach „Zamek”, czasem też „Zamczysko”. 

 
 

7.   HISTORIA BADAŃ ARCHEOLOGICZNO-ARCHITEKTONICZNYCH 
     1966-1979 

 
K. Załęski w cytowanym wyżej opracowaniu (1965) postulował jak najszybsze 

przeprowadzenie badań terenowych pałacu szczuczyńskiego. Zostały one podjęte w 
rok później przez dr Annę Czapską z Wydziału Architektury Politechniki Warszaw-
skiej i kontynuowane były w roku 1967. A. Czapska odkopała ruinę prostokątnego 
budynku o wymiarach 18 x 32 m (Czapska 1970, przypis 26). Wykonano wówczas 
duże prace ziemne, odkryta ruina została przekopana wewnątrz i oczyszczona, a w 
opracowaniu zrekonstruowano podziały wewnętrzne budynku.  

W ciągu następnych 10 lat wnętrze ruin zostało znów wypełnione zasypiskiem 
gruzowo-ziemnym. 

W r. 1977 rozpocząłem na zlecenie Wojewódzkiego Konserwatora Zbytków  
w Łomży badania archeologiczne ruin pałacu - dawnej rezydencji Szczuków, oraz 
prace rozpoznawcze w wyznaczonych geometrycznie w terenie strefach, w których 
hipotetycznie mogły znajdować się relikty domniemanych fortyfikacji (ryc. 2). Ba-
dania trwały przez trzy sezony, zostały zakończone w 1979 r. Wg ówczesnego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta ruiny pałacowe miały być centrum terenu 
rekreacyjnego. 

 
 

8.   PROBLEMY BADAWCZE 1977-1979 
  

Celem badań było:  
a) archeologiczne rozpoznane terenu rezydencji do celów rewaloryzacyjnych,  
b) zweryfikowanie hipotezy o pięciokątnym narysie domniemanych fortyfikacji 

szczuczyńskich. Być może „domniemanych” należałoby napisać ze znakiem zapyta-
nia, przynajmniej w odniesieniu do terenu rezydencji, bowiem w „Inwentarzu Dóbr 
Szczuczyńskich” z początku XIX w. zapisano: „Wały, któremi się Zamczysko ota-
cza, 1 mórg 250 prętów”, zaś w aktach szczuczyńskich w AGAD znajdują się ra-
chunki z lat 1700-1705 świadczące o wydatkach na „robiących około wału” i „około 
rowu” – czy chodzi o fosę i obwałowania fortyfikacji typu holenderskiego? Także 
cytowany na wstępie opis z 1890 r. mówi o jakimś wale związanym z pałacem - 
„zamkiem Szczuków” (choć ten „wał” może równie dobrze oznaczać nasypy ziem-
no-gruzowe przykrywające ruinę, które 80 lat później usuwała A.Czapska). 
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Badania moje trwały przez trzy sezony wykopaliskowe, do roku 1979. Nie dały 
pozytywnych wyników w zakresie poszukiwania śladów fortyfikacji (Czarnecki 
1980 a), choć nie można stwierdzić, że wynik był jednoznacznie negatywny (szcze-
gólnie dotyczy to miejsca nazwanego „bastionem SW”, co zostanie omówione da-
lej). Przyniosły natomiast odkrycia związane z samym pałacem i historią jego budo-
wy (Czarnecki 1980 b, 1980 c). 

 
 

9.   BADANIA ARCHEOLOGICZNE RUIN PAŁACU 1977-1979 
 
9.1. Alkierz południowy (ryc.4 i 6-9). W 1977 r. wykopy sondażowe zostały za-

łożone w rejonie południowo-zachodniego narożnika korpusu budowli odkopanego 
przez A.Czapską. Odsłoniły one zarys fundamentów alkierza. Stratyfikacja gruntu 
ujawniona w wykopach była następująca: 
 a) wewnątrz fundamentu alkierza 

   I - powierzchniowa warstwa typu śmietniskowego – hałda XX- wieczna o miąż-
szości 20-30 cm; 

  II - warstwa gruzowa o miąższości 15-20 cm; 
 III - warstwa gruboziarnistego piasku nasypowego z pakietami brunatnego gruntu 

piaszczysto-ilastego oraz poziomem bryłek zaprawy wapiennej w spągu,  
o równomiernej miąższości 40 cm; 

 IV - gleba pierwotna, będąca poziomem wyjściowym wkopu fundamentowego; 
strop gleby (czyli powierzchnia komunikacyjna z początku XVIII w.) na 
rzędnej 126,3, spąg 126,1; 

  V - piasek calcowy poniżej rzędnej 126,1. 
 b) na zewnątrz muru fundamentowego (ryc. 5) nie było warstwy gruzowej (czyli  

w-wy II), a hałda śmietniskowa (I), o miąższości 20-60 cm, leżała bezpośrednio 
na warstwie piaszczystej oznaczonej jako III (miąższości 30 cm), przykrywającej 
glebę pierwotną; strop gleby na rzędnej około 126.70. 

 
Opisane wyżej uwarstwienie jednoznacznie świadczy o tym, iż odkopany al-

kierz nie był podpiwniczony. 
Spód stopy fundamentowej alkierza południowego znajduje się na 1,30-1,60 m 

poniżej stropu gleby pierwotnej, co odpowiada 4 – 5 stopom litewskim czyli 2 – 2,5 
łokcia lit. 

 
9.2. Alkierz północny (ryc. 10-12). Odkrycie alkierza południowego postawiło 

problem ilości alkierzy: cztery czy tylko dwa od frontu. Wykopy założone przy 
trzech pozostałych narożnikach dały odpowiedź na to pytanie: odkryto jedynie al-
kierz przy drugim narożniku frontowym.  
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Relikt gleby pierwotnej odkryto tu tylko po zewnętrznej stronie fundamentu, 40 
cm poniżej powierzchni gruntu (rzędna stropu gleby pierw. 126,80, strop calca 
126,55). Wewnątrz alkierz północny aż do poziomu najniższej odsadzki fundamentu 
był wypełniony zasypiskiem gruzowym, spoczywającym na poziomo zniwelowa-
nym piasku calcowym (rzędna odsadzki i powierzchni niwelacyjnej calca ok. 
125,53).  

Po wyeksplorowaniu wnętrza międzyfundamentowego ujawniły się opory 
sklepienia kolebkowego, zarysy lunet, poszury okienek piwnicznych oraz staranne 
licowanie ścian cegłami, czyli elementy świadczące o pełnym podpiwniczeniu alkie-
rza północnego. Być może była to piwnica z podłogą ceglaną: w południowo-
wschodniej części alkierza została odsłonięta wnęka będąca częścią piwnicy; podło-
gę wnęki stanowiła warstwa cegieł otynkowanych zaprawą. W pozostałej części 
podalkierzowej piwnicy nie znaleziono śladu posadzki, ani też resztek podłogi drew-
nianej, jednak stwierdzono tu wyrównaną niwelację calca na poziomie pierwszej 
odsadzki, co być może świadczy, że tę powierzchnię wyrównano pod posadzkę. 

W gruzowym zasypisku piwnicy została znaleziona pewna ilość ułamków na-
czyń glinianych i fajansowych, butelek szklanych i polewanych kafli. Kafle, wszyst-
kie osiemnastowieczne, były trojakiego rodzaju: a) z białą polewą, zdobione prostym 
ornamentem w postaci niebieskich pasków, b) płaskie, nieornamentowane, z zieloną 
polewą, c) zielono szkliwione, z ornamentem plastycznym. Za najstarsze można 
uznać biało polewane, pochodzące z pierwszej połowy XVIII w.  

 
9.3. Wykopy w północno-wschodniej i południowo-wschodniej części funda-

mentów nie ujawniły alkierzy. Ujawniły natomiast narożniki budowli. Północne lico 
narożnika NE jest zachowane tylko na odcinku równym szerokości ściany wschod-
niej; północny fundament pałacu jest najpewniej rozebrany na całej swej długości, aż 
do miejsca, w którym łączył się z fundamentem alkierza północnego, czego dowodzą 
wykopy sondażowe założone na linii jego przebiegu. Stwierdzono natomiast sonda-
żem istnienie fundamentu południowego budowli, a przynajmniej jego resztek.  

 Południowo-wschodni narożnik fundamentu zastał ujawniony w wykopie son-
dażowym założonym w punkcie wyznaczonym geometrycznie. Została odkopana tu 
dobrze zachowana stopę fundamentowa, zbudowana z kamieni i nielicznych cegieł, 
łączonych zaprawą wapienną (ryc. 13-14). Narożnikiem stopy był duży eratyczny 
głaz granitowy sztucznie obrobiony do kształtu prostokątnego. Rzędna górnej po-
wierzchni tego kamienia wynosi 125,93. Spód stopy fundamentowej znajduje się tu 
na głębokości zaledwie ok. 60 cm czyli 1 łokcia litewskiego poniżej stropu gleby 
pierwotnej. Na kamieniach stopy fundamentowej narożnika pd.-wsch. znalazłem 
ułamek szklanej butelki firmowej browaru szczuczyńskiego z fragmentem napisu 
„BROWA.. W ..ZCZUCZ..”, który na podstawie kroju liter wydatowałem na  
1. ćwierć XX wieku, co być może wyznacza datę rozbiórki tej części fundamentu na 
kamień budowlany (a przynajmniej datę post quem). 
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9.4. Wnioski końcowe dotyczące pałacu. Informacje uzyskane w czasie trzech 
sezonów wykopaliskowych pozwoliły na zweryfikowanie poglądów dotyczących 
założenia pałacowego w Szczuczynie i historii jego budowy: 
1. pałac był założony na rzucie wydłużonego prostokąta (lekko nieregularnego, za-

pewne z powodu błędu pomiarowego), z dwoma alkierzami od frontu; 
2. fundament obwodowy (K-R-Q-P-N-M-L-E-F-G-H-J-K na ryc. 3) nie ma żadnych 

rozwarstwień: fundamenty części budowli odkrytych w trakcie badań 1977-79 są 
przedłużeniem fundamentów korpusu zbadanego przez A.Czapską; 

3. z punktu poprzedniego wynika, iż fundamenty całej budowli były zakładane jed-
nocześnie, a nie etapami; wynika to również z zacytowanej korespondencji  
z 1705 r.;  

4. wnętrze piwnicy pod alkierzem północnym było zasypane gruzem ze zrujnowane-
go pałacu, co dowodzi, że piwnica była pusta w momencie rozbiórki budowli,  
a więc wcześniej musiała być częścią funkcjonującego budynku.  

5. cytowany wyżej list Szczuki z 11 listopada 1705 r. podaje głębokość wkopu fun-
damentowego na „blisko 3 łokci”, czyli około 6 stóp poniżej ówczesnej po-
wierzchni terenu, czyli poniżej stropu gleby pierwotnej, który był poziomem wyj-
ściowym wkopów fundamentowych; zakładając, że owe „blisko 3 łokcie” były 
liczbą orientacyjną, kolokwialnie uśrednioną, otrzymamy zgodność z pomiarami 
w wykopach archeologicznych: przy alkierzu północnym 6,25 stopy litewskiej 
poniżej stropu gleby pierwotnej, przy narożniku północno-wschodnim ponad  
5 stóp litewskich, przy alkierzu południowym 4 – 5 stóp, i tylko przy narożniku 
południowo-wschodnim głębokość wkopu wynosiła zaledwie ok. 1 łokcia czyli  
2 stopy, co w oczywisty sposób świadczy o obniżeniu terenu istniejącym tu przed 
trzystu laty (lokalne zagłębienie, a może spadek terenu ku dolince Księżanki ?). 

 
9.5.Fundamenty murowane były z kamienia, z dodatkiem cegły, na zaprawie 

wapiennej, w oszalowaniu ze względu na mało spoisty grunt. 
Cegły są jednolite materiałowo i technologiczne; ich serie posiadają bardzo 

niewielki rozrzut pomiarowy. Poniżej przykłady pomiarów cegieł (w milimetrach). 
 

Z alkierza południowego: 
długość  284         szerokość  149            grubość  62 
        166    62 
        168    69 
        155    58 

 
Z ryzalitu środkowego ściany frontowej:  

długość  280        szerokość  153           grubość  71 
         156    58 
         157    59 
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Ze ściany frontowej na odcinku między ryzalitem środkowym i alkierzem południowym: 
 długość  277        szerokość  150           grubość  57 
   283    154    64 
   280    166    63 
 
 

10.   POSZUKIWANIE RELIKTÓW FORTYFIKACJI – WERYFIKACJA  
        GEOMETRYCZNEJ HIPOTEZY KARPOWICZA. 

 
10.1. Jednym z celów badawczych było zweryfikowanie hipotezy o pięciokąt-

nym narysie domniemanych fortyfikacji szczuczyńskich. Być może „domniema-

nych” należałoby napisać ze znakiem zapytania, przynajmniej w odniesieniu do 
terenu rezydencji, bowiem w „Inwentarzu Dóbr Szczuczyńskich” z początku XIX w. 
zapisano: „Wały, któremi się Zamczysko otacza, 1 mórg 250 prętów”, zaś w aktach 
szczuczyńskich w AGAD znajdują się rachunki z lat 1700-1705 świadczące o wy-
datkach na „robiących około wału” i „około rowu” – czy chodzi o fosę i obwałowa-
nia fortyfikacji typu holenderskiego? Także cytowany na wstępie opis w słowniku 
geograficznym z 1890 r. mówi o jakimś zachowanym wale związanym z pałacem - 
„zamkiem Szczuków” - choć ten „wał” może równie dobrze oznaczać nasypy ziem-
no-gruzowe przykrywające ruinę, które 80 lat później usuwała A.Czapska. I to są 
właściwie jedyne dokumenty, które mogłyby świadczyć o fortyfikacjach wchodzą-
cych w skład „palazzo in fortezza”. Nie dysponujemy żadnym poświadczeniem iko-
nograficznym ani kartograficznym. A więc pogląd o pentagonalnym narysie założe-
nia rezydencjonalnego pozostawał jedynie w sferze hipotez, które można by ewentu-
alnie zweryfikować badaniami terenowymi. Do tego zaś należało znaleźć właściwą 
metodę badań, czyli – kolokwializując – odpowiedzieć sobie na pytanie: czego nale-
ży szukać w ziemi ? 

 
10.2. Ryc. 2 pokazuje hipotetyczną geometrię koncepcji urbanistycznej Szczu-

czyna. Jest to układ dwu pięciokątów regularnych: większy, o boku 90 prętów pol-
skich (co w przeliczeniu na miary dziesiętne wynosi 401 m), obejmuje miasto,  
i mniejszy, o boku 50 prętów (223 m), założenie rezydencjonalne. Os tego układu nie 
łączy dokładnie kościoła z pałacem; gdyby dostosowano go dokładnie do osi „serce 

– głowa” , cały układ należałoby obrócić o kilka stopni zgodnie z ruchem wskazó-
wek zegara (por. ryc. 2), wtedy jednak całość byłaby w niezgodzie z ukształtowa-
niem terenu. Zakładając, iż teoretyczny, hipotetyczny pięciokątny model założenia 
urbanistycznego Szczuczyna jest słuszny, niewykluczone, że można założyć pewną 
jego nieregularność terenową, uzależnioną od geomorfologii. 

 
10.3. W swym opracowaniu dotyczącym Szczuczyna Janusz Kubiak napisał w 

1976 r.: „…w części południowo-zachodniej zachował się fragment szańca ziemnego  
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o narysie bastionowym. Widoczna jest w terenie skarpa jego boku czoła prawego 
oraz przyległego barku. Pozostałe bastiony rysują się w terenie dość nieznacznie, 
jednak możliwe jest określenie ich lokalizacji. …”. Forma ziemna opisana przez 
Kubiaka znajdowała się u zbiegu ulic Sienkiewicza i Łąkowej, w pobliżu południo-
wo-zachodniego narożnika ogrodzenia Państwowego Ośrodka Maszynowego (ryc. 
1, miejsce oznaczone „SW”). W 1977 r. była to nieduża górka, mocno zniszczona  
w czasie prac ziemnych przy budowie nowego osiedla przy ul. Łąkowej; jej wyso-
kość ponad poziomem terenu wynosiła ok. 2–2,5 m, a rzędna kulminacji 128,72. 
Przeciąłem ją dwoma wykopami krzyżowymi wzdłuż osi N-S i E-W. Uwarstwienie 
stwierdzone w wykopach było następujące: 
   I. gleba współczesna, miąższości średnio 20 cm; według uzyskanych w Szczuczy-

nie informacji ta część miasta przed wojną była nieużytkiem, zaś po wojnie, do 
lat sześćdziesiątych XX w., pod uprawą; 

  II. warstwy nasypowe, nie zawierające żadnych elementów datujących;  
 III. pod warstwami nasypowymi gleba pierwotna, posiadająca miąższość i cechy 

makroskopowe identyczne, jak gleba pierwotna odkryta i opisana przy ruinach 
pałacu; strop gleby pierwotnej pod północną częścią pagórka przebiegał na rzęd-
nej ca 127,0, obniżając się ku południowi do rzędnej 126,3 w najdalszym połu-
dniowym punkcie badanego obiektu (najprawdopodobniej został tu uchwycony 
pierwotny stok dolinki Księżanki, przykryty nasypem omawianego obiektu);  

 IV. gleba pierwotna jest wykształcona w stropie piasku calcowego, pochodzenia 
fluwioglacjalnego. 

Obserwacje poczynione w przekrojach pozwoliły jedynie na stwierdzenie, że 
badany obiekt nie jest tworem naturalnym, lecz efektem działalności ludzkiej, jednak 
nie dostarczyły żadnych przesłanek do potwierdzenia hipotezy Kubiaka, iż jest to 
relikt późnosiedemnasto- lub wczesnoosiemnastowiecznej fortyfikacji. 

 
10.4. Kolejne miejsce wskazane teoretycznie jako pozostałość bastionu znaj-

dowało się na łące między północnym ogrodzeniem POM-u a stawem i strugą (zwa-
ną lokalnie „strużką” lub „rowem”) łączącą ten staw z Wissą. Jednak niskie (10-20 
cm) wały ziemne o regularnym prostokątnym narysie, uznane przez Kubiaka za 
przypuszczalny relikt bastionu, okazały się nasypami powstałymi przy budowie 
kolektora kanalizacyjnego ok. 1957 r. Wykopy sondażowe wykonane na otaczającej 
łące ujawniły jedynie naturalne profile gruntowe (gleba o przeciętnej miąższości 20 
cm, wykształcona w stropie utworów piaszczystych o charakterze fluwioglacjal-
nym).  

 
10.5. Badania prowadzone tradycyjną metodą wykopów sondażowych nie mogły 

być wykonane na całym obszarze hipotetycznego założenia rezydencjonalnego. Zasto-
sowałem więc inną metodę. Na podstawie lektury książek XVII-wiecznego inżyniera 
wojskowego Jozefa Naronowicza-Narońskiego [1957] oraz XX-wiecznego historyka 
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architektury wojennej Andrzeja Gruszeckiego [1962] opracowałem teoretyczny model 
archeologicznych śladów fortyfikacji typu holenderskiego i poszukiwałem ich przy 
pomocy wierceń świdrem geologicznym. Wykonałem ogółem ponad 550 odwiertów 
dwumetrowej głębokości, w 10 ciągach mniej więcej prostopadłych do wschodnich i 
południowych boków hipotetycznego pięciokąta. Wszystkie profile gruntowe uzyska-
ne z wierceń były profilami naturalnymi – w żadnym nie natrafiłem na warstwy, które 
można by uznać za archeologiczny dowód zasypanej fosy fortyfikacyjnej. 

 
 

11. WSKAZANIA KONSERWATORSKIE Z 1985 R.  
 
W 1985 r. Leszek Jaczewski z Oddziału Konserwacji Architektury Monumen-

talnej PP PKZ opracował dokumentację konserwatorską, w której zawarł zalecenia 
dotyczące zabezpieczenia ruiny. Główne postulaty były następujące: 

   Odgruzowanie i oczyszczenie ruin, wykonanie drenażu terenu otuliny ruin. 
   Zakonserwowanie murów i utrwalenie ich w takiej postaci, w jakiej doczekały 

naszych czasów. 
   Kulturalne zagospodarowanie terenu otaczającego ruiny. Turystyczne udostęp-

nienie ruin. 
 
Ostatnio oglądałem ruiny pałacu w 2001 r. I prawdę mówiąc, niewiele mogłem 

zobaczyć: były ciasno ogrodzone płotem i zarośnięte krzakami i młodymi drzewami, 
a dostęp do nich zagradzały zbudowane byle jak warsztaty i magazyny. Smutny znak 
naszych najnowszych czasów: narodowe dziedzictwo historyczne, pozostałość rezy-
dencji założyciela miasta – budowli zaprojektowanej przez znakomitego architekta, 
zasłonięta trywialną tandetą. perła historii zdominowana przez skrzeczącą pospoli-
tość.  
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Maciej Czarnecki „Archeologiczne badania późnobarokowej rezydencji 

Szczuków w Szczuczynie nad Wissą” 
Wykaz ilustracji 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ryc. 1. Lokalizacja ruin pałacu (Z) i hipotetycznego „bastionu południowo-

zachodniego” (SW) w północnej części miasta. Na północ od ruin, koło stawu, literą „N” 
oznaczone miejsce domniemanego „bastionu północnego”. Obecne koryto strumienia Księ-
żanki jest zapewne XIX- lub XX-wiecznym kanałem; wcześniej strumień płynął najprawdo-
podobniej nieco inaczej, na co wskazują warstwice (próbę rekonstrukcji przebiegu dawnego 
koryta pokazuje linia przerywana). Szkic sytuacyjno-warstwicowy z 1977 r. (cięcie co 0,5 m). 
Skala liniowa pod rysunkiem = 100 m. Rys. M.Czarnecki. Wg: Czarnecki 1980 a, rys 1. 
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Ryc. 2. Koncepcja historyczno-urbanistyczna: dwa pięciokąty na osi „serce-głowa” 
czyli kościół - pałac (rezydencja). Szkic z 1977 r., rys. M.Czarnecki. Wg: Czarnecki 1980 a, 
rys. 2. 
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Ryc. 3. Historia badań pałacu w Szczuczynie. 
 
 I. A-B-C-D-A : zewnętrzny narys części pałacu zbadanej wraz z podziałami wewnętrz-

nymi przez A. Czapską w latach 1966-67. Pomiar odcinków w metrach: A-D = 30 ; D-C = 
18,3 ; C-B = 30 ; B-A = 18,85.  

 
 II. K-R-Q-P-N-M-L-E-F-G-H-J-K : całkowity narys pałacu ustalony przez autora pod-

czas badań archeologiczno-architektonicznych prowadzonych w latach 1977-79. R-Q-P-N-M 
- alkierz południowy, E-F-G-H-J - alkierz północny. 

 
Pomiar odcinków obwodowych (w metrach):  

A-E = 2,3; E-F = 6; F-G = 9,75; G-H = 7,5; H-J = 3,55; J-K = 17,6; K-B = 8,4; B-C = 30; C-L 
= 9,2; L-M = 16,65; M-N = 3,5; N-P = 7,1; P-Q = 10,25; Q-R = 5,65; R-D = 2,3; D-A = 30. 

 
Uwaga:  
a) odcinek J-K′ fundamentu obecnie nie istnieje, został rozebrany w nieustalonej prze-

szłości; przy narożniku K pozostały strzępia rozbiórkowe, oznaczone na rysunku ja-
ko K′;  

b) narożnik L został odsłonięty podczas wykopalisk (odcinki L-L′ i L-L″);  
c) istnienie odcinków C-L″ i L′-M′ zostało stwierdzone punktowymi sondażami. 
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Ryc. 4. Przekrój wkopu fundamentowego w wykopie przy północnej części wschodniej 

ściany pałacu (w miejscu oznaczonym na ryc. 3 literą B). Rys. M.Czarnecki 1978.  
Wg: Czarnecki 1980 b, rys. 46. 
 
Objaśnienia symboli:  

g  – mode nasypy gruzowe,  
zcb  – młode nasypy gruntowe,  
zbh  – brunatna warstwa silnie shumusowana – być może młoda gleba rozwinięta  

   na powierzchni zasypiska wkopu fundamentowego, 
 hk  – gleba pierwotna będąca poziomem wyjściowym wkopu fundamentowego,  
z  – warstwy zasypiska wkopu fundamentowego („języki” zakreskowane pionowo – 

    gleba pierwotna osunięta przy zasypywaniu wkopu),  
pc  – piasek calcowy.  
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Ryc. 5. Przekrój wkopu fundamentowego w wykopie przy wschodniej ścianie pałacu 

Fot. M.Czarnecki 1978. Wg: Czarnecki 1979, fot. 30. 
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Ryc. 6. Odkrywanie fundamentów alkierza południowego. Fot. M.Czarnecki 1977. Wg: 

Czarnecki 1979, fot. 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ryc. 7. Alkierz południowy – zewnętrzne lico ściany zachodniej. Fot. M.Czarnecki 

1977. Wg: Czarnecki 1979, fot. 9. 
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Ryc. 8. Widok od zachodu części ruin pałacu. Na pierwszym planie fragmenty odsłonię-

tych fundamentów alkierza południowego, na dalszym – południowo-zachodni narożnik 
korpusu odsłoniętego przez A.Czapską dziesięć lat wcześniej. Fot. M.Czarnecki 1977. Wg: 
Czarnecki 1979, fot. 13. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Ryc. 9. Południowo-zachodni narożnik korpusu odsłoniętego przez A.Czapską (punkt D 

na ryc. 3). Wyraźnie widać, iż fundament alkierza południowego jest kontynuacją fundamentu 
fasady. Fot. M.Czarnecki 1979. Wg: Czarnecki 1979, fot. 15. 
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Ryc. 10. Rysunek zewnętrznego lica południowej ściany fundamentu alkierza północ-

nego (na ryc. 3 jest to odcinek E-F). Z lewej strony – węzeł oznaczony na ryc. 3 literą F (wg: 
Czarnecki 1980 b, rys. 31). Obok przekrój tej ściany: B’ – lico wewnętrzne, B" – lico ze-
wnętrzne (wg: Czarnecki 1980 b, rys. 41B). Rys. M.Czarnecki 1978.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ryc. 11. Odsłonięte fundamenty alkierza północnego. Widok od SW. Fot. M.Czarnecki 

1978. Wg: Czarnecki 1979, fot. 17. 
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Ryc. 12. Wnętrze alkierza północnego – widok od południa. Pośrodku ściany północnej 

widoczny poszur okienka piwnicznego. Fot. M.Czarnecki 1978. Wg: Czarnecki 1979, fot. 18. 
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Ryc. 13. Rzut pozostałości fundamentu południowo-wschodniego narożnika pałacu.  
Rys. M.Czarnecki 1979. Wg: Czarnecki 1980 b, rys. 42. Por. ryc. 14. 
Objaśnienia zanotowane na rysunku terenowym w 1979 r.:  

 1) rzędna powierzchni gruntu przy narożniku = ok. 126,70;  
 2) poziom a jest o 70 cm niżej, niż poziom powierzchni gruntu, czyli jego rzędna = 126,00;  
 3) poziom b jest o 7,5 cm niżej, niż poziom a (grubość cegły a), czyli = ~ 125,93; 
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 4) poziom b jest = poziomowi stropu gleby pierwotnej w tym miejscu;  
 5) poziom p ≈ poziom b = ~ 125,93; 
 6) wierzchołek kamienia N = poziom p = 125,93;  
 7) wysokość kamienia N wynosi 60 cm; dolna powierzchnia kamienia wyznacza dno wkopu 

fundamentowego, czyli poziom o rzędnej ~ 125,30;  
 8) punkt K leży 41 cm powyżej poziomu a, czyli na 126,41;  
 9) zarysy kropkowane – negatywy kamieni fundamentowych w zaprawie;  
10) ▲ – miejsce znalezienia fragmentu butelki z napisem „BROWA.. W ..ZCZUCZ..”; liter-

nictwo wskazuje mniej więcej na okres 1910-1925, co być może wyznacza okres rozbiór-
ki tej części fundamentu pałacowego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ryc. 14. Stopa fundamentu południowo-wschodniego narożnika pałacu: głaz eratyczny 

obrobiony do formy prostokątnej. Por. ryc. 11. Fot. M.Czarnecki 1979. Wg: Czarnecki 1979, 
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Ryc. 15. Plan ruin pałacu. Całkowity narys pałacu na podstawie badań autora 1977-79 

(Czarnecki 1980 c). Podziały wewnętrzne w części środkowej – wg A. Czapskiej (1970).  
Skala liniowa u dołu rysunku = 5 m. Porównaj objaśnienia do ryc. 3. 





LESZEK KAMIŃSKI (Łomża) 

 

 

Kościół i klasztor OO. Kapucynów w Łomży 

Historia obiektu i miejsca. 
 

 

Wstęp 
 
Kościół i klasztor kapucynów w Łomży usytuowany jest w północnej części 

miasta na wysokiej skarpie lewego brzegu Narwi w zachodniej części wydłużonej par-
celi, rozciągającej się pomiędzy ulicami: Kapucyńską (dawną Nadkanalną), Krzywe 
Koło i Rybaki. Fasada kościoła zwrócona jest w kierunku południowym do ul. Krzywe 
Koło. Przed fasadą znajduje się niewielki dziedziniec w kształcie elipsy. Od strony 
zachodniej zespołu wzdłuż ul. Kapucyńskiej usytuowane są budynki gospodarcze 
przylegające do muru, z biegiem czasu rozbudowywane, zaś od strony wschodniej 
kościół sąsiaduje z budynkiem dawnego kolegium św. Fidelisa. Od strony północnej 
w kierunku rzeki Narwi, na stoku skarpy rozciąga się sad wraz z ogrodem warzyw-
nym, stanowiący własność zakonu. Całość posesji otoczona jest ceglanym murem. 
Sam zespół składa się z kościoła, leżącego na osi północ-południe i z budynku klasz-
tornego przylegającego do kościoła od strony zachodniej. Kościół, noszący wezwanie 
Matki Boskiej Bolesnej, jest budowlą jednonawową wzniesioną na planie prostokąta 
z prezbiterium zwróconym na północ. Jest on murowany z cegły i tynkowany. Ma 
dwuprzęsłowy korpus i jednoprzęsłowe prezbiterium wyodrębnione tylko we wnętrzu, 
które zamknięte jest prostą ścianą. Jego podstawowe wymiary to: 21 m długości, 14 m 
szerokości, 12 m wysokości do sklepienia. 

Zanim zbudowany został zespół klasztorny OO. Kapucynów w Łomży miejsce, 
na którym go wznoszono miało swoją długą i bogatą historię. Historia ta stanowi dla 
obiektu naturalny kontekst i z tej przyczyny powinna znaleźć się w polu zainteresowań. 
Jest jeszcze drugi powód, dla którego nie można tej historii pominąć. Istniejące tu 
wcześniej budowle mogły mieć wpływ na położenie, a możliwe, że i na formę planu 
oraz na kształt architektury obecnego założenia. Dlatego wydaje się uzasadnione, aby 
historię obiektu poprzedzić wnikliwszą historią lokacji. 
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Lokacja zespołu 

 
Miejsce, o którym mowa miało w swej historii, w zależności od okresu, kilka 

nazw takich jak: Popowa Góra1, Księża Góra2, Plac Panieński3, jak też Stoczkowa 
Góra4. W literaturze najczęściej używane jest określenie Popowa Góra. Przeznaczenie 
tego miejsca dla kultu Bożego integralnie związane było z powstaniem Łomży i do-
konało się w drugiej połowie XIV w.5 z analizy treści odpisu dokumentu erekcyjnego 
wynika, że kościół na Popowej Górze zbudowany był przed 1392 r.6. Inne lata budowy 
podają kroniki OO. Kapucynów7 i Panien Benedyktynek8. Datacje te należy uznać za 
błędne9. Ze względu na trudności krytycznego ustosunkowania się do źródeł błędne są 
również datacje podawane przez wielu autorów w ich opracowaniach10. 

Główna faza osadnictwa obejmująca teren Mazowsza przypada na czas pano-
wania księcia Janusza i Mazowieckiego to jest na lata 1374–142911. Wspomniany 
dokument erekcyjny podaje, że fundatorem kościoła był książę Janusz12. W doku-
mencie tym bp płocki Jakub z Kurdwanowa podaje, że aktu erekcji dokonuje 
w osiemnastym roku swego pasterzowania, a kościół ufundowany był za jego po-

__________ 

 

1ADŁ (Archiwum Diecezjalne w Łomży), sygn. 252A, k. 29. Z generalnej wizytacji archidiakonatu 
pułtuskiego w 1618 r. Łomża.  

2M. J. Cygan, Conventus Capuccinorum in oppido Lomża, „Collectanea Franciscana”, R. 35, 1965,  
s. 110. 

3AKKŁ(Archiwum Klasztorne Kapucynów w Łomży), Kronika, t. 1, cz. 1, s. 15. 
4W. Jemielity, Kościół Siedmiu Boleści MB – OO. Kapucynów, [w:] Schematyzm jubileuszowy Diecezji 

Łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 67. 
5D. Godlewska, Dzieje Łomży od czasów najdawniejszych do rozbiorów Rzeczypospolitej (XI w. –1795 

r.), Warszawa 1962, s. 36–37. 
6ADŁ, sygn. 252A, k. 2. Erectio ecclesiae parochialis in Łomża a. 1410. 
7AKKŁ, Kronika, t. 1, cz. 1, s. 14–15. Jako rok budowy podano 1417. 
8AKBŁ (Archiwum Klasztorne Benedyktynek w Łomży), Kronika, Księga Konwentu Łomżyńskiego 

1774, s. 1.  
9Zakłada się, że dane w kronikach odnoszące się do wydarzeń poprzedzających lata ich założenia nie są 

pewne. 
10Rok 1411 jako datę budowy kościoła przyjmują następujący autorzy: L. Rzeczniowski, Dawna i te-

raźniejsza Łomża, Warszawa 1861, s. 36. Tenże, Łomża: Encyklopedia powszechna Orgelbranda, t. 27, 
Warszawa 1864, s. 616. Autor precyzuje tu powód założenia kościoła, a mianowicie zwycięską walkę pod 
Grunwaldem łomżyńskiego kasztelana o nazwisku Tulny, okupioną jego zgonem. Łomża: Słownik geogra-
ficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, pod red. F. Sulimierskiego, t. 5, Warszawa 1884,  
s. 701. M. Baliński i T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, jeograficznym i statystycz-
nym opisana (...) wydanie poprawione i uzupełnione przez F. K. Martynowskiego, t. 1, Warszawa 1885 wyd. 
2, s. 629. W. Świderski, Łomża, Łomża, 1925, s. 21. A. Chętnik, Z przeszłości i zabytków Łomży, Nowogród 
1937, s. 36. W. Jemielity, Kościół SS. Benedyktynek P.W. Przenajświętszej Trójcy, [w:] Schematyzm jubile-
uszowy Diecezji łomżyńskiej, Łomża 1975, s. 66. Inną datację podaje Kałamajska-Saeed. Czas budowy 
przyjmuje przed 1396 r.: Katalog zabytków sztuki w Polsce, Seria nowa, t.9, z.1. Łomża i okolice, opr., M. 
Kałamajska-Saeed, Warszawa 1982, s. 17; Zupełnie błędne informacje podaje L. J. de Verdmon. Pisze on, że 
omawiany kościół zbudowany był w 1525 r. L. J. de Verdmon, Krótka monografia wszystkich miast, miaste-
czek i osad w Królestwie Polskim, Warszawa 1902, s. 146. 

11C. Nicewicz, Województwo łomżyńskie. Przewodnik, Łomża 1991, s. 17. 
12ADŁ, sygn. 252A, k. 2 Erectio ... .  
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przednika, jako że dokument erekcyjny został wystawiony w 1410 r. Wnioskując na 
podstawie tego źródła można orzec, że kościół musiał być zbudowany przed 1392 r. 
z powyższego wynika, że kościół zbudowany był między rokiem 1374 a 1392. Od 
tego więc czasu miejsce, o którym mowa poświęcone jest Bożemu kultowi. Idąc kon-
sekwentnie dalej, należy stwierdzić, że kościół nie był budowany jako wotywny za 
zwycięstwo odniesione pod Grunwaldem13, jak tego chcą wymieniane już kroniki14, 
Rzeczniowski15 i inni autorzy16 . Związek z wiktorią grunwaldzką mogło mieć jedynie 
erygowanie nowej parafii przy istniejącym już kościele, na co mógł wpłynąć książę 
Janusz. Kościół Rozesłania Apostołów przed 1410 r. z pewnością był filią parafii Stara 
Łomża. Czy miał jakiś inny szczególny powód powstania? Nie wiemy. Świątynia 
została konsekrowana, przez wspomnianego już bpa płockiego Jakuba, pod wezwa-
niem św. Apostołów: Piotra, Pawła i Andrzeja oraz św. Wawrzyńca męczennika i św. 
Katarzyny dziewicy17. W literaturze często używano wezwania Panny Maryi i Ro-
zesłania Apostołów (w skrócie Rozesłańców) lub też któregoś z członów tego wez-
wania18. Założenie nowej parafii w Łomży wiązało się z rozwiązaniem niedaleko 
położonej parafii św. Wawrzyńca w Starej Łomży, istniejącej od XIII w., co zostało 
określone jako przeniesienie19. Kościół na Popowej Górze był kościołem farnym do 
1525 r., kiedy to poświęcono w Łomży nową farę pod wezwaniem św. Michała. Starą 
świątynię oddano pod koniec XVI w. do użytkowania Bractwu Literatów20, które 
posiadało ją do początku XVII w.21 w 1538 r. kościół znacznie ucierpiał na wskutek 
pożaru22. 
__________ 

 

13Po zwycięstwie pod Grunwaldem, jak tego chcą niektórzy autorzy powołując się na tradycję, zbudo-
wano kaplicę wotywną. L. J. de Verdmon, Krótka monografia ... , s. 18. A. Moritz, Aus der Geschichte der 
Stadt Łomża, Łomża 1918, s. 18. W. Świderski, Łomża, s. 21; Jest prawdopodobne, że kiedy kaplica ta  
w swoim czasie przestała istnieć jej wotywne znaczenie w całości, łącznie z budową, zostało przypo-
rządkowane staremu kościołowi farnemu. 

14AKKŁ, Kronika, t. 1, cz. 1, s. 15. AKBŁ, Kronika ... , s. 1. 
15L. Rzeczniowski, Dawna ... , s. 36. Tenże, Łomża, Encyklopedia powszechna ... , s. 616. 
16Łomża, Słownik geograficzny ... , s. 701. M. Baliński i T. Lipiński, Starożytna Polska ... , s. 629. W. 

Świderski, Łomża, s. 21. A. Chętnik, Z przeszłości ... , s. 36; W. Jemielity, Kościół SS. Benedyktynek ... , s. 66. 
17ADŁ, sygn. 252A, k. 2. Erectio ... .  
18M. Kałamajska-Saeed, Katalog zabytków ... , s. 17, 35. 
19L. Rzeczniowski, Dawna ... , s. 36; Łomża, Słownik geograficzny ... , s. 701; M. Baliński i T. Lipiński, 

Starożytna Polska ... , s. 629; D. Godlewska, Dzieje ... , s. 36;  
20AKBŁ, Kronika ... , s. 2. Można postawić hipotezę, że Bractwo Literatów jest tożsame z Bractwem 

Niepokalanego Poczęcia Panny Maryi, o którym jako o użytkowniku starego kościoła wspomina kronika 
benedyktynek. 

21Autorzy nie są zgodni co do czasu przejęcia przez Bractwo pieczy nad kościołem. Kronikarz kapucy-
nów i Rzeczniowski podają, że miało to miejsce od 1525 r. AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 27 [15].  
L. Rzeczniowski, Dawna ... , s. 59. Godlewska i inni autorzy twierdzą, że nastąpiło to pod koniec XVI w.  
D. Godlewska, Dzieje ... , s. 137; G. J. Bartoszewski, Powstanie i organizacja polskiej prowincji kapucynów, 
1681–1784 , Lublin 1962, maszynopis pracy doktorskiej BG KUL w Lublinie, s. 165; M. Giedz, Kościół  
i klasztor OO. Kapucynów p.w. Siedmiu Boleści Matki Boskiej w Łomży, maszynopis opracowania architek-
tonicznego PSOZ w Łomży, Białystok 1980, s. 9. Z racji na rzetelność badań prowadzonych przez Godlew-
ską należy przychylić się do jej zdania. 

22D. Godlewska, Dzieje ... , s. 137. 
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W aktach wizytacyjnych z początku XVII w. zachowały się opisy kościoła na 
Popowej Górze: „Kościół usytuowany jest obok starej drogi. Cały murowany, pokryty 
przeciekającą ceramiczną dachówką. Od zachodu przylegała drewniana dzwonnica 
z dwoma dzwonami. Obok otwarty cmentarz z przelotową drogą publiczną dla pie-
szych i konnych. Wnętrze kościoła zaniedbane, ściany pokryte kurzem, kwatery okien-
ne w bardzo złym stanie z dziurawymi witrażami. Posiada trzy ołtarze z nowymi obra-
zami. Bractwo Literatów śpiewało w nim święte oficjum wraz z jednym z prezbiterów 
kościoła farnego”23. Na następnych stronach tego dokumentu znajdują się informacje 
uzupełniające powyższy opis. Wspomniana jest tu zakrystia pokryta gliną, drewniany 
strop w świątyni oraz w jej wnętrzu trzeci dzwon. Są tu jeszcze dwie ważne wzmianki, 
że kościół wykorzystywany był do liturgii nie tylko w większe święta ale i w zwykłe 
dni tygodnia, jak też i ta, że na Popowej Górze mieszkali prezbiterzy obsługujący 
kościół farny24. Ważna jest tu ciągłość funkcjonowania budynku zamieszkałego przez 
prezbiterów, co wskazuje po pierwsze: na istnienie takowego, jak należy przypuszczać, 
od założenia parafii; po drugie: powodowało to ciągłą przynależność tego terenu do 
Kościoła; po trzecie: bliskie sąsiedztwo księży musiało mieć dobry wpływ na stan 
zachowania starego kościoła. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem w historii lokacji było przybycie na Popową 
Górę Panien Benedyktynek. Tak nazywano siostry benedyktynki klauzurowe. Od tego 
czasu miejsce to nazywano Placem Panieńskim25. Mniszki zostały sprowadzone 
z Torunia, przez Adama Kosobudzkiego wojewodę mazowieckiego i starostę wiskie-
go, który w 1627 r. za pozwoleniem proboszcza łomżyńskiego o nazwisku Niszczyń-
ski, wybudował im przy starym kościele jednopiętrowy drewniany klasztor26. W. Je-
mielity podaje, że budowę tego klasztoru rozpoczęto w 1622 r.27. Dziewięć sióstr 
benedyktynek zostało wprowadzonych przez kasztelana wiskiego Wojciecha Iłow-
skiego do nowego opactwa w Łomży dnia 12 czerwca 1628 r.28. W roku 1657 kościół 
i klasztor zostały spalone przez Szwedów, a następnie odbudowane29. 

 
 
Historia budowy zespołu kapucyńskiego 
 
W regionie Mazowsza Wschodniego, podobnie zresztą jak w całej Polsce, zain-

teresowanie zakonem kapucynów było bardzo duże. Zanim doszło do omawianej 
przez nas fundacji już wcześniej na tym terenie proponowane były różne nadania na 
rzecz tego zakonu, a mianowicie przez N. Kramkowskiego w Łomży i J. Kisielnic-

__________ 

 

23ADŁ, sygn. 252A, k. 17–18. Z generalnej ... . 
24ADŁ, sygn. 252A, k. 29. Z generalnej ... . 
25AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 15. 
26AKBŁ, Kronika ... , s. 1. W toruńskim konwencie benedyktynek była córka Kosobudzkiego. AKKŁ, 

Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 15 [8]. 
27W. Jemielity, Kościół Siedmiu Boleści ... , s. 67. 
28AKBŁ, Kronika ... , s. 2. 
29W. Jemielity, Kościół Siedmiu Boleści ... , s. 67. 
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kiego przy kościele św. Anny w Kolnie. Kapucyni nie mogli ich jednak przyjąć. Do-
piero 1762 r. daje początek wydarzeniom, które znajdą swój finał w powstaniu nowej 
fundacji. W tym roku przybyli do Łomży o. Kazimierz z Doloplasu, będący pełnomoc-
nikiem prowincjała, oraz o. Krzysztof z Wąsosza, aby przeprowadzić rozmowy z prze-
łożoną benedyktynek w sprawie wykupienia zajmowanego przez nie kościoła, klaszto-
ru i ogrodu. Jednocześnie kapucyni z własnej inicjatywy znaleźli fundatora, najpierw 
w osobie bliżej nieznanego Kramkowskiego, który jednak swoją obietnicę wycofał,  
a następnie w osobie ks. Józefa Trzaski, kanonika płockiego, proboszcza parafii Klecz-
kowo30 Dnia 11 X 1763 r. bp płocki Hieronim Szeptycki wydał zezwolenie otwiera-
jące możliwości formalne tak dla kapucynów jak i dla benedyktynek31. Już nazajutrz, 
12 października, w klasztorze benedyktynek zawarto kontrakt kupna–sprzedaży mię-
dzy fundatorami, wspominanym ks. Józefem Trzaską i jego bratem Hilarym Feliksem, 
sędzią ziemi łomżyńskiej, kolneńskiej i ostrołęckiej, a ksienią konwentu łomżyńskiego 
Ewą Gertrudą Kostewiczówną. Za sumę 6000 zł polskich (florenów) zakupiono 
murowany kościół, klasztor wraz z placem i ogrodem z wyłączeniem kapelanii i bu-
dynków gospodarczych: stajni, browaru ze spichlerzem i wozowni, oddanych kapucy-
nom do tymczasowego użytku32. Powierzchnia fundacji miała 140 łokci szerokości 
i 160 długości. Na mocy przywileju bp płocki Hieronim Szeptycki dekretem z 28 X 
1763 r. erygował fundację i przy tej okazji nadał koś-ciołowi nowy tytuł Błogosła-
wionej Dziewicy Maryji Bolesnej33. Tytuł zmieniono na prośbę kapucynów, gdyż 
planowali oni w przyszłości budować zupełnie nowy kościół34. Dnia 14 VI 1764 r. be-
nedyktynki przeprowadziły się do nowo zbudowanego, drewnianego kościoła pod 
wezwaniem Trójcy Świętej i klasztoru na Siedliskach (obecnie ul. Dworna) zwalniając 
miejsce kapucynom35. W następnym miesiącu, 2 lipca, fundator ks. Trzaska uroczyście 
wprowadził zakonników do nowej fundacji36. Zakonnicy nie zamieszkali tu jednak od 
razu, gdyż klasztor był bardzo zniszczony i bez przeprowadzenia remontów nie nada-
wał się do zamieszkania37.  
__________ 

 

30M. J. Cygan, Conventus ... , s. 110. Benedyktynki od pewnego już czasu chciały przenieść się na nowe 
miejsce w Łomży, gdyż stary „zespół klasztorny” nie odpowiadał im ze względu na „...szczupłość miejsca, 
niemożliwość reperacji starego klasztoru, a bardziej dla niesposobności ogrodu i trudności wystarczenia 
wody”. G. J. Bartoszewski, Powstanie i organizacja ... , s. 163. 

31AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 15 [9]. 
32AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 16–17 [10–11]. AKBŁ, Kronika ... , s. 2–3. W. Jemielity podaje 1760 

r. jako rok sprzedania posesji kapucynom. W świetle wymienionych wyżej danych pochodzących z kronik 
informację tę należy uznać za błędną. Z pewnością benedyktynki były zdecydowane na sprzedaż posesji  
w przyszłości o czym świadczą już wykonane dla nich tego roku plany nowego kościoła i klasztoru na 
Siedliskach. W. Jemielity, Kościół SS. Benedyktynek ... , s. 67. AKBŁ, Kronika ... , s. 4. Kolejną błędną 
informację, że zakupiony przez kapucynów kościół był drewniany a nie murowany podają następujący 
autorzy: L. Rzeczniowski, Dawna ... , s. 55. A. Chętnik, Z przeszłości ... , s. 42. W. Jemielity, Kościół Sied-
miu Boleści ... , s. 65. 

33AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 6 [4], s. 26 [15], s. 28 [16].; 
34G. J. Bartoszewski, Powstanie i organizacja ... , s. 165. 
35AKBŁ, Kronika ... , s. 4. 
36AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 26 [15]. 
37W. Jemielity, Kościół Siedmiu Boleści ... , s. 65. Bartoszewski podaje inny powód niemożliwości za-

mieszkania na nowo objętej posesji: „Mimo formalnego objęcia fundacji, kapucyni nie mogli tam zamiesz-



 134                                                                                     LESZEK KAMIŃSKI 
____________________________________________________________________________________________________________

 

Kapucyni trwali w przekonaniu, że wzniesienie nowego klasztoru i kościoła jest 
rzeczą konieczną. Jednak warunki budowy były bardzo trudne. Łomża, która popadła 
w XVII wieku w kryzys ekonomiczny jeszcze się z niego nie podniosło. W Rzecz-
pospolitej z przyczyn politycznych trwało zamieszanie. Miało to negatywny wpływ na 
sytuację gospodarczą. z tych powodów kapucyni nie mogli znaleźć nowych fundato-
rów. Duże zasługi u początku fundacji położył bardzo przedsiębiorczy o. Kazimierz, 
który w latach 1765 – 1772 zarządzał nią przez swych pełnomocników38. Przygoto-
wania do budowy kościoła i klasztoru rozpoczęły się już pod koniec 1764 r. O. Ka-
zimierz wystarał się u biskupa i miejscowego proboszcza o pozwolenie na rozebranie 
kościoła św. Wawrzyńca w Starej Łomży i przeznaczenie uzyskanych w ten sposób 
materiałów na budowę przyszłego zespołu. Pozwolenia te uzyskał w końcu 1765 r.39. 
Problemy finansowe potwierdzają także wzmianki w kronice w latach 1764 i 1765, 
kiedy to o. Kazimierz szuka wsparcia dla „ubożuchnej fundacji”. Skutecznie zwraca się 
z prośbą o pomoc do łowczego Franciszka Straszewskiego, jak też do księdza 
Cypriana Wolickiego kanonika kujawskiego i płockiego, prepozyta we Włocławku 
i Łomży40. W historii budowy ważny jest rok 1767, gdyż wtedy architekt Tański wy-
konał plany całego zespołu. W kronice klasztornej czytamy adnotację z dnia 17 i 1767 
r.: „Przybył do Łomży Izajasz z Piotrowic kustosz z Ambrożym Chełmińskim i z pa-
nem Tańskim architektem, którzy to obejrzeli cały kościół wewnątrz i na zewnątrz, 
wymierzyli, na całe przedsięwzięcie "rzucili okiem" zastanawiając się co należy zrobić 
wokół przyszłej budowy, dla której przekazali w Warszawie projekt”. Pod datą 16 V 
1769 czytamy: „Na definitorium prowincjonalnym przypisano do Łomży o. Kazimie-
rza, o. Epimachusa z Przemyśla, o. Evarysta z Marianpola, br. Romediusza z Budzi-
szyna, br. Emeryka Węgra architekta i tercjarza br. Juliana Krzywokolskiego”. 
W niespełna trzy tygodnie po Definitorium Prowincjonalnym dnia 3 VI 1769 r. 
położono pierwszy kamień pod budowę klasztoru, po którym to akcie brat Emeryk 
rozpoczął prace budowlane41. Ojciec Cygan określa budowniczego jako „Emeryka 

                                                                                                                       
kać, ponieważ nie wyprowadziły się jeszcze benedyktynki. Ojcowie objęli tylko obsługę starego kościoła  
a zamieszkali gościnnie u jezuitów. (...) Po kilku miesiącach gdy benedyktynki przeniosły się, kapucyni 
urządzili sobie własne hospicjum”. G. J. Bartoszewski, Powstanie i organizacja ... , s. 165. Argument ten jest 
nieuzasadniony, gdyż z powyższego wynika, że benedyktynki opuściły klasztor prawie na miesiąc przed 
formalnym objęciem go przez kapucynów. Natomiast należy przyjąć, że remonty służące przygotowaniu 
hospicjum trwały kilka miesięcy. 

38M. J. Cygan, Conventus ... , s. 111. 
39G. J. Bartoszewski, Powstanie i organizacja ... , s. 166. Według Bartoszewskiego bp Hieronim Szep-

tycki, w swoim indulcie z dnia 3.10.1965 r., zezwalającym na rozbiórkę kościoła, stawia warunek by jeden  
z ołtarzy w przyszłej świątyni poświęcony był św. Wawrzyńcowi. Cygan natomiast podaje, że biskup polecił 
wystawić w miejscu gdzie stał kościół św. Wawrzyńca kapliczkę i umieścić w niej figurę tego świętego, 
która przedtem mieściła się w ołtarzu rozebranej świątyni. M. J. Cygan, Dzieje klasztoru kapucynów  
w Łomży 1763 – 1918, „Studia Franciszkańskie”, t. 5, 1992, s. 207. 

40AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 27–30 [17]. 
41AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 38 [22–23], s. 49 [28–29]. 
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z Naydorfu”42. Idąc za powyższą informacją 1769 r., należy przyjąć go jako rozpo-
czynającego budowę klasztoru, a więc i całego zespołu. Budowę rozpoczęto więc o rok 
wcześniej niż się powszechnie przyjmuje43. Inne daty rozpoczęcia budowy również 
należy uznać za błędne44. Niektórzy autorzy przypisują wykonanie planów budowy 
bratu Emerykowi45. Był on co prawda architektem zakonnym, niemniej w świetle po-
wyższego przypisywanie mu projektów zespołu łomżyńskiego nie jest nieuzasadnione. 
Kronika klasztorna wspomina o planach lub opisach budynków pojezuickich, będą-
cych w sąsiedztwie kapucynów, które to plany wykonane zostały w 1744 r. przez brata 
Emeryka. Nie wiązały się one jednak z projektami naszego obiektu46. Powszechnie 
przyjmuje się, co wydaje się być słuszne, że architektem całości jest Tański47, zaś brat 
Emeryk kierował budową klasztoru. W latach wznoszenia tego budynku funkcję pro-
wincjała sprawował o. Izajasz z Piotrowic. Do fundacji łomżyńskiej w 1770 r. zostali 
przez niego wyznaczeni następujący zakonnicy: ponownie, jak w 1769 r., o. Kazi-
mierz, bracia: Romediusz, Emeryk, Julian, oraz nowi o. Kasjan z Wysokina, o. Da-
mazy z Lebenschteinu, brat Hieronim z Pułtuska48. Można przypuszczać, że w gronie 
tych zakonników byli ci, którzy należeli do bezpośrednio odpowiedzialnych za zgodny 
z wymogami konstytucji przebieg budowy. Budowa klasztoru zakończona została 
jesienią 1772 r.49. W tym czasie założono też ogród50.  

Zamierzona budowa świątyni stanowiła dla kapucynów poważny problem. Pro-
wincjał Ludwik z Kitnowa pisze w skardze z 1778 r., że fundator jest tylko tytularny 
i budowa nastręcza wiele trudności, także z racji swego położenia, to jest dużej odleg-
łości od innych konwentów51. Kronika klasztorna podaje, że 14 V 1781 r. zrobiono 
wykopy pod fundamenty przyszłego kościoła, zaś 21 V 1781 r. położono kamień wę-
gielny52. Rok 1781 należy przyjąć więc jako rozpoczynający jego budowę53. 
__________ 

 

42M. J. Cygan, Conventus ... , s. 112. J. L. Gadacz podaje, że br. Emeryk był Polakiem. J. L. Gadacz, 
Łomża, Słownik Polskich Kapucynów, t. 1, Wrocław 1985, s. 190. 

43Rok 1770 jako początek budowy klasztoru przyjmują następujący autorzy: G. J. Bartoszewski, Po-
wstanie i organizacja ... , s. 166. M. J. Cygan, Conventus ... , s. 112. M. Kałamajska-Saeed, Katalog zabyt-
ków ... , s. 35, 38. M. Giedz, Kościół i klasztor... , s. 10. J. L. Gadacz, Łomża ... , s. 190. W. Jemielity, Diece-
zja łomżyńska. Studium historyczne parafii, Łomża 1990, s. 137. 

44D. Godlewska i J. Chętnikowa, Łomża i okolice. Przewodnik, Warszawa 1976 s. 14. Autorki podają 
1731 r. jako początek budowy kościoła i 1765 r, jako początek budowy klasztoru. 1763 r. jako początek 
budowy podają: L. Rzeczniowski, Łomża ... , s. 619. Łomża: Słownik geograficzny ... , s. 703. L. J. de Verd-
mon, Krótka monografia ... , s. 145. Z. Sokołowski, Z biegiem Narwi. Przewodnik turystyczny. Warszawa 
1972, s. 97; Tenże, Województwo białostockie. Przewodnik, Warszawa 1972, s. 217. 

45W. Jemielity, Kościół Siedmiu Boleści ... , s. 66. D. Godlewska i J. Chętnikowa, Łomża ... , s. 14. 
46AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 67 [39]. 
47M. J. Cygan, Conventus ... , s. 111. M. Kałamajska-Saeed, Katalog zabytków ... , s. 35, 38. 
48AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 49 [29]. 
49M. J. Cygan, Conventus ... , s. 112. W. Jemielity, Kościół Siedmiu Boleści ... , s. 66. M. Kałamajska-

Saeed, Katalog zabytków ... , s. 38. M. Giedz, Kościół i klasztor... , s. 10. 
50M. J. Cygan, Conventus ... , s. 112. 
51Tamże, s. 112. 
52AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 93 [53]. 
53M. Kałamajska-Saeed, Katalog zabytków ... , s. 35. 
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W kronice pod datą 1 XI 1784 r. czytamy: „Z pomocą Bożej Opatrzności chór 
i zakrystia do naszego nowego kościoła w całości z drzwiami i oknami wraz z naprawą 
kościoła zostały ukończone”54. Wynika z powżyszego, że budowę nowego kościoła 
rozpoczęto od chóru zakonnego i zakrystii55. Co do wykonawcy tego etapu budowy 
można przyjąć jako prawdopodobne, że był nim Maksymilian z przydomkiem „Bu-
downiczy”, pracujący w tym czasie w fundacji łomżyńskiej56. Stary kościół farny 
został w tymże roku odnowiony. Miał on dalej, jak należy sądzić, pełnić funkcję koś-
cioła klasztornego57. 

Kronikarskie informacje z tych lat są bardzo skąpe, na co uskarża się o. Wacław, 
obejmujący w 1787 r. funkcję przełożonego w Łomży. Pisze on, że jego poprzednik  

Jan Ewangelista [Conde]58 „ (...) nie zostawił żadnej notatki co zostało wy-
budowane w tym konwencie”. Stwierdza dalej, że majątek konwentu zebrany z jał-
mużny został niewłaściwie wykorzystany „na budowanie bocznych skrzydeł”, których 
to budowę sam zaczął kontynuować. Wydaje się, że chodzi o jakieś prace nad bocz-
nymi skrzydłami klasztoru. Stwierdza wreszcie: „Zacząłem z Bożą pomocą myśleć 
o potrzebach, majątku i zapleczu na ukończenie wspomnianej budowy kościoła”. O. 
Wacław wspomina o pomocy finansowej, którą otrzymał od urzędnika królewskiego 
o nazwisku Mleczko i ofiarach zbieranych przez Straszewską. Dalej umieszcza całą 
listę ofiarodawców na budowę. Rok 1787 należy przyjąć jako przygotowawczy do 
kolejnego, ostatniego etapu wznoszenia architektonicznej struktury zespołu klasztor-
nego, to jest głównego korpusu kościoła. W tym miejscu można odnotować fakt, że 
materiały uzyskane z rozbiórki najstarszego w Łomży, kościoła św. Wawrzyńca nie 
zostały użyte do budowy klasztoru. Czekały w dobrym stanie „z przeznaczeniem na 
ukończenie nowego kościoła”59, gdzie też z pewnością zostały użyte. Takie samo 
przeznaczenie spotkało świątynię gotycką z Popowej Góry, która niebawem miała być 
rozebrana, by zrobić miejsce dla nowego kościoła. Fakty te nie są bez znaczenia, że 
nowy, XVIII-wieczny korpus kościoła kapucynów kryje w sobie substancję dwóch 
najstarszych kościołów łomżyńskich. Stary kościół, który usytuowany był bliżej rynku 
niż obecna świątynia60, rozebrano w 1787 r. Właściwą budowę rozpoczęto 4 IV 1788 
r. Prace budowlane prowadził majster murarski Leon Maliszewski z miejscowości 
Ostrów Mazowiecka, zaś położeniem dachu zajmował się cieśla Wincenty Krasuski 
z Warszawy, który położył też dach nad zakrystią. Mniejszymi pracami ciesielskimi 
w kościele i w chórze zajmował się rzemieślnik z Ostrołęki. Prace posuwały się bardzo 
__________ 

 

54AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 95 [54]. 
55M. Giedz, Kościół i klasztor... , s. 10. 
56AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 94–95 [54]. Wydaje się, iż o nim to mówi M. J. Cygan jako o „dobrze 

wykształconym architekcie Maksymilianie z Kęt”. M. J. Cygan, Conventus ... , s. 112. Poprzedni budowni-
czy br. Emeryk opuścił Łomżę w 1774 r. AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 66 [38]. 

57AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 95, [54]. 
58 Przełożony fundacji łomżyńskiej od 21.05.1784 r. J. L. Gadacz, Łomża ... , s. 191. 
59AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 96–97 [55–56]. 
60D. Godlewska, Dzieje ... , s. 136. 
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szybko. „Przed świętem Marii Magdaleny”, to jest przed 22 lipca całkowicie 
zbudowano ściany i przystąpiono do kładzenia więźby dachowej. W tym czasie rów-
nież sprowadzono rzeką Narew z Warszawy dachówkę do pokrycia dachu kościoła. 
Dnia 1 X 1788 r. budowla w stanie surowym z dzwonnicą czyli sygnaturką była już 
ukończona. W roku następnym 1789 w lipcu i sierpniu kościół został częściowo 
wybielony, w chórze zrobiono ławki i pulpity. We wrześniu tegoż roku sprowadzono 
z Gdańska marmur przeznaczony na posadzkę. Posadzkę kamienną składającą się 
z 500 płyt (flizów) ułożono w części środkowej, natomiast w części prezbiterialnej 
i przy drzwiach wejściowych kościoła położono drewnianą podłogę. Wykonano też 
nowe ławki. Jak podaje kronika klasztorna, w październiku budowa kościoła została 
zakończona61. Rok 1789 przyjąć należy jako kończący wznoszenie kościoła, wraz 
z jego szatą architektoniczną62. Tego roku definitorium prowincjalne podniosło 
fundację łomżyńską do godności regularnego konwentu, zaś kanonik płocki i oficjał 
łomżyński Marcin Kraszewski poświęcił świątynię63. Następnie pracowano nad wypo-
sażeniem wnętrza. W 1794 r. stanął ołtarz główny ufundowany przez Barzikowskiego. 
Wykonawcą ołtarza głównego i czterech ołtarzy bocznych był snycerz łomżyński Jan 
Żołdykowski. W dniu 2 IX 1798 r. bp płocki Kajetan Onufry Szembek ze Słupów 
konsekrował kościół, ołtarz i ambonę64. Niektórzy autorzy przyjmują, co jest niewłaś-
ciwe, rok konsekracji jako kończący budowę zespołu65. 

Kolejne lata przynosiły niewielkie zmiany, jeśli chodzi o bryłę obiektu lub też 
funkcję poszczególnych jego części. W 1799 r. w narożniku północno-zachodnim 
dobudowano piętrowy pawilon. W końcu wieku XVIII i na początku XIX zbudowano 
ciąg pomieszczeń gospodarczych66. Zespół klasztorny kapucynów od chwili swego 
powstania wpisuje się w historię miasta i wydarzeń politycznych, które były dość bo-
gate. Już w latach 1806–1807 odebrane zakonnikom pomieszczenia klasztorne pełniły 
funkcję lazaretów wojskowych pruskich, a także rosyjskich, przez co ulegały niszcze-
niu tak ze strony zmieniających się użytkowników, jak i przez brak należytej konser-
wacji. Jeszcze w 1808 r. zajęte były pomieszczenia gościnne w południowym skrzydle 
klasztoru. W niespełna 10 lat po konsekracji kościoła w lipcu i sierpniu 1808 r. 
przeprowadzono znaczne remonty pod kierunkiem architekta Kislinga, szczególnie 

__________ 

 

61AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 99–100 [57–58], s. 102–104 [60–62]. Kronika mówi też o bliżej nie 
określonej wieży wznoszącej się po stronie przeciwległej do sygnaturki. Tej informacji nie daje się zinterpre-
tować. 

62J. L. Gadacz, Łomża ... , s. 190. 
63G. J. Bartoszewski, Powstanie i organizacja ... , s. 166. 
64AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 120 [73], s. 139–143 [84–86], t. 1, cz. 2, s. 7 [142].; Rok ten podają 

zgodnie wszyscy autorzy. Gdy idzie o dokładną datę kronika klasztorna obrzęd konsekracji rozciąga na czas 
od 1 do 3 września. Datę 2.09.1798 podano idąc za interpretacją autorów: M. J. Cygan, Conventus ... , s. 112. 
J. L. Gadacz, Łomża ... , s. 190. 

65Łomża i województwo. Krajobraz i architektura, pod red. Z. Wetesko, Warszawa 1984, s. 45. C. Bro-
dzicki i D. Godlewska, Łomża w latach 1794–1866, Warszawa 1987, s. 29. 

66M. Kałamajska-Saeed, Katalog zabytków ... , s. 38. 40. 
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dachów zespołu67. W latach 1809–1812 nasz obiekt znowu zajęto na lazarety woj.-
skowe, przez co uległy zniszczeniu budynki mieszkalne68. Kolejne naprawy przypadły 
na lata 1814–1815. Tu pojawił się ważny problem skarpy zabezpieczającej wzgórze 
przed obsuwaniem się, co pociągało za sobą szereg zabiegów i prac. Godne wzmianki 
jest również to, że w pokojach gościnnych przy furcie zmieniono układ wewnętrzny 
pomieszczeń przestawiając ścianę. To dość obszerne pomieszczenie było często zabie-
rane na różne potrzeby, zarówno w czasie wojny przez władze wojskowe, jak i w cza-
sie pokoju przez władze cywilne69. Syntetyczny obraz i stan zachowania obiektu 
i budynków gospodarczych rysuje krótki opis z 1818 r.: „Kościół murowany, da-
chówką kryty, 48 szer., 48 wys., dł. 96, o 5 ołtarzach, zupełnie dobry; klasztor mu-
rowany, dachówką kryty 27 szer., 22 wys., 65 dł., całkiem dobry; oficyna murowana, 
dachówką kryta, 24 szer., 8 wys., dł. 30 dobra; stajnia z wozownią murowana pod 
dachówką, 24 szer., 8 wys., dł. 60, całkiem dobra; browar murowany dachówką kryty, 
40 dł., 32 szer., 6 wys., dobry”70. Inna wzmianka pisana 2 lata później informuje 
„Klasztor i kościół Księży Kapucynów murowany w dobrym stanie”71. W okresie tym 
konwent funkcjonował w miarę normalnie. W 1825 r. nowicjat będący w Łomży, 
przeniesiony został do Lubartowa, tu zaś założono studia. W tym czasie w klasztorze 
było 7 osób funkcyjnych oraz „bracia klerycy i laicy nowicjusze”72. Kolejne wyda-
rzenia, które znowu niszcząco dotknęły nasz obiekt, były związane z powstaniem 
listopadowym. J. F. Duchniewski ustala ich dokładne kalendarium. Dnia 23 VI 1831 
Rosjanie zajęli kościół na magazyn amunicji. Usunięto z kościoła wszelkie ozdoby, 
ławki i konfesjonały. Do pilnowania pozostał tylko jeden zakonnik, który mieszkał na 
mieście. Po wielu próbach 11 VIII 1831 r. odzyskano kościół i klasztor, oprócz 
budynków gospodarczych. Dnia 20 IX 1831 r. obiekt został ponownie zajęty na szpital 
polowy. Dopiero 30 XI 1831 r. władze wojskowe przeniosły lazaret do innego gma-
chu73. Od sierpnia 1832 r. rozpoczęto usuwanie szkód, które były znaczne74. Reperacja 

__________ 

 

67AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 199 [123], 202 [130], 211 [131–132]. O Viator prosi prefekta Depar-
tamentu łomżyńskiego o zwolnienie pomieszczeń gościnnych w klasztorze. 

68C. Brodzicki i D. Godlewska, Łomża ... , s. 178. 
69AKKŁ, Kronika ... , t. 1, cz. 1, s. 199 [123], t. 2, s. 20, 26, 27, 38–39, 67 [73], 91 [105]. Reperacja mu-

rów klasztoru i murów podporowych szkarpy w piwnicach. Naprawa murów w ogrodzie. Wzmocnienie  
i powiększenie szkarpy. Pdwżyszenie murów i szkarp wokół cmentarza, podwórza i ogrodu. AKPW, (Ar-
chiwum Prowincjalne Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów Prowincji Warszawskiej w Nowym Mieście 
nad Pilicą), sygn. AKŁ 3–V–1, k. 1. Remonty kościoła i klasztoru łomżyńskiego. 

70ADł, nr. 19, k. 5. (dawna sygnatura: nr 19 sygn. 2.7.3). 
71AGAD, (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie) KRSW, k. 91. (Komisja Rządowa Spraw 

Wewnętrznych), sygn. 4761, Opisanie historyczne oraz topograficzno–statystyczne miast guberni augustow-
skiej 1820–1821. 

72ADŁ, nr 20, (nr 18, sygn. 2.7.2), Akta WW. OO. Kapucynów klasztoru łomżyńskiego zaczęte od dnia 
12 lipca 1825 – 1842 r. 

73J. F. Duchniewski, Polska Prowincja Kapucynów w XIX wieku (1795–1864) [w:] Zakony francisz-
kańskie w Polsce t. 4, Lublin 1987, s. 50. 

74AKKŁ, Kronika ... , t. 2 (Historia Conventus et Ecclesiae Patrum), s. 172 [301]. 
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objęła między innymi: mury, dach, podłogi i ściany75. W latach 1841–1845 zajmowa-
no się skarpą zabezpieczającą fundamenty zespołu. Wykonawcą prac był Moszko 
Nowiński76. W 1856 r. prowincjał Beniamin z Warszawy, w porozumieniu z bisku-
pem podlaskim, podjęli decyzję o dobudowaniu kaplicy bocznej do kościoła Łomży-
skiego. O. Gwardian Anicet z Chrząszczowa rozpoczął w tymże roku jej budowę, zaś 
jego następca O. Eustachy z Żuromina zakończył ją w 1859 r.77. Została ona dobu-
dowana do korpusu kościoła od strony wschodniej. Zachował się kosztorys budowy 
kaplicy sygnowany podpisem „B. Podczaszyński”78. z pewnością chodzi tu o pro-
fesora i architekta działającego w Warszawie, Bolesława Podczaszyńskiego (1822–
1876). z obecności jego podpisu na kosztorysie można wnioskować, że Podczaszyński 
był zarówno projektodawcą, jak i nadzorującym przebieg budowy. Słownik Stanisława 
Łozy nie wymienia, wśród licznych prac tego autora, niewielkiej realizacji jaką jest 
kaplica w naszym kościele. Podaje natomiast kaplicę w kościele kapucynów w Lub-
linie z 1860 r.79. Wskazuje to dodatkowo na współpracę tego architekta z zakonem 
kapucynów i potwierdza jego autorstwo, gdy chodzi o kaplicę w Łomży. Za czasów  
o. Eustachego dokonano także remontu klasztoru. Nad zakrystią dobudowano 
w 1860 r. pomieszczenie biblioteki i pokryto dach kościoła sprowadzonym z Anglii 
szyfrem (łupkiem dachowym)80. Prawdopodobnie w tym samym okresie wybudo-
wano chór muzyczny81. 

Czas powstania styczniowego nie dotknął wprost naszego obiektu, wpłynął 
jednak na dalsze jego losy. Rosja stosowała różne formy represji wobec zakonników. 
W. Jemielity podaje: „Duże zmiany w życiu zakonów zaszły po roku 1864, kiedy to 27 
października (8 listopada) wyszedł ukaz cesarski o klasztorach. Jako powód wydania 
ukazu podano, że zakonnicy w 1863 r. pobudzali do przelewu krwi, odbierali przysięgę 
od powstańców, a niekiedy wchodzili sami w ich szeregi. Mocą tego ukazu zamknięto 
konwenty, w których było mniej niż 8 zakonników, oraz te, którym udowodniono 
udział w powstaniu. Pozostałe podzielono na nieetatowe i etatowe (tzn. niekonieczne 
i konieczne). Ostatnie miały być zamykane stopniowo, gdy będzie w nich mniej niż 8 
członków; zakonnicy tymczasem nie mogli przyjmować nowicjuszów”82. W 1865 r. 

__________ 

 

75APB, (Archiwum Państwowe w Białymstoku), Komisja Województwa Augustowskiego Rząd Gu-
berniany Augustowski 1816–1866, sygn. 84, k. 17–18. Akta reperacji kościoła kapucynów w Łomży 1832–
65. 

76AGAD, KRSW, sygn. 4903, Podanie do prowincjała XX. Kapucynów w Warszawie o cofnięcie licen-
cji na wybudowanie nowej skarpy przy klasztorze tegoż zgromadzenia w Łomży. Sygn. 4903, Protokół 
rewizyjno–odbiorczy wymurowania przekopu i szkarpy... . 

77M. J. Cygan, Conventus ... , s. 114. Na fundamencie kaplicy widnieje inskrypcja „1859”. 
78AKPW, AKł, 3–V–1. Wykaz kosztów na przybudowanie kaplicy w kościele OO. Kapucynów w Łomży 

z 1859 r. Podpis znajduje się na okładce kosztorysu. 
79S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 239. 
80M. J. Cygan, Conventus ... , s. 114–115. 
81M. Giedz, Kościół i klasztor... , s. 23. 
82W. Jemielity, Diecezja augustowska czyli sejneńskia w latach 1818–1972, Lublin 1972, s. 190. 
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do konwentu łomżyńskiego należało 22 zakonników83. Klasztor kapucynów w Łomży 
określono więc jako etatowy. Był więc przeznaczony do kasaty w drugiej kolejności. 
Do oficjalnego skasowania klasztoru doszło w 1903 r., jednak sam obiekt nie został za-
jęty. Zamieszkało w nim dwóch zakonników: kapłan i brat. Celem wykorzystania obie-
ktu osadzano w nim księży skazanych na rekolekcje pokutne84. Po ukazie teleran-
cyjnym z 1905 r. mieszkańcy Łomży czynili starania o odzyskanie klasztoru, które 
okazały się bezskuteczne85. „Do wybuchu i wojny światowej konwent właściwie jako 
taki nie istniał. Bez żadnej przerwy przetrwał tylko klasztor w Nowym Mieście”86. 
W czasie i wojny światowej zespół kapucyński nie poniósł większych strat. W roku 
1925 w klasztorze łomżyńskim było już 25 zakonników. Podczas trwania II wojny 
światowej sam kościół uległ niewielkim uszkodzeniom. Zupełnie natomiast zdewas-
towane zostały pomieszczenia, klasztoru znajdujące się na piętrze. Małe cele połączono 
w duże pomieszczenia przeznaczone dla skoszarowania wojska. Po wojnie kościół 
bardzo starannie wyremontowano, a zdewastowane części klasztoru wraz z zabu-
dowaniami gospodarczymi odbudowano87. W 1960 r. powiększono chór zakonny, 
zmieniając dwa niewielkie okna na jedno duże zamknięte półkoliście88. Znaczniejsze 
prace w obrębie klasztoru, o których należy wspomnieć, wykonano w latach 1972–
1974. Wtedy to w skrzydle północnym nadbudowano drugie piętro89. 

__________ 

 

83ADŁ, nr 21, (nr 20 sygn. 2.7.4.), k. 12. Akta klasztoru etatowego w Łomży XX. Kapucynów (1864–
1912). 

84J. F. Duchniewski, Kapucyni polscy w latach 1772–1970, [w:] Zakony św. Franciszka w Polsce w la-
tach 1772–1970, pod red. J. R. Bara, Warszawa 1978, t. 2, s. 150. 

85ADŁ, nr 21, (nr 20 sygn. 2.7.4.), k. 92–93, 106. W tym celu wykorzystano sposobność, że łomżynia-
nin Andrzej Śmiarowski był przysięgłym adwokatem w Petersburgu. 

86J. F. Duchniewski, Kapucyni ... , s. 150. 
87M. Giedz, Kościół i klasztor... , s. 12–13. 
88Rok odczytany z inskrypcji dobudowanej części. 
89M. Kałamajska-Saeed, Katalog zabytków ... , s. 38. 



 

 

BOGUSŁAWA  SZCZERBIŃSKA (Sokółka) 

 

 

O znaczeniu tradycji, czyli Boże Narodzenie 
 i Wielkanoc w ziemiańskich dworach 
 w Łomżyńskiem na przełomie XIX i XX wieku.  

 

W pielęgnowaniu tradycji, zwłaszcza w okresie zaborów, wielką rolę odegrało 
ziemiaństwo. Dokonujące się na przełomie XIX i XX wieku zmiany były szczegól-
nie widoczne we dworach. Dotyczyły one wzrostu poziomu cywilizacyjnego, prze-
mian w dziedzinie gospodarki, kultury, obyczajów, a więc i sposobów spędzania 
czasu wolnego, organizacji życia towarzyskiego, czy przygotowania świąt. Jednak, 
choć wprowadzano różne nowinki, zwykle towarzyszyła im troska o nakazy tradycji. 

Ziemianin z Łomżyńskiego w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku na 
ogół nie prowadził wystawnego życia, choć z pewnością i tu zdarzały się odstępstwa. 
Nawet w zamożnym dworze Franciszka Lutosławskiego1 wino pojawiało się na stole 
przy gościach, obiad składał się zwykle z trzech dań, a kolację stanowiła jedna po-
trawa. Zyski były używane na spłatę długów zaciąganych na przedsiębiorstwa prze-
mysłowe, np. gorzelnia, fabryka mączki kartoflanej, browar oraz na wychowanie 
dzieci, które było dosyć surowe i pozbawione zbytków2. Poza tym ziemianie odcho-
dzili stopniowo od wystawnych przyjęć, obiadów, które ciągnęły się nieskończenie 
długo i pochłaniały dużo czasu. Im bardziej nowoczesny ziemianin zajmował się 
zarządzaniem swymi folwarkami i sprawami publicznymi, tym mniej miał czasu na 
celebrowanie posiłków3. 

__________ 

 

1 Por. B. Szczerbińska, Ziemiaństwo w guberni łomżyńskiej na przełomie XIX i XX wieku, Łomża 
2007, s. 279. 

2 Wspomnienia M. Przybojewskiej, A. Babińskiej, J. Chojnowskiego – na podstawie wywiadów  
w 2002 roku. 

3 W. Molik, Życie codzienne ziemiaństwa w Wielkopolsce w XIX i na początku XX wieku. Kultura 
materialna, Poznań 1999, s. 279 – 280. 
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Następowały zmiany w przygotowaniu, zarówno świątecznego, jak i codzienne-
go stołu, w doborze potraw i sposobach ich podawania. Ziemianki dużą wagę przy-
wiązywały do stanu kuchni, który świadczył o gospodarności pani domu. Wiek XIX 
przyniósł też znaczną poprawę kultury spożywania posiłków. Z upływem lat wzra-
stała dbałość o wygląd biesiadnego stołu. Znaczne w pałacach i dworach zapasy bie-
lizny stołowej pozwalały na częstą zmianę obrusów i serwetek przeznaczonych dla 
biesiadników. Wzbogacano i ujednolicano zastawy stołowe. Pojawiły się jednolite 
serwisy porcelanowe i komplety kieliszków z renomowanych manufaktur i fabryk4.  

Kuchnia musiała być dobra, lekka, urozmaicona, potrawy pięknie podane, bo 
tego wymagała kultura życia codziennego, a więc kwiaty, porcelana i szkło na stole5. 
„Pani Stanisławowa Lutosławska z Drozdowa na wystawne przyjęcie przybrała stół 
różnokolorowymi liśćmi jesiennymi i kwiatami. Przy talerzach stały kieliszki do 
różnych gatunków win odpowiednie i karty odręcznie malowane ze spisem potraw 
oraz okolicznościowe wierszyki”6. Następowała też poprawa obsługi domowników  
i gości. Stopniowo zmniejszano liczbę służących i zarazem dobierano ich pod 
względem posiadanych umiejętności7. Większe znaczenie przywiązywano nie do 
ilości potraw, a do smaku, starannego przygotowania i dekoracji, choć w dziewiętna-
stowiecznych dworach nie brakowało jedzenia. Zawsze dysponowały one przygo-
towanymi zapasami. Ważną rolę odgrywała sarmacka gościnność. Zasada „Gość  
w dom, Bóg w dom” była ciągle aktualna. Nawet dworki niezamożnych ziemian, 
zawsze służyły strawą i noclegiem8. Życzliwość i szacunek dla przybysza dotyczył 
wszystkich warstw społecznych. Staropolska gościnność była bardzo ceniona i nale-
żała do istotnych elementów preferowanego wzorca osobowego. Jednak już pod 
koniec XIX wieku odróżniały się pod tym względem ziemie wschodnie od zachod-
nich dawnej Rzeczypospolitej. Gdy na Kresach niespodziewani goście byli na po-
rządku dziennym i wystarczyły trzy dni bez ich nieobecności, aby poczuć się smut-
nym i opuszczonym, na zachodzie goście bywali coraz rzadziej, przeważnie podczas 
świąt, rodzinnych uroczystości lub polowań9. Zmieniło się także podejście do polo-
wań, które były głęboko zakorzenione w tradycji ziemiańskiej. Zajmowanie się my-
ślistwem stanowiło istotne znamię statusu społecznego. Nawet „uznać je można za 
pewien obrzęd rycerskiego życia ziemian”10. Oprócz polowań, kolejnym pożeraczem 
czasu były karty. Ostrzeżenia przed karcianym niebezpieczeństwem pojawiały się 

__________ 

 

4 Ibidem, s. 278. 
5 W. Molik, Życie codzienne..., s. 279. 
6 W. Lignowska, Pamiętniki 1897 – 1918, Drozdowo 2007, s. 55 – 56. 
7 W. Molik, Życie codzienne..., s. 279. 
8 Stąd brały się we dworach oficyny, przybudówki i liczne zakamarki, które w razie potrzeby wchła-

niały nadmiar odwiedzających. 
9 M. Ustrzycki, Ziemianie polscy na Kresach 1864 – 1914. Świat wartości i postaw, Kraków 2006,  

s. 64 – 65. 
10 Ibidem, s. 72. 
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nawet w prasie11, w której pisano, że „choroba karciana” miała ogólnopolski zasięg  
i pochłaniała niemałe fortuny12. 

Szeroko pojęty styl życia ziemian, mimo przenikania pewnych elementów lu-
dowych mimo podobieństw w życiu codziennym, stawiał ich jednak wyraźnie ponad 
społeczeństwo wiejskie. W każdej z wiejskich siedzib życie płynęło właściwym dla 
niej nurtem i jednocześnie silnie odczuwana była przynależność do warstwy zie-
miańskiej oparta na odniesieniu do tradycji, przekonaniu o potrzebie realizowania 
określonych wartości i na więzach emocjonalnych. Łączyło się to również z określo-
nymi formami życia towarzyskiego. Tryb życia, czyli zarówno dzień powszedni, jak 
i święta czy rozrywki ziemian były zróżnicowane i uzależnione od wielu czynników. 
Między innymi zależały od wielkości majątku, możliwości finansowych, stanu 
zdrowia, gospodarności czy nawet osobowości ziemianina. Dwór miał duży wpływ 
na wieś, stanowił pewien wzór do naśladowania. Jednak, będąc osadzonym w śro-
dowisku wiejskim, przejmował również pewne elementy folkloru ludowego. Przeni-
kanie kultur było nieuniknione. Franciszek Bujak pisał, iż „podstawą różnicy w kul-
turze u ludzi tego samego narodu jest różnica majątkowa”13. Zarówno na styl życia 
dziedzica, jak i poddanego wpływały te same kalendarze. Był to kalendarz kościelny, 
z którego wynikała konieczność obchodzenia świąt z Bożym Narodzeniem i Wiel-
kanocą na czele oraz kalendarz rolniczy narzucający rytm, jaki wynikał z sezono-
wych prac polowych i innych zajęć wiejskich14.  

Zwyczaje i obrzędy tak we dworze, jak u włościanina lub zagrodowego szlach-
cica były jedne, z jednego bowiem wypływały źródła. Tylko okolicznościami  
w formie ich obchodzenia sprawiały pewne różnice, lecz nie zmieniały pierwotnej 
myśli obrzędu15. Społeczność skupiona wokół dworu stanowiła pewną wspólnotę, 
którą łączyła mentalność rolnicza, poszanowanie tradycji i religii. Jednak owa 
wspólnota była jednocześnie skupiskiem bardzo różnych ludzi, żyjących w odmien-
nych warunkach.  

Główne święta doroczne były bardzo ważnymi wydarzeniami w życiu wsi, od-
grywały również dużą rolę w życiu samych dworów. Były okazją do towarzyskich 
spotkań, przyjazdów kształcącej się w miastach młodzieży, czy wizyt sąsiadów. 
Nawet niezbyt zamożny ziemianin bardzo starannie przygotowywał się do świąt. 
„Święta były zawsze sute.... Wilia Bożego Narodzenia z ogromnymi struclami ple-
__________ 

 

11 „Kraj’ 1893, nr 3, s. 11; „Kraj” 1899, nr 4, s. 32; „Kraj” 1903, nr 5, s. 8 – 9. 
12 T. Chrzanowski, Wstęp [w:] Ziemianie – pomiędzy rzeczywistością a wspomnieniem, Kraków 

1998, s. 25 – 26: Autor opisał przypadek Józefa Weyssenhoffa, który przegrał w Petersburgu swój mają-
tek o nazwie Samoklęski. 

13 F. Bujak, Istota kultury ze szczególnym uwzględnieniem kultury wiejskiej w Polsce, [w:] Kultura 
wsi, Warszawa 1930, s. 83. 

14 Zob. J. Tazbir, Kultura szlachecka w Polsce. Rozkwit – upadek – relikty, Warszawa 1979, s. 49. 
15 Por. A. Śledziewski, Folklor Podlasia w rozumieniu Glogera, a interpretacje późniejsze, [w:] Spo-

tkania z Glogerem, pod red. A. Dobrońskiego i B. Gołębiowskiego, Łomża 1995, s. 68. 
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cionymi, z ogromnym szczupakiem przystrojonym w różne kolory i leżącym na 
długiej desce na środku, bo półmiska tak dużego nigdzie nie było, żeby tak ogromny 
szczupak mógł cały leżeć na nim. I mnóstwo ryb drugiego gatunku. Dwanaście pół-
misków musiało stać na stole: różne ryby, pączki, kutia, dołki, kompoty, tego mnó-
stwo być musiało. Wielkanoc – z ogromnymi babami, paskami, plackami, mazur-
kami – równie jak Wigilia były niezmiernie sute w jedzenie”16.  

W okresie przedświątecznym w siedzibach ziemiańskich trwały intensywne 
przygotowania, w ramach których mieściła się jazda do miasta po zakupy. Kupowa-
no wówczas m. in. prezenty, ozdoby na choinkę, słodycze, owoce i bakalie, czasem 
także niektóre wypieki. Pani Lutosławska z Drozdowa jeździła do Łomży już  
w połowie listopada, gdy zaczęła przygotowywać gwiazdkę dla służby i ubogich. 
Kupowała „barchany w różnych kolorach, odpowiednich dla starych, młodych  
i dzieci, dwie sztuki półpłótna, sztukę perkalu, gotowe fartuchy, pończochy ciepłe, 
chusteczki wełniane, całą masę różnych pierników i zabawek”17. Z kolei Państwo 
Pajewscy z majątku Łazek koło Ostrołęki pierniki na święta kupowali w warszaw-
skiej firmie Wróblewskiego, a także przesyłane przez firmę „Khan” z Norymbergi18. 

W ramach przygotowań kulinarnych odbywało się świniobicie i przerób mięsa. 
Kolejna czynnością, powtarzaną nawet kilkakrotnie było pieczenie pierników, na-
stępnie innych ciast i ciasteczek na choinkę.  

Ponieważ jedne z najważniejszych potraw wigilijnych były sporządzane z ryb, 
ziemianie będący posiadaczami stawów przed Wigilią organizowali ich połów. Po 
całodniowym połowie ryby dostarczano do dworu, gdzie następował podział pomię-
dzy państwem a całą służbą dworską. W majątkach, które nie posiadały własnych 
stawów w ryby zaopatrywano się kupując je od sąsiadów lub u żydowskich dostaw-
ców19. 

W przeddzień lub w samą Wigilię przywożono z lasu choinkę. Mogła ona stać 
do święta Trzech Króli, a nawet do Matki Boskiej Gromnicznej. W niektórych ma-
jątkach pamiętano też o przygotowaniu choinek dla pracowników. 

Na święta do swoich rodzinnych majątków przyjeżdżała ze szkół młodzież, czę-
sto również zamieszkała w mieście rodzina. Sama perspektywa wyjazdu do domu 
budziła wielkie emocje, co wspominał Cezary Bacciarelli wyjeżdżając z Warszawy 
do Jądrowic: „Kto w swoim dzieciństwie rozstawał się z domem i rodzicami na kilka 
miesięcy, zrozumie mnie dobrze, czym były ferie świąteczne i jazda do domu. Ze 
dwa tygodnie przedtem wykreślało się każdy tak długo wyczekiwany i upragniony 

__________ 

 

16 S. Łusakowski, Pamiętnik zdeklasowanego szlachcica, Kraków 1952, s. 29 – 30.  
17 W. Lignowska, Pamiętniki..., s. 63 – 64. 
18 J. Guttakowska, Wspomnienia, Ostrołęka 1990, s. 11. 
19 T. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu. Tradycje świąt Bożego Narodzenia i Wielkiejnocy, War-

szawa 2006, s. 37 - 39. 
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dzień”20. Podobne były wspomnienia Marii Przybojewskiej wyczekującej wyjazdu 
do Grabowa21. Według niej kolejnym wspaniałym przeżyciem był sam przyjazd do 
domu, serdeczne uściski, a nawet łzy radości nie tylko ze strony rodziny, ale i służby. 

Z Wigilią Bożego Narodzenia związane były różne wierzenia i przesądy, o któ-
rych pamiętano zarówno w domu chłopskim, jak i we dworze. Wierzono np., że  
w wieczór wigilijny woda w źródłach, potokach i rzekach zamienia się w miód lub 
wino, które dostrzec mogą tylko niewinni i szczęśliwi. Wierzono też, że dzwonią za-
topione dzwony, budzą się pszczoły w ulach, pod śniegiem zakwitają kwiaty, a zwie-
rzęta mówią ludzkim głosem22. Mawiano też: „Która dziewka mak tarła na wilię, ta 
niechybnie wyjdzie za mąż, za wójta dworskiego”, „Kto ilu potraw wigilijnych jeść 
nie będzie, tyle go radości w roku następnym ominie” lub „Kto Wigilię spędzi leniąc 
się lub kłócąc, to samo będzie robił przez cały następny rok”, a „Myśliwy, który 
upoluje coś w Wigilię, to w ciągu roku również nie będzie wracał z polowania  
z pustymi rękami”23. Dlatego w wigilijny poranek panowie wyruszali na polowanie. 
Polowano przede wszystkim na zające, ponieważ i z tym wiązał się przesąd, że „ubi-
ty zając w Wigilię, przyniesie przez cały rok szczęście”24. Polowano też na lisy, dzi-
ki, bażanty, króliki i kuropatwy25.  

 W Wigilię jadano wyłącznie posiłki postne. W dworze Zygmunta Glogera oko-
ło godziny dwunastej podawano śniadanie składające się z polewki piwnej i śledzi26. 
Tego też dnia najczęściej ubierano choinkę przygotowanymi zawczasu ozdobami 
wykonanymi własnoręcznie i kupowanymi. Na szczycie umieszczało się białego 
anioła z rozłożonymi skrzydłami, następnie tłoczone w srebrnym i złotym kartonie 
zwierzęta, szklane, różnokolorowe kule, oblepione solą szyszki, łańcuchy, szklane 
sople lodowe, lichtarzyki do świec, papierowe bomby, „anielski włos”, a na wszyst-
kich wolnych miejscach wieszało się małe, czerwone jabłuszka, kolorowe cukierki, 
różne czekoladowe stwory i „zimne ognie”27.  

Pod choinką stawiano też szopkę z drewnianymi, kolorowymi figurkami.  
W niektórych majątkach jeszcze przed wieczerzą wigilijną zapewniano domowni-
kom, gościom i służbie atrakcje kulturalne. Wystawiano szopkę grana przez mło-
dzież z dworu oraz dorosłych i dzieci z folwarku28.  
__________ 

 

20 C. Bacciarelli, Wspomnienia lat dziecinnych i mojej młodości, Toronto 1996, s. 40; T. Pruszak,  
O ziemiańskim świętowaniu..., s. 46. 

21 Ustalenia na podstawie wywiadu z M. Przybojewską mieszkającą w Warszawie w 2002 r. 
22 K. Bockenheim, Przy polskim stole, Wrocław 2004, s. 146 – 147. 
23 Z. Gloger, Boże Narodzenie w okolicach Tykocina i Choroszczy (nad Narwią). Wspomnienie z mo-

ich lat dziecinnych (1850 – 1860), [w:] Rok polski w życiu, tradycji i pieśni, Warszawa 1900, s. 66. 
24 J. Guttakowska, Wspomnienia..., s. 12. 
25 S. Stempowski, Pamiętniki (1870–1914), Wrocław 1953, s.70; A. Kuśniewicz, Mieszaniny oby-

czajowe, Warszawa 1998, s.148. 
26 Z. Gloger, Boże Narodzenie..., s. 66. 
27 J. Rozwadowski, Ostatnie pokolenie. Na ekranie wspomnień, Nowy Jork 1984, s. 60 – 61; T. Pru-

szak, O ziemiańskim świętowaniu..., s. 64. 
28 T. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu..., s. 66, 
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Również w Wigilię w rogach pokoju, w którym miała się odbywać wieczerza, 
często stawiano snopki niemłóconego zboża. Zwyczaj stawiania snopków znany był 
w Polsce wśród ludu, szlachty i magnaterii. W drugiej połowie XIX i w pierwszej 
XX wieku kultywowany był w środowisku chłopskim i ziemiańskim. Jednak w po-
czątkach XX wieku w niektórych siedzibach ziemiańskich przestał być stosowany29. 
Około 1900 roku Z. Gloger pisał, że „Zwyczaj ... stawiania zboża przy uczcie wigi-
lijnej zaniechanym już dziś został po domach obywatelskich, a tylko przechował go 
lud, który zawsze naśladował i zachowywał obyczaj narodowy szlachecki”30. Zda-
niem tegoż autora stawianie snopków w rogach jadalni miało upodobnić to pomiesz-
czenie do szopki betlejemskiej. Podobną rolę spełniało układanie siana pod obrusem. 
Jednak siano służyło też zabawie. Z jego źdźbeł, wyciąganych spod obrusa, młodzi 
wróżyli sobie np. długość życia, kiedy zawrą związek małżeński. W radosny nastrój 
wprawiały też karteczki „z dowcipnymi wierszykami dla panien i młodzieńców, 
które podkładane i znajdowane pod obrusem, dawały powód do wesołości i przepo-
wiedni”31.  

Do wieczerzy wigilijnej zasiadano po zmroku. „Pora ukazania się pierwszej 
gwiazdy na niebie daje hasło do uroczystej a tak radosnej i serdecznej uczty wigilij-
nej w każdym domu polskim”32. Zasiadali do niej domownicy i często zaproszeni 
goście. Liczba zasiadających do stołu bywała różna, ale starano się, aby była parzy-
sta. Związane to było z przesądem mówiącym o tym, że nieparzysta liczba osób 
zwiastuje śmierć jednego z domowników w następnym roku, przy czym szczególnie 
obawiano się liczby 13, by uniknąć analogii z Ostatnią Wieczerzą, do której Chrystus 
zasiadł z 12 apostołami33. 

Wieczerzę rozpoczynano przeczytaniem fragmentu dotyczącego narodzin Jezu-
sa z Ewangelii według św. Łukasza34, a następnie łamano się opłatkiem, składając 
sobie życzenia. „Każdy z obecnych musiał u drugiego ułamać kawałek opłatka  
i zarazem podać mu swój do ułamania”35. 

Zajmując miejsca przy stole zachowywano ustaloną hierarchię, zwykle u szczy-
tu wyznaczano honorowe miejsca dla osób najstarszych, a na końcu stołu dla  
dzieci36. 

__________ 

 

29 J. Guttakowska, Wspomnienia..., s. 12. 
30 Z. Gloger, Boże Narodzenie..., s. 66. 
31 Ibidem, s. 66. 
32 Ibidem, s. 67. 
33 Ibidem, s. 67. 
34 E. Ferenc, Polskie tradycje świąteczne, Poznań 2000, s. 35: Zdaniem tej autorki Ewangelię według 

św. Łukasza czytano w domach magnackich szlacheckich, mieszczańskich i wszędzie tam, gdzie był 
ktoś, kto potrafił czytać.35Z. Gloger, Boże Narodzenie..., s. 67. 

35 Relacje M. Przybojewskiej z majątku w Grabowie i J. Chojnowskiego z majątku w Kumelsku  
w Łomżyńskiem, Warszawa 2002 r. 

36 Relacje M. Przybojewskiej z majątku w Grabowie i J. Chojnowskiego z majątku w Kumelsku  
w Łomżyńskiem, Warszawa 2002 r. 
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Liczba potraw spożywanych podczas ziemiańskiej wieczerzy wigilijnej wahała 
się najczęściej od siedmiu do dwunastu37. Wśród nich nie mogło zabraknąć zupy 
grzybowej lub rybnej, migdałowej albo barszczu czerwonego, podawanego z usz-
kami z grzybami38. 

Były też na różny sposób przyrządzane ryby: w galarecie, smażone, gotowane  
i pieczone z różnymi dodatkami oraz potrawy z grzybów i kapusty, np. pierogi lub 
grzyby z kapustą39. Podawano też ciasta, głównie pierniki i makowce, bakalie i owo-
ce południowe. W rodzinach pochodzących z Kresów Wschodnich przyrządzano 
kutię, zwaną też kucją40. 

Według Z. Glogera „Bez kucyi nie było w Polsce uczty wigilijnej ani u kmiecia, 
ani u magnata, lubo nazwa powyższa była tylko powszechną na Litwie, Rusi i Podla-
siu. W potrawie zaś samej ta była tylko różnica, że chłopek i zagrodowiec przyrzą-
dzał ją z pęcaku jęczmiennego, a możni z kaszy jęczmiennej zwanej perłową, którą 
zastępowano potem ryżem, miód zaś rodzenkami, a mleko makowe polewką migda-
łową41. Na wigilijną wieczerzę przyrządzano też kisiel owsiany i łamańce, zwane też 
kruchalcami lub tłuczeńcami42. W domu J. Guttakowskiej koło Ostrołęki na Wigilię 
jadano aż kilkanaście potraw z ryb: ryby smażone, gotowane, galarety różnego ro-
dzaju, karpie w szarym sosie, majonezy i różne inne dodatki. Śledzie na przekąski 
nie były mile widziane, ponieważ istniał przesąd, że podane na wigilię przyniosą 
ciężki rok. Poza tym serwowano barszczyk czerwony z uszkami, kluski z makiem, 
kompoty z suszu oraz kisielek. Z ciast własnego wypieku były makowce, strucle, 
placki i makagigi, czyli ciasteczka z masy miodowo – makowej i bakalii43.  

Służba zatrudniona we dworze miała własną wieczerzę wigilijną, która była or-
ganizowana w różnym miejscu i czasie. Mogła odbywać się równocześnie z Wigilią 
państwa lub później, a także mieć miejsce w specjalnie do tego przygotowanym 
pomieszczeniu. Właściciele majątku zawsze dzielili się ze służbą opłatkiem i składali 
sobie życzenia. Jeśli Wigilia państwa i służby odbywały się równocześnie, to wów-
czas wszyscy zebrani lub tylko państwo domu przed rozpoczęciem wieczerzy szli  
z życzeniami do służby. Jednak wydaje się, iż częściej Wigilia służby odbywała się 
dopiero po Wigilii państwa44. Na zakończenie wieczerzy wigilijnej zwykle przecho-
dzono do salonu, zwanego też salą rekreacyjną45, w którym przy choince spożywano 

__________ 

 

37 Por. Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1972, t. 2, s. 437; Zdaniem auto-
ra Wigilia u ludu zwykle miała siedem potraw, u szlachty dziewięć, a u panów jedenaście. 

38 J. Guttakowska, Wspomnienia..., s. 11. 
39 Z. Gloger, Gody..., s. 59. 
40 H. Szymanderska, Polska Wigilia, Warszawa 2000, s. 151: Zdaniem autorki kutię przyrządzano na 

wschód od Wisły. 
41 Z. Gloger, Boże Narodzenie..., s. 65. 
42 Z. Gloger, Gody..., s. 59. 
43 J. Guttakowska, Wspomnienia..., s. 11. 
44 Por. T. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu..., s. 94 – 95. 
45 Por. W. Lignowska, Pamiętniki..., s. 70. 
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ciasta, słodycze i bakalie, a dzieci mogły wreszcie ujrzeć utęsknione prezenty. Były 
to zabawki: lalki, domki dla lalek, żołnierzyki, klocki, gry, lokomotywy, konie na 
biegunach i książki. Najwyżej cenioną częścią ziemiańskiej lektury była polska lite-
ratura piękna. Obowiązkowe miejsce zajmowały w niej dzieła romantyczne, szcze-
gólnie Adama Mickiewicza oraz twórczość nakierowana na uwznioślenie szlachec-
kiej tradycji46. Służba domowa i pracownicy majątku też dostawali prezenty, wyroby 
kulinarne i słodycze lub uczestniczyli w poczęstunku. W okolicach Tykocina „W do-
mach zamożniejszych panie rozdawały w tym dniu „kolędę” czyli podarki swej cze-
ladzi i dobrze prowadzącym się dziewczętom ze wsi”47, a w okolicach Ostrołęki 
służące dostawały prezenty, orzechy i bakalie, a także pierniki, jabłka, placek z ro-
dzynkami i inne słodycze48. W Drozdowie rozdawano torebki gwiazdkowe49. Pamię-
tano też o ludziach biednych i przychodzących do dworów żebrakach. Po wieczerzy 
wigilijnej zwykle wszyscy domownicy śpiewali kolędy. Bywało, że przybywali 
kolędnicy. Pochodzili oni zazwyczaj z biednych rodzin i w ten sposób zbierali pie-
niądze oraz świąteczne jedzenie50. Z. Gloger wspominał, że w okolicach Tykocina 
chłopcy wiejscy byli przebrani za króla Heroda, jego hetmana, dwóch żołnierzy, 
śmierć z kosą i diabła „kusego po niemiecku”, śpiewali pod oknami każdej chaty  
i dworu i zbierali podarki na biesiadę51. Do dworów przychodziły też grupy z szopką 
kolędniczą. Po Wigilii ziemianie udawali się na Pasterkę. Siadali zazwyczaj w przy-
sługującej im ławce kollatorskiej.  

W pierwszy dzień świąt przed południem odprawiana była uroczysta Suma,  
a po południu Nieszpory Bożego Narodzenia. Drugi dzień świąt poświęcony był św. 
Szczepanowi. Wówczas to „lud znosząc do kościoła różne podarki dla proboszcza  
i owies do poświęcenia, obsypywał nim równie jak i grochem kapłana podczas pro-
cesyi w kościele, aby Bóg za tę ofiarę błogosławił urodzajowi tych ziarn, a zarazem 
na pamiątkę rocznicy ukamienowania św. Szczepana”52. Pierwszy dzień świąt spę-
dzano zwykle w domu, w gronie rodziny, w atmosferze spokoju i skupienia, a drugi 
odwiedzając się wzajemnie i nie gardząc zabawą53. 

Wraz z dziewiątą niedzielą przed Wielkanocą kończył się okres świąt Bożego 
Narodzenia. Środa popielcowa rozpoczynała Wielki Post, czyli czas przygotowania 
się do świąt Wielkiejnocy, wiążący się ze zmianą biegu życia codziennego. Inten-
sywne prace prowadzono we dworze, parku, ogrodzie i folwarku. Generalne porząd-
ki trwały w całej wsi. Urok tych świąt łączył się też z porą roku. Widok budzącej się 
__________ 

 

46 A. Waśko, Wstęp, [w:] Romantyczna gawęda szlachecka. Antologia, wybrał i opr. A. Waśko, Kra-
ków 1999, s. IX. 

47 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska..., t. 4, s. 437. 
48 J. Guttakowska, Wspomnienia..., s. 12. 
49 W. Lignowska, Pamiętniki..., s. 64. 
50 B. Ogrodowska, Święta polskie. Tradycja i obyczaj, Warszawa 1996, s. 67, 69. 
51 Z. Gloger, Boże Narodzenie..., s. 68. 
52 Ibidem, s. 68. 
53 B. Ogrodowska, Święta..., s. 57 – 58; T. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu..., s.120 – 121. 
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ze snu zimowego przyrody wprawiał wszystkich w pogodny nastrój, wywoływał 
radość i optymizm. Okres Wielkiego Postu zmieniał też jadłospis. Wystrzegano się 
mięsa, tłuszczów zwierzęcych i wszelkich przysmaków, np. słodyczy54. Jadano 
wówczas postne posiłki, a ich głównym składnikiem były ryby. Jadano też pikle, 
kwaszoną kapustę przyprawianą pieprzem, cebulą i olejem z kartoflami w mundur-
kach, kaszę, kluski z makiem, kartoflankę, zalewajkę kraszoną śmietaną i kluski  
z białym serem lub sosem grzybowym55. Święta były poprzedzone bardzo intensyw-
nymi przygotowaniami kulinarnymi. Ważnym elementem były pisanki, przygoto-
wanie świątecznego stołu i święconego. Pisanek wykonywano bardzo dużo, gdyż 
służyły do ozdoby stołu świątecznego, do zabawy i były najczęstszym podarunkiem 
wielkanocnym. Malowano je, farbowano, oklejano, zdobiono za pomocą wosku lub 
wydrapywania. 

Wielki Tydzień otwierała Niedziela Palmowa zwana też Kwietną lub Wierzbną, 
w którą przynoszono do kościoła palmy. Do ich wykonania służyły m. in. gałązki 
wierzby, gałązki leszczyny, gałązki borówek, bukszpan, barwinek, tuja, cisina i nie-
śmiertelniki oraz gałązki malin i porzeczek56.  

W Wielki Piątek ubierano w kościele Grób Chrystusa, w czym mieli udział pa-
rafianie i kolatorzy kościoła. Przy Grobie trzymali straż odświętnie ubrani wybitni 
parafianie, strażacy, młodzież szkolna lub parobcy57. Zarówno święcenie palm, tro-
ska o wygląd Grobu Świętego, jak i wspólne odwiedzanie go ujawniało istnienie 
wspólnoty wiejskiej. 

W Wielką Sobotę najpóźniej w południe kończyły się przedświąteczne przygo-
towania. Od rana zajmowano się przygotowaniem święconego, nakrywaniem i usta-
wianiem stołu wielkanocnego58. Stół okrywano białym, zwisającym do podłogi ob-
rusem. Zdobiono go kwiatami, a ustawione na nim specjały przystrajano gałązkami 
lub bukiecikami bukszpanu, liśćmi borówek, barwinku lub brzozy, obrusy zdobiono 
wokół pędami widłaku lub pęczkami Borowiny59. Na stole musiał stać baranek  
z cukru, lukru, masła, ciasta lub gipsu, z czerwoną chorągiewką z krzyżem lub pa-
triotyczną biało – czerwoną i dzwoneczkiem na szyi60. Z. Gloger tak wspominał 
święcone we dworze swoich rodziców: „...przenoszono z kuchni i spiżarni ciasta  
i mięsiwo...., wysokie na łokieć walcowego kształtu baby szafranowe, przybrane  

__________ 

 

54 A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie. Między wsią a miastem, Poznań 2001, s. 194. 
55 J. Guttakowska, Wspomnienia..., s. 13; W. Auleytner, Spotkania i rozstania, Katowice 1999,  

s. 191; T. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu..., s. 143. 
56 B. Ogrodowska, Święta..., s.167; Z. Gloger, Kwietna, czyli Palmowa Niedziela, Wielki Tydzień, 

Święcone, [w:] Rok polski..., s. 155; T. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu..., s.164. 
57 Z. Gloger, Kwietna czyli Palmowa Niedziela..., s.157. 
58 Ibidem, s. 157. 
59 Z. Gloger, Rok polski..., s. 188; j. Guttakowska, Wspomnienia..., s.13; B. Ogrodowska, Święta...,  

s. 206 – 207; T. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu..., s. 181. 
60 A. Kwilecki, Ziemiaństwo wielkopolskie..., s. 194; Z. Gloger, Wielkanoc..., s.191; T. Pruszak,  

O ziemiańskim świętowaniu..., s. 186 – 187. 
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w białe czepce z lukru, różnobarwnego maku i konfitur domowych. Ustawiono je  
w zwartym szeregu pod ścianami..., u ich stóp leżały pokotem w drugim szeregu, 
niby wasale, placki pulchne a grube jak poduszki, wysadzane rzędami białych mig-
dałów i czarnych wielkich rodzenków. Dalej szły słodkie mazurki jak kwadratowe 
kobierczyki, przybrane w lukier, mak kolorowy i agrest smażony. Stół oddzielny 
przeznaczony był dla mięsiwa. Tu królował postawiony na środku pieczony bara-
nek.... Obok baranka czarna głowa potężnego wieprza trzymała w rozwartej paszczy 
białe jajko... i para rumianych prosiąt z zamrużonemi oczami i pozakręcanymi kokie-
teryjnie ogonkami, trzymających korzenie chrzanu w zębach. Indory..., stos kieł-
bas..., mięsiwo...”61. Przygotowywano też święcone dla służby i ubogich, np. galaretę 
z nóg wołowych, pszenne pierogi62. We dworze w Drozdowie Paulina Lutosławska 
przygotowywała tzw. święconkę na trzydziestu miskach dla ubogich we wsi i emery-
tów ze służby. Na każdą miskę własnoręcznie nakładała po kawałku szynki wie-
przowej, kiełbasy, schabu i wołowej pieczeni, kiszki kaszanej, sera, galarety z nóg 
wołowych z wieprzowymi, cztery jajka, duży kawałek słodkiej babki i podłużną 
bułkę pytlowego chleba. Miski ustawiało się na długim stole; mięso było ułożone na 
spodzie, ser, galaretka i jaja na wierzchu, ciasto i chleb obok misek – wszystko przy-
ozdobione gałązkami borowiny63. 

W Wielką Sobotę do siedzib ziemiańskich przybywali księża, aby poświęcić 
wielkanocny stół. Zbierali się mieszkańcy wioski i czeladź dworska z kobiałkami, 
przed gankiem ustawiano ceber z wodą, którą ksiądz święcił kobiałki i wszystkich 
obecnych64. W nocy lub wcześnie rano w Wielką Niedzielę udawano się do kościoła 
na Rezurekcję. Po Mszy świętej i Rezurekcji spotykano przed kościołem sąsiadów  
i składano sobie życzenia. Ziemianie składali życzenia proboszczowi, czasami uda-
wali się na plebanię, aby podzielić się jajkiem i święconem, a kollator zapraszał księ-
dza do swego dworu65. W pierwszy dzień świąt do dworu przychodziła również 
służba, pracownicy majątku i mieszkańcy wsi, aby złożyć życzenia właścicielom, 
którzy częstowali przybyłych święconem. Drugiego dnia świąt odwiedzano się na-
wzajem. W domu J. Guttakowskiej bywało nieraz 30 osób, przeważnie z rodziny lub 
powinowatych66. W czasie świąt miały też miejsce śluby i wesela. Gdy dopisywała 
pogoda spacerowano po parku, panowie udawali się na folwark lub w pole, a wie-
czorem zasiadali do kart.  

__________ 

 

61 Z. Gloger, Rok polski..., s. 188 – 191. 
62 Ibidem, s. 191. 
63 W. Lignowska, Pamiętniki..., s. 19.  
64 Ibidem, s. 191 – 192. 
65 Por. Z. Gloger, Rok polski..., s. 192; J. Guttakowska, Wspomnienia..., s. 14; potwierdzili to również 

potomkowie ziemian z Łomżyńskiego – M. Przybojewska, J. Chojnowski, A. Babińska. 
66 J. Guttakowska, Wspomnienia..., s. 14; Z. Gloger , Rok polski..., s. 193. 
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Organizowano też potańcówki67 i inne zabawy, np. Z. Gloger wspominał o za-
bawie w tłuczenie pisanek: „Zwyczaj ten, który tu i ówdzie dotrwał do naszych cza-
sów, polega na tem, że dwie osoby biorą do prawej ręki po jajku farbowanem i ude-
rzają jedno o drugie, a wygrywa ta osoba, której jajko pozostało niezbite”68. W Po-
niedziałek Wielkanocny tradycyjnie oblewano się wodą, ale na Mazowszu wiejscy 
chłopcy chodzili też od domu do domu „po dyngusie”. Śpiewali Alleluja! I zbierali w 
kobiałce jaja oraz inne święcone, które dostawali w odwiedzanych domach. Później 
wyprawiali sobie ucztę69.  

Choć w świąteczny poniedziałek wszyscy oblewali się wodą, to i tu była pod-
kreślana dominująca pozycja dworu, jego wyższość. Nie było do pomyślenia prze-
kroczenie granicy parku czy dworu przez młodzież wiejską i oblanie przez nią kogoś 
z rodziny właściciela wsi70. W relacjach między wsią i dworem były bariery, których 
nawet nie próbowano przekraczać. 

Jednak okresy świąteczne w wyjątkowy sposób zbliżały całą społeczność: zie-
mian, pracowników majątku i mieszkańców wsi, umacniały wzajemne relacje, neu-
tralizowały antagonizmy. Ponadto, pomimo ogromnej różnicy w poziomie życia, te 
same zwyczaje, te same kolędy śpiewano we dworze przy fortepianie i w chłopskich 
chatach. Nie można było zwyczajów ludowych odłączyć od ziemiańskich dworów. 
To sprawiło, że wiele z nich zakorzeniło się bardzo głęboko i do dnia dzisiejszego 
nie zaszły wielkie zmiany w sposobie świętowania. Zarówno na przełomie XIX i XX 
wieku, jak i dzisiaj, Boże Narodzenie to święto rodzinne, utrwalające więzi z bliski-
mi i z ojczyzną. Jest to dzień radości i przymierza, dzień wybaczenia i zgody, święto 
ciepła i bezpieczeństwa, zapadające szczególnie w pamięci dzieci obdarowywanych 
prezentami. Zawiera ono wielki ładunek pozytywnych emocji, trudny do odnalezie-
nia w innym kraju71. Nie sposób też nie zgodzić się z wypowiedzianymi przed ponad 
stu laty przez Z. Glogera słowami odnoszącymi się do świąt Wielkiejnocy, które 
dzisiaj są szczególnie aktualne: „Wielkanoc była zawsze domową uroczystością 
wielkiej doniosłości. Zgromadzała bowiem prawie każdą rozpierzchniętą po świecie 
rodzinę pod dach domowy, dla ogrzania przy rodzinnem ognisku...”72. 
 

 

 

__________ 

 

67 Potwierdzają to wspomnienia M. Przybojewskiej z Grabowa, A. Babińskiej z Jeżewa i A. Lewic-
kiej z majątku Dobki. 

68 Z. Gloger, Najdawniejsza wiadomość o pisankach wielkanocnych polskich [w:] Rok polski...,  
s. 168. 

69 Z. Gloger, Dyngus, śmigus [w:] Rok polski..., s. 208; t. Pruszak, O ziemiańskim świętowaniu...,  
s. 235. 

70 A. Kwilecki, Ziemiaństwo..., s. 195. 
71 Por. K. Bockenheim, Przy polskim stole....s. 145. 
72 Z. Gloger, Rok polski..., s. 193. 





KRZYSZTOF  SYCHOWICZ  (Łomża) 

 

 

Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego 
w Wysokim Mazowieckim i jego działalność  
w 1945 r. – wstęp do tematu. 
 

Podobnie jak w innych wypadkach historia aparatu bezpieczeństwa w pow. 
Wysokie Mazowieckie rozpoczyna się z chwilą zajęcia jego obszaru przez wojska 
sowieckie. W tym wypadku nastąpiło to 13 sierpnia 1944 r. Teren odtwarzanego 
wówczas powiatu miał powierzchnie 1462,4 km2 i zamieszkiwało go około 80 
tysięcy ludzi. Swym zasięgiem obejmował on gminy Czyżew, Klukowo, Szepietowo 
(początkowo z siedziba w Dąbrowie Wielkiej), Piekuty, Poświętne, Sokoły, Kobyli 
Borzymy oraz Tykocin i Wysokie Mazowieckie. W części z tych miejscowości 
utworzono też od razu posterunki Milicji Obywatelskiej, przystępując również w tym 
samym czasie do tworzenia PUBP z siedzibą w stolicy powiatu. Jego organizatorem 
i pierwszym kierownikiem został por. Stanisław Zasztoft, absolwent Kujbyszewskiej 
Szkoły Kontrwywiadu (NKWD). Funkcję tę sprawował do czerwca 1945 r., kiedy to 
został zastąpiony przez por. Eugeniusza Kudaja, któremu nie udało się długo po-
zostać na tym stanowisku. Od 7 października do 27 listopada tego roku obowiązki 
kierownika pełnił ppor. Józef Łaniewski, którego ostatecznie zastąpił ppor. Jan 
Czarnecki. Siedzibę aparatu bezpieczeństwa stanowiły początkowo dwa niewielkie 
budynki przy późniejszej ul. Ludowej, które w celach obronnych zostały otoczone 
okopami i drutem. W ich piwnicach znajdował się też areszt składający się z trzech 
dużych i dwu pojedynczych cel. Według stanu na 27 października 1944 r. obsada 
PUBP składała się z 12 osób, a dodatkowo budynki były ochraniane przez 10 fun-
kcjonariuszy KP MO. Oprócz wspomnianych wcześniej szefów w tym „elitarnym” 
gronie znaleźli się także m.in. śledczy Stefan Wróbel oraz wywiadowcy Aleksander 
Rudziński, Eugeniusz Roszkowski i Samuel Goldberg. Wyraźny wzrost obsady 
PUBP nastąpił wiosną 1945 r., wtedy też poprawiło się uzbrojenie funkcjonariuszy. 



 154                                                                         KRZYSZTOF SYCHOWICZ 
____________________________________________________________________________________________________________

 

Problemem pozostawało nadal ich umundurowanie, gdyż na 31 osób mundury 
posiadało jedynie 10 z nich.1  

W okresie tym rozpoczynała także kształtować się struktura tego urzędu, a jako 
pierwsze już w październiku 1944 r. powstały Sekcja IV i Sekcja VII – śledcza.  
W następnym miesiącu zorganizowano Sekcję I (zajmującą się rozpracowaniem 
osób współpracujących z Niemcami) i Sekcję II (prowadzącą działania przeciwko 
podziemiu antykomunistycznemu). Na początku 1945 r. zostały one skomasowane  
i istniały jako Sekcja 1, 2, 3, aby w marcu ulec likwidacji (funkcjonariusze wys-
tępowali w sprawozdaniach jako referenci i referenci gminni). Jedyną istniejącą 
nieprzerwanie strukturą była Sekcja Śledcza. W czerwcu nastąpiło odtworzenie 
Sekcji I (kierownik kpr. Stanisław Grobelczyk), Sekcji II (kierownik plut. Waldemar 
Stańczyk i Jakub Mieczysław) oraz powołanie do życia Sekcji do Walki z Ban-
dytyzmem (kierownik plut. Stefan Wróbel). Do grona tego dodać można jeszcze 
dowódców plutonu wartowniczego, którymi w 1945 r. byli kolejno sierż. Lucjan 
Zliczewski i plut. Wacław Kuźmicki.2 

Już ostatnie dwa miesiące 1944 r. charakteryzowały się licznymi aresztowania-
mi, przeprowadzonymi głównie przez NKWD, gdyż funkcjonariusze UB kierowani 
przez Stanisława Zasztofta i kierownika kontrwywiadu Piotra Kiergieta nie nadążali 
z wykonywaniem otrzymywanych poleceń.3 Pierwszy z nich sam zresztą chwalił 
„pomoc” otrzymaną w tym wypadku od Sowietów. Przesłuchania zatrzymanych 
odbywały się według tego samego schematu, podejrzanych zasypywano pytaniami, 
bito, głodzono, pozorowano ich rozstrzeliwanie, za każdym razem żądano przyzna-
nia się i wydania pozostałych osób. Według ustaleń wywiadu Armii Krajowej szef 
PUBP posiadał przygotowana listę rodzin członków tej organizacji, które najprawdo-
podobniej miały zostać wywiezione.4 W prowadzonych rozmowach skarżył się po-
nadto na właściwie samowolne działania NKWD, pozostającego całkowicie poza 
jego kontrolą. Określając działania podejmowane przez AK, Zasztoft chwalił jej 
organizację i dyscyplinę oraz przestrzegał przed zagrożeniem jakie stwarzała.5 
Odnośnie dokonywanych aresztowań stwierdził, że osoby zatrzymane były 
wywożone do Związku Sowieckiego, aby „nie szkodziły” tworzeniu nowego pań-
stwa.  

__________ 

 

1 Archiwum Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku, 045/2081/1, Kształtowanie się 
władzy ludowej na terenie pow. Wysokie Mazowieckie w latach 1944-1945. Organizacja i struktura 
PUBP, k. 1-4. (dalej AIPN Bi). 

2 Ibidem, k. 5-7. 
3 Raport informacyjny AK z pow. Wysokie Mazowieckie za czas od 1 XI 1944 r. do 15 XI 1944 r., 

[w:] J. Zieleniewski, Raporty wywiadu AK-AKO-WiN obwodu Wysokie Mazowieckie w okręgu Białystok 
1944-1947, t. I, Białystok 2001, s. 23. 

4 Raport informacyjny AK z pow. Wysokie Mazowieckie za czas od 15 XI 1944 r. do 30 XI 1944 r., 
[w:] J. Zieleniewski, Raporty wywiadu …, s. 31. 

5 Raport informacyjny AK z pow. Wysokie Mazowieckie za czas od 15 XII 1944 r. do 31 XII 1944 
r., [w:] J. Zieleniewski, Raporty wywiadu …, s. 47. 
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W styczniu 1945 r. w związku z ofensywą i przesunięciem się frontu odno-
towano początkowo zmniejszenie się fali aresztowań dokonywanych m.in. przez 
UB.6 Według podziemia znaczna ich część dokonywana była w wyniku donosów 
składanych przez osoby pochodzenia żydowskiego, które czynnie współpracowały 
zarówno z aparatem bezpieczeństwa, jak i NKWD. Znalazły się one w gronie około 
30 osób podejrzewanych przez AK o kontakty z UB. Kolejny miesiąc to aresz-
towanie m.in. Jana Łupińskiego, Zygmunta Falkowskiego, Józefa Welachowskiego 
(wieś Skwarki) oraz Leona Trapkiewicza z Dworak Pikat.7 Następne zatrzymania 
wiązały się z zabiciem Żydów w Sokołach, a przeprowadzone zostały przez oddział 
szturmowy z Białegostoku. W okresie tym szef PUBP Zasztoft wydał polecenie 
rejestrowania wszystkich wracających z niewoli żołnierzy i podoficerów oraz kiero-
wania oficerów bezpośrednio do bezpieki. Wśród rozpoznanych przez AK fun-
kcjonałriuszy wymieniano m.in. Wacława Kowalewicza, Ignacego i Edwarda 
Olczyków, Józefa Kretowicza, Edwarda Dziemianowicza (naczelnik więzienia)  
i określonego jako zaufanego gońca do Białegostoku Jerzego Wnorowskiego. 

Wraz z upływem czasu rozwijała się też dalej sieć donosicieli. Według stanu na 
17 luty 1945 r. PUBP w Wysokiem Mazowieckiem posiadał 45 agentów i 12 in-
formatorów, a głównym realizowanym przez nich zadaniem było ustalenie miejsca 
pobytu dowództwa Armii Krajowej. Próbowano też w tym okresie zebrać informacje 
o stanowisku ludności wobec decyzji wielkich mocarstw podjętych na konferencji  
w Jałcie. Okazało się jednak, że wiedzieli o nich tylko funkcjonariusze UB, a po-
zostałym osobom były one zupełnie nieznane. Najbardziej odczuwane przez miesz-
kańców, co odnotowali sami pracownicy aparatu bezpieczeństwa, były nakładane 
kontyngenty na zboże, mięso, kartofle i inne produkty. Pomimo zniszczeń wojen-
nych zbierane one były w 60-70 %, a w przypadku kontyngentu wybieranego dla 
wojska było to nawet od 100 do 130 %.8 

W sprawozdaniu kierownika PUBP w Wysokiem Mazowieckiem z drugiej 
połowy lutego 1945 r. pobrzmiewał też zupełnie niespodziewanie ton, na podstawie 
którego trudno byłoby się domyśleć, że na tym właśnie obszarze działało jakie-
kolwiek podziemie. Oto według niego ludność była zadowolona z decyzji jałtańskich 
i tego, że Polska powiększy swoje terytorium (!). W miejscowości Dąbrowa Wielka 
gm. Szepietowo podsołtys Józef Szadejko miał ponadto wychwalać wojska so-
wieckie za wyzwolenie Polski, a Rząd Tymczasowy za „przyjście z pomocą bieda-
kom”. Jako „sprawiedliwy” określił go także zamieszkały we wsi Zabłocie Stanisław 
Turkowski. Co ciekawe uważał on, że granice Polski powiększą się zarówno na 

__________ 

 

6 Raport informacyjny AK z pow. Wysokie Mazowieckie za czas od 1 I 1945 r. do 31 I 1945 r., [w:] 
J. Zieleniewski, Raporty wywiadu …, s. 53. 

7 Raport informacyjny AK z pow. Wysokie Mazowieckie za czas od 1 II 1945 r. do 28 II 1945 r., 
[w:] J. Zieleniewski, Raporty wywiadu …, s. 63-66. 

8 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 7 II 1945 
r. do 17 II 1945 r., k. 21-23. 
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Wschodzie, jak i na Zachodzie (!). Fakt ten świadczy o zupełnym braku rozeznania 
przez niego istniejącej wówczas sytuacji politycznej, co mogło odnosić się również 
do większego grona osób. Do tego entuzjazmu, jakim miała tryskać miejscowa 
ludność, nie pasowały jednak dane o problemach z mobilizacją, i tak według aparatu 
bezpieczeństwa do poboru nie zgłosiło się w gm. Kobylin 28 osób, gm. Tykocin 79, 
gm. Sokoły 70, w Łapach 42 i w gm. Klukowo 170. W wyniku podjętych działań 
UB zatrzymało 93 z nich, a milicja kolejnych 80.9 

Jednym ze sposobów stosowanych przez władze komunistyczne w celu 
utrzymania kontroli nad zajętymi terenami były akcje pacyfikacyjne. Jedna z nich 
wymierzona przeciwko grupom AK i NSZ miała miejsce w dniach 21-22 marca na 
terenie gm. Sokoły.10 Dotknęła ona m.in. mieszkańców wsi Bruszewo, Bujny i Stara 
Ruś, z grona których zatrzymano 74 osoby. W punkcie filtracyjnym, gdzie były one 
przesłuchiwane wykorzystano agenta wewnętrznego, który z grona tego wskazał 
jako powiązanych z podziemiem 44 ludzi. Do tego momentu PUBP zatrzymał 63 
osoby, które nie za bardzo umiano jeszcze przyporządkować do odpowiednich 
organizacji. I tak 11 z nich określono jako należące do AK, 44 jako „bandytów”  
z NSZ i AK, a osiem jako podejrzanych o „bandytyzm” w AK (!). Pomimo licznych 
aresztowań starosta wysokomazowiecki oceniając stan bezpieczeństwa stwierdził, że 
aparat bezpieczeństwa wspólnie z MO był zbyt słaby liczebnie oraz nie posiadał 
odpowiednich środków lokomocji aby, przeciwstawić się podziemiu.11 Już tylko na 
tej podstawie widać, kto był gościem na tym terenie. 

W sprawozdaniu z kolejnego miesiąca, w nawiązaniu do wspomnianej 
wcześniej akcji stwierdzono, że z pośród aresztowanych sześć osób skierowano do 
więzienia w Białymstoku, a kolejnych 15 przygotowywano do „internacji”.12 Na 
podstawie doniesień agentury ustalono także, że na terenie powiatu działały jeszcze 
dwie lub trzy grupy podziemia. Jedna z nich operowała w okolicach Czyżewa na 
pograniczu z pow. ostrowskim. W związku z tym wytypowano grupę 10 osób, 
wśród których znajdowali się też milicjanci, wyznaczonych do aresztowania w nocy 
z 19 na 20 kwietnia. Według donosicieli drugi oddział operował w tym czasie na 
terenie gmin Kowalewszczyzna, Sokoły i Poświętne, w związku z czym trwały 
działania mające na celu jego dokładniejsze zlokalizowanie. 

3 kwietnia 1945 r. ofiarą funkcjonariuszy UB stał się zastrzelony podczas 
przesłuchania komendant posterunku MO w Piekutach Jan Łapiński, podejrzewany  

__________ 

 

9 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 II 
1945 r. do 27 II 1945 r., k. 28-29. 

10 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 III 
1945 r. do 27 III 1945 r., k. 40. 

11 L. Kocoń, Meldunki sytuacyjne starostów z Łomży, Kolna i Wysokiego Mazowieckiego (1944-
1950), [w:] Studia Łomżyńskie, t. XIV, pod red. M. Gnatowskiego, Łomża 2003, s. 195-196. 

12 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 7 IV 
1945 r. do 17 IV 1945 r., k. 50. 
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o kontakty z AK.13 Podziemie jednak także nie pozostawało bezczynne. Przykła-
dowo w nocy 12 kwietnia, grupa licząca około 50 osób, uzbrojona w rkm-y, auto-
maty i pistolety okrążyła posterunek MO w Czyżewie. Nie napotykając właściwie 
oporu (wartownik uciekł do domu) zabrano z niego m.in. 10 karabinów, wszystkie 
dokumenty oraz 6750 zł z kasy. Sprowadzono także referenta wojskowego z gm. 
Czyżew, którego zmuszono do oddania spisu ludności, listy wszystkich wojskowych 
i pieczęci. Ponadto z miejscowej spółdzielni zabrano: miód, papier, tytoń, papierosy, 
pług i najprawdopodobniej z kasy 80.000 zł. Warto tutaj zaznaczyć, że Milicja 
Obywatelska nie stawiła żadnego oporu partyzantom. Natomiast 17 kwietnia oddział 
Armii Krajowej Obywatelskiej (kontynuatorka AK) podjechał ciężarowym samo-
chodem do stacji Czyżew, pow. Wysokie Mazowieckie, gdzie ostrzelał stację ze 
znajdującymi się tam sowieckimi kolejarzami, uszkodzono także jeden wagon. Po 
tym wydarzeniu udali się oni w kierunku miejscowości Czyżew. Dwa dni wcześniej 
inna grupa podziemia licząca 15 osób, podjechała samochodem do posterunku MO 
w Poświętnem, wdarła się do niego i zabrała automat oraz dwa mundury.14 Znalazło 
to odbicie także w kolejnym sprawozdaniu starosty wysokomazowieckiego, który 
informował o rozbrojeniu w tym miesiącu pięciu posterunków MO i zdemolowaniu 
czterech urzędów gminnych.15 Wydarzenia te najlepiej chyba oddają siłę i poparcie, 
jakim cieszyła się nowa władza na tym terenie. 

Sytuacja ulegała jednak stopniowej zmianie, według danych z 27 maja 1945 r. 
PUBP dysponował już łącznie 65 agentami i 15 tajnymi informatorami. Wśród 
zatrzymanych w tym okresie przez funkcjonariuszy urzędu znalazł się m.in. Tadeusz 
Jóźwiak, działający w AK i zajmujący się kolportażem antykomunistycznych ulotek, 
według UB brał też udział w akcjach zbrojnych. W wyniku śledztwa ustalono, że 
razem z nim w organizacji tej działali Wincenty Krajewski, Stefan Wojno i Józef 
Dąbrowski, wszyscy zamieszkali w Dąbrowie Wielkiej. Do grona tego zaliczono 
także mieszkańców wsi Święck Wielki Jana i Władysława Brzozowskich oraz 
Stanisława Kossakowskiego. W ręce UB dostał się też wówczas zamieszkały  
w Wysokiem Mazowieckiem Żyd (!) Srula Gąsiar, u którego znaleziono 10 gra-
natów i zapalniki. Podczas przesłuchania wyjaśnił, że posiadał je jeszcze od czasu 
wycofania się wojsk sowieckich w 1941 r. dla obrony przed podziemiem. Przyznał 
się ponadto, że miał jeszcze siedem granatów ukrytych w pobliżu wsi Średnica.16 

W celu zmiany nastawienia lokalnych środowisk do nowej władzy na teren 
poszczególnych powiatów wysyłano specjalne brygady propagandowe.17 Działały 
__________ 

 

13 AIPN Bi, 045/525, Meldunki KW MO do szefa WUBP w Białymstoku za lata 1944-1952, k. 22. 
14 Raport sytuacyjny (WUBP?) z kwietnia 1945 r., [w:] Białostocczyzna 1944 – 1945 w dokumentach 

podziemia i oficjalnych władz, opr. J. Kułak, Warszawa 1998, s. 200-201. 
15 L. Kocoń, op. cit., s. 197. 
16 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 V 

1945 r. do 27 V 1945 r., k. 76-78. 
17 Protokół posiedzenia Wojewódzkiego Komitetu Politycznego do Walki z Bandytyzmem z 23 

czerwca 1945 r., [w:] Białostocczyzna 1944 – 1945 w ..., s. 211. 
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one w tym czasie m.in. w pow. łomżyńskim (10 propagandzistów, na miejscu 
zorganizowano jeszcze 2 brygady po 10 osób), w pow. Wysokie Mazowieckie (do 
16 czerwca wysłano dwie brygady, liczące łącznie 17 osób ale brak w powiecie 
wojska polskiego uniemożliwia pracę), w pow. szczuczyńskim (13 propagandzis-
tów) i w pow. augustowskim (kolejnych 12, w tym dziewięciu przysłanych z Su-
wałk). Łącznie wysłano z Białegostoku w teren 72 agitatorów, a wiecami objęto  
9 700 osób, w tym w pow. wysoko mazowieckim – 2 500, w Łomży – 15 000,  
w pow. szczuczyńskim 1 900. Pracę tę najlepiej chyba podsumował szef PUBP  
w Wyso-kiem Mazowieckiem. W swoim piśmie z 27 czerwca 1945 r. opisując 
działalność grupy operacyjno-propagandowej stwierdził, że jej członkowie z wyłą-
czeniem kierownika zdezerterowali.18 Oprócz tego w czasie swego pobytu zorga-
nizowali jedynie dwa wiece, nie wykazywali własnej inicjatywy i okazali się marny-
mi mówcami. Jedynym ich zajęciem było picie wódki za pieniądze przeznaczone na 
propagandę i chociaż słuchali jego uwag, to w rzeczywistości nie informowali go  
o prowadzonej działalności. 

Od początku „wyzwolenia” poważny problem stanowiło też zachowanie się 
żołnierzy sowieckich, co nie było tajemnicą dla funkcjonariuszy UB. Przykładowo 
28 czerwca 1945 r. otoczyli oni wieś Jabłoń Kościelna, w której przeprowadzili 
sprawdzanie dokumentów. Przebiegało to m.in. w ten sposób, że po spędzeniu 
ludności wszystkie osoby były pojedynczo przesłuchiwane na miejscowej plebanii, 
gdzie je bito. Ostatecznie zatrzymano dwie z nich, w tym Stanisława Roszkow-
skiego, od którego zażądano wskazania osób należących do „bandy”. Gdy nie wyko-
nał tego polecenia, został uderzony kilkakrotnie w twarz kolbą rewolweru, a następ-
nie był duszony i próbowano go powiesić na kablu telefonicznym. Poszukując 
ochrony i sprawiedliwości, zgłosił on się m.in. do PUBP, tutaj jednak wartownik po 
zapoznaniu się ze sprawą nie wpuścił go na teren budynku.19 

Podsumowując dotychczasową działalność UB na terenie pow. Wysokie 
Mazowieckie trzeba zaznaczyć, że tylko od 20 października 1944 r. do 17 lipca 
1945 r. funkcjonariusze aparatu bezpieczeństwa aresztowali 286 członków AKO, 35 
NSZ, 10 osób należących do innych organizacji, 103 członków AK określonych jako 
„terroryści”, ośmiu szpiegów (nie do końca wiadomo dla kogo mieliby oni 
pracować), 11 zdrajców (bardzo szerokie określenie, pozwalające na dowolną 
interpretację postępowania poszczególnych osób), 21 gestapowców, 12 volks-
deutschów, ośmiu żandarmów niemieckich, 19 obszarników (czyli najnormalniej 
włościan posiadających przed wojną duże majątki ziemskie), 41 dezerterów (nie 

__________ 

 

18 Pismo szefa PUBP w Wysokiem Mazowieckiem o pracy miejscowej grupy operacyjno-
propagandowej, 27 VI 1945 r., [w:] Białostocczyzna 1944 – 1945 w ..., s. 228. 

19 Protokół przesłuchania Stanisława Roszkowskiego w sprawie aresztowań i metod stosowanych  
w trakcie przesłuchań przez funkcjonariuszy NKWD we wsi Jabłoń Kościelna pow. Wysokie 
Mazowieckie, 2 VII 1945 r., [w:] Białostocczyzna 1944 – 1945 w ..., s. 249-250. 



Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego…                                         159 
____________________________________________________________________________________________________________ 

stawiali się do wojska), z tego grona zwolniono jedynie 108 zatrzymanych (!).20 
Natomiast zajmująca się walką z podziemiem antykomunistycznym Sekcja Walki  
z Bandytyzmem PUBP w Wysokiem Mazowieckiem do 27 lipca 1945 r. zwerbo-
wała 19 agentów i pięciu tajnych informatorów, przekazujących wiadomości o prze-
mieszczaniu się oddziałów oraz członków AKO i NSZ.21 Od chwili jej powstania 
funkcjonariusze zatrzymali też 103 osoby, które zakwalifikowano jako należące do 
AK.  

Ponadto w tym okresie PUBP w Łomży oraz PUBP Wysokie Mazowieckie 
próbowały wspólnymi siłami zlikwidować sztab AK, który powinien znajdować się 
we wsi Rosochate i Króle.22 Przeprowadzona operacja nie dała jednak rezultatu. 
Podziemie odnosiło też inne sukcesy, do których zaliczyć należy zatrzymanie 
informatora „Papierosa” (Wacław Milecki). 17 lipca 1945 r. odbyło się jego prze-
słuchanie, które przeprowadził kpt. Ferdynand Tokarzewski „Kruk”. Zatrzymany 
zeznał, że po aresztowaniu na początku grudnia 1944 r. zgodził się na współpracę  
z NKWD doprowadzając do wydania Wacława Kuleszy z Wykna Starego, brał też 
udział w obławach w Kuleszach Kościelnych, Dąbrówce Kościelnej i Hodyszewie 
pow. Wysokie Mazowieckie. Uczestniczył także w aresztowaniach we wsi Tybory 
Olszewo. W trakcie przesłuchania podał też nazwiska 18 innych konfidentów 
współpracujących z władzami komunistycznymi.23 15 lipca 1945 r. obwód zambro-
wski AKO poniósł dotkliwe straty, związane z aresztowaniem we wsi Zaręby 
Krztęki szefa obwodu „Kruka”.24 Wraz z nim przez wojska sowieckie oraz KBW 
zostali zatrzymani Tadeusz Zaręba „Żbik” (szef ochrony sztabu), Anna Brokowska 
„Cyganka” (szef kancelarii obwodu), Halina Zawistowska oraz 25 mieszkańców tej 
wsi. „Kruka” zastąpił na stanowisku jego dotychczasowy zastępca kpt. Władysław 
Podsiad „Brzoza”. 

W materiałach z tego okresu znalazła się także charakterystyka działalności 
komendanta obwodu zambrowskiego AK-AKO Ferdynanda Tokarzewskiego 
„Kruka”, który według UB wydał wyroki śmierci na osiem osób współpracujących  
z UB.25 W trakcie przesłuchania jakiemu został poddany po schwytaniu, uzyskano 
od niego m.in. informację o Stanisławie Wiśniewolskim „Staśku” ze wsi Poświętne 
__________ 

 

20 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 VII 
1945 r. do 27 VII 1945 r., k. 107-109. 

21 AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie o stanie pracy agenturalno-operacyjnej Sekcji Walki  
z Bandytyzmem PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 VII 1945 r. do 27 VII 1945 r., k. 9-10. 

22 AIPN Bi, 045/1523, Pismo PUBP w Łomży do kierownika WUBP w Białymstoku kpt. Kotona,  
k. 105. 

23 Protokół przesłuchania „Papierosa” z 17 maja 1945 r., [w:] Białostocczyzna 1944 – 1945 w ...,  
s. 141. ; J. Kułak, Z historii Zambrowskiego Obwodu Armii Krajowej Obywatelskiej (AKO), [w:] Zeszyt 
Naukowy Muzeum Wojska, Nr 8, Białystok 1994, s. 82.  

24 J. Kułak, Z historii Zambrowskiego Obwodu ..., s. 85.; K. Sychowicz, Zambrów na przestrzeni 
wieków, Zambrów 2006, s. 108. 

25 AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie o stanie pracy agenturalno-operacyjnej Sekcji Walki  
z Bandytyzmem PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 VII 1945 r. do 27 VII 1945 r., k. 11. 
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(obsługiwał radiostację, która została zlikwidowana 21 lipca). W ocenie sytuacji 
politycznej i gospodarczej istniejącej na terenie powiatu w tym okresie wspomniano 
o stopniowo nawiązującej się wymianie towarowej pomiędzy miastem i wsią oraz  
o działalności podziemia w rejonie gm. Klukowo, gdzie rozbrojony został porucznik 
WP. Druga taka grupa działała w rejonie gm. Sokoły i dowodzona była przez 
dezertera z PUBP Wysokie Mazowieckie Kazimierza Bałkasa. Wspomniano tutaj 
także ponownie o negatywnym stosunku ludności do żołnierzy sowieckich, 
spowodowanym dokonywanymi przez nich rabunkami.  

Osiągnięcia UB w tym okresie nie były zbyt spektakularne (z wyjątkiem 
aresztowania Ferdynanda Tokarzewskiego), jeżeli weźmie się pod uwagę nasycenie 
terenu oddziałami podziemia, które czuło się tutaj dosyć pewnie. W następnej 
dekadzie oprócz typowych napadów rabunkowych dokonanych przez złodziei i So-
wietów miał też miejsce kolejny atak na posterunek MO, tym razem w Tykocinie  
(2-3 sierpnia), który zakończył się niepowodzeniem.26 Podobna sytuacja wydarzyła 
się kilka dni wcześniej w Sokołach. Do terenów, gdzie widoczne było działanie 
podziemia zaliczono tym razem gm. Łapy, a co ciekawe o udzielanie mu pomocy 
oskarżono miejscowych milicjantów. Działająca tam agentura przytoczyła także 
wypowiedzi mieszkańców, którzy podczas przemarszu grup partyzanckich 
stwierdzali, że „idą nasi”, co oddawało ich prawdziwe przekonania i zapatrywania 
polityczne. Odpowiedzią na taką sytuację były m.in. działania przeprowadzone 25 
lipca przez dwie grupy operacyjne PUBP w rejonie Czyżewa i Szepietowa, w celu 
schwytania łączników ppłk Władysława Liniarskiego „Mścisława”.27 W pierwszej  
z tych miejscowości zatrzymany został Czesław Szejk „Wilk”, który podczas 
śledztwa wskazał 32 osoby należące do AKO i NZW. W oparciu o te materiały 
zatrzymano kolejnych pięć osób, w tym prowiantowego w drugiej z organizacji 
Henryka Do-mańskiego „Dąbala”.  

Według sprawozdania PUBP do 17 sierpnia 1945 r. ludność powiatu pozytyw-
nie odnosiła się do Rządu Jedności Narodowej, a wpływ na to miało zwalnianie 
szeregowych członków AK z więzienia.28 Zmieniał się też stopniowo nastrój wobec 
MO, wyjątek tutaj stanowiły Łapy, gdzie jak zaznaczono sytuacja pozostawiała dużo 
do życzenia. Ciekawa była informacja, że szwankująca aprowizacja, z powodu której 
przez dwa i pół miesiąca nie było chleba, została naprawiona w wyniku interwencji 
kierownika PUBP. Dalej też kontynuowano aresztowania (mające mniejszą skalę  
w lipcu), i tak 21 sierpnia w nocy NKWD, któremu towarzyszył funkcjonariusz UB 

__________ 

 

26 AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie o stanie pracy agenturalno-operacyjnej Sekcji Walki z Ban-
dytyzmem PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 27 VII 1945 r. do 7 VIII 1945 r., k. 12-17. 

27 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 27 VII 
1945 r. do 7 VIII 1945 r., k. 116. 

28 AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie o stanie pracy po linii Wydziału Walki z Bandytyzmem PUBP 
w Wysokiem Mazowieckiem od 7 VIII 1945 r. do 17 VIII 1945 r., k. 23. 
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Stefan Wróbel otoczyło wsie Rożki Leśne, Rożki Sęczki i Somachy.29 Przepro-
wadzili w nich sprawdzanie dokumentów i rewizje, podczas których zatrzymali m.in. 
Wojciecha i Zbigniewa Brzózków oraz Zygmunta Krasowskiego i jego najmłodszą 
siostrę, która w fartuchu wynosiła granaty. Zdaniem funkcjonariuszy aparatu 
bezpieczeństwa w sierpniu poważnym problemem na terenie powiatu, oprócz rekwi-
zycji dokonywanych zarówno przez podziemie, jak i władze komunistyczne była na-
dal działalność żołnierzy sowieckich. Według informacji przekazanej do UB przez 
agenta ps. „Wilk”, w dzień targowy gospodarze w prowadzonych rozmowach 
opowiadali o rabunkach dokonywanych przez nich.30 Jeden z mieszkańców, ogo-
łocony z całego dobytku znajdującego się w mieszkaniu, zrozpaczony zagroził po-
wiadomieniem milicji o dokonanym rabunku. W odpowiedzi „wyzwoliciele” 
stwierdzili, że się jej nie boją i zagrozili, iż go zabiją. 

Znalazło to potwierdzenie także w rozmowie przeprowadzonej 6 września 1945 
r. przez funkcjonariuszy UB z majstrem kowalskim we wsi Święck Wielki.31 
Powiedział on m.in., że gospodarze przychodzący do niego w celu naprawy maszyn  
i narzędzi rolniczych narzekali na żołnierzy sowieckich, którzy niszczyli im dużo 
dobytku. Ponadto wypowiadali się, że gdyby ich nie było to i praca posuwałaby się 
znacznie szybciej. Chwalił on też sołtysa z tej wsi Jana Brzozowskiego, jako 
człowieka rozumnego, równo wyznaczającego kontyngenty wszystkim gospoda-
rzom. O wiele bardziej entuzjastyczny był agent „Nabój”, według którego w gm. 
Wysokie Mazowieckie wszyscy (!) mieszkańcy wyrażali chęć współpracy z Tym-
czasowym Rządem Jedności Narodowej. Pewnym zgrzytem było wspomnienie  
o niezadowoleniu chłopów z kontyngentów, za których zdanie w rzeczywistości nic 
nie otrzymywali. Do ciekawszych spraw w tym okresie kierownik Sekcji II PUBP 
zaliczył donos złożony przez Józefa Grabowskiego na Władysława Koca, sołtysa wsi 
Kostry Śmiejki. W wyniku przeprowadzonej operacji znaleziono u niego broń  
i amunicję. 

Do akcji mającej na celu poprawienie wizerunku nowej władzy, w tym także 
aparatu bezpieczeństwa, wciągnięto także funkcjonariuszy MO. I tak do kampanii tej 
zaliczono m.in. rozegranie przez posterunek MO w Wysokiem Mazowieckiem 
trzech meczy w piłkę nożną w sierpniu i wrześniu tego roku. W jednym z nich 
przeciwnikiem byli żołnierze sowieccy, a w dwu drużyna kolejowego klubu 
sportowego z Łap. Miały miejsce także wiece organizowane przy współudziale 
starosty powiatowego i sekretarza powiatowego PPR.32  
__________ 

 

29 Meldunek sytuacyjny AKO z pow. Wysokie Mazowieckie za czas od 1 VIII 1945 r. do 31 VIII 
1945 r., [w:] J. Zieleniewski, Raporty wywiadu …, s. 94. 

30 AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie o stanie pracy agenturalno-operacyjnej Sekcji Walki  
z Bandytyzmem PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 VIII 1945 r. do 27 VIII 1945 r., k. 30. 

31 AIPN BI, 045/1770, Sprawozdanie o stanie pracy agenturalno-operacyjnej Sekcji II PUBP  
w Wysokiem Mazowieckiem od 27 VIII 1945 r. do 7 IX 1945 r., k. 29-30. 

32 AIPN Bi, 047/258, Sprawozdanie zastępcy KP MO z kampanii propagandowej przeprowadzonej 
w pow. wysoko mazowieckim w dniach 13 VIII 1945 r. – 30 IX 1945 r., k. 8. 
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Podstawową formą opanowywania terenu pozostał jednak terror i akcje pacyfi-
kacyjne. Kolejna z nich została przeprowadzona 29 września 1945 r. na podstawie 
materiałów uzyskanych podczas śledztwa od Józefa Dąbrowskiego ps. „Jaskółka”  
z Dąbrowy Wielkiej. Objęła ona rejon wsi Zawisty i miała na celu aresztowanie 
Franciszka Gołębiowskiego. Następnego dnia w oparciu o te same materiały funk-
cjonariusze UB przeprowadzili podobną operację w Czyżewie, tym razem w celu 
schwytania członka NSZ Władysława Osińskiego ps. „Wierny”. Natomiast 4 paź-
dziernika ich celem stał się Stanisław Kuśmierz z Dąbrowy Wielkiej, który jak się 
okazało należał do AK i używał pseudonimu „Miarka”. Dokonując w tym samym 
sprawozdaniu oceny sytuacji politycznej stwierdzano, że przedstawiała się ona „nie 
bardzo”. Wyjaśniając to dosyć enigmatyczne określenie wskazywano na dużą dzia-
łalność grup (w dokumencie tradycyjnie już podawano „band”) NSZ i AK, których 
członkowie nie dowierzali głoszonej przez komunistów propagandzie i nie zgłaszali 
się do Komisji Likwidacyjnej. Pojawiła się też tutaj informacja o prowokacji, kiedy 
to ubrana po cywilnemu grupa UB podczas operacji we wsi Wojny Piecki zaszła na 
plebanię i podała się za AK-owców. Zostali oni przyjęci przez miejscowych księży  
i poczęstowani kolacją, podczas której proboszcz przekonywał ich aby nie wierzyli 
oficjalnym hasłom i nie ujawniali się, gdyż mogą zostać aresztowani (!).33 

Następną operację funkcjonariusze PUBP w Wysokiem Mazowieckiem 
przeprowadzili w dniach 18-19 października 1945 r. na terenie gm. Tykocin we wsi 
Leśniki. Według materiałów wydobytych w czasie śledztwa od jednego z areszto-
wanych przebywał tam należący do NSZ Tadeusz Morus. Informacje te okazały się 
prawdziwe, a podczas zatrzymania znaleziono u niego broń i amunicję, ponadto  
w trakcie przesłuchania przyznał się do działalności w podziemiu. W akcji tej udział 
brało też MO i WP. W pewnym momencie, z powodu zmęczenia, wojsko odmówiło 
udania się w dalsza drogę i pozostało w okolicach Jeżewa. Ośmioosobowa grupa,  
w której byli funkcjonariusze UB pomaszerowała jednak dalej w kierunku wsi Ku-
rowo, pozorując oddział podziemia. Na kolonii w tej miejscowości zatrzymano 
Zdzisława i Stanisława Polkowskich, których wcześniej namawiano do przyłączenia 
się do „oddziału”. Po powrocie do Wysokiego Mazowieckiego zostali oni poddani 
śledztwu, w trakcie którego przyznali się do przynależności do NSZ oraz posiadania 
broni. Pierwszy z nich wskazał też trzy inne osoby należące do tej organizacji.  
W tym samym czasie druga grupa działająca na terenie gm. Tykocin przeprowadziła 
operację we wsi Sierki, gdzie zatrzymała Adama Kalinowskiego, u którego w miesz-
kaniu zbierali się członkowie podziemia.34 W ręce UB wpadli też w tym okresie 
Fabian Rogowski ze wsi Leśniki (należał do NSZ, krytykował władze komu-
nistyczne) oraz Stefan Kulesza ze wsi Wróble (obserwował osoby odwiedzające 
__________ 

 

33 AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie o stanie pracy po linii Wydziału Walki z Bandytyzmem PUBP 
w Wysokiem Mazowieckiem od 27 IX 1945 r. do 7 X 1945 r., k. 51. 

34 AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie Wydziału Walki z Bandytyzmem PUBP w Wysokiem 
Mazowieckiem od 17 X 1945 r. do 27 X 1945 r., k. 60-61. 
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sołtysa, a informacje o tym przekazywał nieznanej mu osobie).35 Kolejnym aresz-
towanym przez funkcjonariuszy aparatu bezpieczeństwa był Władysław Dąbek ze 
wsi Kapice Stare gm. Kobylin (przyznał się, że brał udział w ataku na posterunek 
MO w Zawadach i uczestniczył w rozstrzelaniu dwu sowieckich żołnierzy).36 Za-
trzymano go na podstawie danych uzyskanych podczas śledztwa od Tadeusza Brzo-
zowskiego. Natomiast w oparciu o zeznania Zdzisława Polkowskiego zatrzymana 
została Wacława Brzozowska ze wsi Brzozowo Chrzczonki, która przyznała się do 
karmienia oraz opatrywania rannych członków podziemia. Los jej podzielił podej-
rzewany o udział w rozbiciu posterunku MO w Pogorzałkach Franciszek Pogorzelski. 

Represjom nie było końca, 7 listopada w oparciu o doniesienia agenta „Euge-
nia” przeprowadzono operację we wsi Wróble, podczas której aresztowano Karola 
Wróblewskiego, podejrzanego o udział w zabiciu Józefa Koboski. Brało w niej 
udział pięciu funkcjonariuszy PUBP pod dowództwem referenta Teofila Piegzy. 
Dwa dni później w ręce pracowników aparatu bezpieczeństwa trafił sołtys wsi Żochy 
Stare gm. Piekuty Wacław Żochowski. Ponadto po ataku na posterunek MO w So-
kołach, w dniach 11-13 listopada przeprowadzona została operacja na terenie tej 
gminy, w której uczestniczyło 100 żołnierzy i czterech pracowników aparatu bez-
pieczeństwa. Podczas niej UB zatrzymało Józefa Mystkowskiego „Lisa” (pracował 
na dworcu kolejowym w Sokołach, przyznał się do działalności w podziemiu i wska-
zał mieszkania konspiracyjne organizacji), a następnie Eugeniusza Szyszko „Niedź-
wiedzia”, Tadeusza Perkowskiego „Tygrysa” należącego do AK oraz szereg innych 
osób. Trzy dni po zakończeniu tych działań, na podstawie informacji uzyskanych od 
Edwarda Mankina zatrzymano jako podejrzanych o przynależność do NSZ we 
wsiach Wnory Wiechy i Wojny Piecki Henryka Czajkowskiego, Andrzeja Kruszew-
skiego i Piotra Wnorowskiego. W sprawozdaniu tym wspomniano też o rabunkach 
dokonywanych przez podziemie na gospodarzach, w tym wypadku wyjaśniono 
jednak, że dotykały one przede wszystkim osoby „o zapatrywaniach demokratycz-
nych”, czyli popierające władze komunistyczne. O panującej wówczas wśród pra-
cowników aparatu bezpieczeństwa paranoi najlepiej świadczy zawarta także w tym 
materiale informacja o liczebności oddziałów konspiracyjnych. Według niej jeden 
tylko oddział „Orlicza” liczył około 1000 osób (!), z czego 70 poruszało się rowe-
rami, a tabory liczyły 30 wozów. Jako jedno z ostatnich miejsc jego stacjonowania 
wskazano wieś Kruszewo w gm. Czyżew.37 

__________ 

 

35 AIPN Bi, 045/1770, Sprawozdanie o stanie pracy agenturalno-operacyjnej Sekcji II PUBP  
w Wysokiem Mazowieckiem od 17 X 1945 r. do 27 X 1945 r., k. 51. 

36 AIPN Bi, 045/1770, Sprawozdanie o stanie pracy agenturalno-operacyjnej Sekcji II PUBP  
w Wysokiem Mazowieckiem od 27 X 1945 r. do 7 XI 1945 r., k. 54. 

37 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 7 XI 
1945 r. do 17 XI 1945 r., k. 208-211.; AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie o stanie pracy Wydziału Walki 
z Bandytyzmem PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 7 XI 1945 r. do 17 XI 1945 r., k. 71-73. 
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Działająca na tym terenie agentura donosiła do PUBP w Wysokiem Mazo-
wieckiem o rosnącym wśród chłopów poparciu dla nowej władzy.38 I tak według 
Mieczysława Polakiewicza z Krzyżewa ludność wiejska obawiała się jedynie akcji 
podziemia i oczekiwała pomocy od rządu komunistycznego. Zaznaczył przy tym, że 
ze względu na słabe zbiory gospodarze pragnęli aby ciążące na nich świadczenia zo-
stały urealnione. Na zainteresowanie zapowiadanymi wyborami oraz ksztaltowaniem 
sie granic Polski, jak i innych państw wskazywał natomiast sołtys wsi Jamiołki 
Piotrowięta. Ogólnie jednak funkcjonariusze wyrazili zaniepokojenie słabą ściągal-
nością kontyngentu, który w gm. Klukowo został zebrany w 25%, gm. Sokoły  
w 10 %, a w gm. Poświętne, Czyżew, Piekuty i Kobylin do tego momentu w ogóle 
nie był zdawany.W celu poprawy wyników sugerowano udzielenie pomocy przez 
wojsko oraz ponowne obsadzenie posterunku MO w Sokołach. 

20 listopada 1945 r. w wyniku doniesień agentury dokonano aresztowań wśród 
mieszkańców wsi Święck Wielki, Dąbrowa Wielka, Dąbrowa Łazy. Przez funkcjo-
nariuszy UB zatrzymany został wówczas m.in. Władysław Kuśmierz „Miarka” na-
leżący do AK. Co ciekawe, był on już wcześniej aresztowany i zwerbowany do 
współpracy z UB, nie stawiał się jednak na ustalane miejsca spotkań (na tej pod-
stawie można wnioskować, że zgodził się donosić pod przymusem i nie miał zamia-
ru tego robić). Kolejnym zatrzymanym był Władysław Piekutowski, którego wzięto 
jako zakładnika za brata, który ukrywał się i należał do NSZ. W operacji tej udział 
brali m.in. Samuel (Goldberg?) i Jakub Mieczysław. Dwa dni później w oparciu  
o zeznania zatrzymanego Zdzisława Polkowskiego przeprowadzono akcję we wsi 
Gołębie gm. Poświętne, mającą na celu zatrzymanie Józefa Gołębiowskiego „Żbi-
ka”. Na szczęście dla niego wyjechał on na jarmark do Białegostoku. Za jedno z naj-
ważniejszych wydarzeń mających miejsce w tym okresie uznano ostrzelanie 23 lis-
topada w rejonie wsi Franki Dąbrowa samochodu wojskowego, w wyniku czego 
zginęli delegat PPR do sprawy świadczeń rzeczowych por. Zygmunt Kościński, 
komendant posterunku MO w Wysokiem Mazowieckiem sierż. Józef Załęski oraz 
referent starostwa powiatowego Antoni Dąbrowski. Natomiast 24 listopada w ręce 
funkcjonariuszy UB dostali się należący do NSZ Czesław Faszczewski, Józef Sa-
niewski, Piotr i Józef Wnorowscy, Alojzy Stypułkowski oraz Zygmunt Leśniewski. 
Byli oni mieszkańcami wsi Wnory Wiechy, a aresztowano ich na podstawie zeznań 
zatrzymanego wcześniej Henryka Czajkowskiego „Zająca”. Według stanu na 27 lis-
topada od początku powstania PUBP przez jego funkcjonariuszy zostało aresz-
towanych 529 członków AKO, 136 NSZ, ponad 120 „terrorystów” z AK, 182 osoby 
należące do innych organizacji, ośmiu szpiegów, 11 zdrajców (?), 21 gestapowców, 
12 volksdeutchów, ośmiu żandarmów niemieckich i 41 dezerterów nie stawiających 
__________ 

 

38 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 7 XI 
1945 r. do 17 XI 1945 r., k. 213-215. 
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się do wojska. Z aresztu UB zwolniono w tym okresie tylko 197 ludzi, większość  
z pozostałych została przekazana do WUBP w Białymstoku.39 

Mimo upływu już znacznej ilości czasu nie najlepiej przedstawiała się w dal-
szym ciągu współpraca Milicji Obywatelskiej z PUBP w Wysokiem Mazowiec-
kiem.40 Według doniesienia otrzymanego przez kierownika Sekcji II od źródła 
„Łapiński” wśród funkcjonariuszy pierwszej z wspomnianych formacji nadal można 
było usłyszeć drwiny i zniewagi kierowane pod adresem Rządu Jedności Narodowej. 
Pojawiło się też tutaj stwierdzenie, że tak wrogie stanowisko milicjantów do pra-
cowników aparatu bezpieczeństwa „...jeszcze nigdy nie zdarzało się w naszym po-
wiecie”. Oceniając ich zaangażowanie informator stwierdził, że pracowali oni prak-
tycznie pod przymusem lub po to aby wyzyskiwać okoliczną ludność. 

Natomiast w związku z zabiciem w pow. Wysokie Mazowieckie pięciu 
funkcjonariuszy UB wojewoda białostocki nakazał odbycie uroczystych akademii,  
w których uczestnicy byli zmuszani do jednogłośnego uchwalania rezolucji, żą-
dających podjęcia radykalnych środków przeciwko osobom odpowiedzialnym za 
zabicie działaczy politycznych.41 Rezolucje te przesłano następnie premierowi. 29 
listopada 1945 r. odbył się w Białymstoku pogrzeb zlikwidowanych przez podziemie 
Kościńskiego i por. Stanisława Kani42. W jego trakcie przemawiał m.in. przed-
stawiciel PPR, który stwierdził, że „Niech przepada zgniły powiat Wysokie Mazo-
wieckie! Niech krew faszystowska płynie rzekami i rynsztokami! Za łzy matek i żon 
naszych bojowników, niech płaczą tysiące znienawidzonych kobiet faszystowskich! 
Za śmierć naszych najlepszych synów, niech płoną wsie i lasy, niech giną tysiące 
winnych ...” Wypowiedź ta odnotowana przez członków Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość (WiN) nie wymaga chyba komentarza i oddaje rzeczywiste nastawienie 
władz komunistycznych do podziemia. Potwierdziły to zresztą kolejne wydarzenia 
mające miejsce w następnym miesiącu. I tak 5 grudnia 1945 r. UB aresztowało we 
wsi Średnica członka AK Kazimierza Jankowskiego43, który katowany podał 

__________ 

 

39 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 XI 
1945 r. do 27 XI 1945 r., k. 219-223.; AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie Wydziału Walki  
z Bandytyzmem PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 XI 1945 r. do 27 XI 1945 r., k. 75. 

40 AIPN Bi, 045/1772, Doniesienie źródła „Łapiński” do kierownika Sekcji II PUBP w Wysokiem 
Mazowieckiem, 28 XI 1945 r., k. 234. 

41 AIPN Bi, 045/6, Raport sytuacyjny WiN za grudzień 1945 r., z. 016. 
42 Zabity w nocy z 24 na 25 listopada 1945 r. na stacji kolejowej Szepietowo przez grupę Kazimierza 

Kamieńskiego „Huzara” (T. Walichnowski, U źródeł walk z podziemiem reakcyjnym w Polsce, 
Warszawa 1987, s. 147.). 

43 Jankowski Kazimierz przyznał się do udziału w zabójstwie komendanta powiatowego MO 
Stanisława Kani – choć o tym nic nie wiedział. Drugi aresztowany podpisał protokół w którym napisano, 
że podczas wojny należał do NSZ i brał udział w zabiciu aktywisty komunistycznego. Zanim to nastąpiło 
najpierw głodzili go trzy dni a potem bili. Trzeciemu, gdy nie chciał podpisać przyznania się do 
absurdalnych zarzutów Władysław Pogorzelski „Podszewka” [przedwojenny złodziej i bandyta], który 
go przesłuchiwał powiedział „Podpiszesz, podpiszesz. Tu nie takie doktory byli jak ty i podpisali”. 
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przesłuchującym go nazwiska swoich kolegów.44 W związku z tym cztery dni póź-
niej miały miejsce aresztowania w Dąbrówce Kościelnej, Pułaziu, Piekutach, 
Średnicach, Stawiejkach, Szymborach, gdzie łącznie zatrzymano 11 osób, a część 
wcześniej ostrzeżona uciekła. Podziemie nie pozostawało jednak bezczynne, przy-
kładowo na przełomie listopada i grudnia oddziały NZW m.in. rozbroiły posterunki 
MO w Kobylinie i Tykocinie, a także zlikwidowały w Sokołach dwóch funk-
cjonariuszy UB z Wysokiego Mazowieckiego.45 

Mimo bezprzykładnego terroru, żołnierze Polski Podziemnej mogli liczyć na 
pomoc mieszkańców, którzy żywili ich i ostrzegali przez oddziałami rządowymi. 
Najlepszym tego przykładem była wieś Targonie Wielkie koło Tykocina, w pow. 
Wysokie Mazowieckie, gdzie sztab Komendy Okręgu urzędował oficjalnie od 
września 1945 r. do stycznia 1946 r.46 W biały dzień, do wsi przyjeżdżali łącznicy, 
którzy przywozili meldunki i zabierali w teren rozkazy. Przybywały tu także patrole 
PAS-u z sąsiednich powiatów, a przed kwaterami oficerów sztabu stały warty w peł-
nym uzbrojeniu i umundurowaniu. Panował w niej swobodny ruch. W sytuacji, gdy 
wiadomo było powszechnie, że NKWD i UB usilnie szukają dowództwa NZW nikt 
z mieszkańców nie doniósł władzom bezpieczeństwa. Żołnierze podziemia czuli się 
jak u siebie w domu, całkowicie bezpieczni. Do takich wsi można zaliczyć także 
leżącą około 20 km na południe od Targoń wieś Jamiołki Piotrowięta. Tam również 
w tym samym okresie kwaterowali oficerowie sztabu okręgu wraz z żołnierzami 
ochrony. Przez ponad cztery miesiące, nikt nie doniósł o tym władzom bezpie-
czeństwa, chociaż gdyby chciał, nie miałby z tym najmniejszych kłopotów.  

Nie zawsze jednak sytuacja układała sie tak dobrze, przykładowo 6 grudnia 
grupa operacyjna składająca się ze 120 żołnierzy WP oraz ośmiu funkcjonariuszy 
PUBP w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadziła operację w rejonie gm. Ko-
bylin, Makowe, Garbowo, Cieszymy. Uczestniczyli w niej ppor. Kalinowski, ppor. 
Łaniewski i chor. Edward Sagański. Wymierzona była ona przeciwko członkom 
NSZ biorącym wcześniej udział w rozbrojeniu posterunku MO w Kobylinie  
i ostrzelaniu samochodu wojskowego. Osoby te nie zostały na szczęście dla nich 
zatrzymane, gdyż w obawie przed represjami ukrywały się. Natomiast w oparciu  
o informacje wydobyte od Władysława Maliszewskiego aresztowano współpra-
cujących z tą organizacją Jana Poświatę, Jana Brejnaka, Zygmunta Majkowskiego, 
Antoniego Maliszewskiego, Bronisława Dziejmana, Mieczysława Wondołowskiego 
i Stanisława Maliszewskiego. Ta sama grupa operacyjna następnego dnia zatrzymała 
na terenie gm. Sokoły należących do WiN Czesława Faszczewskiego (Ruś Nowa), 

                                                                                                                       
Informacje o tym przekazali podziemiu więźniowie, którzy zbiegli z aresztu PUBP w Wysokiem 
Mazowieckiem 17 XII 1945 r. (AIPN Bi, 045/6, Raport sytuacyjny WiN za grudzień 1945 r., z. 024.). 

44 AIPN Bi, 045/6, Raport sytuacyjny WiN za grudzień 1945 r., z. 020. 
45 Ibidem, z. 022. 
46 Materiały Jerzego Kułocka 
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Czesława Drągowskiego i Stanisława Perkowskiego (Perki Franki). Można powie-
dzieć, że w okresie tym praktycznie nie było dnia, w którym aparat bezpieczeństwa 
nie przeprowadzałby działań wymierzonych w podziemie antykomunistyczne. Oto 
bowiem także 9 grudnia PUBP w Wysokiem Mazowieckiem wyruszyło w teren, 
tym razem po to aby aresztować osoby podejrzane o współpracę z oddziałem Ka-
zimierza Kamieńskiego „Huzara”. Bazując na materiałach uzyskanych w trakcie 
śledztwa od Kazimierza Jankowskiego „Burłaka” dokonano przeszukań we wsiach 
Średnica Pawłowięta, Średnica Maćkowięta i Średnica Jakubowięta. W ręce bezpieki 
wpadli wówczas Józef Brzozowski, Stanisław Kaczyński, Franciszek i Władysław 
Pruszyńscy. Części osób, które również miały zostać zatrzymane nie zastano w do-
mu. W działaniach tych uczestniczyło 90 żołnierzy WP oraz ośmiu funkcjonariuszy 
UB, wśród których byli m.in. Łaniewski, Sagański i Piegza. Trzy dni później podob-
ny los spotkał zamieszkałych na terenie gm. Kluko-wo Franciszka Dąbrowskiego, 
Józefa i Franciszka Zalewskich oraz Józefa Grodz-kiego (Dąbrowa Zabłotne), u któ-
rego ukrywał się Mustafa Aleksandrowicz „Tatar”.47 

W związku ze świętami Bożego Narodzenia 24 grudnia przeprowadzono ope-
rację we wsi Dąbrówka Kościelna gm. Szepietowo. Jej celem było ujęcie członków 
AK (w rzeczywistości najprawdopodobniej WiN), którą kierował ppor. Łaniewski, 
uczestniczyło w niej też 25 żołnierzy z kompanii piechoty. Zakończyła się ona cał-
kowitym fiaskiem, gdyż żadna z ustalonych osób nie pojawiła się w domu. W tym 
samym dniu pięciu funkcjonariuszy MO i pięciu pracowników PUBP pod kie-
rownictwem chor. Edwarda Sagańskiego podjęło działania mające na celu ujęcie 
Aleksandra Szymańskiego i Józefa Choińskiego we wsi Święck Wielki. Po przes-
łuchaniu teściów pierwszego z nich ustalono, że przebywał on u swego ojca we wsi 
Tybory Trzcianka. W wigilię wieczorem po połączeniu się grup operacyjnych (30 
ludzi) udały się one do tej miejscowości, w wyniku czego został on aresztowany. 
Podejrzewano go o przynależność do oddziału „Huzara” i udział w zabiciu miesiąc 
wcześniej byłego komendanta powiatowego MO w Wysokiem Mazoiweckiem por. 
Stanisława Kani.48 

Okres ten można zamknąć wydarzeniem z 31 grudnia 1945 r., kiedy to roz-
poczęła swój szlak bojowy na tym obszarze 3. Wileńska Brygada NZW.49 Tej nocy 
właśnie opanowano leżące koło Wysokiego Mazowieckiego Sokoły, gdzie po zdo-
byciu posterunku milicji, rozbrojono czterdziestu żołnierzy 62. pp. Natomiast dwa 
tygodnie później 3. Brygada rozbroiła pod Hermanami koło Tykocina pododdział 9. 

__________ 

 

47 AIPN Bi, 045/1768, Sprawozdanie Wydziału Walki z Bandytyzmem PUBP w Wysokiem 
Mazowieckiem od 7 XII 1945 r. do 17 XII 1945 r., k. 81-83. 

48 AIPN Bi, 045/1772, Sprawozdanie o stanie pracy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem od 17 XII 
1945 r. do 27 XII 1945 r., k. 255-256. 

49 Akt polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956, Warszawa-Lublin 2007, s. 92, 98. 
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Batalionu operacyjnego KBW, zdobywając kilkadziesiąt sztuk broni i umundu-
rowanie. 

Podsumowując wydarzenia z 1945 r. na terenie pow. Wysokie Mazowieckie,  
a w których uczestniczyli funkcjonariusze lokalnego PUBP, należy stwierdzić, że 
miały one głównie charakter represyjny. Od chwili utworzenia tego urzędu jego 
podstawowym celem było rozbicie działającego tam podziemia antykomunis-
tycznego. Mniejsza skala represji w początkowym okresie wynikała nie z łagod-
niejszego traktowania ludności przez pracowników aparatu bezpieczeństwa ale z ich 
słabości. Uwidoczniło się to pod koniec omawianego okresu, kiedy to przy wsparciu 
wojska pacyfikowano niemal codziennie teren poszczególnych gmin. Ze sporzą-
dzonych w tym okresie przez UB sprawozdań przebija jeszcze jeden element, mia-
nowicie próba przekonania (być może nawet siebie) o przychylnym ustosunkowaniu 
mieszkańców powiatu do nowej władzy. Wraz z upływem czasu początkowy 
entuzjazm znikał jednak z tych dokumentów. Wytworzone przez popularnie zwaną 
już wówczas bezpiekę materiały stanowią dzisiaj niezbity dowód terroru, jaki 
wprowadzili na zajętych przez siebie obszarach komuniści. Pokazują też one do 
jakich działań byli oni gotowi się posunąć dla utrzymania władzy. 

 

 

Kierownicy/szefowie PUBP–PUd/sBP 

w Wysokiem Mazowieckiem50 

 

Nazwisko i imię Imię ojca Stopień Okres pełnienia funkcji 

Zasztoft Stanisław NN, Józef por./kpt. 15 VIII 1944 – 1 VII 1945 

Kudaj Eugeniusz Stanisław  p. o. 15 VI – 1 XI 1945 

Czarnecki (Czarniecki) Jan Jan ppor. p. o. 1 XII 1945 – 1 I 1946 

Chrost Antoni Józef kpt. p. o. 1 III – 1 VIII 1946 

Barycki Albin Grzegorz por./kpt. p. o. 1 IX 1946 – 1 IV 1947 

1 IV 1947 – 1 II 1950 

Szataniak Wacław Stanisław kpt. 1 II – 18 IV 1950 

Żukowski Michał Michał chor./ppor. p. o. 1 X 1950 – 9 VIII 1951 

Szkudelski Józef Antoni ppor./por. 10 VII 1951 – 24 XI 1952 

Cytryniak Stanisław Michał ppor./por. p. o. 1 II – 1 X 1953 

1 X 1953 – 17 IX 1954 

Hrynczyszyn Stefan  Jan kpt. 1 IV 1955 – 1 IX 1956 

Nowak Feliks  Ludwik por. 1 IX 1956 – 

 

__________ 

 

50 Aparat bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. I 1944-1956, pod red. K. Szwagrzyka, 
Warszawa 2005, s. 118. 
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Zastępcy kierowników/szefów PUBP–PUd/sBP 

w Wysokiem Mazowieckiem51 

 
Kiergiet Piotr  sierż./ 

chor./ 

ppor. 

15 VIII 1944 – 15 I 1945 

Kierownik kontrwywiadu, absolwent 

kursu NKWD w Kujbyszewie. 

Łaniewski Józef Władysław chor./por. p. o. 30 VI 1945 – 19 II 1947 

Guszcza Paweł Michał chor./por. 15 VIII 1947 – 1 X 1949 

Wareluk Aleksander Bolesław ppor. 1 X 1949 – 1 X 1950 

Kubiak Antoni Kacper ppor. 1 IX 1950 – 1 VI 1951 

Żukowski Michał Michał chor./ppor. 1 X 1950 – 9 VIII 1951 (Jednocześnie 

p.o. szefa). 

Cytryniak Stanisław Michał chor./ppor. 1 II 1952 – 1 II 1953 

Cytryniak Stanisław Michał ppor. 1 III – 1 X 1953 (Jednocześnie p.o. szefa) 

Dudek Daniel Wawrzyniec ppor. 1 III 1953 – 

Żyła Edward Jan chor./ppor. 1 III 1954 – 15 X 1955 

Stachowicz Stefan  Sylwester por. 1 I 1956 – 

 

 

Funkcjonariusze PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (biogramy): 

 
Bałazy Bolesław52  

ur. 9 I 1901 r., Ławy Nowe, gm. Rzekuń, pow. Ostrołęka  
s. Franciszka i Michaliny.  
Przebieg służby: odrzucenie wniosku o przyjęcie do PUBP w Łomży przez 
WUBP w Białymstoku53 (II 1945 r.); komendant bloku PUBP w Łomży (VII 
1945 r.); funkcjonariusz PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (23 XII 1945 r.). 

 
Barycki Albin54  

ur. 22 II 1923 r., Białystok 
s. Grzegorza 
Przebieg służby: podoficer do specjalnych zleceń Sekretariatu WUBP  
w Białymstoku (14 X 1944 r.); wywiadowca Sekcji 1 WUBP w Białymstoku 
(30 XI 1944 r.); referent Sekcji 1 Wydziału I WUBP w Białymstoku (24 II 1945 
r.); p.o. zastępcy kierownika PUBP w Łomży (26 IX 1945 r.); zastępca kierow-

__________ 

 

51 Ibidem, s. 119. 
52 AIPN Bi, 99/60, Akta osobowe Bolesława Bałazego. 
53 Stwierdzono, iż „[...] miał bliskie stosunki z rządem który panował do roku 1939”. Chodziło 

mianowicie o to, że przed II wojną światową ukończył szkołę podoficerską w Grudziądzu. 
54 AIPN Bi, Karta ewidencyjna Albina Baryckiego. 
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nika PUBP w Łomży (27 II 1946 r.); p.o. szefa PUBP w Wysokiem Mazowiec-
kiem (29 VIII 1946 r.); szef PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (27 III 1947 r.); 
Kurs Szefów PUBP (3 VIII 1947 r.); szef PUBP w Ełku (od 1 II 1950 r.); zastępca 
naczelnika Wydziału I Departamentu III MBP w Warszawie (od 1 VII 1950 r.). 
Awanse: starszy sierżant (1 VII 1945 r.); chorąży (22 VII 1945 r.); podporucz-
nik (17 IV 1946 r.); porucznik (22 VII 1946 r.); kapitan (31 XII 1948 r.). 

 
 

Chilimoniuk Jan55  
ur. 1 VII 1925 r., Łosinka, gm. Narew, pow. Bielsk Podlaski  
s. Kalistrata i Marii 
Przebieg służby: funkcjonariusz ochrony PUBP w Bielsku Podlaskim (od III 
1945 r.); wartownik PUBP w Bielsku Podlaskim (12 VII 1945 r.); młodszy 
referent PUBP w Bielsku Podlaskim (11 X 1945 r.); młodszy referent Referatu 3 
PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 7 VI 1946 r.); V Kurs KN przy 
Centralnej Szkole MBP (18 VI 1946 r.); referent PUBP w Wysokiem 
Mazowieckiem (od 19 V 1947 r.); starszy referent Referatu 4 PUBP w Wy-
sokiem Mazowieckiem (od 26 IX 1947 r.); referent Referatu 4 PUBP w Sokółce 
(od 1 VII 1949 r.); referent Referatu 4 PUBP w Łomży (od 1 II 1950 r.); starszy 
referent Referatu 4 PUBP w Łomży (od 1 I 1951 r.); zwolniony dyscyplinarnie 
za nadużycie władzy (30 VI 1951 r.)56.  
Awanse: chorąży (22 XII 1947 r.). 

 
 

Chmielewski Czesław57  
ur. 5 X 1924 r., Krzywe, gm. Tartak, pow. Suwałki 
s. Jana i Anny Józefy  
Przebieg służby: wartownik PUBP w Suwałkach (od 20 IV 1945 r.); wartownik 
PUBP w Olecku (od 28 II 1946 r.); wartownik PUBP w Łomży (od 12 VI 1947 
r.); wartownik ochrony PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 27 XI 1947 r.); 
VII Specjalistyczny Kurs przy WUBP w Białymstoku (15 X 1948 r. – 10 II 
1949 r.); referent Sekcji 5 Wydziału I WUBP w Białymstoku (od 24 II 1949 r.); 
w dyspozycji dowódcy WOP w Białymstoku (od 1 IV 1950 r.). 
Awanse: kapral (28 IX 1945r.). 

__________ 

 

55 AIPN Bi, 99/79, Akta osobowe Jana Chilimoniuka. 
56 19 V 1951 r. we wsi Mątwica pow. Łomża jako starszy referent PUBP w Łomży podczas kontroli 

cegielni, będąc pod wpływem alkoholu, groził pistoletem i ubliżał dozorcy Aleksandrowi Rainko. 
Ponadto 31 V 1951 r. w PUBP w Łomży podczas służby por. Wasiluka, szefa wymienionego urzędu, 
ubliżał mu z powodu zwrócenia uwagi na postępowanie niezgodne z obowiązkami służbowymi. 
Najwyższy Sąd Wojskowy skazał go na dwa lata więzienia. 

57 AIPN Bi, 98/542, Akta osobowe Czesława Chmielewskiego. 
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Czarnecki (Czarniecki) Jan58 

s. Jana 
ur. 2 II 1912 r. 
Przebieg służby: kierownik Sekcji 4 WUBP w Białymstoku (od 14 IX 1944 r.); 
kierownik Sekcji 7 Wydziału I WUBP w Białymstoku (od 20 III 1945 r.); 
zastępca kierownika MUBP w Białymstoku (od 5 VII 1945 r.); p.o. kierownika 

Sekcji 2 WUBP w Białymstoku (od 29 VII 1945 r.); zastępca kierownika PUBP 
w Bielsku Podlaskim (od 27 XI 1945 r.); p.o. kierownika 

PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 31 XII 1945 r.); p.o. kierownika 
Wydziału III „A” WUBP w Białymstoku (od 1 II 1946 r.); naczelnik Wydziału 
„A” WUBP w Białymstoku (od 25 IV 1947 r.); naczelnik Wydziału II WUBP  
w Białymstoku (od 1 II 1948 r.); zastępca naczelnika Wydziału „O” Departa-
mentu I MBP (od 23 III 1948 r.); dalszy przebiegu służby nieznany. 
Awanse: kapral (b. d.); starszy sierżant (b. d.); chorąży (b. d.); podporucznik (22 
VII 1945 r.); porucznik (22 VII 1946 r.); kapitan (22 XII 1947 r.). 

 

Guszcza Paweł59 

s. Michała 
ur. 11 XII 1921 r. 
Przebieg służby: młodszy referent PUBP w Bielsku Podlaskim (od 3 XII 1945 
r.); młodszy referent Referatu do Walki z Bandytyzmem PUBP w Bielsku 
Podlaskim (od 4 IV 1946 r.); referent Referatu do Walki z Bandytyzmem PUBP 
w Bielsku Podlaskim (od 7 VI 1946 r.); słuchacz kursu CS MBP w Łodzi (od  
5 VIII 1946 r.); starszy referent PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 6 V 
1947 r.); zastępca szefa PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 10 XI 1947 r.); 
zastępca szefa PUBP w Sokółce (od 24 X 1949 r.); szef PUBP w Sokółce (od  
1 VII 1950 r.); szef PUBP w Augustowie (od 1 V 1952 r.); słuchacz kursu CW 
MBP w Legionowie (od 10 IX 1952 r.); szef PUBP w Białymstoku (od 1 X 
1953 r.); w dyspozycji szefa WUBP w Białymstoku (od 15 XI 1954 r.); 
zwolniony ze służby (30 XI 1954 r.). 
Awanse: plutonowy (13 VII 1946 r.); chorąży (5 III 1947 r.); podporucznik (22 
XII 1947 r.); porucznik (18 VII 1949 r.); kapitan (2 VII 1953 r.). 

 

Kowalski Zygmunt60  

ur. 21 IV 1927 r., Ostrowiec Świętokrzyski, woj. kieleckie 
s. Piotra i Stanisławy 

__________ 

 

58 Twarze białostockiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby 
Bezpieczeństwa w Białymstoku, pod red. P. Łapińskiego, Białystok 2007, s. 101-102. 

59 Ibidem, s. 122. 
60 AIPN Bi, 133/1498, Akta osobowe Zygmunta Kowalskiego. 
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Przebieg służby: członek Gwardii Ludowej (1943-1944); wartownik PUBP  
w Wysokiem Mazowieckiem (od 27 XI 1946 r.); wartownik ochrony PUBP  
w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 X 1947 r.); oddziałowy aresztu PUBP  
w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 II 1949 r.); X Specjalistyczny Kurs przy 
WUBP w Białymstoku (II 1949 r.); młodszy referent Referatu d/s Wywiadów 
PUBP w Łomży (od 3 VI 1950 r.); młodszy referent Referatu d/s Wywiadów 
PUBP w Augustowie (od 10 IV 1951 r.); wywiadowca Sekcji 2 Wydziału „A” 
WUBP w Białymstoku (od 1 VII 1951 r.); wywiadowca Sekcji 4 Wydziału „A” 
WUBP w Białymstoku (17 VIII 1951 r.); w dyspozycji szefa WUBP w Ko-
szalinie (od 1 VI 1952 r.); wywiadowca Sekcji 1 Wydziału „A” WUBP  
w Koszalinie (od 15 VI 1952 r.); wywiadowca Sekcji 4 Wydziału „A” WUBP  
w Koszalinie (od 15 XI 1952 r.); zwolniony na własną prośbę (15 III 1954 r.); 
milicjant drużyny konwojowej KP MO w Wysokiem Mazowieckiem (od 19 III 
1958 r.); Kurs Szkoły Podoficerskiej KW MO w Białymstoku (od 1 VIII 1958 
r.); Wojewódzki Ośrodek Szkolenia ZOMO w Białymstoku (19 X 1964 r.); 
milicjant Prewencji Ogólnej KP MO w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 IV 
1967 r.); zwolniony ze służby na podstawie art. 65 ust. 2 pkt. 5 ustawy z 31  
I 1959 r. (31 V 1975 r.). 
Awanse: plutonowy (30 XII 1952 r.); sierżant (20 VII 1953 r.); starszy sierżant 
MO (7 X 1987 r.). 

 

Kudaj Eugeniusz Ryszard61 

s. Stanisława 

ur. 6 IV 1922 r., Łódź 

Przebieg służby: wykładowca Wydziału Polityczno-Wychowawczego KW 
MO w Łodzi (od 28 I 1945 r. do 11 IV 1945 r.); referent Sekcji II Wydziału I 
WUBP w Białymstoku (b. d.); kierownik PUBP w Wysokiem Mazowieckiem 
(od VI 1945 r. do 17 X 1945 r.); aresztowany za współpracę z podziemiem.62 

 

Lewczuk Bazyl63 
ur. 20 XI 1920 r., Starzyna, gm. Kleszczele, pow. Bielsk Podlaski 
s. Niczypora i Marii 
Przebieg służby: pluton ochotniczy przy PUBP w Bielsku Podlaskim (1 IV 
1945 r.); wartownik PUBP w Bielsku Podlaskim (od 10 VII 1945 r.); wartownik 
PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (22 X 1945 r.); dowódca plutonu 

__________ 

 

61 AIPN Bi, 99/208, Akta osobowe Eugeniusza Kudaja. 
62 24 maja 1947 r. Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku uznal go winnym umorzenia w okresie 

służby w Wysokiem Mazowieckiem sprawy 27 osób podejrzanych o przynależność do AK i dwa inne 
drobniejsze wykroczenia. Za to wymierzono mu karę pięciu lat więzienia darowana w całości na mocy 
amnestii z 22 lutego 1947 r. 

63 AIPN Bi, 98/444, Akta osobowe Bazyla Lewczuka 
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wartowniczego PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (12 X 1946 r.); komendant 
ochrony PUBP w Łomży (26 IX 1947 r.); oddziałowy aresztu PUBP w Łomży 
(30 XII 1947 r.); X Specjalistyczny Kurs przy WUBP w Białymstoku (od 14  
II 1950 r.); oddziałowy aresztu PUBP w Łomży (od 3 VI 1950 r.); młodszy 
referent Referatu 3 PUBP w Łomży (od 1 I 1951 r.); referent Ewidencji 
Operatywnej PUBP w Sokółce (od 15 VII 1951 r.); referent terenowy do obsługi 
gm. Szudziałowo PUBP w Sokółce (od 1 V 1952 r.); zwolniony na podstawie 
art. 46 pkt. 2 dekretu z 20 VII 1954 r. (31 III 1955 r.). 
Awanse: sierżant (19 VI 1950 r.); starszy sierżant (31 XII 1952 r.). 

 

 

Łaniewski Józef64 

s. Władysława 
ur. 18 IV 1919 r. 
Przebieg służby: słuchacz kursu NKWD w ZSRR (IV–VII 1944 r.); kierownik 
Kontrwywiadu PUBP w Augustowie (od 14 X 1944 r.); referent Sekcji  
1 Wydziału I WUBP w Białymstoku (od 24 II 1945 r.); starszy referent Sekcji  
1 Wydziału I WUBP w Białymstoku (od 15 V 1945 r.); p.o. zastępcy kierownika 
PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 30 VI 1945 r.); zastępca kierownika 
PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 6 II 1946 r.); kierownik Sekcji  
3 Wydziału III WUBP w Białymstoku (od 8 III 1947 r.); absolwent kursu 
szefów PUBP CW MBP w Legionowie (od 3 VIII 1947 r.); zastępca p.o. 
naczelnika Wydziału III WUBP w Białymstoku (od 15 IX 1947 r.); naczelnik 
Wydziału III WUBP w Białymstoku (od 1 III 1949 r.); naczelnik Wydziału III 
WUBP w Bydgoszczy (od 20 II 1951 r.); zwolniony ze służby (30 VI 1951 r.); 
przyjęty ponownie do służby – w dyspozycji komendanta wojewódzkiego MO 
w Bydgoszczy (od 1 VII 1957 r.); naczelnik Wydziału III (Służby Kryminalnej) 
KW MO w Bydgoszczy (od 1 VIII 1957 r.); inspektor Sekcji 2 Wydziału III 
(Służby Kryminalnej) KW MO w Bydgoszczy (od 1 VII 1958 r.); oficer 
operacyjny Wydziału II (SB) KW MO w Bydgoszczy (od 1 XI 1958 r.); 
funkcjonariusz w okresie przygotowawczym ze stopniem służbowym (od 18 III 
1959 r.); funkcjonariusz stały oficer techniki operacyjnej Sekcji 1 Wydziału „T” 
(SB) KW MO w Bydgoszczy (od 1 VII 1960 r.); oficer techniki operacyjnej 
Sekcji 2 Wydziału „T” (SB) KW MO w Bydgoszczy (od 1 XI 1960 r.); 
zwolniony ze służby (31 III 1963 r.). 
Awanse: plutonowy (b. d.); chorąży (27 XII 1944 r.); podporucznik (22 VII 
1945 r.); porucznik (22 VII 1946 r.); kapitan (16 VII 1948 r.); porucznik MO (29 
VI 1960 r.); kapitan MO (1962 r.). 

 
__________ 

 

64 Twarze białostockiej bezpieki. Obsada …, s. 163-164. 
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Łukasiak Roman65 

s. Mariana 
ur. 21 II 1898 r. 
Przebieg służby: kierownik Wydziału Personalnego PUBP w Wysokiem 
Mazowieckiem (12 I 1945 r.); pracownik kartoteki PUBP w Wysokiem 
Mazowieckiem (1 III 1945 r.); referent personalny PUBP w Wysokiem 
Mazowieckiem (30 VII 1945 r.); magazynier mundurowy WUBP w Białym-
stoku (15 III 1946 r.); oficer mundurowy WUBP w Białymstoku (1 X 1946 r.); 
kierownik Sekcji Mundurowej Wydziału Zaopatrzenia WUBP w Białymstoku 

(1 VI 1948 r.); naczelnik Służby Mundurowej WUBP w Białymstoku (1 II 1949 
r.); starszy referent zaopatrzenia UB, MO i SW Służby Mundurowej 
Kwatermistrzostwa WUBP w Olsztynie (1 XI 1953 r.); w dyspozycji komen-
danta wojewódzkiego MO w Olsztynie (1 IV 1955 r.); starszy referent Sekcji  
1 Wydziału III KW MO w Olsztynie (15 V 1955 r.); starszy referent Sekcji  
4 Wydziału Śledczego KW MO w Olsztynie (15 X 1955 r.); starszy referent 
zaopatrzenia Służby Budowlano-Remontowej Kwater-mistrzostwa KW MO  
w Olsztynie (1 VI 1956 r.); funkcjonariusz stały bez stopnia służbowego (25 II 
1959 r.); zwolniony ze służby (31 III 1960 r.). 
Awanse: chorąży (22 VII 1947 r.); podporucznik (18 VII 1949 r.); porucznik 
(21 VII 1954 r.). 

 

Łuszcz Michał66  
ur. 25 X 1915 r., Czutymsk, woj. akmolinskie (Syberia)  
s. Jerzego i Melanii 
Przebieg służby: wywiadowca Sekcji 1 PUBP w Bielsku Podlaskim (2 XI 1944 
r.); śledczy PUBP w Bielsku Podlaskim (od 6 I 1945 r.); młodszy oficer śledczy 
PUBP w Bielsku Podlaskim (od 26 II 1945 r.); oficer śledczy PUBP w Bielsku 
Podlaskim (od 30 VI 1945 r.); oficer śledczy Sekcji 8 Wydziału I WUBP  
w Białymstoku (od 15 IX 1945 r.); oficer śledczy Sekcji 2 Wydziału IV „A” 
WUBP w Białymstoku (od 10 I 1946 r.); oficer śledczy PUBP w Suwałkach (od 
7 II 1946 r.); starszy oficer śledczy PUBP w Łomży (od 15 III 1947 r.); starszy 
oficer śledczy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 VIII 1947 r.); inspektor 
– zastępca naczelnika Wydziału Więziennictwa WUBP w Białymstoku (od 15 
III 1948 r.); starszy referent Wydziału Ogólnego WUBP w Białymstoku (od 1  
V 1951 r.); zwolniony ze służby (31 VII 1951 r.). 
Awanse: starszy sierżant (1 VII 1945 r.); chorąży (22 XII 1945 r.); podporucz-
nik (5 XI 1946 r.); porucznik (22 VII 1950 r.). 

__________ 

 

65 Ibidem, s. 166-167. 
66 AIPN Bi, 98/163, Akta osobowe Michała Łuszcza.; Zobacz też: Twarze białostockiej bezpieki. 

Obsada ..., s. 167. 
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Nowak Piotr67  

ur. 19 V 1928 r., Grocholice, pow. Opatów, woj. kieleckie 
s. Władysława i Julianny 
Przebieg służby: wartownik PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 27 XI 
1946 r.); wartownik ochrony PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 X 1947 
r.); przeszkolenie w II Brygadzie KBW w Białymstoku (29 VII 1949 r. – 10 IX 
1949 r.); X Specjalistyczny Kurs przy WUBP w Białymstoku (od 14 II 1950 r.); 
młodszy referent Referatu 5 PUBP w Łomży (od 3 VI 1950 r.); młodszy referent 
Referatu d/s Wywiadu PUBP w Łomży (od 10 VI 1951 r.); referent terenowy do 
obsługi gm. Szumowo PUBP w Łomży (od 1 V 1952 r.); zwolniony 
dyscyplinarnie (15 VI 1954 r.). 
Awanse: plutonowy (20 XII 1950 r.); sierżant (29 XII 1951 r.); starszy sierżant 
(20 IV 1952 r.). 

 

Pień Mikołaj68  

ur. 1 III 1927 r., Długi Bród, pow. Bielsk Podlaski 
s. Grzegorza i Olgi 
Przebieg służby: wartownik PUBP w Bielsku Podlaskim (2 IV 1945 r.); 
wartownik PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (17 IV 1947 r.); oddziałowy 
aresztu PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 X 1947 r.); wartownik 
ochrony PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 II 1949 r.); IX 
Specjalistyczny Kurs przy WUBP w Białymstoku (od 4 X 1949 r.); młodszy 
referent Referatu 3 PUBP w Łomży (od 1 II 1950 r.); referent Placówki 
Zambrów PUBP w Łomży (od 1 IX 1950 r.); Krajowy Ośrodek Szkolenia MBP 
w Gdańsku (od 15 IX 1951 r.); sekretarz PUBP w Gołdapi (od 1 V 1952 r.); 
sekretarz Delegatury PUd/sBP w Gołdapi (od 1 IV 1955 r.); zwolniony na 
podstawie art. 46, pkt. 1 dekretu z 20 VII 1954 r. (31 X 1956 r.). 
Awanse: starszy strzelec (29 IV 1946 r.); kapral (13 VII 1946 r.); plutonowy (20 
XII 1950 r.); sierżant (17 VII 1952 r.); starszy sierżant (17 VII 1954 r.). 

 

Podwójci Leszek69  
ur. 14 V 1926 r., Pruszków 
s. Stefana i Stanisławy 
Przebieg służby: młodszy referent PUBP w Ełku (20 VIII 1945 r.); młodszy 
referent Walki z Bandytyzmem PUBP w Ełku (28 II 1946 r.); Specjalistyczny 
Kurs przy WUBP w Białymstoku (22 V 1946 r.); młodszy referent Referatu  
3 PUBP w Ełku (7 VI 1946 r.); młodszy referent PUBP w Łomży (od 30 IX 
1946 r.); młodszy referent PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (4 IX 1947 r.); 

__________ 

 

67 AIPN Bi, 99/256, Akta osobowe Piotra Nowaka. 
68 AIPN Bi, 101/282, Akta osobowe Mikołaja Pnia. 
69 AIPN Bi, 99/286, Akta osobowe Leszka Podwójciego. 
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młodszy referent Placówki Łapy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 X 
1947 r.); zwolniony dyscyplinarnie (29 II 1948 r.). 
Awanse: plutonowy (13 VII 1946 r.). 

 
Sawicki Aleksander70 

s. Jana 
ur. 19 IV 1928 r. 
Przebieg służby: wartownik MUBP w Białymstoku (od 14 X 1945 r.); w dyspo-
zycji kierownika WUBP w Białymstoku (od 7 I 1946 r.); wartownik WUBP w 

Białymstoku (od 25 I 1946 r.); wartownik PUBP w Wysokiem Mazowieckiem 

(od 18 II 1946 r.); słuchacz kursu specjalnego WUBP w Białymstoku (od 5 VI 
1946 r.); młodszy referent PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 IX 1946 r.); 
referent Referatu 5 PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 X 1947 r.); starszy 
referent PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 V 1949 r.); słuchacz szkoły 
oficerskiej CW MBP (od 1 IX 1949 r.); w dyspozycji szefa WUBP w Bia-
łymstoku (od 21 VIII 1950 r.); kierownik Sekcji 3 Wydziału IV WUBP w Bia-
łymstoku (od 1 VI 1951 r.); kierownik Sekcji 5a Wydziału IV WUBP w Bia-
łymstoku (od 1 II 1952 r.); zastępca naczelnika Wydziału IV WUBP w Białym-
stoku (od 15 IV 1953 r.); szef PUBP w Białymstoku (od 15 XI 1954 r.); kierownik 
PUds.BP w Białymstoku (od 1 IV 1955 r.); zastępca komendanta powiatowego 
MO ds. bezpieczeństwa w Białymstoku (od 1 I 1957 r.); funkcjonariusz stały ze 
stopniem służbowym (od 18 II 1959 r.); zastępca komendanta powiatowego MO 
ds. bezpieczeństwa/I zastępca komendanta powiatowego MO ds. SB w Su-
wałkach (od 15 I 1962 r.); naczelnik Wydziału „W” (SB) KW MO w Białym-
stoku (od 1 VII 1970 r.); zwolniony ze służby (30 VI 1979 r.). 
Awanse: plutonowy (3 IV 1948 r.); sierżant (1 V 1949 r.); starszy sierżant (9 IX 
1949 r.); chorąży (1950 r.); podporucznik (22 VII 1952 r.); porucznik (21 VII 
1954 r.); porucznik MO (11 II 1957 r.); kapitan MO (22 VIII 1957 r.); major 
MO (2 VII 1962 r.); podpułkownik MO (9 VI 1979 r.). 

 

Stanulewicz71 Eugeniusz72  

ur. 26 I 1928 r., Suwałki 
s. Stanisława i Emilii 
Przebieg służby: wartownik ochrony PUBP w Gołdapi (28 XI 1945 r.); 
wartownik ochrony PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (31 VIII 1946 r.); IV 
Specjalistyczny Kurs przy WUBP w Białymstoku (18 II 1947 r.); wartownik 
ochrony PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (16 V 1947 r.); młodszy referent 
PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (16 VIII 1947 r.); młodszy referent 
Placówki Kolejowej Łapy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 X 1947 r.); 

__________ 

 

70 Twarze białostockiej bezpieki. Obsada …, s. 218. 
71 Do 1952 r. w części dokumentów podawane nazwisko „Stanolewicz”. 
72 AIPN Bi, 101/29, Akta osobowe Eugeniusza Stanulewicza. 
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referent Placówki Łapy PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od 1 V 1949 r.); 
przeszkolenie wojskowe w II Brygadzie KBW (29 VII 1949 r. – 10 IX 1949 r.); 
referent Placówki Śniadowo PUBP w Łomży (od 1 VI 1951 r.); referent Sekcji  
3 PUBP w Łomży (od 10 VII 1951 r.); starszy referent Sekcji 3 PUBP w Łomży 
(od 1 I 1952 r.); starszy referent Punktu „B” PUBP w Łomży (od 1 V 1952 r.); 
starszy referent terenowy do obsługi gm. Śniadowo PUBP w Łomży (19 IX 
1952 r.); starszy referent Sekcji 3 PUBP w Łomży (od 1 IV 1953 r.); starszy 
referent powiatowy PUBP w Suwałkach (od 1 I 1954 r.); starszy referent 
Delegatury w Gołdapi WUd/sBP w Białymstoku (od 1 IV 1955 r.); oficer 
operacyjny Delegatury w Gołdapi WUd/sBP w Białymstoku (od 1 IV 1956 r.); 
zwolniony (31 XII 1956 r.). 
Awanse: kapral (20 VII 1948 r.); plutonowy (15 X 1949 r.); starszy sierżant (20 
XII 1950 r.); chorąży (22 VII 1952 r.); podporucznik (20 VII 1955 r.). 

 

Szurma Józef73  

ur. 14 IX 1918 r., Nieszków, pow. Miechów, woj. krakowskie 
s. Piotra i Marii 
Przebieg służby: młodszy referent PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (od  
7 III 1946 r.); referent PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (26 VI 1947 r.); 
referent Referatu 3 PUBP w Wysokiem Mazowieckiem (26 IX 1947 r.); referent 
Placówki Zawady PUBP w Łomży (4 XII 1947 r.); referent Placówki Hajnówka 
PUBP w Bielsku Podlaskim (od 10 IX 1948 r.); oddziałowy aresztu PUBP  
w Olecku (od 1 XI 1949 r.); młodszy referent Placówki Wieliczki PUBP  
w Olecku (od 1 III 1950 r.); młodszy referent Referatu 3 PUBP w Olecku (od  
1 III 1950 r.); referent Placówki Wieliczki PUBP w Olecku (od 1 XI 1950 r.); 
referent Referatu 3 PUBP w Olecku (od 1 X 1951 r.); referent terenowy do 
obsługi gm. Wieliczki i Borawskie PUBP w Olecku (od 1 V 1952 r.); zwolniony 
na podstawie art. 46 pkt. 2 dekretu z 20 VII 1954 r. (31 III 1955 r.). 
Awanse: plutonowy (3 IV 1948 r.); sierżant (20 XII 1950 r.); starszy sierżant (29 
XII 1951 r.); chorąży (21 VII 1954 r.). 

 

Tetkowski Kazimierz74  

ur. 13 III 1925 r., Łomża 
s. Edwarda i Czesławy 
Przebieg służby: wartownik PUBP w Łomży (30 VI 1945 r.); wartownik PUBP 
w Wysokiem Mazowieckiem (7 VI 1946 r.); wartownik PUBP w Ełku (12 X 
1946 r.); zwolniony na własną prośbę (1 III 1947 r.). 
Awanse: starszy strzelec (28 IX 1945 r.). 

__________ 

 

73 AIPN Bi, 101/348, Akta osobowe Józefa Szurmy. 
74 AIPN Bi, 101/356, Akta osobowe Kazimierza Tetkowskiego. 
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Budownictwo sakralne w Łomży  

w latach 1977-2008 
 
W Łomży jest osiem parafii. Parafie Michała Archanioła (katedra) i Matki Bo-

skiej Bolesnej (Ojców Kapucynów), które powstały przed 1977 r., a po tej dacie ko-
lejno: św. Brunona z Kwerfurtu, Miłosierdzia Bożego, Bożego Ciała, Krzyża Świę-
tego, Matki Boskiej Częstochowskiej i św. Andrzeja Boboli. Są ponadto dwa kościo-
ły bez uprawnień parafialnych: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i Trójcy 
Przenajświętszej (Panien Benedyktynek). Autor uwzględnił w opracowaniu także pa-
rafię w Kupiskach. 

Kościoły zbudowane wcześniej 

Parafia Michała Archanioła nawiązuje do grodu z XI wieku w Starej Łomży.  
W końcu XIV wieku została utworzona parafia pod wezwaniem Michała Archanioła. Do 
1972 r. była ona jedyną parafią w Łomży. Obejmowała terytorium miasta  
i wioski: Bożenica, Giełczyn, Janowo, Jednaczewo, Konarzyce, Kraska, Kupiski Stare, 
Kupiski Nowe, Łochtynowo, Łomżyca, Podgórze, Siemień Nadrzeczny, Siemień Rowy, 
Stara Łomża i Zawady. Liczba wiernych: 1900 r. – 12.605, 1914 r. – 13.200, 1920 r. – 
17.540, 1925 r. – 20.280, 1930 r. – 21.100, 1935 r. – 19.950, 1939 r. – 20.000, 1948 r. – 
18.497, 1959 r. – 1.975, 1975 r. – 26.000, 1985 r. – 18.700 (w 1978 r. część wiernych 
przeszła do parafii św. Brunona z Kwerfurtu, w 1985r. do parafii Miłosierdzia Bożego), 
1992 r. – 13.500, 1999 r. – 11.805, 2001 r. – 11.700 (w 2003 r. część wiernych przeszła 
do parafii św. Andrzeja Boboli), 2003 r. – 9.006, 2008 r. – 9.006. Od lat 80. dzięki zakła-
dom przemysłowym i utworzeniu województwa łomżyńskiego zwiększała się liczba 
mieszkańców Łomży, co stało się powodem tworzenia nowych parafii.  

Kościół Michała Archanioła został zbudowany w latach 1504 – 1525. Jest z ce-
gły, o wymiarach: długość 53 m, szerokość 23 m, najwyższe partie sklepienia mają 
19 m. Obok kościoła stoi dzwonnica wzniesiona w jednym czasie z kościołem.  
W ostatnich latach trwały intensywne prace konserwatorskie. Osuszono gmach kate-
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dry, położono nową więźbę na znacznej części dachu, przełożono znaczne ilości 
starej dachówki, pod prezbiterium odkryto katakumby, dano nową posadzkę, oczysz-
czono cegły muru kościoła, wypełniono ubytki w cegle i w zaprawie. 

Na terenie parafii Michała Archanioła są dwie świątynie: Wniebowzięcia Naj-
świętszej Maryi Panny i na cmentarzu parafialnym. Kościół Wniebowzięcia NMP, 
przy ul. Sienkiewicza 1, to dawna cerkiew prawosławna wzniesiona w 1877 r. Jest  
w typie architektury rosyjskiej, z cegły, tynkowana, trójnawowa, o wymiarach: długość 
32 m, szerokość 18 m, wysokość do sklepienia 10, na osi głównej wznoszą się dwie 
ośmioboczne wieże wysokie na 24 m1. Kaplicę na cmentarzu parafialnym zbudowali 
pod koniec XIX w. wyznawcy prawosławia. Od II wojny światowej kaplica należy do 
katolików. Odbywa się w niej liturgia pogrzebowa ze wszystkich parafii łomżyńskich. 
W latach 2005 – 2006 dokonano generalnego remontu kaplicy według projektu inż. 
Przemysława Adamowskiego z Łomży, wykonany przez firmę Andrzeja Pasterkiewi-
cza z Ostrołęki, za pobytu proboszcza ks. Mariana Mieczkowskiego. Remont polegał 
na osuszeniu fundamentów, wymianie elewacji, położeniu nowego miedzianego da-
chu, dobudowaniu wieżyczki, wstawieniu drzwi dębowych. Wewnątrz zawieszono 
nowe żyrandole, zainstalowano ogrzewanie elektryczne, wykonano ołtarz z marmuru, 
położono kamienną posadzkę. Polichromie zaprojektowała architekt Beata Szczeciń-
ska. W podziemiach kaplicy wybudowano 32 krypty grobowe2.  

Przy klasztorze Ojców Kapucynów 1 I 1972 r. został utworzony samodzielny 
wikariat, a od 1 III 1978 r. pełna parafia pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej; 
została wydzielona z terytorium parafii Michała Archanioła. Liczba wiernych: 
1972 r. – 4.000, 1985 r. – 4.150, 1992 r. – 2.640, 1993 r. – 2.558, 1994 r. – 2.640, 
2001 r. – 2.583, 2008 r. – 2.605. Obszar parafii nie ulegał zmianie, ciągle malała 
liczba wiernych. Kościół Ojców Kapucynów, przy ul. Krzywe Koło 3, zbudowano  
w latach 1770 – 1789. Jest z cegły, tynkowany, jednonawowy, o wymiarach: długość 
21 m, szerokość 14 m, wysokość do sklepienia 12 m. W 1859 r. przy nawie od 
wschodu dobudowano kaplicę. Kościół Panien Benedyktynek, przy ul. Dwornej 32, 
odbudowano w 1955 r. po zniszczeniach wojennych. Jest z cegły, tynkowany,  
o wymiarach: długość 25 m, szerokość 12 m, wysokość do sklepienia 10 m.  

 

Nowe kościoły i parafie 

Parafia św. Brunona z Kwerfurtu 

Została utworzona 1 I 1982 r., ale posługa duszpasterska w formie samodzielne-
go wikariatu istniała od 1978 r. Parafia została wydzielona z parafii Michała Archa-
nioła. Liczba wiernych: 1985 r. – 9.400, 1992 r. – 10.811, 1993 r. – 9.600 (część 

__________ 

 

1 W. Jemielity, Dzieje Łomży Tysiącletniej, Łomża 2005, s. 230-234.  
2 Archiwum Diecezjalne w Łomży (skrót: ArŁm), Akta parafii Michała Archanioła, nr 5.  
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wiernych przeszła do parafii w Kupiskach), 1994 r. – 9.200, 1998 r. – 8.600 (część 
wiernych przeszła do parafii Matki Boskiej Częstochowskiej), 2001 r. – 8.020, 
2008 r. – 7.665 wiernych.  

W okresie międzywojennym mieszkańcy Łomżycy i wsi okolicznych planowali 
zbudowanie kościoła, czemu przeszkodziła wojna. W marcu 1957 r. biskup Czesław 
Falkowski rozpoczął starania u władz cywilnych o pozwolenie na budowę kościoła 
w Łomżycy. Gdy kuria diecezjalna dowiedziała się o zamierzonej rozbiórce znisz-
czonego w czasie wojny kościoła garnizonowego na terenie miejscowych koszar  
i o zamierzonym wywiezieniu materiałów z tego kościoła do Cegłowa pod Warsza-
wą, poprosiła władze wojskowe o zgodę na remont tego kościoła. Gdy prośbie od-
mówiono, kuria wystąpiła o przekazanie materiałów ze zniszczonego kościoła dla 
parafii Michała Archanioła w Łomży z przeznaczeniem materiałów na budowę ko-
ścioła w najbliższej okolicy. Władze wojskowe wyraziły na to zgodę. Kosztem para-
fii rozebrano mury kościoła, trzy czwarte materiałów przeznaczono na budowę ko-
ścioła w Łomżycy, a pozostały materiał na budowę kościoła w Podgórzu. W 1957 r. 
aktem notarialnym została zakupiona działka o pow. 4.106 m² przy ul. Wojska Pol-
skiego nr 61, na której stał dom mieszkalny. Dnia 23 IX 1958 r. dom został zamie-
niony na kaplicę i tylko raz odprawiano tam nabożeństwa. Gdy rozeszła się wiado-
mość o tym, że władze cywilne zechcą zamknąć kaplicę, grupa mieszkańców nie 
opuszczała jej cały dzień i noc. Następnego dnia funkcjonariusze Milicji Obywatel-
skiej otoczyli teren, usunęli ludność, wynieśli ołtarz i przedmioty liturgiczne. Nigdy 
tych rzeczy nie odzyskano. Wielokrotnie powtarzane prośby o pozwolenie na budo-
wę kościoła były odrzucane przez władze wojewódzkie w Białymstoku i w Warsza-
wie. Zgodę na budowę uzyskano dopiero 1 X 1976 r. Budowę kościoła św. Brunona 
z Kwerfurtu, przy ul. Wojska Polskiego 135, rozpoczęto 15 IX 1977 r. Dnia 15 VII 
1978 r. oddano do liturgii kościół dolny a 20 IX 1987 r. kościół górny. Autorem 
projektu kościoła jest inż. Lech Sulikowski z Warszawy, kierownikami budowy byli 
inż. Jan Kempisty, Jan Gromak i Kazimierz Olechowski3. Proboszczem parafii przez 
cały czas jest ks. Henryk Jankowski, który budował również kościoły dla przyszłych 
parafii w Kupiskach i Matki Boskiej Częstochowskiej.  

Kościół jest z cegły, tynkowany, kościół dolny o długości 46 m, szerokości 20 
m, wysokości do sklepienia 4 m, kościół górny ma wymiary: długość 46 m, szero-
kość 24 m, wysokość do sklepienia 13. Oba poziomy kościoła są trójnawowe.  
W kondygnacji dolnej są następujące pomieszczenia: sala wiernych, prezbiterium, 
zakrystia kapłańska i ministrancka, dwie sale katechetyczne, trzy sale zaplecza so-
cjalnego, cztery pomieszczenia dwupokojowe z łazienkami, ciąg komunikacyjny, 
pomieszczenia WC i dwa magazynki. W kondygnacji górnej: sala wiernych, prezbi-
terium, chór muzyczny, pomieszczenia na zapleczu chóru – sala prób chóru i sala dla 
matek z dziećmi, zakrystia kapłańska i ministrancka, ciągi komunikacyjne – cztery 
__________ 

 

3 ArŁm, Akta parafii św. Brunona z Kwerfurtu, nr 1, nr 2.  
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klatki schodowe do kościoła i jedna klatka schodowa do zakrystii. Sklepienie w ko-
ściele dolnym jest kasetonowe płaskie, w kościele górnym kasetonowe dwuspadowe 
w kształcie dachu dwuspadowego. Okna w kościele dolnym są prostokątne, zabez-
pieczone z zewnątrz kratami metalowymi, w kościele górnym: w nawie głównej  
w kształcie trójkąta o podwójnych ramach i czterech szybach, w nawach bocznych 
prostokątne o podwójnych ramach i czterech szybach. Obok kościoła wznosi się 
wieża wysoka na 39 m, kwadratowa (3,50 na 3,50 m). Salę wiernych w górnym 
kościele ogrzewają piece akumulacyjne elektryczne, a kościół dolny, zakrystie ko-
ścioła górnego i zaplecze gospodarcze centralne ogrzewanie gazowe. Dach jest dwu-
spadowy, kryty blachą miedzianą.  

W pierwszej fazie budowy najbardziej chętni parafianie pracowali społecznie 
osiem dniówek rocznie od rodziny. Inni parafianie angażowali się przy pracach wy-
jątkowych. Podczas ciągłego betonowania sklepienia nad kościołem dolnym przez 
pięć dni i nocy pracowało na kolejnych zmianach po sześć godzin 100 osób. Przy 
pracach budowlanych w zasadzie byli zatrudnieni wykonawcy poszczególnych branż 
ze swoją siłą lub inni za wynagrodzeniem dniówek. Pieniądze na budowę pochodziły 
z ofiar miejscowych parafian4.  

Na cmentarzu parafii św. Brunona znajduje się kościół filialny (dojazdowy). 
Dnia 19 V 2000 r. parafia św. Brunona z Kwerfurtu zakupiła 4,4 ha ziemi ornej  
z przeznaczeniem na cmentarz grzebalny oraz 20 VII tego roku 0,5 ha z przeznacze-
niem na ciąg łącznikowy przyszłego cmentarza z ulicą Wojska Polskiego. Dnia 
11 IX 2000 r. rozpoczęły się prace budowlane przy ogrodzeniu przyszłego cmentarza 
murem z bloczków betonowych. W ciągu dwóch miesięcy okolono teren murem 
długości 1400 m, wysokości 1,5 m. Pierwsze pochowania zmarłych odbyły się  
w 2001 r. Dnia 10 VI 2003 r. mgr inż. Jan Kawecki z Łomży wykreślił kontury ko-
ścioła na cmentarzu parafialnym, według projektu mgr arch. Jerzego Minkowskiego 
z Łomży. Następnego dnia, 11 VI 2003 r. brygada pod kierownictwem Kazimierza 
Kuzi podjęła wykopy ziemne. Prace przy budowie kościoła trwały do 25 czerwca 
2006 r. Następnego dnia biskup Stanisław Stefanek odprawił tutaj mszę świętą.  

Kościół jest z cegły, trójnawowy, o wymiarach: długość 31 m, szerokość 16 m, 
wysokość do sklepienia 12, dwie wieże zwieńczone hełmem i krzyżem wysokie na 
32 m. Do kościoła prowadzą schody marmurowe. W części wejściowej, po prawej  
i lewej stronie obok kruchty są dwie salki po 20 m2 a nad kruchtą chór muzyczny  
o pow. 100 m2. Nawa główna jest oparta na czterech filarach, po obu stronach za-
mknięta łukiem. Jej sklepienie jest beczkowe, naw bocznych proste. Prezbiterium 
zajmuje całą szerokość kościoła. W centralnej części prezbiterium zostały wykonane 
w marmurze: ołtarz soborowy, ołtarz przechowania i ambonka. Nawy boczne są 

__________ 

 

4 Dokładne wymiary i opis kościoła św. Brunona z Kwerfurtu, kościoła w Kupiskach, kościoła Matki 
Boskiej Częstochowskiej i kościoła na cmentarzu parafialnym autor zawdzięcza ks. Henrykowi Jankow-
skiemu.  
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zamknięte ołtarzykami. W nawach bocznych znajdują się po cztery okna zamknięte 
od góry łukiem. Dach dwuspadowy pokrywa blacha szwedzka w kolorze wiśni.  
W części frontowej kościoła na kalenicy widnieje krzyż. Na zapleczu kościoła usy-
tuowana jest kruchta w kształcie prostokątnego łuku, pokryta blachą szwedzką, 
zwieńczona krzyżem. Z niej wchodzi się do kaplicy przedpogrzebowej, która składa 
się z sali modlitewnej i pięciu pomieszczeń związanych z obsługą pogrzebu, razem 
100 m2. Liturgia samego pogrzebu jest sprawowana w kościele. Kaplicę ogrzewa 
duży kominek. W kościele ma być ogrzewanie olejowe5.  

 

Parafia Miłosierdzia Bożego 

Istnieje ona prawnie od 1 XII 1985 r. a faktycznie jako samodzielny ośrodek 
duszpasterski od 20 VI 1981 r. Została wydzielona z parafii Michała Archanioła. Licz-
ba wiernych: 1985 r. – 18.000, 1992 r. – 20.560, 1994 r. – 22.700, 1998 r. – 13.000 
(część wiernych przeszła do parafii Bożego Ciała i do parafii św. Andrzeja Boboli), 
2004 r. – 9.840, 2008 r. – 10.800. 

Od 1861 r. przy obecnej ul. kardynała Stefana Wyszyńskiego znajdował się 
cmentarz wojskowy z grobami żołnierzy rosyjskich, niemieckich i polskich. Na tere-
nie cmentarza znajduje się dawna murowana kaplica. Dnia 1 IX 1981 r. biskup Mi-
kołaj Sasinowski przed tą kaplicą, pod prowizoryczną wiatą, odprawił pierwszą mszę 
świętą i erygował samodzielny ośrodek duszpasterski. Następnie przez krótki czas 
księża oprawiali nabożeństwa na cmentarzu parafialnym w kaplicy grobowej rodziny 
Śmiarowskich, położonej na prawo od głównej bramy. W XI 1981 r. przewieziono  
z Zakładów Bawełnianych w Łomży budynek hotelu dla robotników. Miał on wy-
miary: długość około 35 – 40 m, szerokość około 10 m, wysokość do sufitu około 
2,5 m; powierzchnia ogólna zabudowy wynosiła 394,60 m2, powierzchnia użytkowa 
378,8 m2. Budynek był usytuowany wzdłuż ul. Słonecznej (dzisiaj Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego). Na nowym miejscu ściany budynku od wewnątrz obito dyktą, na 
zewnątrz deskami, w środku znajdowała się wata szklana, płaski dach pokrywała 
papa, na dachu znajdował się krzyż. Patrząc do ul. Gen. Wł. Sikorskiego, na całej 
szerokości budynku była kaplica o powierzchni około 100 m2, następnie korytarz 
dzielił budynek na dwie części. W części od strony ul. Słonecznej były kolejno: salka 
katechetyczna, trzy pokoiki dla księży wikariuszy, jeden pokoik na kancelarię i nieco 
większy pokój dla księdza proboszcza, z drugiej strony: salka katechetyczna, mały 
pokoik, łazienka wspólna, jadalnia i kuchnia. Wejście do kaplicy, salek katechetycz-
nych i pokoi było od strony wewnętrznej, zaś okna od strony ul. Słonecznej. Nad 
kaplicą widniał krzyż. Budynek miał ocieplenie miejskie. Odczuwano zapachy środ-

__________ 

 

5 ArŁm, Akta parafii św. Brunona z Kwerfurtu, nr 2.  
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ków chemicznych z dachu, ścian i podłogi6. Przez około dwa lata w niedziele i świę-
ta w tej kaplicy było dziewięć mszy św.  

Dnia 15 V 1982 r. został zatwierdzony plan budowy kościoła. W Boże Naro-
dzenie 1982 r., o godzinie dwunastej w południe została odprawiana pierwsza msza 
św. w kościele dolnym, który był w surowym stanie; ze świeżych tynków kapały 
krople wody. W kolejne niedziele modlono się w kościele bądź w kaplicy, w dni 
powszednie tylko w kaplicy; z jednego na drugie przenoszono sprzęt liturgiczny.  
W miesiącach letnich 1983 r. wszystkie nabożeństwa przeniesiono do kościoła.  
Odtąd dawna kaplica służyła na salki katechetyczne i mieszkanie dla księży, a po 
zbudowaniu plebanii jako zaplecze gospodarcze. Kaplica spłonęła wiosną 1991 r.  
tymże roku przed kościołem zbudowano tak zwane Sacrarium Łomżyńskie. Złożono 
w nim szczątki tych, którzy byli pochowani na cmentarzu wojskowym, na którym 
stoi obecny kościół. Na szczycie Sacrarium zbudowano ołtarz papieski7.  

Kościół jest z cegły klinkierowej w kolorze ciemnego brązu. Jego długość wy-
nosi 64,61 m, szerokość w części kaplic 46,94 m. Kościół górny jest wysoki w nawie 
głównej 22,60 m, w nawach bocznych 10,60 m, wysokość kalenicy wynosi 26,95 m. 
Na frontonie kościoła są dwie wieże wysokie: wyższa 46 m a z wieńczącym ją krzy-
żem 51,80 m, niższa 18,95 m. W pierwszej wieży znajduje się sala spotkań a na 
wysokości 30, 33 m i 35 m tarasy widokowe. Druga wieża mieści kaplicę papieską 
(stanowiła zakrystię podczas czwartej podróży w 1991 r. papieża Jana Pawła II do 
Ojczyzny) oraz trzy sale z przeznaczeniem dla chóru kościelnego i scholi liturgicz-
nej. Całość obiektu sakralno-kościelnego jest pokryta taśmą miedzianą.  

Przestrzeń zabudowy kościoła bez części duszpasterskiej wynosi 2.507,51 m2  
a część użytkowa kościoła górnego i kaplic 1.683 m2. Kościół dolny-kaplica jest 
długi na 27,96 m, szeroki na 37,52 m, jego powierzchnia użytkowa wynosi 1050 m2. 
Ponadto w zabudowie sakralnej, na poziomie kościoła dolnego, znajduje się aula 
konferencyjna im. Jana Pawła II o wymiarach: długość 25,63 m, szerokość 20,49 m, 
o powierzchni użytkowej 525,15 m2. Przy auli znajduje się również zaplecze stano-
wiące: garderobę (44,77 m2), część socjalną, łazienki, salę spotkań podczas przerw 
(87,47 m2); w całości część konferencyjna zajmuje przestrzeń 657,39 m2. Po-
wierzchnia części dolnej kościoła wynosi 1707,39 m2, w tym 525, 15 m2 stanowi 
wspomniana aula z zapleczem.  

Projekt budowy wykonali architekci Konrad Kucza-Kuczyński i Andrzej Mi-
klaszewski, projekt konstrukcji inż. Krzysztof Kakowski i dr inż. Krzysztof Donten, 
projekt malarstwa art. plast. Marzanna Wróblewska, projekt witraży art. plast. Lech 
Około. Pierwszym proboszczem był ks. Radzisław Ambroziak, od 1998 r. probosz-
czem jest ks. Jerzy Abramowicz8.  

__________ 

 

6 Wywiad z ks. Janem Okułą, który mieszkał w tym baraku. 
7 ArŁm, Akta parafii Miłosierdzia Bożego, n 1.  
8 ArŁm, Akta parafii Miłosierdzia Bożego. Wywiad z ks. Jerzym Abramowiczem.  
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Pierwsza świątynia i razem plebania w parafii Miłosierdzia Bożego. 

 

Parafia Bożego Ciała 
Istnieje prawnie od 24 IX 1988 r. a faktycznie jako samodzielny ośrodek dusz-

pasterski od 3 XII 1989 r. Została wydzielona z parafii Miłosierdzia Bożego. Liczba 
wiernych: 1992 r. – 7.400, 1993 r. – 7.500, 1994 r. – 9.100, 1995 r. – 11.000, 1998 r. 
– 6.364 (część wiernych przeszła do parafii Krzyża Świętego), 2003 r. – 4.880, 
2008 r. – 4.8429. 

Gdy w 1988 r. powstał ośrodek duszpasterski, należało zatroszczyć się o miej-
sce modlitwy i o mieszkanie dla księży. W 1985 r. w parafii Świętego Krzyża  
w Łapach mieszkańcy zbudowali drewnianą kaplicę, która służyła im do momentu 
wybudowania murowanego kościoła. Ksiądz proboszcz z Łap przekazał nieodpłatnie 
kaplicę dla parafii Bożego Ciała. Rozbiórką zajęli się mieszkańcy Łomży, mający 
należeć do nowej parafii Bożego Ciała. Część pracowników mieszkała dwa tygodnie 
w Łapach w udostępnionej tam salce, a część dojeżdżała z Łomży. Ks. Ferdynand 
Gryszko zaopatrywał ich w żywność. Rozbiórką kierował Tadeusz Nowacki, który 
też składał ją w Łomży. Kaplica była wykonana z drewnianych belek obitych z ze-
wnątrz deskami, a od wewnątrz pilśnią twardą. Od strony południa została dobudo-
wana zakrystia, dwie salki katechetyczne i kancelaria. Ściany i sufit były ocieplone 

__________ 

 

9 W. Jemielity, Parafie w Łomży, Studia Łomżyńskie, 10 (1999) 97-107. Roczniki diecezji łomżyń-
skiej z poszczególnych lat.  
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wełną mineralną, dach został pokryty blachą. Po obu brzegach kaplicy i w środku 
znajdowały się trzy wieżyczki, które pełniły równocześnie funkcję kominów wenty-
lacyjnych. Kaplica posiadała wymiary: długość 31 m, szerokość 12, wysokość do 
sklepienia 7,60 m. Pierwsza msza święta w kaplicy została odprawiona 24 IX 
1988 r., a ostatnia msza święta 2 III 2002 r. Zaraz po poświęceniu murowanego ko-
ścioła rozebrano kaplicę i drewno wykorzystano do celów gospodarczych. W 1985 r. 
proboszcz nowo utworzonej parafii w Szepietowie zakupił w jednej ze wsi na terenie 
swojej parafii drewniany dom. Z czasem pobudował właściwą plebanię, a dom prze-
kazał nieodpłatnie do parafii Bożego Ciała. Gdy ta z kolei miała murowaną plebanię, 
dom powrócił na pierwotne miejsce do wioski, by służyć mieszkańcom do modlitwy, 
na potrzeby straży pożarnej i na inne wspólnotowe cele.  

Plac pod budowę kościoła murowanego zakupiono 23 V 1988 r. od Stanisława 
Getka, zamieszkałego w Zawadach Przedmieście (4400 m2) i od Leokadii Tyszko, 
zamieszkałej w Łomży (8300 m2). Miejsce to było wskazane przez władze pań-
stwowe. Budowa kościoła w parafii Bożego Ciała została rozpoczęta w lipcu 1990 r. 
Projekt świątyni wykonali architekci Stefan Kuryłowicz, Ewa Kuryłowicz oraz ich 
student Piotr Kuczyński. Kierownikiem budowy był Stanisław Darmetko. Probosz-
czem przez cały czas jest ks. Ferdynand Gryszko. Kościół został zbudowany z białej 
cegły ceramicznej. Ma trzy nawy, o wymiarach: długość 47 m, szerokość 30 m, 
wysokość do sklepienia 19 m, wieże stalowe z krzyżem wysokie na 34 m. W koście-
le znajduje się dziesięć okien prostych i ostrołukowych. Ogrzewanie jest własne, 
promienniki na gaz. Dach dwuspadowy pokrywa blacha szwedzka. Dnia 3 III 2002 r. 
biskup Stanisław Stefanek pobłogosławił kościół, od tego dnia w kościele są odpra-
wiane wszystkie nabożeństwa. Kościół został zbudowany głównie z ofiar wiernych 
parafii Bożego Ciała, z pomocą Polonii, przede wszystkim z Toronto w Kanadzie 
oraz z ofiar wiernych całej diecezji łomżyńskiej.  

Na terenie parafii Bożego Ciała jest kaplica w Giełczynie. Dnia 10 VI 1997 r. 
Zarząd gminy Łomża na czele z wójtem Kazimierzem Dąbkowskim przekazał sołec-
twu Giełczyn budynek z cegły po byłym sklepie Gminnej Spółdzielni. Ten budynek 
dzielił się na dwie części: sklep i zaplecze gospodarcze10. Duże okna prostokątne  
i okratowane zastąpiono mniejszymi z łukiem i bez krat. W ścianie środkowej, dzie-
lącej pomieszczenie na połowę, zrobiono dwa duże otwory na drzwi, przez które 
wierni przechodzą z jednego do drugiego pomieszczenia. W pierwszym pomiesz-
czeniu wykonano podwyższenie na prezbiterium, w drugim pomieszczeniu na 
wprost prezbiterium umieszczono zakrystię. Dach sklepu był płaski. Dobudowano 
dach kopertowy z wieżyczką i krzyżem, i pokryto brązową blachą. Kaplica ma wy-
miary: długość 12 m, szerokość 11 m, wysokość do sufitu około 3 m. Roboty od 
strony technicznej nadzorował i przeróbki projektował kierownik budowy Stanisław 
Darmetko, a ze strony parafii robotami opiekował się ks. Zygmunt Laskowski. 
Pierwsza msza święta w kaplicy została odprawiona 27 VII 1997 r. Wcześniej msza 
święta była odprawiana w remizie strażackiej.  

 

__________ 

 

10 ArŁm, Akta parafii Bożego Ciała, nr 1. Wywiad z ks. Ferdynandem Gryszką.  
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Pierwsza świątynia w parafii Bożego Ciała. 

Parafia Krzyża Świętego 

Dnia 6 XII 1994 r. Zarząd Miasta Łomży przekazał w użytkowanie wieczyste 
działki o pow. 5848 m2 z przeznaczeniem na budowę świątyni. Ponadto w 1988 r. 
panie Bożena i Marianna Sikorskie przekazały nieodpłatnie na rzecz parafii sąsiednią 
działkę o pow. 2996 m2. Dnia 5 X 1995 r. biskup uzyskał zgodę na budowę tymcza-
sowego obiektu sakralnego a już 16 tego miesiąca, na miejscu zwanym Górką Za-
wadzką, został pobłogosławiony plac i postawiony dębowy krzyż. Dnia 26 V 1995 r. 
biskup zlecił ks. Radzisławowi Ambroziakowi, proboszczowi parafii Miłosierdzia 
Bożego, budowę tymczasowej kaplicy, która 22 IX 1996 r. została oddana do użytku 
liturgicznego. Budowę kaplicy dokończył ks. Andrzej Godlewski. Kierownikiem 
budowy był Waldemar Chudziński. Dnia 21 IX 1996 r. zaczęto w niej odprawiać 
nabożeństwa. Kaplica ma wymiary: długość 35 m, szerokość przy wejściu 9 m  
a szerokość w dalszej części 21 m, wysokość 7 m. Kaplica jest konstrukcji żelaznej, 
ścianami wypełnionymi cegłą i pustakami. Do ogrzewania służą cztery grzejniki 
gazowe. Spadzisty dach pokrywa blacha11. 

Dnia 22 VI 1997 r. powstała parafia Krzyża Świętego, wydzielona z parafii Mi-
łosierdzia Bożego i parafii Bożego Ciała. Liczba wiernych: 1998 r. – 11.910, 2003 r. 
– 12.684, 2008 r. – 13.500. Od początku istnienia parafii proboszczem jest ks. An-
drzej Godlewski. Dnia 20 X 1999 r. ksiądz proboszcz ogłosił wiernym zamiar budo-
wy kościoła. Projekt kościoła wykonał mgr inż. arch. Marek Przeździecki. Dnia 
25 III 2000 r. biskup dokonał symbolicznego rozpoczęcia budowy, 21 IX 2000 r. 

__________ 

 

11 ArŁm, Akta parafii Bożego Ciała, nr 1.  
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wmurowano kamień węgielny pod świątynię Krzyża Świętego. Przed frontonem 
przyszłego kościoła na całej szerokości zalano betonową ścianę zaporową, wysoką 
na 4 m, z obu stron zasypaną ziemią, i tak wyrównano teren. Do końca 2000 r. zala-
no 2/3 fundamentów, w 2001 r. rozpoczęto murowanie ścian.  

Kościół jest zbudowany z cegły pełnej, stropy są żelbetowe. Kościół ma wymia-
ry: długość 33 m, szerokość nawy głównej 14 m, szerokość dwóch naw bocznych po 
4,5 m, długość nawy głównej 25 m, długość prezbiterium 7,3 m, wysokość do skle-
pienna 12 m, okien jest 22. Dwie wieże, czworokątne, a w górnej części ośmiokątne, 
są wysokie do podstawy hełmów 32 m, z hełmami około 44 m. Wieże są z cegły  
i żelbetu, hełmy konstrukcji stalowej. Fronton kościoła wieńczy wieżyczka. Sklepie-
nie jest beczkowe, okna półokrągłe i okrągłe, podłoga z granitu, ogrzewanie własne. 
Dach jest dwuspadowy, kryty blachą płaską. Pod obszerną zakrystią znajduje się 
piwnica. Wierni składają ofiary, miesięczne dary serca i zamawiają pamiątkowe 
tabliczki, które będą umieszczone w wieży widokowej kościoła. 

Obok kaplicy wzniesiono Centrum Katolickiego. Obiekt o pow. 2400 m2 zapro-
jektował architekt Marek Przeździecki. W skład budynku wchodzą pomieszczenia 
przeznaczone do pracy duszpasterskiej oraz działalności charytatywnej i edukacyjno-
profilaktycznej oraz mieszkania kapłanów, sale dla Diecezjalnego Radia „Nadzieja”. 
Plac pod jego budowę został poświęcony 16 IV 1999 r., a pierwszą część Centrum 
Katolickiego oddano do użytku 3 VI 2001 r.12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pierwsza świątynia w parafii Krzyża Świętego. 

__________ 

 

12 B. Śliwowska, Wzgórze Naszej Nadziei, Łomża 2002, s. 9 – 11, 25, 40 – 43. Wywiad z ks. An-
drzejem Godlewskim.  
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Światynia w parafii Krzyża Świętego. 

Parafia w Kupiskach  

Połowę placu pod budowę kościoła w Kupiskach ofiarowała pani Kamińska  
z Kupisk Nowych, drugą połowę placu zakupiono od jej sąsiada. Wykopy pod fun-
damenty rozpoczęto we wrześniu 1988 r. Przy wykopach, zwózce kamienia, żwiru, 
piasku i jako pomoc murarska pomagali społecznie mieszkańcy Kupisk. Prace spe-
cjalistyczne wykonywały zatrudnione brygady. Projekt kościoła wykonał mgr inż. 
Jerzy Minkowski. Parafia w Kupiskach pod wezwaniem św. Jadwigi Śląskiej została 
erygowana 29 XI 1992 r. Od początku jej istnienia proboszczem jest ks. Dariusz 
Nagórski.  

Dnia 15 VIII 1989 r. przekazano świątynię do liturgii. Kościół jest z cegły czer-
wonej, o wymiarach: długość 28 m, szerokość 15,5 m, wysokość do sklepienia 8 m, 
wieża wysoka na 24 m. Kościół składa się z dwóch części: sakralnej i mieszkalnej. 
Pierwsza część jest trójnawowa, z chórem muzycznym, otaczającym wnętrze  
z trzech stron. Sklepienie jest półokrągłe żelbetowe. Okna po cztery z obu stron mają 
kształt prostokąta. Ołtarz soborowy, ołtarz przechowywania, ambonka i chrzcielnica 
zostały wykonane w marmurze. W części mieszkalnej, w podpiwniczeniu znajdują 
się trzy pomieszczenia, na parterze trzy pokoje i łazienka, na piętrze trzy pokoje  
i kuchnia z zapleczem. W kościele jest własne centralne ogrzewanie. Dwuspadowy 
dach, pokryty blachą, ma kształt żagla. Obok kościoła, na zapleczu stoją dwa budyn-
ki. Pierwszy, od bramy wjazdowej, mieści dwa garaże oraz salę parafialną o po-
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wierzchni około 40 m2, drugi budynek służy za magazyn. Całość posesji jest za-
mknięta murem kamiennym wysokim na 1,80 cm. Około 50 m od granicy ogrodze-
nia kościoła znajduje się cmentarz parafialny o powierzchni 1 ha, ogrodzony murem 
wysokim na 1,5 m.  

Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej  

Plac pod budowę kościoła został zakupiony umową notarialną od Spółki Wodo-
ciągów Miejskich. Prace budowlane rozpoczęto we wrześniu 1995 r. zwózką cegły, 
instalacją wodociągu, budową zaprzecza gospodarczego, budową ogrodzenia muro-
wanego od strony wschodniej i zachodniej. W listopadzie 1995 r. trwały wykopy pod 
fundamenty kościoła i zaplecza mieszkalnego. Wykopy robiono społecznie. Do koń-
ca listopada wykonano ławy fundamentowe całości budynku oraz podmurówkę 
wysokości 1,20 m. Do końca czerwca 1996 r. zostały wyprowadzone całkowicie 
ściany kościoła i budynku towarzyszącego. Do realizacji pozostała tylko wieża. Au-
torem projektu kościoła był mgr inż. Jerzy Minkowski z Łomży a kierownikiem 
budowy Józef Mroczkowski z Kraski. Kościół przekazano do liturgii 15 XII 1996 r. 

Kościół jest z cegły, trójnawowy, o wymiarach: długość 39,25 m, szerokość 
21,60 m, wysokość do sklepienia 9 m. Do kościoła prowadzi niewielka kruchta. 
Nawy boczne są zamknięte ołtarzykami. W nawie głównej sklepienie jest półokrą-
głe, w nawach bocznych płaskie. We frontowej części kościoła znajduje się chór 
muzyczny. Sklepienie jest półokrągłe. W części prezbiterialnej znajdują się dwa duże 
okna, w dalszej części sześć okien mniejszych. Obok prezbiterium znajduje się za-
krystia, po prawej stronie prezbiterium salka ministrancka i kancelaria. Ołtarz sobo-
rowy, ołtarz przechowania i ambonkę wykonano w marmurze. Dach jest dwuspado-
wy, kryty blachą szwedzką. Z kościołem połączona jest część mieszkalna. W pod-
piwniczeniu są trzy pomieszczenia gospodarcze, na parterze pokoje i kuchnia z prze-
znaczeniem dla wikariusza oraz pokój dla gościa, na piętrze mieszkanie dla probosz-
cza, w kolejnej kondygnacji trzy duże pomieszczenia.  

Parafia św. Andrzeja Boboli  

Została ona erygowana 4 III 2003 r. Plac pod budowę o powierzchni 1,5 ha za-
kupiono od pięciu właścicieli. Pierwsza msza święta na placu, przy postawionym 
Krzyżu, została odprawiona na Wielkanoc 2003 r. Następnie przewieziono z Ełku, z 
parafii Chrystusa Sługi, kaplicę, która tam służyła wiernym do czasu zbudowania 
kościoła. Wcześniej był to budynek gospodarczy w Państwowym Gospodarstwie 
Rolnym. Rozbiórką obiektu i jego złożeniem w Łomży kierowali Stefan Kneć i Ka-
zimierz Dobkowski, obaj miejscowi parafianie; pracowali oni społecznie. Wymiary 
kaplicy są następujące: długość 20 m, szerokość 9 m, wysokość do sklepienia około 
6 m. W 2005 r. rozpoczęto budowę kościoła murowanego. Jego projekt wykonała 
architekt Anna Polkowska, kierownikiem budowy był Zbigniew Rogiński, inspekto-
rem nadzoru (społecznie) Teresa Chwal. Kościół ma wymiary: długość 46 m, szero-
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kość 18,60 m, wysokość do sklepienia 12,5 m, dwie wieże wysokie na 42 m.  
W części północnej jest kościół dolny o powierzchni 150 m2. Kościół górny ma trzy 
nawy, sklepienie beczkowo-betonowe, po osiem okien ostrołukowych w każdej  
z naw bocznych. Dach prosty dwuspadowy nakrywa blacha szwedzka. Kościół zo-
stał zbudowany z cegły klinkierowej na podmurówce kamiennej. Od początku ist-
nienie parafii proboszczem jest ks. Andrzej Popielski.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pierwsza świątynia na terenie parafii św. Andrzeja Boboli 
 
 
Na terenie parafii św. Andrzeja Boboli jest kościół w Podgórzu i kaplica w Sie-

mieniu. W latach 1952 i 1953 w miejscowości Podgórze w niedziele była odprawia-
na msza święta, w domu prywatnym. Wskutek zakazu władzy cywilnej przerwano 
odprawianie nabożeństw. W 1958 r. biskup Czesław Falkowski zwrócił się do rządu 
o zezwolenie na budowę kościoła w Podgórzu. Na miejsce budowy został wybrany 
wspólny dla całej wsi plac, skąd na własny użytek mieszkańcy zaopatrywali się  
w piasek. Tam też została złożona cegła z rozebranego po wojnie kościoła garnizo-
nowego w łomżyńskich koszarach wojskowych. Wobec i tym razem sprzeciwu 
władz, czekano na odpowiedni moment. Dopiero w maju 1989 r. rozpoczęto prace. 
Działkę pod budowę przekazała gmina Łomża w formie dzierżawy wieczystej  
a ostatecznie w formie własności; w innym miejscu niż planowano w 1958 r. Po 
wybudowaniu piwnicy, w niej od 1990 r. w niedziele i święta była odprawiana msza 
święta. Dnia 8 XI 1993 r. biskup Juliusz Paetz poświęcił kościół i od tego czasu  
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w górnym kościele odbywają się nabożeństwa. Plany kościoła sporządził arch. Lech 
Sulikowski z Warszawy, inspektorami nadzoru byli inż. Przybylski i inż. Tadeusz 
Chojnowski, majstrami Stefan i Marian Świderscy, zbrojenia w całym kościele wy-
konał sołtys wsi Podgórze Witold Sokołowski, od 1990 r. całkowitą opiekę nad bu-
dową objął z własnej woli, bez jakiejkolwiek zapłaty Kazimierz Archacki z Podgó-
rza. Kościół jest z cegły, o wymiarach: długość 31 m, szerokość 12 m, wysokość do 
sklepienia 8 m, wieża 29 m. Fundusze niemal w całości pochodziły z ofiar miesz-
kańców wsi Podgórze i wsi Rowy. Mieszkańcy pomagali i pracą fizyczną13.  

W miejscowości Siemień była dwupiętrowa remiza straży pożarnej. Parter słu-
żył dla wozu i narzędzi strażackich, sala na piętrzę do zabaw tanecznych i innych 
spotkań wioskowych. W maju 2003 r. mieszkańcy wsi Siemień salę na piętrze prze-
znaczyli na kaplicę. Sala może pomieścić ponad sto osób, jej wymiary są wystarcza-
jące dla tej społeczności. Mieszkańcy opiekują się kaplicą, mają do niej klucz, we-
dług kolejności dbają o czystość pomieszczeń. Księża dojeżdżają w każdą niedzielę  
i święto.  

Po wojnie w sprawie budownictwa sakralnego obowiązywało rozporządzenie 
prezydenta z 16 II 1928 r. Budowa kościołów traktowana była na równi z innymi 
gmachami użyteczności publicznej. Rozporządzenie z 27 III 1957 r. bardzo ograni-
czyło wydawanie pozwoleń na budownictwo sakralne i kościelne. W 1981 r. pań-
stwo zrewidowało swój stosunek do niesprawiedliwego prawa w kwestii inwestycji 
kościelnych. Odtąd było łatwiej uzyskać pozwolenie od rządu. Dopiero w umowie 
konkordatowej między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanej 
28 VII 1993 r., nastąpiła pełna normalizacja w tym względzie. W art. 24 stwierdzo-
no, że Kościół ma prawo do budowy, rozbudowy i konserwacji obiektów sakralnych 
i kościelnych oraz cmentarzy14. Po wojnie w Łomży podjęto budowę siedmiu ko-
ściołów parafialnych i dwóch kościołów filialnych. Najwięcej kościołów powstało  
w latach 90. Wszystkie świątynie wzniesiono z ofiar wiernych, przy dużym zaanga-
żowaniu kapłanów w budowę.  

__________ 

 

13 ArŁm, Akta parafii Michała Archanioła, nr 4, nr 5. Wywiad z ks. Andrzejem Popielskim.  
14 W. Jemielity, Budownictwo sakralne i kościelne w diecezji łomżyńskiej w latach 1945-1992,  

Studia Teologiczne 24 (2006) 255 – 273.  
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Jan Olejnik (1901-1989) 
Powstaniec Wielkopolski Śląski, żołnierz 
 
 
Jest wielu bezimiennych bohaterów, którzy nie mają swojej biografii w historii re-

gionu, czy też w historii Polski. 
Niewątpliwie należy do nich postać Jana Olejnika. Ten skromny człowiek swoje 

młode lata i wiek dojrzały poświęcił walce o niepodległość Polski. Świadczy o tym całe 
życie tego człowieka, którego bohaterskie czyny znane były tylko nielicznym, a niektóre 
znała tylko najbliższa rodzina. Postać tego powstańca, żołnierza powinna być bliżej po-
znana przez mieszkańców regionu, zarówno dorosłych, jak i młodzież szkolną. 

Jan Olejnik urodził się 18 września 1901 r. jako syn Józefa i Józefy z Jaworskich 
w Latkowie pow. Inowrocław. Gdy miał 4lata zmarł jego ojciec. Od 6-stego do 14-
stego roku życia uczęszczał do szkoły podstawowej w Rojewie, uczył się bardzo do-
brze, a z racji, że nauka odbywała się w języku niemieckim (był to zabór Pruski) opa-
nował ten język w stopniu bardzo dobrym. Po ukończeniu szkoły zaczął pracować 
zarobkowo pomagając swojej mamie w utrzymywaniu rodziny (dwóch braci, dwie 
siostry). W jego rodzinie kultywowane były głębokie uczucia patriotyczne, oraz tęsk-
nota za wolna niepodległą Polską. Nadzieja na uzyskanie niepodległości staje się  
w owym czasie coraz bardziej realna. W zaborach austriackim i rosyjskim tworzą się 
Legiony Piłsudskiego, powstaje Polska Organizacja Wojskowa (POW). Do walk  
o niepodległość Polski pod koniec 1918 roku dołącza też i Wielkopolska. W Poznaniu 
27.12.1918 wybucha powstanie przeciwko Niemcom zwane Powstaniem Wielkopol-
skim. Pod koniec grudnia 1918 wuj Jan stara się o przydział do Straży Ludowej kom-
pania Rojewo (podaje wcześniejszą datę urodzenia, aby być przyjętym do tej kompa-
nii). W pierwszej dekadzie stycznia 1919 r. bierze udział w rozbrajaniu żandarmerii 
niemieckiej i ludności niemieckiej (cywilów posiadających broń) w Rojewie i okoli-
cach. Niektórzy z jego kolegów giną w tych akcjach na początku powstania.  

Odziałem powstańczym, w którym walczył wuj Jan dowodził Edmund Kazi-
mierski ziemianin, właściciel majątku w Żelechlinie. Walczą w bitwach o Złotniki 
Kujawskie i Nowa Wieś. Pod Złotnikami Kujawskimi zostaje ranny – atakujący go 
Niemiec, mając przewagę fizyczną nad 17-sto letnim chłopcem trafia go bagnetem  
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w klatkę piersiową, bagnet ześlizguje się po żebrze. Niemiec ponawia atak, unosi 
karabin i wtedy pada strzał. Kolega o nazwisku Bocian zabija atakującego Niemca. 
Po tym zdarzeniu pozostała blizna. Po krótkiej rekonwalescencji bierze dalej udział 
w walkach o Inowrocław i okolice, kiedy Inowrocław zostaje opanowany przez 
Polaków. Powstańcy reorganizują się w regularne wojsko, przybierają sobie nazwę 
Grenadierów Kujawskich, z których później tworzy się 5 Pułk Strzelców Wielkopol-
skich ( F. Nowicki, 59. Pułk Piechoty, 5 Pułk strzelców Wielkopolskich, str. 16) Wuj 
Jan przeszedł z tym Pułkiem barwny szlak bojowy. 16 lutego 1919 podpisano pokój 
w Trewirze, ustalono linię demarkacyjną między Wielkopolską i Niemcami, tym 
samym podkreślając zwycięstwo Powstania Wielkopolskiego. W powstaniu zginęło 
2 tysiące żołnierzy, 6 tysięcy zostało rannych. 

Wcześniej 19 stycznia 1919 zostaje desygnowany do Poznania przez Józefa Pił-
sudskiego gen. Józef Dowbór-Muśnicki. Staje on na czele tworzącej się z powstań-
ców Armii Wielkopolskiej, która to 28 sierpnia 1919 r. rozkazem dziennym Nr 216 
naczelnego Dowódcy Wojska Polskiego została wcielona w skład Wojska Polskiego. 
( A. Czubiński, Powstanie Wielkopolskie, Poznań 1988, rozdział VI, str. 334) Od tej 
pory Dywizje Wielkopolskie biorą udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Jan Olej-
nik był wówczas żołnierzem 59 pułku piechoty, który wchodził w skład 15. Dywizji 
Wielkopolskiej dowodzonej przez gen. Junga. W czasie walk na wschodzie jest cały 
czas celowniczym w ciężkich karabinach maszynowych. Na swym bojowym szlaku 
59 pp. w Kampanii wschodniej zdobywa Mińsk Litewski, defiluje przed Rydzem-
Śmigłym w Kijowie, broni Warszawy na „Radzymińskim przyczółku”. W pościgu 
za Rosjanami spod Warszawy pułk po bardzo ciężkich bojach uwalnia od bolszewi-
ków Łomżę 21.08.1920, w tym dniu również Zambrów. Wdzięczni mieszkańcy 
Łomży fundują pułkowi sztandar, a dzień 21.08. jest świętem pułku. Pułk opłaca 
swój szlak bojowy liczbą z górą 500 zabitych i zmarłych, oraz 1000 rannych. (F. 
Nowicki, 5 59 pp. W-wa 1929, str. 16) 

Ojczyzna nie zapomniała o swoich obrońcach, za walki z bolszewikami wuj Jan 
odznaczony jest medalem „Polska swemu obrońcy”. Notabene, medal ten nie był 
mile widzianym przez władze PRL, a szczególnie przez Urząd Bezpieczeństwa.  

W styczniu 1921 r. Jan Olejnik został zmobilizowany i w marcu tegoż roku po-
wołany do wojska 114 pp. Pułk ten rozlokowany był na kwaterach w pow. Ostrze-
szów Ostrzeszów Kępno. Na początku maja 1921r. Jan Olejnik zgłasza się jako 
ochotnik do III Powstania Śląskiego. Pragnie i tam walczyć o wolny i niepodległy 
Śląsk w granicach Rzeczpospolitej. Wuj Jan wspominał „Ochotnicy zdawali broń  
i umundurowanie, oraz wszystkie dowody identyfikacyjne w macierzystej jednost-
ce”. Podwożono ich pociągiem do granicy, przez którą przedzierali się nocami, zgła-
szając się do dowódców III Powstania ( dowódca ppłk. Mielżyński, a od 6.06. ppłk 
K. Zenkteller) podawali tam swój stopien i wyszkolenie.  

Jan Olejnik zostaje przydzielony do grupy północ, po dowództwem ppłk Fojki-
sa, bierze udział w walkach w okolicach: Strzelce Opolskie, Katowice, Kędzierzyn 
4-5.06.1921. 

W III Powstaniu Śląskim poległo 1218 powstańców, powstańców 794 było cięż-
ko rannych. (Zarys Historii Polski pod redakcją Janusza Tazbira PIW 1979, str. 605). 
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Powstanie to miało istotny wpływ na stanowisko Ententy w sprawie Górnego 
Śląska. Utworzono pas neutralny między wojskami. 29% obszaru przyznano Polsce 
– zamieszkiwało tam 46% ludności Górnego Śląska (tamże, str. 606) Pod koniec 
lipca przyjeżdża do pułku macierzystego zostaje czasowo zdemobilizowany. Już  
w 1922r. zostaje powołany do wojska do 62 pp. W 1924 r. zostaje służbowo przenie-
siony do 71 pp. W 1926 kończy 9-cio miesięczna szkołę podoficerów zawodowych 
w Grudziądzu – pozostaje jako podoficer zawodowy w wojsku. Pułk ten stacjonuje 
w Komorowie. 12 maja 1926 r. 71 pp. opowiada się po stronie rządowej. W wyniku 
walk z 33 pp. straciło życie 14 żołnierzy i oficerów, a 36 zostało rannych. Prawdopo-
dobnie z tego powodu 71 pp. (zwany karnym) został przeniesiony z Komorowa  
k. Ostrowii Mazowieckiej do Zambrowa. (Krzysztof Szychowicz, Zambrów na prze-
strzeni wieków, str. 65) W Zambrowie Jan Olejnik poznaje swoją przyszłą żonę 
Helenę z Rutkowskich, rodzona siostrę mojej mamy Anny. W 1928 r. zawiera z nią 
związek małżeński. Wkrótce rodzą się im dzieci, w 1929 Maria i Helena w 1930. 

W Zambrowie nawiązuje szereg znajomości i przyjaźni z liczną rodzina Rut-
kowskich, a szczególnie z moim tatą i mamą. Z moim tatą Romualdem Sinoff roz-
mawiają swobodnie w języku niemieckim (bardzo denerwuje to ich żony) tj. moja 
mamę i ciocię. Przyjaźń ich trwa do ostatnich spotkań i odwiedzin w sierpniu 1939 r. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 

 
We wrześniu 1939 r. Jan Olejnik bierze udział we wszystkich walkach, które 71 

pp. toczył z Niemcami. Pułk dowodzony przez ppłk. Srokę-Zbijewskiego walczy  
w okolicach Zambrowa do 13 września 1939 r. po 17 września 39 roku część podod-
działów 71 pp. zostaje otoczona przez oddziały Armii Czerwonej i wuj Jan dostaje 
się do niewoli sowieckiej. Załadowani do bydlęcych wagonów i transportowani na 
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wschód podejmują z kilkoma kolegami próbę ucieczki, udaje się. W pierwszych 
dniach października 39 r. wraca do Zambrowa. Ma olbrzymią wiedzę i doświadcze-
nie wojskowe z przebytych walk w powstaniach, oraz walk z lat 1920 i Wojny 
Obronnej 1939 r. Wkrótce zamieszkuje z rodziną w Wądołkach Borowych. Tam  
w porozumieniu z właścicielem majątku Kazimierzem Krzyżanowskim pracuje jako 
administrator majątku. W lipcu 1941 r. ten były powstaniec i żołnierz Wojska Pol-
skiego chcąc walczyć z okupantem wstępuje do ZWZ, który przekształca się w AK, 
w której wuj jest do czasu jej rozwiązania tzn. do 19.01.1945 r., kiedy to gen Okulic-
ki rozkazem rozwiązał Armię Krajową. W AK przyjmuje pseudonim „Jawor”.  
W wielkiej tajemnicy szkoli żołnierzy podziemia, pełni funkcję oficera uzbrojenia w 
sztabie, oraz zastępcy dowódcy 4 Kompanii Konspiracyjnej 71 pp. obwodu Za-
mbrowskiego AK. 

W czasie okupacji niemieckiej majątki miały nałożone obowiązkowe dostawy – 
kontyngenty dla Rzeszy. Od tego nie było odwołania, niewywiązanie się groziło karą 
śmierci. Kilka majątków miało jednego opiekuna, byli to przeważnie oficerowie 
Wehrmachtu lub S.A. będący inwalidami lub rekonwalescentami wycofanymi  
z frontu. Majątki w okolicy Zambrowa nadzorował Kpt. Schmidt pochodzący z 
Wiednia. Siedzibę swoją miał w Wierzbowie. Wuj Jan opowiadał najbliższej rodzi-
nie jeden z epizodów okupacyjnych: „Pewien oddział niemiecki – tabory, konie, 
sprzęt trafił do majątku Wądołki Borowe. Dowodzący oddziałem oficer rozkazuje 
swoim żołnierzom karmić konie ziarnem, które stało w workach w pomieszczeniach 
gospodarskich. Na nic zdały się protesty wuja, że zboże jest dla Rzeszy. W tym cza-
sie przyjechał na kontrolę majątku Kpt. Schmidt. Widząc zaistniałą sytuację rozkazu-
je żołnierzom zostawić zboże i wynosić się z majątku. Wuj Jan jest ocalony, pod 
zbożem była ukryta broń zawinięta w brezentowe płachty. Po wyjeździe Kpt. 
Schmidta ukryto ją w innym miejscu.  

Inne zdarzenie, pewnego razu Kpt. Schmidt zajrzał do spichrza, wuj Jan czytał 
bibułę (gazetki prasy podziemnej). Widząc Niemca upuścił je przy nodze i wepchnął 
stopą pod ziarno. Wuj był przekonany, że Niemiec widział to, ale nie zareagował, 
odwołał go do pracy i odszedł. Kpt. Schmidt musiał darzyć wuja sympatią, kiedyś 
bez świadków pokazał mu list od swojego brata, który był pod Stalingradem.  
W liście tym pisał: „Rób wszystko, abyś tu nie trafił, tu jest piekło na ziemi, można 
łatwo stracić głowę”. 

23 czerwca 1944 r. brał udział wraz ze swoimi żołnierzami w bitwie, która ro-
zegrała się w Czerwonym Borze między AK i Niemcami. Oto autentyczny opis 
bitwy pisany przez wujka Janka, oraz zaświadczenia dowódcy Białostockiego Okrę-
gu AK. 

Wuj Jan twierdził, że wywiad niemiecki musiał wiedzieć o tej akcji, gdyż zmie-
nił trasę wywozu więźniów z więzienia Łomżyńskiego. Niemcy zgromadzili ponadto 
na terenie lasów Czerwonoborskich ok. 5 tysięcy żołnierzy. Po bitwie wuj został 
awansowany i odznaczony Srebrnym Krzyżem zasługi z mieczami. 
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Po wyzwoleniu w grudniu 1944 r. został powołany do wojska i przydzielony do 

Wojskowej Komendy Uzupełnień Ostrowi Mazowieckiej. W maju 1945 zostaje 
zdemobilizowany. Przenosi się do Zambrowa, wynajmuje mieszkanie przy ul. Ma-
zowieckiej 31, ok. 30m od domu naszej babci, w którym mieszkaliśmy wraz z mamą 
od 1939 r.  

Ponieważ wkrótce rozpoczynają się aresztowania przez UB Publicznego człon-
ków AK wuj Jan chcąc tego uniknąć wyjeżdża do Gdyni. Rodzina zostaje w Za-
mbrowie. W Gdyni pracuje od stycznia 1946 do października 1948 jako pracownik 
umysłowy w „Funduszu Wyrównawczym Robotników Portowych”. 

W październiku 1948 r. wraca do Zambrowa i podejmuje prace w GS Za-
mbrów. Wkrótce Jan Olejnik zostaje aresztowany i przesłuchiwany UB. Ciocia Hela 
zaraz po tym fakcie pojechała do Wądołk Borowych z prośbą o wstawiennictwo  
i świadectwo mieszkańców tej i przyległych miejscowości o tym, jakim człowiekiem 
był jej mąż. Ciocia napisała wtedy list intencyjny z prośbą o zwolnienie swego męża, 
wielu mieszkańców tych miejscowości podpisało to pismo, a niektórzy nawet przy-
jeżdżali do Zambrowa podpisując i zaświadczając osobiście, że Jan Olejnik był 
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wspaniałym człowiekiem, który poświęcał życie w walce z okupantem niemieckim. 
List ten jak i wstawiennictwo przyjaznych wujkowi wielu osób z Zambrowa zadecy-
dowały o jego zwolnieniu z aresztu UBP.  

W 1952 r. Jan Olejnik zmienia pracę, przechodzi do PZGS Wysokie Mazo-
wieckie. Pracuje w magazynach PZGS Wysokie Mazowieckie, które mieszczą się  
w Zambrowie przy końcu ulicy Mazowieckiej. W PZGS pracuje do 31 grudnia 1966 
r. tj. do przejścia na emeryturę. W czasie pracy był człowiekiem zawsze aktywnym, 
działał na rzecz najbliższego środowiska, ludzi z którymi stykał się w pracy, czy też 
miasta, od 1957 do 1966 był członkiem Rad Zakładowych, przewodniczącym Komi-
tetu Osiedlowego Nr 6 w Zambrowie. W latach 1957 – 61 działał w Komitecie Ro-
dzicielskim w LO w Zambrowie, przez pewien czas jako przewodniczący. 

Wuj Jan chodząc na spotkania z młodzieżą szkolną często wracał wspomnie-
niami do walk w roku 1920, wówczas przerywano wujaszkowi, a on potem mawiał 
„chciałem przekazać młodzieży prawdziwą historią Polski, opowiedzieć o walce  
o niepodległość takiej jaka naprawdę była”. Władze tego nie chciały, trudno. Znie-
chęcony wspomnianymi ograniczeniami przestał przychodzić na takie spotkania, na 
których nie mógł swobodnie opowiadać o przeżyciach i doświadczeniach ze swego 
bogatego życia.  

W styczniu 1967 r. przechodzi na emeryturę. Mimo podeszłego wieku jest  
w dobrej kondycji fizycznej. Lubi przyrodę, często robi wycieczki rowerowe nad 
Narew i okoliczne rzeczki. Jest zapalonym wędkarzem – miał złotą odznakę PZW. 
Podczas spotkań rodzinnych opowiadał najbliższym o przeżyciach z okresu walk  
w Powstaniach Wielkopolskim i Śląskim III, wojnie z bolszewikami i wojnie obron-
nej 39 r. oraz działalności w Armii Krajowej. 

Zmarł 14.04.1989. Spoczywa na Cmentarzu w Zambrowie, kwatera XIII po 
stronie lewej. 
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MONIKA  BEDNARCZUK  (Lublin) 

 

 

Izabela Lutosławska – zapomniana 

pisarka i publicystka* 
  
Co to za Zaza, o której dziś po kraju w rozmowach się słyszy, jak o jakiejś 

powszechnie znanej, popularnej osobistości? [...] pisarze na odmiennych (...) stoją-
cy pozycjach artystycznych nie żałowali zachwytów p. Lutosławskiej, a wśród 
nich (...) p. Leon Piwiński, analityk nie skory do entuzjazmu nie wahał się opisy 
wiejskie porównywać z Weyssenhoffem1, a postać Zazy uznać za rysowaną ze 
wspaniałym obiektywizmem (...) 

 [...] Od zwycięstwa więc w sferze rozciekawienia uwagi, aż do zwycięstwa 
w strefie zadań wychowawczych, jakiejże większej kariery swemu dziełu mogła 
sobie życzyć autorka?2 

 
Tak pochlebnie wypowiedział się o bohaterce trylogii powieściowej (Córka, Mał-

żeństwo Zazy, Państwo Bobrowscy) Izabeli Lutosławskiej – Zazie, czyli Zofii Barskiej, 
znany krytyk literacki Adam Grzymała-Siedlecki. Córkę komplementowano jako 
„wybitną”, „piękną i inteligentną”, nawet „najlepszą powieść polską XX stulecia”, 
„świadectwo wysokiego poczucia moralnej tradycji rodowej”; porównywano do utwo-
rów Balzaka, Mereditha, Weyssenhoffa lub tragedii greckiej3. O czytelniczym zapo-
trzebowaniu na utwory Lutosławskiej4 świadczą wznowienia, w tym jedno powojenne, 

__________ 

 

*  Praca naukowa w ramach projektu badawczego MNiSW nr N103062 31/3814 
1 Notabene od 1904-1905 roku, kiedy poznał Romana Dmowskiego, był Weyssenhoff zwolennikiem 

jego koncepcji politycznych. Także Lutosławska pozostaje pod wpływem ideologii narodowej,  
z Weyssenhoffem zaś porównywano ją nie tylko z powodu udanych ustępów poświęconych 
krajobrazowi, ale też z powodu wyrazistej sylwetki Zazy, zestawianej niekiedy z Podfilipskim. 

2 Fragment recenzji przedrukowany w: I. Lutosławska, Państwo Bobrowscy, Poznań 1938, s. 358.  
3 Z fragmentów recenzji Córki takich krytyków, jak W. Załęski, J. Jankowski, H. Morstinowa-

Starowieyska, przedrukowanych na obwolucie drugiego wydania powieści z 1938 r. 
4 Kolejno: Andrzej Korecki. Powieść współczesna, Warszawa 1932 (Wyd. S. Dippel); Córka. 

Powieść, Poznań 1933; 2 wyd. 1938 (Wyd. S. Dippel); 3. wyd. 1946 (Wyd. E. Kutshan); Małżeństwo 
Zazy. Powieść, Poznań 1934 (Księgarnia Św. Wojciecha); Państwo Bobrowscy. Powieść, Poznań 1938;  
2 wyd. 1939 (Wyd. S. Dippel).  
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wydrukowane zanim autorkę umieszczono niejako na indeksie „pisarzy zakazanych”, 
skazując na zapomnienie. 

Izabela, córka Sofíi Casanova i Wincentego Lutosławskiego, urodziła się w Mo-
skwie 27 III 1889 r.5 jako druga z czterech córek hiszpańskiej poetki i polskiego 
filozofa. Była tłumaczką, ale przede wszystkim poczytną w latach trzydziestych 
powieściopisarką. Tymczasem należy do postaci całkowicie pomijanych przez bada-
czy, mimo rozwoju Women’s Studies z jednej strony, i poszerzaniu wiedzy o przed-
wojennych twórcach prawicowych – z drugiej. Pogłębionych studiów doczekała się 
twórczość jej matki6, Izabela natomiast nie zaistniała ani w Polskim Słowniku Bio-
graficznym, ani przewodnikach po literaturze polskiej. Cytują ją jedynie historycy 
zajmujący się ideologią narodową. Szkoda, że także w opracowaniach dziejów rodu 
Lutosławskich brak wzmianki o jej próbach publicystycznych, translatorskich bądź 
prozie7, interesującej jako próba łączenia „powieści katolickiej” z popularną. Jeśli 
zatem pisarka funkcjonuje w świadomości czytelniczej, to albo jako autorka wspo-
mnieniowej pracy o Dmowskim, albo relacji z wojny 1920 r. Bolszewicy w polskim 
dworze8, po II wojnie światowej wycofywanej z bibliotek.  

Warto zaś przypomnieć postać, która wskutek zakrętów historii skazana została 
na zapomnienie, wydaje się bowiem, że powinna ona otrzymać własne, choćby 
skromne miejsce w galerii polskiej literatury jako autorka powieści dotykających 
zagadnień moralności, sensu życia, roli rodziny. O jednym z utworów Lutosławskiej 
tak wypowiadał się krytyk: 

Problem Małżeństwa Zazy jest jednym z najistotniejszych, jakie stają przed 
człowiekiem współczesnym [...] W książce jest mowa o tematach, które polska 
praktyka skrywała zawsze w powieści katolickiej, uważając je za nieodpowied-
nie i gorszące. Okazało się, że żadne sprawy człowieka nie są gorszące pod pió-
rem katolickiego pisarza, a nie pornografa9.  
Nader pozytywne sądy wywołała Córka, której tytułowa bohaterka – Zaza, czyli 

Zofia Barska, dorównywała popularnością protagonistom współczesnych seriali 
telewizyjnych. 

Zanim wszak sukcesem wydawniczym stały się powieści, Izabela Lutosławska 
dała się poznać jako tłumaczka. W 1911 r. ukazały się rozmyślania Victoriano Garcíi 
Martiego Ze świata wewnętrznego, a w 1925 przekłady sztuk Jacinto Benavente: Źle 

__________ 

 

5 Z. Marcinek, Sofía Casanova Pérez Eguía w rodzinie Lutosławskich, w: Lutosławscy w kulturze 
polskiej, red. Bogdan Klukowski, Drozdowo 1998, s. 145. J. J. Jadacki, Wincenty Lutosławski. Rozdział  
z dziejów myśli polskiej, w: Lutosławscy..., s. 55. 

6 M. Filipowicz-Rudek, “Más que amor”. Sofía Casanova Lutosławska, princesa de las nieves 
polacas, “Estudios Hispánicos” t. XI, 2003, s. 165-175. 

7 Lutosławscy w kulturze polskiej. S. Chyl, Lutosławscy, Drozdowo-Zambrów 1999. 
8 Bolszewicy w polskim dworze, Warszawa 1921. 
9 J. Kisielewski, Pod chrześcijańskim niebem, „Tęcza” 1935, nr 11, s. 58. 
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kochana, Wnuczek oraz Grobowiec marzeń10. Wybór przybliżanych polskim odbior-
com postaci nie jest przypadkowy, zważywszy na deklarowany światopogląd Luto-
sławskich, łączący patriotyzm, konserwatyzm (również w dziedzinie kultury i litera-
tury)11 oraz katolicyzm, zainteresowanie psychologią i przyjmowaną z entuzjazmem 
w kręgu publicystów skupionych wokół czasopism „Verbum” oraz „Kultura” teolo-
gią neoscholastyczną, rozwijaną przez Maritaina.  

Sam Marti pięknie skomplementował dwudziestoletnią naonczas Lutosławską, 
wyrażając w przedmowie do polskiego wydania swojej książki uznanie dla profesjona-
lizmu, stylu i wrażliwości duchowej Izabeli, korespondującej z wrażliwością autora: 

 
I – szczęście to dla mnie wielkie – że oto idzie ta książka mojej duszy do 

Polski poprzez inną duszę, która jej treść przeżyła z równą mojej lub większą in-
tensywnością. Izabela Lutosławska, która zna, odczuwa i kocha ducha mojej ra-
sy i mojej ziemi, która zna wszystko, co jest we mnie indywidualnego i najbar-
dziej tajnego, mogła, jak nikt inny, pojąć i oddać wiernie wszystkie czynniki  
i prądy, które dały poczęcie i kształt memu dziełu. 

Ale nadto jest ona Polką i wie nieskończenie dużo o smutkach polskich. 
Pewny jestem, ze ślad jej duszy wrażliwej wyryty zostanie w tłumaczeniu i że 
doda ona mojej książce wartości swym wdziękiem i talentem12. 
Filozofia cierpienia, apoteoza samotności i milczenia oraz przekonanie o potę-

dze uczucia i wiary Martiego odpowiadają – stwierdzała tłumaczka – klimatowi 
Galicji, ludowej mądrości jej mieszkańców, a także specyficznej atmosferze, znaczo-
nej eukaliptusami, pachnącymi drzewami figowymi i „zawsze perłową mgłą”13. 
Lecz wydaje się, że współgrały ponadto z poszukiwaniami duchowymi samej Luto-
sławskiej, które przejawią się z czasem w kreacjach pani Barskiej oraz Zbigniewa 
Bobrowskiego. 

Kiedy czytamy o „głębokiej melancholii” utworów Benavente oraz „piętnie 
smutku, właściwym człowiekowi, którego obchodzi los każdej duszy ludzkiej i losy 
świata”14, ponownie mamy wrażenie, że Sofía Casanova zapowiada (nieświadomie) 
w przedmowie do dramatów swego rodaka główne zagadnienia późniejszej prozy 
córki, określa jej sposób widzenia świata. Tragedia namiętności, zgubne efekty 
okłamywania siebie i bliskich, dyskretna moralistyka, kontestacja postaw „złotej” 

__________ 

 

10 J. Benavente, Źle kochana, tłum. z upoważnienia Autora I. Lutosławska, przedm. S. Casanova 
Lutosławska, Lwów-Poznań 1925. 

11 Recenzja sztuki Stanisława Ignacego Witkiewicza jest jednym z dowodów jej dystansu do 
eksperymentów estetycznych. Zob. I. Lutosławska, Metafizyka dwugłowego cielęcia, „Tęcza” 1928,  
z. 23, [s. 2-3]. 

12 V. García Marti, Prolog, w: Ze świata wewnętrznego. Rozmyślania, przeł. I. Lutosławska, 
Warszawa 1911, s. 9. Książkę dedykował autor „wielkiej poetce Sofíi Casanova”. 

13 I. Lutosławska, Przedmowa tłumaczki, w: V. García Marti, op. cit., s. 11-14. 
14 S. Casanova-Lutosławska, Przedmowa, w: J. Benavente, op. cit., s. X.  
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młodzieży – wszystkie te tematy znajdą odzwierciedlenie w powieściach tłumaczki 
Martiego i Benavente. 

Pomiędzy pracami translatorskimi pojawił się na rynku zapis wejścia armii so-
wieckiej do majątku nieopodal Łomży: Bolszewicy w polskim dworze. Zapis, który 
nigdy nie pretendował do miana prozy artystycznej, a który warto rozpatrywać na tle 
obawy przed „czerwonym” zagrożeniem. Spojrzenie trzydziestodwuletniej Luto-
sławskiej na bolszewików nie jest skrzywione nienawiścią do „zdziczałych hord”, ale 
świadczy o staraniach, aby uzyskać pewien dystans. Narratorka nie operuje dominu-
jącymi wówczas wyobrażeniami Rosji-Antychrysta, „dzikich biesów”, „Chama-
Niszczyciela”15, lecz – co podkreślono we wstępie do nowej edycji – przygląda się 
najeźdźcom, niektórych stara się zrozumieć16 (by wymienić postaci komisarzy Ren-
gielewicza i Riazika).  

Dążenie do wyjścia poza antagonizm etniczny i religijny o tyle godne jest uwa-
gi, że rodzina Lutosławskich boleśnie doświadczyła skutków systemu sowieckiego17. 
Pragnienie możliwie obiektywnego ujęcia rzeczywistości, nawet tych jej elementów, 
które uważa się za złe, należy do charakterystycznych cech pisarstwa Lutosławskiej. 
Dostrzegli to zjawisko krytycy oraz czytelnicy, jedni uznając za dowód dobrego 
warsztatu18, inni – zarzucając autorce zbytnie wpływy powieści popularnej19.  

Dla interpretacji jej twórczości nieodzowny wydaje się kontekst, by to obrazo-
wo ująć, domowo-ideowy. Z Lutosławskimi w szczególnej zażyłości pozostawali 
Roman Dmowski oraz Zygmunt i Gabriela Baliccy20. Długotrwałe, częste kontakty  
z ideologami Narodowej Demokracji ukształtowały światopogląd córek Sofíi i Win-
centego, z którego to powodu nazywano je żartobliwie „ofiarami endecji”21. Oddzia-
ływanie autorytetu Dmowskiego widoczne jest w prozie Izabeli Lutosławskiej, od 
dziecka „naszpikowanej” sprawami polityki. Drugą znacząca osobowością jest Win-
centy Lutosławski – człowiek oryginalny, obdarzony wyjątkową inteligencją 
i wyobraźnią, który źle znosił codzienne trudy egzystencji22.  

__________ 

 

15 Przedstawia je Ewa Pogonowska w rozprawie Dzikie biesy. Wizja Rosji sowieckiej w anty-
bolszewickiej poezji polskiej lat 1917-1932, Lublin 2002. 

16 Danuta i Andrzej Wroniszewscy, Wstęp, w: I. Wolikowska z Lutosławskich, Bolszewicy, Łomża 
1990, s. 8.  

17 W 1918 r. w Moskwie rozstrzelano dwóch braci Wincentego Lutosławskiego – Mariana i Józefa, 
którzy osierocili siedmioro dzieci. Zob. S. Chyl, op. cit., s. 13. D. i A. Wroniszewscy, op. cit., s. 4. 

18 [Anonim], Najnowsze książki („Córka” I. Lutosławskiej), „Tęcza” 1933, nr 7, s. 69. Zofia 
Roszkówna, Matka czy córka, „Kultura” (Poznań) 1938, nr 27, s. 6. 

19 Np. wspomniany Józef Kisielewski. 
20 O spotkaniu Lutosławskich z Dmowskim pisze Izabela: „Przyjaźń błysnęła od razu, niezawodna i 

jakby natchniona”. Gabriela z Iwanowskich Balicka była zaś Sofíi bliska jak siostra. I. Lutosławska, 
Roman Dmowski. Człowiek, Polak, przyjaciel, Chicago, Nakł. Komitetu Wydawniczego, 1961., s. 23-24. 
Poglądy polityczne rodziny Lutosławskich, w tym Wincentego i jego braci, podzielali mężowie córek: 
Marii, Izabeli i Haliny (M. Niklewicz, R. Wolikowski, Cz. Meissner).  

21 I. Lutosławska, Roman Dmowski, s. 25. 
22 M. Filipowicz-Rudek, op. cit., s. 168-169. Jego postać i poglądy omawia J. J. Jadacki, op. cit.  
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Przy nieskrywanym uwielbieniu dla Dmowskiego, Izabela nie podzielała skraj-
nych sądów nacjonalistów (m.in. obsesyjny antysemityzm, wrogość do studiowania 
oraz uczestnictwa kobiet w życiu publicznym, przedkładanie związków opartych na 
rozsądku nad te oparte na miłości23). Dowodem tego była jej przyjaźń z żydowską 
uczennicą pensji w Krakowie24, udział w formowaniu Narodowej Ligi Kobiet  
w 1919 r., której była najmłodszą członkinią oraz przewodniczącą Wydziału Poli-
tycznego, zaś następnie aktywność społeczna i praca w centrali „Społem” podczas 
okupacji niemieckiej25. 

Zanim przejdę do przybliżenia kluczowych wątków pisarstwa Lutosławskiej, 
chciałabym wspomnieć o jej związkach z Hiszpanią. Jako córka cenionej za Pirene-
jami poetki, władała naturalnie językiem hiszpańskim i bywała w ojczyźnie matki. 
Przez długie lata wierną towarzyszką Sofíi i opiekunką jej potomstwa była pocho-
dząca z Galicji Pepa Lopez (Pepiña). Ze wspomnień oraz listów dowiadujemy się  
o wyjazdach rodziny do Hiszpanii, jak ten między 1905 a 1907 rokiem, kiedy Maria 
(Manita) i Izabela (Bela) zostały przyjęte na audiencji przez królową Marię Krysty-
nę26. Nie obyło się zresztą bez pewnych oporów: narodowe idee27 słyszane w domu 
wiązały się z postawą antyniemiecka, a królowa pochodziła z Habsburgów. Wiemy  
o kilkuletnim pobycie dziewcząt w Galicji (spędzały godziny na drzewach figowych, 
aż język cierpł im od smaku owoców). 

Galicję pięknie sportretowała w przedmowie do rozważań Martiego: „stary to, 
uroczy, przedziwny kąt Hiszpanii”, zamieszkały przez rybaków, porośnięty przez 
kasztany, znaczny dzięki „smutnej matowej zieleni drzew figowych”, noszący  
„w sobie jakąś łagodność, jakąś słodycz, jakiś wielki spokój” 28. Wiele z tych okre-
śleń odnieść można do pani Barskiej – apoteozowanej figury matki, nawiązującej 
zapewne do postaci Sofíi Casanova, którą córki bezgranicznie uwielbiały i nazywały 
„Króleweńką”.  

Cisza wewnętrzna to ideał bohaterów powieści Lutosławskiej. Na kartach jej 
utworów odnajdujemy również zdradzające dużą wrażliwość na świat natury opisy 
polskiej przyrody oraz wywyższenie wartości reprezentowanych przez warstwy 

__________ 

 

23 O poglądach Dmowskiego zob. I. Lutosławska, Roman Dmowski.. K. Kawalec, Roman Dmowski. 
1864-1939, Wrocław i in. 2002. Nt. jego stosunku do kwestii małżeństwa, kształcenia czy praw 
wyborczych kobiet pisze z perspektywy prywatnej Maria Niklewiczowa, Pan Roman. Wspomnienia 
o Romanie Dmowskim, oprac. nauk. T. Wituch, Warszawa 2001, s. 40-43, 143. 

24 Lutosławska nie podaje, na jaką pensję uczęszczała, ale wzmianka o Stefanii Sempołowskiej (u 
niej Sępołowskiej) pozwala przypuszczać, że chodzi o Prywatne I Gimnazjum Żeńskie w Krakowie. 

25 Podaję za: I. Lutosławska, Roman Dmowski, s. 35, 158-159, 130-131.  
26 W oparciu o: I. Lutosławska, Roman Dmowski oraz Marii Niklewiczowej, Pan Roman. 
27 Nacjonalizm Dmowskiego podczas zaborów był zorientowany na współpracę z Rosją, przy 

założeniu genetycznej nienawiści słowiańsko-germańskiej i jednoczesnym podziwie dla potęgi Prus (zob. 
Niemcy, Rosja i kwestia polska z 1908 r., Myśli nowoczesnego Polaka z 1903 r.). 

28 I. Lutosławska, Przedmowa tłumaczki, w: V. García Marti, op. cit., s. 12.  
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chłopskie (zgodnie z wywodzącą się z romantyzmu koncepcją ludu jako nośnika 
rodzimej kultury).  

Wiadomo ponadto nieco o kolekcjonowaniu przez Izabelę akwarel w Hiszpanii, 
wreszcie o udziale w jakimś konkursie oraz sukcesach odniesionych w 1910 r.,  
a odnotowanych w prasie. Odnośnie do tego wydarzenia, znaczący jest fragment 
listu Zygmunta Balickiego: „Cieszy mnie szczerze to Twoje powodzenie ze ŚWIA-
TEM (prześlesz mi numer)”29. Przyjaciel domu przestrzega jednocześnie przed nie-
potrzebnymi rozrywkami, w tym podróżami na Półwysep Iberyjski i wyznaje: „nie 
chcę wcale, abyś otrzymała jakąś nagrodę konkursową. Od tego się nie zaczyna, bo 
wtedy zbyt często na tym się kończy”. Ów ton protekcjonalnego, choć życzliwego, 
quasi-ojcowskiego napominania, komentarze bądź zalecenia dotyczące zachowania  
i poglądów napotykamy często w listach adresowanych do „Beli” przez Balickiego – 
„autorytet moralny” dziewcząt oraz przez Romana Dmowskiego. 

Z jednej strony należy uznać to zjawisko za naturalne w sytuacji zażyłości, po-
czucia odpowiedzialności za córki przyjaciół, chęci współkształtowania charakterów 
dorastających panien i formowania „właściwej” kobietom postawy społeczno-
emocjonalnej. Zjawisko tym bardziej uzasadnione, że Wincenty Lutosławski  
w 1906 r. poznaje swą przyszłą drugą żonę30 i z czasem opuszcza Sofíę oraz córki.  
Z drugiej wszak strony, reprymenda Dmowskiego w związku z udziałem Izabeli  
w Narodowej Organizacji Kobiecej (1919 r.):  

 
– Słuchaj Belu (...) zaczynasz się wykolejać! Dotąd byłaś normalną dziew-

czyną i niedużo miałem ci do zarzucenia, ale jak mi się zaczniesz mieszać do po-
lityki, to będziesz dziwadłem, wiedźmą i nie wyjdziesz nigdy za mąż! – A ja też 
potrafię wymówić ci przyjaźń, bo brzydzę się szarlatanerią kobiecą. Wszystko 
blaga, próżność i pozory!31  
 
– skierowana do bądź co bądź dojrzałej osoby (30-letniej!), świadczy o ciągłej 

chęci urabiania jej osobowości wedle anachronicznych wzorców. Piszę „anachro-
nicznych”, gdyż w XX w. bujnie rozwijał się ruch emancypacyjny32, a ponadto  
w Polsce kobiety z warstwy ziemiańskiej w XIX w. i wcześniej samodzielnie pro-
wadziły gospodarstwa, wygrywały procesy sądowe, polowały, wyrażały publicznie 
swe zdanie33, zaś ich zasługi w odzyskaniu niepodległości, osiągnięcia naukowe oraz 

__________ 

 

29 Eadem, Roman Dmowski, s. 58. 
30 Zob. J. J. Jadacki, op. cit., s. 55. 
31 I. Lutosławska, Roman Dmowski, s. 158. Por. s. 66. 
32 Znaczony postulatami takich kobiet, jak Kazimiera Bujwidowa, Iza Moszczeńska, Paulina 

Kuczalska-Reinschmit, Zofia Daszyńska-Golińska, nie mówiąc o wcześniejszych (Eliza Orzeszkowa, 
Narcyza Żmichowska) oraz współczesnych Lutosławskiej (Zofia Nałkowska) publicystkach i pisarkach. 

33 Zob. A. Nasiłowska, Dziedzictwo Zofii. Szlacheckie wzorce obyczajowe w prozie kobiet XX wieku, 
w: Ciało, płeć, literatura. Prace ofiarowane Profesorowi Germanowi Ritzowi w pięćdziesiątą rocznicę 
urodzin, red. M. Jędrzejczak, M. Hornung, T. Korsak, Warszawa 2001, s. 171-195. H. Bogucka, 
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radykalne przemiany obyczajowe, zachodzące po I wojnie światowej uświadomiły 
społeczeństwu niesłuszność stereotypowych podziałów.  

Enuncjacja Dmowskiego wskazuje na ważną kwestię pisarstwa autorów i auto-
rek prawicowych, również Lutosławskiej, a mianowicie akceptację wzorców kon-
serwatywnych, tradycyjnych modeli życia i esencjalizmu. Prawica głosi wszak pry-
mat rodziny, kult rodzimych wartości34 oraz przekonanie o niezacieralnych różnicach 
płci. Rola kobiet była inna, czyli w aspekcie publicznym podrzędna, aczkolwiek  
w sferze domowej nie do zastąpienia. Jednak poza oddziaływaniem tradycji, przy-
czyn aprobaty sądu o „naturalnej” (intelektualnej) przewadze mężczyzn trzeba szu-
kać w doświadczeniach oraz sposobie wychowania Izabeli Lutosławskiej.  

Maria Filipowicz-Rudek mówi o powracającym typie bohatera pism Sofíi Ca-
sanova Lutosławskiej: człowieka o silnym charakterze, patrioty, entuzjasty, który 
odczuwa niedosyt intelektualnych podniet, niemożliwych do zaspokojenia przez nie 
dorównującą mu (jakoby) kobietę35. Mężczyźni z powieści Izabeli to również entu-
zjaści i patrioci, gotowi do poświęceń, zwykle starsi od przeznaczonych im bohate-
rek. Zarazem są odpowiedzialni, skupieni na „czynie” (front, działalność ekono-
miczna, praca fizyczna), wrażliwi, rozważni i uczciwi. Nigdy nie wydają się ekstra-
waganccy, chyba że przez tradycjonalizm – rażąco odstający od obyczajów większo-
ści postaci. Podziw otoczenia budzą ich uroda oraz cnoty. Zazwyczaj czują też  
potrzebę posiadania dzieci.  

W kombinacji cech idealnego mężczyzny – a takim ma być zarówno Andrzej 
Korecki, jak Zbigniew Bobrowski36, protagoniści powieści Lutosławskiej – upatry-
wać można wpływu osobowości Wincentego Lutosławskiego oraz Romana Dmow-
skiego. Pierwszy prezentowany jest przez Sofíę Casanova jako imponujący otocze-
niu indywidualista, oddalony od codzienności37. Drugiego kreuje się we wspomnie-
niach na wielkiego, utalentowanego, ale przy tym ojcowskiego, pracowitego, sku-
pionego na rzeczywistości „ziemskiej” i wiernego bliskim. Również on wyznaje 
biologiczną i psychologiczną odmienność konstrukcji płci (kobieta zorientowana na 
miłość, poddanie oraz altruizm) i przewyższa partnerkę umysłowo, przynajmniej tak 
uważa, wyznając esencjalizm biologiczny i psychologiczny38.  

Tezy te propagowane są od starożytności. Niezmiennie głoszą je teolodzy 
chrześcijańscy, a okresem wzmożonego nawoływania do stworzenia cywilizacji 

                                                                                                                       
Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI-XVIII wieku na tle porównawczym, 
Warszawa 1998. 

34 Np. analogicznie do polskiej ideologii narodowej Miguel de Unamuno rozwija koncepcję „czystej 
hiszpańskości” (En torno al casticismo ukazuje się równocześnie z pierwszą, publikowaną w prasie, 
wersją Myśli nowoczesnego Polaka Dmowskiego – w 1902 r.).  

35 M. Filipowicz-Rudek, op. cit., s. 169. 
36 Zbigniew Bobrowski jest adresatem hymnicznej odautorskiej przedmowy do powieści Państwo 

Bobrowscy. 
37 M. Filipowicz-Rudek, op. cit., s. 168-173. 
38 Nie dostrzegał „równości” umysłowej znanych mu kobiet, jak Gabriela Balicka oraz Sofía Luto-

sławska. Tezy te, nienowe przecież, powtarza i udowadnia C. G. Jung w tomie O naturze kobiety, wybrał 
i przeł. M. Starski, Poznań 1992. 



 212                                                                            MONIKA BEDNARCZUK
____________________________________________________________________________________________________________

 

miłości, z kobietą jako „zbawczynią świata”39, były lata międzywojenne. „Nowe 
średniowiecze” miało stanowić odpowiedź na amoralizm świata, na zepsucie oby-
czajów wskutek doświadczeń wojennych40 oraz nienaturalnych ambicji niektórych 
kobiet. Próbą eschatologicznego dowartościowania (w duchu antyfeministycznym) 
było wyznaczenie kobietom wielkiego kulturowego zadania, tj. załagodzenia agresji, 
połączenia przez eros tego, co rozdzielił logos41.  

   
Wyłącznie męska kultura wyjałowiła się i zniszczała podczas wojny świa-

towej. [...] Kultura męska jest zbyt racjonalistyczna, ona zbyt daleko oddaliła się 
od bezpośrednich tajemnic kosmicznego życia i jeśli powraca do nich, to tylko 
przez kobietę. Poza tym kobiety odgrywają szczególnie wielką rolę w przebu-
dzeniu religijnym naszej epoki. [...] Pierwiastek męski musi panować nad pier-
wiastkiem kobiecym, a nie podlegać mu (...). Nie zemancypowana i upodob-
niona do mężczyzn kobieta, ale wieczna kobiecość – będzie odgrywała wielką 
rolę w przyszłym procesie dziejowym42. 

 
O przyjęciu powyższego postulatu świadczy popularność pism Mikołaja Bier-

diajewa bądź Jacquesa Maritaina43, którym wtórowali zwolennicy neotomizmu w 
tym pisarze katoliccy, w tym częściowo García Marti44, a także psychologowie45 
oraz pedagodzy46. Akcentowano wagę łaski dla osiągnięcia wewnętrznej harmonii 
oraz rozwoju cnót, doniosłość autonomii jednostki, umożliwiającą jej duchowe do-
skonalenie, i potrzebę tolerancji dla innych wyznań, choć Maritain przypominał  
o konieczności życia zgodnego „z nakazami prawa moralnego”47.  

Zakres tematyczny i szereg motywów zaczerpnęła Lutosławska z powieści Eli-
zy Orzeszkowej oraz Marii Rodziewiczówny48. Poza prezentowaniem życia warstw 
ziemiańskich, poza apoteozą wiejskiego stylu bycia i wartości, uderza jej zamiłowa-
__________ 

 

39 W drugiej połowie XX w. przedstawicielem nurtu teologii przypisującego kobiecie możliwość 
doprowadzenia do „otwarcia świata ku Bogu” był Paul Evdokimov (zob. Kobieta i zbawienie świata, 
tłum. E. Wolicka, Poznań 1991). 

40 Lutosławska też uznaje kryzys etyczny za skutek doświadczeń wojny, o czym pisze w Małżeństwie 
Zazy. 

41 Np. szkic Junga z przełomu lat dwudziestych i trzydziestych Kobieta w Europie [w]: O naturze ko-
biety.s. 191 – 218. 

42 M. Bierdiajew, Nowe średniowiecze, tłum. M. Reutt, Warszawa 1936, s. 144-145. 
43 J. Maritain, O nową cywilizację chrześcijańską, [b. tłum.], Lublin 1935. Ibid., Religia i kultura, 

przeł. H. Wężyk-Widawska, Poznań 1937. 
44 Wedle autora Rozmyślań kobiety zwykle nie znają wewnętrznego życia, są nieświadome 

duchowych tajemnic, doświadczają macierzyństwa cielesnego, nie duchowego, zwłaszcza nie 
„intelektualistki” (op. cit., s. 90-91). 

45 C. G. Jung, O naturze kobiety, wybr. i przeł. M. Starski, Poznań 1992. 
46 Konrad Górski proponował wychowanie chłopców w kulcie bohaterstwa, a dziewcząt w duchu 

ofiarności (Wychowanie personalistyczne, Poznań 1936, s. 89-90). 
47 J. Maritain, O nową cywilizację, s. 33-45. 
48 Por. Anna Martuszewska, Jak szumi Dewajtis? Studia o powieściach Marii Rodziewiczówny, 

Kraków 1989. 
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nie do przyrody: szczególnie do sadów, lasów i rodzimych gatunków drzew (sosna, 
lipa), które sakralizuje, jako symbole odwiecznej wierności, trwałości, zakorzenienia 
– a drzewa i patriotyczno-religijna metaforyka dendrologiczna są przecież kluczowe 
dla dyskursu narodowego.49  

Zagadnieniem niebagatelnym jest znamienna niechęć do kultury wytwarzanej 
przez miasto i preferowanie uniwersum ewokowanego przez środowisko dworku, 
również tego przeniesionego z powodów ekonomicznych do któregoś z miast. War-
szawa to generalnie siedlisko pustej przyjemności, prowokujące demoralizację. Gwa-
rantami ładu są kościoły lub mieszkania wzorcowych protagonistów: przestrzeń 
sakralna.50 Najczęściej zaś bohaterowie doświadczają olśnienia, godzą się ze sobą,  
z przeznaczeniem, dostrzegają istotę bytu, układają na nowo hierarchię spraw – na 
wsi, na łonie natury, w majątku własnym lub dalszej rodziny (w powieściach są to 
majątki Teretczany czy Różanka).  

W koncepcji człowieka, zwłaszcza koncepcji kobiecości u Izabeli Lutosławskiej 
odbija się jej światopogląd polityczny i religijny, a także zainteresowanie życiem 
Kościoła katolickiego. W latach trzydziestych mają przecież miejsce objawienia 
mistyczki Faustyny Kowalskiej, szerzącej kult Najświętszego Serca Jezusowego,  
a właśnie do Serca Jezusa (za książeczką do nabożeństwa matki) modli się Zaza  
w kluczowej scenie Małżeństwa Zazy, kiedy to zdaje się jej, że słyszy, jak pani 
Barska zapewnia ją o powrocie Zbigniewa Bobrowskiego. Przepowiednia zaś 
wkrótce się spełnia. Pojawia się w trylogii ponadto kwestia stosunku do tzw. cnót 
mieszczań-skich, w Polsce tradycyjnie cenionych niżej od cnót heroicznych. Z jednej 
strony mamy zatem konterfekty dzielnych protagonistów, którzy odłożyli miecz czy 
kara-bin na rzecz pługu i liczydeł (choć stanowią oni mniejszość w społeczeństwie 
nastawionym na łatwy zysk, przyjemność, społeczeństwie generalnie pozbawionym 
zasad moralnych, a przynajmniej z wyraźnie osłabioną świadomością etyczną). 
Z drugiej strony – obok nieskazitelnych męskich bohaterów kluczową, acz nie eks-
ponowaną figurą jest matka Zazy, Helena Barska, uosobienie fantazmatu „wiecznej 
kobiecości”, także jaskrawo odbijająca od tła, które stanowią zorientowane na łatwą 
rozrywkę oraz erotykę „nowe kobiety”, w tym sama Zaza, przed związkiem ze 
Zbigniewem i w trakcie małżeństwa z Białkowskim. 

Autorka zresztą w przedmowie do drugiego wydania Córki artykułuje zamiar 
oddania hołdu cichej, zewnętrznie nieciekawej, ale pięknej duchowo matce. Deklaru-
je wręcz, że to pani Barska jest „prawdziwym człowiekiem” powieści i jej utwór 
dedykuje. Korpulentna, zakompleksiona, niezamożna poświęca energię dziecku, nie 

__________ 

 

49 Istnieje pod tym względem szereg podobieństw między twórczością Lutosławskiej a pisarstwem 
Wandy Miłaszewskiej, Zofii Kossak-Szczuckiej i częściowo Heleny Mniszek, kultywujących tradycyjne 
modele życia oraz wyznających światopogląd patriotyczno-religijny, manifestujący się oczywiście  
w różny sposób i w różnym natężeniu w poszczególnych utworach wymienionych autorek. 

50 Więcej na ten temat, z uwzględnieniem m.in. twórczości Lutosławskiej, piszę w szkicu Warszawa 
jako antywartość (stolica w międzywojennym piśmiennictwie prawicowym) [w druku w tomie Obrazy 
stolic europejskich w piśmiennictwie polskim, red. Adam Tyszka, Łódź]. 
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sprzeciwiając się wyborom córki, zawsze gotowa wspomóc potrzebujących51, w tym 
swych niegdysiejszych krzywdzicieli. Dowodem tego jest przyjęcie męża, który 
porzucił ją dla innej (element autobiograficzny?52). Wybacza mu i opiekuje się cho-
rym do śmierci, dotrzymując ślubnego przyrzeczenia.  

Pani Barska stanowi inkarnację ideału opiewanego w 1 Liście do Koryntian, 
ucieleśnienie dobroci i tolerancji, której „najbardziej fundamentalną szkołą” – po-
wiada John Fowles – jest macierzyństwo, i która jest „najbardziej fundamentalną ze 
wszystkich ludzkich mądrości”53. Prostota, nie zadająca pytań postawa akceptacji 
zyskuje w perspektywie wieczności prymat nad dotychczasowym kultem umysłu, 
jałowym dążeniem do rozumowego ogarnięcia zjawisk. Bobrowski mówi: „Wie-
dzieć (...) nic nie trzeba wiedzieć. Myśmy wszyscy razem chorowali na mędrkowa-
nie. Intelektualizm. Postawa niedołęgów. Jestem szczęśliwy, że odrzuciłem ją. Chcę 
żyć!”54 – co pokazuje, że dla Lutosławskiej sensem życia jest życie samo.  

Nie gorzej (jeśli nie głębiej) niż za pomocą operacji umysłowych, można do-
trzeć do esencji bytu poprzez – by użyć formuły współczesnej filozofki – „szczeliny 
istnienia”, poprzez „krzątactwo”55: sprzątanie, gotowanie, klejenie ciasta. W kuchni, 
gdzie najlepiej czuje się matka Zazy. W ogrodzie, jak Anna Barska – kolejne wciele-
nie fantazmatu „wiecznej kobiecości”. Działania kobiet nakierowane są na drobiazgi, 
skazane na „ukrycie”, milczenie i funkcjonowanie w mikroobszarach rzeczywisto-
ści56. Mężczyźni, wedle konserwatywnego wzoru, obejmują makroobszary; działają 
„w świetle dnia”; ich aktywność zostaje zapisana w historii. Lecz w kontekście prze-
słania powieści Lutosławskiej obydwa sposoby realizowania człowieczego przezna-
czenia są równouprawnione. Bowiem to „codzienność” jest podstawą egzystencji, 
pisze Jolanta Brach-Czaina, mimo że: 

 
Nieprzeliczone codzienne czynności wykonujemy nie żywiąc nadziei, by 

utrwaliła je nawet nasza pamięć, a cóż dopiero pamięć innych. Nie dla pamięci 
są podejmowane, lecz z konieczności, przed którą nie możemy się uchylić, jeste-
śmy bowiem postawieni w obliczu losu wyznaczonego przez drobiazgi. Jakby 
niegodne uwagi. I rzucające rozległy martwy cień na nasze istnienie, które pod 
tym dotknięciem znika. [...] Codzienność jest rzeczywistością skazaną i skazują-
cą nas na zapomnienie57.  
 

__________ 

 

51 Warto przypomnieć epizod, kiedy Sofía Casanova oddała żebraczce łososia, przeznaczonego na 
rodzinną kolację wigilijną (zob. I. Lutosławska, Roman Dmowski, s. 46). 

52 W 1906 r. Wincenty Lutosławski poznał Wandę Peszyńską, dla której z czasem porzucił rodzinę.  
53 J. Fowles, Aristos, przeł. W. Łyś, Poznań 1997, s. 185. 
54 I. Lutosławska, Państwo Bobrowscy, s. 19. 
55 J. Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Kraków 1999, s. 55. 
56 Znakomicie o przyporządkowaniu pierwiastka kobiecego wnętrzu, mrokowi i milczeniu, męskiego 

zaś – agorze, światłu i mowie pisze Richard Sennett, Ciało i kamień. Człowiek i miasto w cywilizacji 
Zachodu, przeł. M. Konikowska, Gdańsk 1996, zwł. rozdz. I: Nagość i II: Płaszcz ciemności. 

57 J. Brach-Czaina, op. cit., s. 62. 



Izabela Lutosławska – zapomniana pisarka i publicystka                               215 

____________________________________________________________________________________________________________ 

Helena Barska rytuały „krzątactwa” umieszcza nie w opozycji do chrześcijań-
skiego postulatu zmierzania do szczęścia wiecznego, ale paralelnie do wymiaru reli-
gijnego życia. Krząta się, by w ten sposób oddawać innym cząstkę siebie, służyć  
i osiągnąć zbawienie. Izabela Lutosławska chciała stworzyć powieść o prawdzie,  
o miłości, powieść „katolicką” w rozumieniu powieści o chrześcijaninie w codzien-
nym życiu, o możliwości wprowadzania w czyn przykazań Dekalogu, zgodnie  
z propagowanym w „Verbum” i poznańskiej „Kulturze” modelem twórczości kato-
lickiej, nawiązującej do wzorów francuskich. 

Na planie metaforycznym dostrzegalna jest w trylogii transpozycja biblijnego 
toposu syna marnotrawnego. Zaza upada wielokrotnie58, by poprzez śmierć matki 
nawrócić się i zyskać szansę „poprawy”, nowego życia (czego, jak się okaże, nie 
potrafi jeszcze wykorzystać), a wreszcie by poprzez śmierć dziecka59 przejść etap 
oczyszczenia, katharsis, które pozwala jej otworzyć się na miłość Zbigniewa Bo-
browskiego. Dzieje Zofii Barskiej byłyby przeto, zgodnie ze słowami autorki trylo-
gii, figurą ludzkiego losu, próbą ukazania uniwersalnej prawdy o człowieku, o miste-
rium zwycięstwa dobra nad złem. Fabuła jest zaledwie pretekstem do wejścia  
w obręb zjawisk znacznie głębszych i istotniejszych:  

 
Kto uchwyci w powieści ów najgłębszy nurt człowieczeństwa niezależny  

o zdarzeń, zamierzeń i wpływów, – ten dozna ukojenia i to ukojenie przeleje na 
czytelnika. (...) Artysta szuka prawdy i znajduje ją przez sprzeczności, na prze-
kór kłamstwu, wykrętom, pozorom sprzecznym i złośliwym. – Prawdę. A jest 
nią przeważnie miłość. Znalazłszy ją, artysta dotyka (wzruszony) istoty grzechu. 
Duszy ludzkiej, która kochając dobro, czyni jednak zło. I cierpi na tym. Duszy 
doznającej krzywdy i tęskniącej jednocześnie do krzywdzicieli. I duszy – która 
sama krzywdząc – jednak kocha60. 

 
W tym zakresie silny wpływ mogły wywrzeć na autorkę personalizm i neoto-

mizm, twórczość Mauriaca, Bernanosa, Claudela, Daniela Ropsa, Chestertona.  
W Polsce do odmalowywania w beletrystyce treści duchowych bez natrętnej 
moralistyki i tendencji hagiograficznych wzywali Konrad Górski, siostra Teresa 
Landy, Maria Winowska, Zofia Starowieyska-Morstinowa.61 

__________ 

 

58 Jeden z „kusicieli” to południowoeuropejski (zapewne hiszpański) dyplomata, który – szaleńczo 
zakochany – gotów jest porzucić żonę i dzieci. W obliczu śmierci matki Zazy oraz jej pierwszego męża, 
namiętny cudzoziemiec rezygnuje ze związku, świadom, że Polka nie zdradzi zmarłego.  

59 Motyw śmierci dziecka powraca kilkakrotnie w powieściach Lutosławskiej i jest tematem 
autobiograficznym: jeden z synów pisarki był śmiertelnie chory w 1928 r.; w dzieciństwie zmarli jej 
młodsza siostra oraz, w 1916, siostrzeniec – synek Marii Niklewiczowej. 

60 I. Lutosławska, Córka, wyd. 2., Poznań 1938, s. 8. 
61 Zob. np. K. Górski, Francois Mauriac. Studium literackie, Poznań 1935 (drukowane początkowo 

w „Verbum” 1934, z. 1 oraz „Pion” 1934, nr 9 i 10). Ibid., Odpowiedzialność moralna powieściopisarza 
a geneza powieści (I); Życie wewnętrzne i nawrócenie w powieściach Mauriaca (II), „Verbum” 1934, nr 
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Ważne, że apoteoza matki dokonuje się u Lutosławskiej, poza umieszczeniem 
kobiety w perspektywie teologicznej oraz uwzniośleniem codzienności, również 
dzięki paradoksalnej atrybucji: pewne cechy pani Barskiej występują w sylwetkach 
(prawie) doskonałych mężczyzn z powieści, Andrzeja Koreckiego (znakomity go-
spodarz, o cechach przywódczych, sumienny, zaangażowany, doświadczony),  
a przede wszystkim Zbigniewa Bobrowskiego (w podobnym do Koreckiego wieku, 
równie oddanego pracy dla ojczyzny i lojalnebo wobec kraju oraz kobiety), którego 
niedefiniowalne do pani Barskiej dostrzega Zaza. On z kolei, zauroczony córką, 
marzy, aby przypominała matkę, pragnie syntezy urody młodszej wybranki oraz 
doświadczenia i cnót przyszłej teściowej (choć dopiero po jej śmierci, właściwie 
„przez” jej śmierć, dojrzeje do powrotu do Zofii). Zbigniew wreszcie ewoluuje od 
przypisanej mężczyźnie sfery intelektu, abstrakcji ku – przeznaczonej kobietom – 
sferze uczuć, konkretu, codziennego trudu.  

Żarliwa wiara oraz emocjonalne związki z Hiszpanią stanowiły też impuls do 
oskarżenia orędowników komunizmu na Półwyspie Iberyjskim i poza nim. Lutosław-
ska wyraziła ostry sprzeciw przeciw groźbie sowietyzacji kraju swej matki, a dalej 
całego kontynentu. Tak osobiste przeżycia, jak tradycje rodzinne uzasadniały jej nie-
nawiść do bolszewizmu, który usiłował niszczyć wartości chrześcijańskie, czy ogólnie 
humanistyczne. Na łamach „Kultury” żarliwie broniła ich zatem przed przeciwwagą 
krzyża – gwiazdą czerwona, by przywołać sformułowanie Dymitra Mereżkowskiego. 

 
Od dwudziestu lat bolszewicy zamierzali najazd na Hiszpanię, tylko nauczeni 

przykładem klęski, jaką im Polska zadała, poszli inaczej, drogą trudniejszą: lekturą  
i złotem. [...] W ubiegłych pięciu latach Moskwa systematycznie organizowała się  
i zdobywała teren w Hiszpanii. [...] Dobrze służy bolszewikom postawa nasza bier-
na. 

Tych, co [...] plugawić chcą i na pośmiewisko wystawić wielkie imię narodu 
hiszpańskiego; tych, co nie cenią krwi szczodrze przelewanej w obronie Krzyża  
i Ojczyzny – tych wszystkich głośno i ciężko oskarżam. Oskarżam dlatego, że swą 
mętną postawą, nie rozróżniającą wyraźnie dobra od zła, nie rozróżniającą wpły-
wów obcych barbarzyńskiego bolszewizmu – który stale nam zagraża z bliska – od 
wyraźnych intencji narodu hiszpańskiego, walczącego krwawo i bohatersko o zrzu-
cenie obcego jarzma, osłabiają publiczną opinię polską. 

Tę opinię, która musi być stale czujna i zmobilizowana przeciw nacierającym 
na nas dzikim prądom z Rosji62. 

Pogląd o niebezpieczeństwie wiszącym nad Europą podzielała znaczna część 
polskiej opinii publicznej, opowiadająca się za „ozdrowieńczymi” – jak pisali niektó-

                                                                                                                       
I. M. Winowska, Paul Claudel, „Verbum” 1934, nr II. Tl [s. T. Landy], O zwyczajności, „Verbum” 1934, 
nr III. M. Winowska, O roli społecznej poety, „Kultura” 1936, nr 16. Afred Jesionowski, Czego można 
wymagać od pisarzy katolickich?, „Kultura” 1939, nr 12. Zofia Roszkówna, O właściwą platformę 
twórczości piarskiej, „Kultura” 1939, nr 14-15.  

62 I. Lutosławska, Oskarżam, „Kultura” 1936, nr 28. 
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rzy publicyści – siłami dowodzonymi przez generała Franco.63 Pominąwszy podłoże 
polityczne konfliktu, należy dostrzec jego aspekt religijny: wszak krytycy bolszewi-
zmu widzieli w nim wypowiedzenie walki Bogu przez sowiecką Barbarię, nowy 
Babilon.64 Wkrótce jednak po zwycięstwie sił „narodowych” za Pirenejami Izabela 
Lutosławska stanęła w obliczu znacznie okropniejszej nawały, a jako żona polskiego 
oficera narażona była na ataki „z dwu stron”: tak nazistowskie, jak sowieckie.  
W 1939 r. wraz z małoletnimi synami znalazła się na Wołyniu w grupie kobiet prze-
znaczonych przez bolszewików do deportacji na Syberię, lecz udało jej się uniknąć 
tragicznego losu, jaki stał się udziałem tysięcy Polaków.  

W Poznaniu pozostawiła zeszyty z fragmentami przygotowywanej sagi rodzin-
nej Wnuki. Spłonęły w piecu jako materiał opałowy po wejściu do miasta Niemców. 
Razem z siostrą Haliną zdołała natomiast ukryć w warszawskim mieszkaniu listy  
i rodzinne pamiątki tuż przed przymusową wywózką ludności cywilnej przez wojska 
nazistowskie65. Niektóre z tych zakopanych w 1944 roku skarbów ocalały66 i posłu-
żyły jako baza książki o Dmowskim.  

Izabela Lutosławska zmarła w 1972 roku w Edmonton, w Kanadzie. 

__________ 

 

63 Zob. P. Sawicki, Między dwoma totalizmami. Hiszpańska wojna domowa 1936-1939 w oczach jej 
polskich świadków, „Ruch Literacki” 1993, nr 1-2, s. 109-126. 

64 Ten wątek religijno-teologiczny antysowieckich tekstów omawia E. Pogonowska (op. cit., s. 154-
155). 

65 I. Lutosławska, Roman Dmowski, s. 266. 
66 Zob. Wojciech Wasiutyński, Listy ocalone ze zgliszcz, „Myśl Polska” z 1 I 1956. 





TOMASZ  MRÓZ   (Zielona Góra) 

 

 

Ksiądz Edward Narbutt-Narbutowicz 
proboszcz parafii polsko-katolickiej w Łomży 
w listach do filozofa Wincentego Lutosławskiego 
 
 
W Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauki i Polskiej Akademii Umiejętno-

ści w Krakowie, gdzie przechowywana jest spuścizna po Wincentym Lutosławskim 
(1863-1954), zachowały się trzy listy Edwarda Narbutta-Narbutowicza (1912-1965). 
Listy te pochodzą z listopada 1936 r. Nie stanowią one – jak to często bywa – świa-
dectwa zdawkowej wymiany uprzejmości, ale widoczne w nich jest głęboko emo-
cjonalne i pełne szacunku podejście nadawcy zarówno do osoby adresata listów, jak  
i do jego prac. Dwudziestopięcioletni wówczas Narbutt-Narbutowicz od lipca 1936 r. 
był proboszczem parafii Polskiego Kościoła Narodowo-Katolickiego, ponadsiedem-
dziesięcioletni zaś Lutosławski, emerytowany już profesor Uniwersytetu Stefana 
Batorego w Wilnie, najprawdopodobniej przebywał w rodzinnym majątku w Droz-
dowie. Mimo rodzinnych niesnasek związanych z burzliwą przeszłością filozofa 
nadal go tam przyjmowano. Rodzinnym majątkiem zarządzał wówczas młodszy brat 
Wincentego – Stanisław (1864-1937). 

Narbutt-Narbutowicz nie krył rozczarowania miejscem swojej posługi kapłań-
skiej, gdyż w pierwszym zdaniu pierwszego listu pisał: „Skazany wyrokiem losu 
znalazłem się w Łomży”1. Duchowny zazwyczaj nie ma wielkiego wpływu na decy-
zję przełożonych o wyborze parafii, w której ma pracować. Z listów wynika nawet, 
że w owym czasie w Łomży nie było jeszcze świątyni polsko-katolickiej z prawdzi-
wego zdarzenia.2 Liczbę wiernych łomżyńskiej parafii Kościoła Polsko-Katolickiego 

__________ 

 

1 List z 11 XI 1936 r. Wszystkie cytowane tutaj listy E. Narbutta-Narbutowicza znajdują się  

w zbiorach Archiwum Nauki PAN-PAU w Krakowie. Autor pragnie tą drogą wyrazić podziękowanie dla 

Pani Dyrektor Archiwum dr Rity Majkowskiej za udostępnienie zdigitalizowanej wersji listów. 
2 List z 19 XI 1936 r., s. 3. 
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określano w połowie roku 1938 na 520 w 130 rodzinach.3 Samo powstanie parafii  
w Łomży w roku 1927 było do pewnego stopnia charakterystyczne dla dziejów Ko-
ścioła Polsko-Katolickiego w II Rzeczpospolitej. Parafia powstała z przyczyn ide-
owych, jakkolwiek niereligijnych. Zawdzięcza ona swoje istnienie działaniom byłe-
go posła PPS, M. Czarneckiego, który – sam pozostając bezwyznaniowcem – miał 
na celu osłabienie wpływów Kościoła Rzymskokatolickiego.4 

Dość szybko do uszu młodego duchownego musiały trafić informacje o tym, że 
niezwykły filozof i ekscentryk, za jakiego powszechnie uważano Lutosławskiego, 
wywodzi się z podłomżyńskiego Drozdowa oraz że właśnie w majątku tym przeby-
wa. Wywołało to entuzjazm Narbutta-Narbutowicza i zapragnął porozmawiać  
z Lutosławskim. W liście pełnym szacunku dla starszego odeń filozofa pisał: „z ra-
dością przyjąłem wiadomość, że tu w pobliżu nadnarwiańskiego grodu mieszka Ten 
– którego już znam oddawna, aczkolwiek nie oglądałem Go zmysłowemi oczami, 
lecz znam emanację Jego ducha”5. Emanacją tą, by chwilowo pozostać wiernym 
językowi listu, były artykuły Lutosławskiego, a zwłaszcza jego książka Rozwój potę-

gi woli
6. O tej pracy młody duchowny pisał nawet, że jest towarzyszem jego życia7, 

musiał więc rzeczywiście zagłębić się w jej treść, a może nawet próbował ćwiczeń, 
jakie Lutosławski zalecał na kartach tej książki. Celem książki było bowiem wyka-
zanie, że hinduska joga może być pożyteczna dla chrześcijan, o ile oczyści się ją  
z treści religijnych. Pozostawiając ze wskazań jogi samą stronę techniczną ćwiczeń,  
z naciskiem na ważną rolę prany, Lutosławski dowodził, że może ona wzbogacić 
życie duchowe chrześcijanina, uzdrawiając jego ciało i myśli, intelekt i moralność. 
Dużą część tych ćwiczeń Lutosławski zaczerpnął z książek Vivekanandy (1863-
1902), który chciał przeszczepić hinduskie praktyki na grunt zachodni. Wśród nich 
znajdowały się m.in. ćwiczenia asan, ćwiczenia oddechowe i posty. 

Propozycja wizyta i rozmowy miała zatem swoje uzasadnienie, nie wynikała  
z czczej ciekawości. Dalej Narbutt-Narbutowicz pisał: „Dlatego największem mojem 
życzeniem jest uścisnąć Twą dłoń Czcigodny Profesorze i usłyszeć z Jego ust choć 
parę zdań. Wierzę w to głęboko, że fakt iż jestem Polskim Narodowym Księdzem 
nie będzie w spełnieniu mych życzeń przeszkodą – ludzie bowiem o takich horyzon-
__________ 

 

3 Wedle własnego zestawienia sporządzonego przez Kościół Polsko-Katolicki dla Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w lipcu 1938 r. Możliwe jednak, że wiernych było 

więcej: „Dane te, zdaniem twórców nie są pełne, ponieważ nie obejmują osób, które wbrew ich woli są 

kwalifikowane przez administrację państwową jako rzymskokatolicy.” (Konrad Białecki, Kościół 

Narodowy w Polsce w latach 1944-1965, Poznań 2003, s. 16, przyp. 8). 
4 Informacje te podaje M. Grelewski, którego praca Kościół Narodowy w Polsce. Jego zasady, 

organizacja i rozwój (Poznań 1931) była zasadniczo skierowana przeciwko Kościołowi Polsko-

Katolickiemu (za: K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 18, przyp. 9). 
5 List z 11 XI 1936 r. 
6 Ukazały się trzy wydania tej książki, poprawiane i poszerzane przez autora w latach 1909, 1910  

i 1923. W latach dziewięćdziesiątych ukazywały się niekompletne przedruki tej pracy. 
7 List z 11 XI 1936 r. 
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tach myślenia wyzbyli się dawno wszelkich małostek i uprzedzeń wyznaniowych; – 
łączy nas bowiem coś więcej. Zaznaczam również, że jestem młodym mam lat 25  
i od trzech miesięcy zaledwie jestem Kapłanem. Oczekując przychylnej odpowiedzi 
– pozostaję życzliwy. Racz przyjąć Zacny Profesorze wyrazy synowskiego szacunku 
– Oddany w Bogu.”8 Wydaje się, że Narbutt-Narbutowicz musiał doznać wielkiego 
zawodu, gdyż Lutosławski wyraził zapewne szereg wątpliwości co do sensu spotka-
nia, jak i wyznania, które łomżyński duchowny reprezentował. 

W odpowiedzi na swój szczery w tonie list, młody proboszcz nie otrzymał za-
proszenia do spotkania. W odpowiedzi Lutosławski wysłał mu swoją fotografię  
i prośbę o bliższe przedstawienie się, swojego pochodzenia, sytuacji materialnej. 
Swój drugi list Narbutt-Narbutowicz rozpoczął od słów: „Długo, długo patrzyłem  
w Twoje oblicze pełne zadumy i powagi, tylko w oczach Twych Ojcze świecą in-
kwizytorskie ogniki, któremibyś wszystko chciał spalić, co się nie zgadza z Twojemi 
poglądami.”9 

Narbutt-Narbutowicz pochodził z Wileńszczyzny, jego matka zaś, Emilia z ro-
dziny Giedroyciów. Tam też znajdował się rodzinny majątek jego rodziców. „Z 
rodzicami jednak dawno zerwałem, ponieważ należą do tej samej zbutwiałej i strupi-
szałej klasy co i Ty Ojcze i z mojemi poglądami nie mogą się zgodzić”10 – pisał. 
Wydaje się, że w młodzieńczym zapale Narbutt-Narbutowicz traktował swoje powo-
łanie do kapłaństwa niezwykle poważnie, gdyż stało się ono zapewne przyczyną 
zerwania relacji z rodzicami. Pisał: „Ja zaś słucham słów Ewangelji która mówi: że 
trzeba opuścić i ojca i matkę i braci i iść za Nim a na innem miejscu, że »więcej nale-
ży słuchać Boga niż ludzi«11, dlatego poszedłem za Nim, bowiem »Ewangelję opo-
wiadać ubogim posłał mnie Pan«12”13. 

Lutosławski, który od lat szukał w katolicyzmie akceptacji dla swoich metafi-
zycznych idei, poddawał w wątpliwość prawowierność kościoła, któremu służył 
Narbutt-Narbutowicz. Zatem zarzutem musiało być rozbijanie jedności katolicyzmu. 
Duchowny przedstawił w skrócie dzieje instytucji Kościoła Narodowo-Katolickiego, 
dowodząc, że istnieje w nim sukcesja apostolska oraz że prawdziwe kapłaństwo 
wynika z powołania a nie święcenia. Dodawał: „Jeżeli zaś chodzi o kapłaństwo, 
któremu chcesz mi Ojcze zaprzeczyć, […] mnie zaś w lipcu [1936 r.] święcił sam ks. 
Bp. Fr. Hodur, a więc kapłaństwo moje ważne jest nie tylko wobec Boga, ale nawet 
wobec prawa kanonicznego Rzymskiego Kościoła. A zresztą mało to Judaszów 
zdradziło nasz Kościół i poszło do Rzymskiego szukając tłustego żłobu i wcale ich 
Rzym drugi raz nie święcił – a więc nie można być więcej papieskim jak sam papież. 
__________ 

 

8 List z 11 XI 1936 r. 
9 List z 19 XI 1936 r., s. 1. 
10 List z 19 XI 1936 r., s. 1. 
11 Dzieje Apostolskie 5, 29. 
12 Ewangelia Łukasza 4, 18. 
13 List z 19 XI 1936 r., s. 1. 
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Ja zaś osobiście uważam, że nie pieczęć przyłożona przez bpa rzymskiego czy pra-
wosławnego stanowi o ważności kapłaństwa, lecz pieczęć przyłożona przez Chrystu-
sa do duszy człowieka i szczęśliwy kto posiadł taką pieczęć, szczęśliwy na wieki.”14 
Gorzkie uwagi Narbutta-Narbutowicza pod adresem księży przechodzących pod 
kościelną jurysdykcję Rzymu usprawiedliwia fakt, że sam zapewne musiał utrzy-
mywać siebie i kościół jedynie ze składek wiernych. Hierarchowie Kościoła Polsko-
Katolickiego postulowali także, aby wynagrodzenie proboszcza było równe zarob-
kowi robotnika wykwalifikowanego. Parafie polskie były zaś o wiele biedniejsze niż 
amerykańskie.15 

Nie ma tu miejsca na przywoływanie dziejów Kościoła Polsko-Katolickiego  
i jego odrębności doktrynalnych względem Kościoła Rzymsko-Katolickiego, czy też 
sporów z innymi wyznaniami starokatolickimi. Kilka słów należy się jednak wspo-
mnianemu w liście biskupowi Franciszkowi Hodurowi (1866-1953), który był jedną 
z czołowych postaci amerykańskiego Kościoła Polsko-Katolickiego. Jego energiczna 
działalność doprowadziła do zjednoczenia parafii katolickich w Stanach Zjednoczo-
nych, gdzie wierni polskiego pochodzenia – ze wsparciem księży – sprzeciwiali się 
decyzjom hierarchii katolickiej dotyczącym statusu prawnego parafii i ich majątków. 
Wierni uznawali, że kościoły budowane z ich składek, pracą własnych rąk nie po-
winny przechodzić pod zarząd biskupów, np. Irlandczyków. Ponadto, domagali się 
oni kapłanów polskiego pochodzenia, gdyż wobec trudności w asymilacji, tylko oni 
byli w stanie zaspokoić duchowe potrzeby parafian nie znających w wystarczającym 
stopniu języka angielskiego. Celem Hodura i wiernych, z którymi współpracował, 
nie było zerwanie więzi z Rzymem, lecz uzyskanie pozwolenia m.in. na zapisywanie 
majątku parafialnego na wiernych czy uzgadnianie z nimi obsady parafii. Petycję tej 
treści przedstawiono papieżowi Leonowi XIII, lecz została ona odrzucona, co spo-
wodowało odejście wspólnoty od jurysdykcji rzymskokatolickiej, a w konsekwencji 
nałożenie na nią ekskomuniki.16 Spory na poziomie parafii stały się więc zaczątkiem 
nowej organizacji kościelnej. „Uogólniając można powiedzieć, że u podstaw konflik-
tów parafialnych leżały z reguły kwestie ekonomiczne, dążenia do zachowania języ-
ka ojczystego w kościele, a także starania o księdza lub biskupa z własnej zbiorowo-
ści etnicznej.”17 Po perypetiach związanych z próbami powrotu do struktur rzymsko-
katolickich, a także sporach między zbuntowanymi wspólnotami, niewiele ponad 
dekadę zajęło Hodurowi uzyskanie sakry biskupiej Polskiego Narodowego Kościoła 
na Północną Amerykę i zjednoczenie wszystkich tych parafii w jednym organizmie 
kościelnym. Dodajmy jeszcze, że po odzyskaniu przez Polskę niepodległości zorga-

__________ 

 

14 List z 19 XI 1936 r., s. 1. 
15 Krystyna Adamus-Darczewska, Kościół polskokatolicki. Społeczne warunki jego powstania  

i działalności na wsi, Wrocław-Warszawa-Kraków 1967, s. 133-134. 
16 Wiktor Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu, Warszawa 1977, s. 66-68. 
17 W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu…, s. 54-55. 
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nizowano działalność misyjną w kraju i kościół zyskiwał sobie zwolenników, przede 
wszystkim dzięki działalności charytatywnej,18 jednakże stosunki z Kościołem Kato-
lickim jak i z władzami państwowymi były trudne i napięte, gdyż np. małżeństwa 
zawierane w Kościele Polsko-Katolickim nie były uznawane przez państwo.19 

Wróćmy jednak do korespondencji między proboszczem a filozofem. Kolejny 
zarzut rozbijania jedności, jaki w swym liście musiał czynić Narbuttowi Lutosławski, 
dotyczył jedności religijno-narodowej Polaków, którą w jego opinii niszczył właśnie 
Kościół Narodowo-Katolicki. Narbutt-Narbutowicz bronił się, atakując z kolei Ko-
ściół Katolicki i jego kapłanów: „to właśnie Kościół Rzymski jest jej [=jedności 
narodowej] największym grabarzem, patrjotyzm papieskiego kleru jest wszystkim 
dobrze znany, a cóż mi potem, że stolica Niepodległej Polski mieści się w Warsza-
wie, kiedy stolica duchowa Polski leży aż tam hen nad mętnym Tybrem – stamtąd 
płyną dyrektywy jak Polak ma myśleć, jak czuć, jak wierzyć i jaki haracz płacić. 
Kontrolerem sumienia Narodu jest nie kapłan z ludu dla ludu, miłujący Ojczyznę, 
lecz obcy płatny agent20 któremu przecież nie ma różnicy czy złoty polski, czy rubel 
rosyjski, czy niemiecka marka – grunt że są! […] I gdzież tu jedność Narodu?”21 

Lutosławski w swym liście na określenie Kościoła Narodowo-Katolickiego 
używał słowa: sekta. To również spotkało się z gorącym sprzeciwem Narbutta-
Narbutowicza. Wywodził on, że słowo to jest rusycyzmem, terminem prawniczym  
„i w ustach Profesora ten wyraz tak wygląda jak ścisły termin filozoficzny w ustach 
chłopa […]. Mnie np. się zdaje, że Kościół papieski jest największą sektą, jaka być 
może, bo doszczętnie zafałszował wzniosłe Ideały Chrystusa, Jego prawa zdeptał,  
a stworzył sobie »boga« na ziemi w postaci papieża.22 Zgadzam się z tem że Kościół 
nie jest arbitralnem dziełem człowieka – jeżeli mi jednak udowodnisz Ojcze że Ko-
ściół papieski założył Chrystus na podstawie Pisma św. i pism Ojców Kościoła 
pierwszych wieków Chrześcijaństwa, w tej chwili zrzucę narodową sutannę i na 
kolanach wrócę do Starego Kościoła.”23 

Znając szacunek Lutosławskiego do polskiej tradycji romantyzmu, do wiesz-
czów, Narbutt-Narbutowicz przytoczył szereg opinii negatywnie oceniających 
wpływ katolicyzmu na Polskę i Polaków, zdań wyrażających niemożność duchowe-
go pogodzenia polskiego charakteru z katolicyzmem. Wśród przywoływanych auto-
rów znaleźli się Seweryn Goszczyński, Juliusz Słowacki, Adam Mickiewicz, August 
Cieszkowski, a także Maria Konopnicka. Na temat genezy takiej oceny tych pisarzy 
__________ 

 

18 W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu…, s. 94-95. 
19 W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu…, s. 97-106. 
20 Określanie duchownych katolickich mianem agentów zdarzało się już nawet u początków 

wspólnoty polsko-katolickiej w Stanach Zjednoczonych; por. np. list biskupa S. Kamińskiego w:  

W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu…, s. 55. 
21 List z 19 XI 1936 r., s. 1-2. 
22 Tutaj Narbutt-Narbutowicz ma na myśli dogmat o nieomylności papieża. 
23 List z 19 XI 1936 r., s. 2. 
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przez wiernych polskokatolickich można przeczytać: „To poczucie misji uwolnienia 
narodów spod władzy kościoła rzymskokatolickiego, a w szczególności narodu pol-
skiego, doprowadziło do kultu tych polskich poetów i pisarzy, którzy w swych pi-
smach wyrażali niechęć do papieża i którzy mówili o dziejowym posłannictwie na-
rodu polskiego. Stąd powstał specjalny kult Mickiewicza, a w szczególności w okre-
sie jego towianizmu, i Słowackiego. Ponieważ […] emigranci to przeważnie ludność 
wiejska, powstał również kult tych pisarzy, którzy mówili o ciężkiej doli chłopa. 
Specjalną czcią została otoczona postać Marii Konopnickiej.”24 

Dalej młody proboszcz pisał: „Wiary mój Ojcze nie straciłem – lecz przeciwnie 
odnalazłem ją, i teraz właśnie coraz lepiej rozumiem Jezusa Chrystusa i Jego plany 
względem poszczególnego człowieka i całej ludzkości, lepiej rozumiem »Królestwo 
Boże« o które On kazał się nam modlić, o którem także wspominasz Ojcze w swej 
książce,25 tylko niestety! inaczej wygląda »Królestwo Boże« przy zielonym stoliku 
w pięknym salonie, a inaczej w żydowskiej stęchłej i nieopłaconej suterenie, lub 
nędznej chacie wieśniaczej.”26 Na dowód prawdziwej wiary, owoców przynoszo-
nych przez posługę duchownych polsko-katolickich, po których powinna być sądzo-
na ich wartość, Narbutt-Narbutowicz przytaczał jeszcze dane dotyczące liczebności 
księży i wiernych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. Wskazywały 
ona na szybki wzrost wspólnoty – „dowodem czego jest, że liczba nas księży tych 
»szaleńców Bożych« wciąż wzrasta i wciąż ich brak!”27 I dalej: „My zaś księża wie-
rzymy w to głęboko, że za lat kilkanaście w Rzymskich Katedrach i świątyniach 
będą tylko kruki i nietoperze latały a lud je opuści, bo nie masz tam Ducha i Prawdy 
Bożej. Idea Rzymskiej wiary i Rzymskiego zbawiania za pieniądze już się przeżywa, 
świeci to jeszcze słońce ale już nie grzeje i życia pięknego nie tworzy, my zaś jeste-
śmy Kościołem przyszłości i dlatego słusznie zauważyłeś Ojcze, że jesteśmy »nie-
bezpieczni«.”28 Widać więc, że i młody proboszcz przejawiał inkwizytorskie zapędy, 
kierował je jednakże przeciwko innym wrogom Polski niż Lutosławski. 

Na koniec listu Narbutt-Narbutowicz zostawił kilka przykrych uwag pod adre-
sem Lutosławskiego: „Chętnie chciałbym prowadzić korespondencję z Tobą Ojcze, 
uważam jednak, że korespondencja nasza musi być utrzymana na odpowiednim 
poziomie i argumenty muszą być godne Autora. Ale wybacz mi Ojcze za szczerość, 
bo już takim jestem, lecz gdy przeczytałem Twą kartkę, miałem wrażenie że to pisał 
zakrystjan z pierwszego lepszego kościoła, nie zaś profesor.”29 

Lutosławski w liście od Narbutta-Narbutowicza nie znalazł ani słowa usprawie-
dliwienia, skruchy, których zapewne się spodziewał. Znalazł natomiast szereg rze-
__________ 

 

24 K. Adamus-Darczewska, Kościół polskokatolicki…, s. 260. 
25 Narbutt-Narbutowicz ma na myśli ostatni rozdział Rozwoju potęgi woli pt. Służba boża. 
26 List z 19 XI 1936 r., s. 2. 
27 List z 19 XI 1936 r., s. 2-3. 
28 List z 19 XI 1936 r., s. 3. 
29 List z 19 XI 1936 r., s. 3. 
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czowych argumentów, którymi ten młody wówczas człowiek uzasadniał wybór swej 
drogi życiowej. O tym, że był to wybór konsekwentny i na lata, świadczą dalsze losy 
Narbutta-Narbutowicza. Po II wojnie był sekretarzem ukonstytuowanej Rady Ko-
ścioła, był także upoważniony do reprezentowania kościoła w stosunkach zewnętrz-
nych.30 Nie unikał także działań organizacyjnym na niższym szczeblu, kierując np. 
koloniami letnimi dla dzieci31, wchodził również w skład komitetu redakcyjnego 
organu prasowego kościoła: „Posłannictwa”, odpowiadał za kształt, układ i treść tego 
miesięcznika, przez krótki czas był jego redaktorem.32 Był także redaktorem naczel-
nym lżejszego w treści periodyku „Rodzina”.33 Hierarchowie Kościoła Polsko-
Katolickiego nie widzieli sprzeczności własnej misji z niektórymi celami ideowymi 
PRL34, deklarowali nawet swoistą lojalność wobec władz, wysyłając przy różnych 
okazjach życzenia do PRL-owskich dygnitarzy. Co prawda, zauważono, że „szcze-
gólną aktywność na tym polu przejawiał sekretarz Rady Kościoła w latach 1945-
1947, ks. Edward Narbutowicz”35, dodajmy jednak, że czynił to z racji swej funkcji, 
zdając sobie również sprawę z faktu, jak bardzo istnienie i rozwój kościoła zależał od 
nastawienia władz. Nie chciano zapewne powtarzać negatywnych doświadczeń  
z okresu międzywojennego. Z drugiej strony władze odnosiły się do kościoła z re-
zerwą, która wynikała z uznania jego legalności w Generalnej Guberni, co było prze-
cież wynikiem działań starokatolickich biskupów niemieckich, z którymi – z racji 
przynależenia do Unii Utrechckiej Kościołów Starokatolickich – polscy duchowni 
pozostawali w łączności.36 

W roku 1951, 17 stycznia, po rewizji służba bezpieczeństwa aresztowała Na-
rbutta-Narbutowicza na podstawie absurdalnych zarzutów o szpiegostwo na rzecz 
wywiadów amerykańskiego i brytyjskiego – co wynikało z kontaktów z hierarchami 
w USA37 – i przestępstwa kryminalne, jakie często stawiano duchownym.38 Skazany 
na karę śmierci przez pięć lat więziony był w celi śmierci we Wronkach39, karę na-
stępnie zamieniono mu na dożywocie, a potem na kilkanaście lat więzienia.40 Uwol-

__________ 

 

30 W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu…, s. 111. 
31 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 146. 
32 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 160-163. 
33 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 169. 
34 Uznawano, że nowe władze Polski, jak i Kościół Polsko-Katolicki zwracają się do człowieka pracy 

i on jest celem ich działań i troski (K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 33). 
35 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 35. 
36 W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu…, s. 107-108. W latach 40-tych o współpracę  

z Gestapo oskarżano także Narbutta-Narbutowicza (K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 40-41). 
37 Narbutt-Narbutowicz przez trzy miesiące wiosną 1947 r. przebywał w USA na zaproszenie 

tamtejszego kościoła z okazji obchodów rocznicy półwiecza jego istnienia (K. Białecki Kościół 

Narodowy w Polsce…, s. 211). 
38 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 56-59. 
39 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 59, przyp. 120. 
40 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 60. 
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niono go ostatecznie w efekcie odwilży polskiego października w roku 1956.41 Wte-
dy też wrócił na stanowisko sekretarza Rady Kościoła, uznawany przez władze pań-
stwowe za człowieka bardzo zdolnego, lecz równocześnie negatywnie oceniono jego 
działalność w kościele.42 

Rozpoczynający swą duszpasterską posługę w 1936 roku w Łomży ksiądz Na-
rbutt-Narbutowicz przebył długą i niełatwą drogę. Bronił istnienia kościoła w obliczu 
okupanta niemieckiego, potem zaś reprezentował kościół wobec nie mniej groźnego 
przeciwnika, jakim były władze PRL. Wśród wielu stanowisk kościelnych, jakie 
piastował, przez ostatnie lata życia aż do śmierci w 1965 r. pełnił funkcję wikariusza 
generalnego Diecezji Krakowskiej.43 

Jak więc widać, Lutosławskiemu nie udało się zmienić życiowej drogi młodego 
księdza. Co ważne ze względu na samego Lutosławskiego, to fakt, że po raz kolejny, 
gdyż wcześniej czynili to już wielokrotnie profesjonalni filozofowie, wytknięto mu, 
że w swej twórczości przestał być filozofem, a stał się w najlepszym razie zaanga-
żowanym myślicielem religijnym. Można się też pokusić o przypuszczenie, że mło-
dy proboszcz do złudzenia przypominał samego filozofa sprzed półwiecza. Uderza to 
samo zdecydowanie i dążenie do jasno wyznaczonego celu – jakkolwiek same cele 
ich niewątpliwie różniły. W odpowiedzi na drugi list Narbutta-Narbutowicza, list  
w którym mniej już było entuzjazmu, a więcej zdecydowanego sprzeciwu, Luto-
sławski zapewne nie szczędził ostrych słów. 

W swym trzecim liście do filozofa narodowy kapłan zwrócił uwagę na całkowi-
ty brak życzliwości i zrozumienia ze strony swego korespondenta. Pisał o Lutosław-
skim: „Czyż mogę uczynić pewnego rodzaju spowiedź przed Człowiekiem, który 
mnie z całej duszy nienawidzi? – który mnie na stosie by spalił? Musiałbym bardzo 
potem tego żałować, a kłamać nie potrafię! Trudno! Panie Profesorze, że nasze drogi 
są tak różne… I dlatego ja nadal pozostanę tym »odszczepieńcem«, propagatorem tej 
»niebezpiecznej sekty«, a Pan Profesor dalej Człowiekiem Wiedzy i Sławy, którego 
zawsze będę szanował, choćby za pewne myśli, które są ponad wszelkimi wyzna-
niami.”44 Dalej dodawał, że nie będzie odpowiadał na pytania filozofa, gdyż odpo-
wiadając szczerze naraziłby się na możliwość opublikowania tych osobistych zwie-
rzeń opatrzonych jednostronnym komentarzem w jednym z prawicowych czaso-
pism.45 

__________ 

 

41 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 29. 
42 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 86-87. Podobnie negatywnie oceniali tę działalność 

wierni i kapłani (K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 89). W donosach zarzucano mu np.: „niski 

poziom moralności osobistej, chorobę psychiczną i uleganie wpływom PNKK w USA oraz 

przedkładanie prywatnych interesów ponad interesy państwa i Kościoła” (K. Białecki Kościół Narodowy 

w Polsce…, s. 97, przyp. 247). 
43 W. Wysoczański, Polski nurt starokatolicyzmu…, s. 118. 
44 List z 25 XI 1936 r., s. 1. 
45 List z 25 XI 1936 r., s. 2. 
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Dalsze słowa listu były równie gorzkie i stanowią świadectwo rozczarowania, 
jakiego doznał łomżyński proboszcz. Spodziewał się po profesorze filozofii szer-
szych horyzontów, wyrobionych przez znajomość świata i ludzi. Szczególną rolę  
w zakończeniu korespondencji odegrało słowo „sekta” używane i nadużywane przez 
Lutosławskiego na określenie Kościoła Narodowo-Katolickiego. Narbutt-Narbu-
towicz musiał być tym niemile zaskoczony, tym bardziej, że – jak dodawał – „Pisuję 
do jednego z dostojników Kościoła Rzymskiego, lecz listy jego cechuje wyrozumie-
nie, tolerancja i taki duch naprawdę ojcowski, aczkolwiek nieznam Go wcale.”46  
W świetle deklarowanej otwartości światopoglądowej nie powinno dziwić, że w ok.-
resie powojennym Narbutt-Narbutowicz był uznawany za szczególnie aktywnego na 
polu działań ekumenicznych.47 

Wypada na koniec zadać pytanie, na ile ważna była ta krótka wymiana listów 
dla obu korespondentów. Jest ona świadectwem krótkiego kontaktu, w którym mło-
dy, pełen ideałów człowiek doznał rozczarowania postawą osoby, do której żywił 
szacunek, której dzieła czytał. Początkowy entuzjazm z każdym przeczytanym sło-
wem ustępował zdziwieniu, rozczarowaniu i wreszcie zniechęceniu. Kontakt listow-
ny nawiązany w celu osobistego spotkania i pożytecznej rozmowy został zerwany 
stosunkowo szybko. Łatwość ferowania ostrych i nie zawsze sprawiedliwych sądów 
o innych niejednokrotnie już sprawiała, że zniechęcano się do Lutosławskiego. Nie 
inaczej było i tym razem. W niezwykle obfitej spuściźnie korespondencyjnej Luto-
sławskiego taka wymiana listów nie jest niczym niezwykłym, wystarczy tutaj przy-
wołać dzieje organizacji Eleusis i relacje filozofa z jej członkami.48 Wydaje się rów-
nież, że osobisty zawód, jakiego doznał Narbutt-Narbutowicz tylko umocnił go  
w podjętym życiowym wyborze. Nie znalazł w Lutosławskim intelektualnego part-
nera, gdyż filozof po prostu nie chciał nim być. Gdyby jednak stało się inaczej, gdy-
by ten okazał mu cień życzliwości i zainteresowania, istnieje prawdopodobieństwo, 
że miałby pewien wpływ na rozwój intelektualny i wybory Narbutta-Narbutowicza. 
Wielokrotnie bowiem bywało tak, że w rozmowach i korespondencji Lutosławski 
oddziaływał na młodych ludzi, a chociaż oni sami po latach czasami ambiwalentnie 
oceniali postać filozofa, to jednak doniosłości owego oddziaływania nie lekceważyli. 

 

 

__________ 

 

46 List z 25 XI 1936 r., s. 2. Całość korespondencji uzupełnia jeszcze niewielka karteczka  

z życzeniami świątecznymi z 23 XII 1936 r. 
47 K. Białecki Kościół Narodowy w Polsce…, s. 241. 
48 Patrz: Teresa Podgórska, Stowarzyszenie Patriotyczno-Religijne ELEUSIS, Lublin 1999. 
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Dr Józef Psarski – patriota, społecznik,  

lekarz i pedagog 
 

W 2000 roku Towarzystwo Przyjaciół Ostrołęki i „Tygodnik Ostrołęcki” zorga-
nizowały plebiscyt na najwybitniejszego ostrołęczanina XX wieku. Tytuł ten zdecy-
dowanie, i w pełni zasłużenie, przypadł doktorowi Józefowi Psarskiemu. 

Warto więc przedstawić sylwetkę tego skromnego lekarza, urodzonego kilkaset 
kilometrów od Ostrołęki, który całe dorosłe życie związany był z tym miastem  
i regionem oraz ukazać jego zasługi predestynujące do zdobycia tego zaszczytnego 
tytułu. 

Literatura dotycząca życia i dokonań J. Psarskiego jest dość skromna i w zasa-
dzie składa się z dwóch pozycji. Pierwszą z nich, była niewielka publikacja wydana 
w 1982 r. pt. „Dr Józef Psarski 1869-1953”, składająca się ze wstępu autorstwa dr. 
Stanisława Pajki oraz kilku wspomnień1. Druga zaś to „Dr Józef Psarski (1869-
1953)”, będąca przede wszystkim pokłosiem sesji popularnonaukowej zorganizowa-
nej przez Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika 6 X2003 r.  
z okazji 50-lecia jego śmierci2. 

Józef Psarski urodził się 19 marca 1868 r. w majątku Grabowa, w okolicach 
Opoczna, parafii Sławno, w guberni piotrkowskiej. Pochodził z rodziny szlacheckiej 
herbu Jastrzębiec. Za udział rodziny w powstaniu styczniowym majątek Psarskich 
został skonfiskowany, a następnie ponownie wykupiony. Ojciec Józefa Andrzej 
Psarski brał udział w wojnie krymskiej (1853 - 1856) i był odznaczony brązowym 
medalem noszonym na wstędze Orderu Świętego Włodzimierza. Jego żoną była 
Józefa Olechowska. Andrzej i Józefa mieli 12 dzieci: sześć córek i sześciu synów, 
przy czym Józef był piąty w kolejności. 

__________ 

 

1 Dr Józef Psarski 1868-1953, Ostrołęka 1982. 
2 Doktor Józef Psarski (1868-1953), Ostrołęka 2004. 
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Po ukończeniu gimnazjum w Piotrkowie rozpoczął studia medyczne na wydzia-
le lekarskim Uniwersytetu Warszawskiego. Tu włączył się czynnie w działalność 
kółek samokształceniowych, związanych z ruchem narodowościowym. Na jego 
czele w tym czasie stanął Roman Dmowski, zaś Psarski formalnie został członkiem 
Ligi Narodowej w 1900 r. Między Dmowskim, a Psarskim w czasie studiów zawią-
zała się znajomość i przyjaźń3. 

Działalność niepodległościową na uczelni okupił Psarski aresztowaniem i zesła-
niem na Syberię. Tam kontynuował studia, ukończył je wydaniem dyplomu lekarskie-
go 31 X 1896 r. na Uniwersytecie w Kazaniu uzyskując dyplom doktora medycyny  
o specjalnościach: internisty, pediatry i ginekologa-położnika4. Po powrocie do kraju 
rozpoczął pracę zawodową w Myszyńcu i ponownie zaangażował się w działalność  
w ruchu narodowym. Szczególnie aktywnie włączył się do pracy Kół Oświaty Ludo-
wej, a przede wszystkim w kolportaż niepodległościowego, tajnego czasopisma „Po-
lak”5. Był autentycznym pionierem cywilizacji i postępu na Kurpiowszczyźnie. 

Ponownie aresztowany, kilka miesięcy spędził w więzieniu. Na przełomie 1896 
i 1897 roku podjął pracę w Myszyńcu, nadal zajmując się kolportażem polskiej, 
nielegalnej prasy. Od 1899 r. pracował w Ostrołęce na stacji PKP, jako lekarz Kolei 
Nadwiślańskiej z gażą 1200 rubli rocznie i mieszkaniem służbowym. Kontynuował 
działalność konspiracyjną rozpoczął zakładanie kół wiejskich Towarzystwa Oświaty 
Narodowej organizacji stworzonej przez Ligę Narodową do prowadzenia akcji ma-
sowych. Już wkrótce okręg łomżyński, w skład którego wchodził powiat ostrołęcki 
wybił się na czoło w całym Królestwie Polskim6. Do pracy niepodległościowej  
J. Psarski wciągnął wielu światłych działaczy z ostrołęckich wsi, m. in. Piotra 
Kaczyńskiego z Dylewa, Jana Podbielskiego z Wachu, Władysława Białobrzeskiego 
z Nakieł, Tomasza Krupę z Dzbenina i Ludwika Daniłowskiego z Kamianki. 

Kolejną organizacją, w których tworzenie i działalność włączył się Józef Psarski 
była Polska Macierz Szkolna powstała w 1905 r. W guberni łomżyńskiej najbardziej 
aktywnymi działaczami obok J. Psarskiego i jego żony Janiny (z zawodu nauczy-
cielki) byli: Jan Harusewicz i jego żona Amelia z Ostrowi oraz adwokat Aleksander 
Chrystowski z Łomży. Psarscy w swoim mieszkaniu założyli bibliotekę z wieloma 
zakazanymi przez carskie władze książkami polskimi i była to pierwsza tego typu 
placówka w regionie. Prowadzili także tajne nauczanie. 

Psarski współdziałał również w utworzeniu w Ostrołęce Oddziału Polskiego 
Towarzystwa Krajoznawczo-Turystycznego. Organizacja ta powołała w 1912 r. 

__________ 

 

3 S. Koziński, Historia Ligi Narodowej, Londyn 1964, s. 581. 
4 Archiwum Państwowe w Białymstoku, Rząd Gubernialny Łomżyński, Wydział Lekarski, 

karty ewidencyjne lekarzy, sygn. 1777. 
5 S. Kozicki, dz. cyt. s. 342; Koła Oświaty Ludowej zostały założone w 1893 r. przez Mie-

czysława Brzezickiego i Bolesława Hirszfelda. 
6 Działało tu 100 kół i 1000 członków, a w największym okręgu siedleckim było 50 kół i 500 

członków. 
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Muzeum Puszczańskie, któremu doktor przekazał niektóre swoje zbiory. Nie zabra-
kło go także wśród organizatorów progimnazjum męskiego w 1913 r., jak też Ostro-
łęckiego Towarzystwa Rolniczego i Ostrołęckiego Towarzystwa Drobnego Kredytu, 
którego był kierownikiem. Ważną rolę odegrał J. Psarski na początku I wojny świa-
towej. Powołany został wówczas Powiatowy Komitet Obywatelski, niosący pomoc 
ofiarom wojny. Prezesem wybrano Władysława Glinkę, a skarbnikiem Józef Psar-
skiego. Utworzono także punkt opatrunkowy i żywnościowy Czerwonego Krzyża na 
stacji w mieszkaniu Psarskiego. Inicjatorem jego powstania był syn hrabiego Włady-
sława Tyszkiewicza – Stefan. W punkcie tym udzielano pomocy zarówno rannym 
żołnierzom, w tym niemieckim, jak i mieszkańcom miasta oraz powiatu. W 1915 r. 
cofające się pod naporem niemieckim wojska carskie ewakuowały w głąb Rosji 
mieszkańców Ostrołęki, w tym Józefa i Janinę Psarskich. Niestety na tym kolejnym 
już wygnaniu umarła żona Psarskiego, nie tylko wierna towarzyszka jego życia ale  
i partnerka w jego pracy patriotyczno-konspiracyjnej. Do końca życia pozostał już 
samotny. 

Do Polski powrócił J. Psarski, podobnie jak i wielu mieszkańców Ostrołęki,  
w 1918 r. Natychmiast włączył się w odbudowę miasta i normalizację jego życia. Kon-
tynuował swa działalność w Powiatowym Komitecie Opiekuńczym i Miejskim Komi-
tecie Obywatelskim. Startował także w wyborach do Sejmu z list lokalnego Komitetu 
Zjednoczonego Stronnictwa Ludowo Narodowego, lecz bez powodzenia. Lepiej udało 
mu się w wyborach do rady miejskiej. Został ostrołęckim radnym i delegatem miasta 
do wydziału powiatowego będącego organem wykonawczym Sejmiku Powiatowego.  

Zaangażował się również w akcję plebiscytową na Warmii i Mazurach. Uczest-
niczył w zebraniu, które odbyło się w Łomży 15 kwietnia 1920 r. w sali sejmiku 
powiatowego prowadzonym przez ks. biskupa Romualda Jałbrzykowskiego. Zawią-
zał się tam Komitet plebiscytowy, przyjęty statut i wybrane władze. Dr J. Psarski 
(obok m. in. Adama Chętnika) znalazł się w komitecie wykonawczym. Działał także 
w ostrołęckim Obywatelskim Komitecie Obrony Państwa, powołanym w obliczu 
zagrożenia najazdem rosyjskim. Przez cały okres Polski międzywojennej Psarski 
związany był z ruchem endeckim, który należał do najsilniejszych w mieście 
i powiecie7. W partii pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji włącznie ze stanowi-
skiem prezesa zarządu powiatowego8. J. Psarski nie zerwał z endecją nawet po za-
machu majowym kiedy to do rządzącego obozu sanacji przeszło wielu działaczy  
z różnych partii i narodowcy znaleźli się na politycznym indeksie. Wchodził w skład 
ostatnich władz Stronnictwa funkcjonujących w 1939 r9. O udziale Psarskiego  
w uroczystościach patriotycznych, a konkretnie obchodach rocznicy bitwy warszaw-
__________ 

 

7 Dobitnie świadczą o tym wyniki osiągnięte w wyborach i tak np. w 1919 r. w powiecie Na-
rodowa Demokracja uzyskała aż 70,1 % głosów, a w Ostrołęce 56,9%, w 1922 r. odpowiednio 
72% i 49%. Dobre wyniki miała endecja na naszym terenie również w 1928 i 1930 r. 

8 Archiwum Państwowe w Białymstoku (APB UWP), sygn. 70, k. 89. 
9 A. Fijałkowski, Jeszcze o doktorze Psarskim, „Tygodnik Ostrołęcki”,1982, nr 3. 
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skiej i Dniu Żołnierza 15 sierpnia 1936 r. informował m. in. niechętny zresztą ende-
cji, prosanacyjny „Przegląd Ostrołęcki”: O godz. 8 rano na placu trzeciego maja 

rozpoczyna się zbiórka, formułują się szeregi z transparentami i kompanie. Przybywa 

oddział „Sokoła” z czcigodnym dr Psarskim na czele, Stowarzyszenie Młodzieży 

Katolickiej, cechy oraz delegacja kupców, Po uformowaniu szeregów następuje 

wprowadzenie na plac 3-go maja sztandaru Stronnictwa Narodowego. Z powyższej 
prasowej notatki wiadomo również o tym, że oprócz posła Witolda Teofila Stanki-
szisa przemawiał także J. Psarski10. 

W większym stopniu poświęcił się wówczas pracy zawodowej oraz społecznej 
na rzecz oświaty i harcerstwa. Właśnie w organizacji szkolnictwa zasługi J. Psarskie-
go były szczególne. Tuż po odzyskaniu niepodległości już końcu 1918 r. był jednym 
z głównych organizatorów progimnazjum męskiego ale szczególnie zasłużył się przy 
powołaniu Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej Polskiej Macierzy Szkolnej, pierw-
szej w mieście i powiecie średniej szkoły zawodowej. Starania w tej sprawie rozpo-
czął J. Psarski już w 1919 r., w 1921 r. uzyskał zgodę Ministerstwa Wyznań Religij-
nych i Oświecenia Publicznego, i w tymże samym roku w październiku pierwsza 40-
osobowa grupa chłopców rozpoczęła naukę. Doktor nie tylko poświęcił swój czas  
i energię na uruchomienie, a potem zapewnienie sprawnego funkcjonowania szkoły, 
ale również swoje oszczędności. Już w następnym roku szkolnym działały dwie 
klasy z 75 uczniami, a w latach trzydziestych liczba uczniów przekroczyła dwieście 
osób, szkoła zaś stała się największą szkołą męską, zawodową działającą na terenie 
Kuratorium Okręgu Szkolnego Brzeskiego. Dużym sukcesem było uzyskanie od 
władz wojskowych za symboliczną złotówkę na wieczystą dzierżawę budynku po 
dawnej cerkwi rosyjskiej przy ul 11 listopada 54. Po generalnym remoncie i przebu-
dowie szkoła wprowadziła się do niego w roku szkolnym 1926/1927 i pozostaje  
w nim do dzisiaj11. W 1922 r. J. Psarski przyczynił się do powstania kolejnej średniej 
szkoły zawodowej, również w ramach Polskiej Macierzy Szkolnej, tym razem dla 
dziewcząt. Była to Żeńska Szkoła Rękodzielnicza, w której naukę rozpoczęło 50 
uczennic. Rola Psarskiego nie ograniczała się jedynie do zakładania szkół. Uczył  
w nich higieny, sprawował opiekę lekarską, organizował prace użyteczne młodzieży, 
m. in. sadzenie drzew w Ostrołęce i okolicznych gminach. Dbał o rozwój fizyczny 
propagując różne sporty w tym wioślarstwo i łyżwiarstwo. Dysponując dość intere-
sującą, własną biblioteką chętnie wypożyczał z niej książki, nie tylko zresztą mło-
dzieży ale także i  osobom dorosłym. Działalność tę prowadził zresztą od początku 
swego pobytu w Ostrołęce jeszcze przed I wojną światową. Psarski był lekarzem 

kolejowym na stacji Ostrołęka, – wspominała Jadwiga Guttakowska – wraz z żoną 

prowadzili „Bibliotekę latającą”. Przyjeżdżali dwa razy na tydzień do miasta i wy-

pożyczali książki. Była za to niewielka opłata, a biblioteka miała wielkie powodzenie. 

__________ 

 

10 „Przegląd Ostrołęcki” nr 45, 8 listopada 1936 r. 
11 Dzisiaj jest to siedziba Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Józefa Psarskiego. 
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Zebrane pieniądze przeznaczano na uzupełnianie księgozbioru
12. J. Psarski urządzał 

przedstawienia teatralne, a za zarobione pieniądze wyjeżdżał z uczniami na wyciecz-
ki turystyczno-krajoznawcze do Warszawy, Zakopanego i Krakowa 

Szeroką i wszechstronną działalność prowadził Psarski także w organizacjach 
społecznych. Był współtwórcą ostrołęckiego stowarzyszenia społeczno-kulturalnego 
„Lutnia”, które miało swą siedzibę w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej i organizu-
jącego przedstawienia teatralne, imprezy muzyczne oraz prowadzącego chór mieszany. 

Wielką życiową pasją Doktora było harcerstwo. To właśnie on założył skauting 
w powstałym w 1913 r. męskim progimnazjum w Ostrołęce. W dwa lata później 
zorganizowana przez niego drużyna brała udział w niesieniu pomocy ofiarom wojny. 
Następne organizacje harcerskie utworzył J. Psarski w gimnazjum i liceum oraz 
Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej 

1 IX 1939 r. napaścią Niemiec na Polska rozpoczęła się II wojna światowa. Już 
9 września Ostrołękę zajęli hitlerowcy i zaczęła się ponura noc okupacyjna. Psarski 
nadal zajmował się leczeniem mieszkańców, ale równocześnie rozpoczął działalność 
konspiracyjną. 6 IV 1940 r. aresztowany wraz z grupą dwustu najbardziej znaczą-
cych mieszkańców miasta trafił do ostrołęckiego więzienia, gdzie przez kilka miesię-
cy był męczony i głodzony. Pierwszą organizacją, z którą związał się doktor, była 
Narodowa Organizacja Wojskowa, następnie Związek Walki Zbrojnej, a po 1942 r. 
Armia Krajowa. J. Psarski otrzymał pseudonim „Piotr” i stopień porucznika oraz 
funkcję szefa służby sanitarnej. Leczył bezinteresownie zarówno partyzantów, jak 
też ludność cywilną. Zorganizował także kurs sanitarny, który ukończyło 22 żołnie-
rzy AK. Systematycznie spotykał się z nauczycielami oraz młodzieżą tajnego gimna-
zjum i liceum działającego w południowej części powiatu ostrołęckiego pod krypto-
nimem „Golesin”. O zasługach J. Psarskiego w konspiracji i poważaniu jakim się 
cieszył świadczy fakt, iż rząd polski w Londynie powołał go na pełnomocnika władz 
na powiat ostrołęcki. Nic więc dziwnego, że gdy tylko została wyzwolona południo-
wa część powiatu ostrołęckiego (przełom sierpnia i września 1944 r.) to właśnie on 
prowadził w Czerwinie 9 IX 1944 r. pierwsze zebranie mieszkańców miasta i reko-
mendował kandydatów do władz13. Kilka dni później J. Psarskiego powołano na 
starostę powiatowego. Zachował się w aktach personalnych doktora oświadczenie 
dotyczące tej nominacji: Oświadczam niniejszym, że miejscowy Komitet Rady Naro-

dowej w Rzekuniu powiatu ostrołęckiego na posiedzeniu pod przewodnictwem Mie-

czysława Dańko-Odwagi dnia 15 września 1945 r. (błąd w oświadczeniu, powinno 
być 1944 r. – p. m. – J.K.) powołał mnie na stanowisko starosty pow. ostrołęckiego. 

Pod oświadczeniem figuruje dopisek Stanisława Załuski, ówczesnego sekretarza 
zarządu miejskiego: Powyższy wybór i akceptacja przez ob. Dańko odbyły się  

__________ 

 

12 J. Guttakowska, Wspomnienia, Ostrołęka 1990, s. 5. 
13 Na burmistrza miasta wybrano Konstantego Piotrowskiego zaś na zastępcę Antoniego Go-

siewskiego (J. Kijowski, Dzieje Ostrołęki 1944-2000), Ostrołęka 2002 r. , s. 42-43. 
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w mojej obecności
14. Nominacja J. Psarskiego na starostę była dość dużym zasko-

czeniem, rzadko bowiem się zdarzało, by na czele powiatowej administracji pań-
stwowej postawiono człowieka tak blisko związanego z narodową demokracją przed 
wojną i Armią Krajową w czasie okupacji. Zadecydował tu prawdopodobnie wielki 
autorytet i osobiste walory doktora oraz... brak znaczącego działacza PPR bądź lewi-
cowego socjalisty lub ludowca na tym terenie. Potwierdzają to współcześni. I tak  
o wyborze Psarskiego pisał Tadeusz Kruszewski, w czasie wojny żołnierz AK, a po 
wojnie m. in. przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Ostrołęce. Doktor Józef 

Psarski był człowiekiem prawym, cieszącym się wielką sympatią społeczeństwa po-

wiatu ostrołęckiego, pod tym względem wybór był trafny. Był kulturalnym, wykształ-

conym i mógł podołać trudom organizowania pierwszej administracji państwowej. 

Jego autorytet pozwolił na pierwsze tak konieczne przyciągnięcie ludzi do pracy  

w aparacie administracyjnym. Pamiętać o tym musimy, że był związany z obozem 

londyńskim, z Armią Krajową oraz miejscowym obozem Narodowej Demokracji.  

W żadnym wypadku nie był socjalistą, a tym, bardziej komunistą. Ideologicznie temu 

obozowi politycznemu był obcy. Był wielkiej miary społecznikiem
15.  

Jedną z pierwszych decyzji J. Psarskiego jako starosty było przywrócenie jaw-
ności Państwowemu Gimnazjum i Liceum im. Króla Stanisława Leszczyńskiego  
w Ostrołęce z tymczasową siedzibą w Czerwinie, co nastąpiło 25 X 1944 r.16. Roz-
począł także przygotowania do odbycia pierwszego, organizacyjnego posiedzenia 
Powiatowej Rady Narodowej. Odbyło się ono 25 X 1944 r. z udziałem 40 delegatów 
wytypowanych przez partie polityczne, a na przewodniczącego rady wybrano Stani-
sława Krawczyka, członka i działacza Stronnictwa Ludowego, rolnika ze wsi Laski 
(gmina Czerwin), zaś J. Psarski wszedł w skład 10-osobowego Prezydium. Dość 
szybko zorganizowane zostało starostwo przy czym pierwszymi wydziałami były: 
odbudowy, aprowizacyjny i rolny. Utworzono Sąd Grodzki, Komendą Powiatową 
Milicji Obywatelskiej i Spółdzielnią Rolniczo-Handlową17. Po dwóch i pół miesiącu 
pracy jako starosta J. Psarski zrezygnował z tego stanowiska. Złożyły się na to naj-
prawdopodobniej dwa czynniki. Pierwszy to podeszły wiek, kłopoty zdrowotne  
i niechęć doktora do pełnienia funkcji urzędniczych, drugi to czynnik polityczny 
bowiem Psarski reprezentował przedwojenny obóz endecki, a w czasie wojny zwią-
zany był z rządem emigracyjnym, obecnie zaś do władzy doszedł obóz proradziecki. 
Przez kilka miesięcy18 J. Psarski był lekarzem powiatowym, następnie został na dwa 

__________ 

 

14 Kopia oświadczenia. 
15 T. Kruszewski, Wyzwolenie Ostrołęki, maszynopis. 
16 J. Radomski, „Golesin”, Ostrołęka 1982, s. 18 
17 Sąd Grodzki utworzony został 13 X 1944 r., Komenda Powiatowa MO na przełomie wrze-

śnia i października, a Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa 6 grudnia 
18 Do 15 VIII 1945 r. kiedy lekarzem powiatowym po Józefie Psarskim został Kazimierz 

Maniszewski 
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lata kontraktowym pracownikiem starostwa. Na emeryturę odszedł w 1947 r. w wie-
ku 81 lat z 53 - letnim stażem pracy. 

Oprócz służby zdrowia drugą ważną płaszczyzną działania doktora było szkol-
nictwo, a szczególnie „jego” szkoła, czyli Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa Pol-
skiej Macierzy Szkolnej. Ucierpiała ona bardzo w czasie okupacji, budynek został 
uszkodzony, maszyny i urządzenia wywiezione lub zniszczone, a wielu nauczycieli 
zmarło lub zostało zamordowanych. Niemal wkrótce po przeniesieniu do Ostrołęki, 
wiosną 1945 r. z inicjatywy Psarskiego powołane zostało Towarzystwo Przyjaciół 
Szkół Zawodowych. Na jego czele stanął współtowarzysz doktora z działalności 
ZHP i AK Zygmunt Kwiatkowski „Zryw”. Rekrutacja do szkoły rozpoczęła się 
latem, a już 1 IX 1945 r. na zajęcia zaczęło uczęszczać 108 uczniów z Ostrołęki  
i powiatu. Szkoła miała charakter niepubliczny i nosiła nazwę Prywatne Trzyletnie 
Gimnazjum Mechaniczne Towarzystwa Przyjaciół Szkół Zawodowych w Ostrołęce, 
popularnie zwane gimnazjum mechanicznym lub po prostu metalówką. Dyrektorem 
szkoły został jej przedwojenny nauczyciel i kierownik internatu, działacz harcerski  
i przyjaciel J. Psarskiego – Czesław Jasiński. Sam doktor zajął się sprawami byto-
wymi i wychowawczymi szkoły, pozyskiwaniem nauczycieli i uczniów, uczył także 
higieny i był szkolnym lekarzem. Niestety stopniowo, w miarę postępów w staliniza-
cji naszego kraju, Psarski jako element podejrzany był eliminowany z pracy nauczy-
cielskiej i działalności społecznej. Przez nieco ponad rok (od 20 VI 1947 do 20 XI 
1948 roku) Psarski był radnym Powiatowej Rady Narodowej z ramienia Związku 
Harcerstwa Polskiego19, i to radnym bardzo aktywnym, zabierającym głos, zgłasza-
jącym wnioski i interpelacje, mimo iż liczył już wówczas ponad 80 lat. Poruszane 
przez niego sprawy dotyczyły nie tylko najbardziej mu bliskich spraw, jak opieka 
zdrowotna i szkolnictwo ale także gospodarczych istotnych dla życia mieszkańców 
Ostrołęki i powiatu. Tak np. na sesji z dnia 7 lipca 1948 r. zgłosił propozycję  
w sprawie organizacji wikliniarstwa i rozwoju koszykarstwa argumentując, ...że na 

tzw. Dzbeńskiej Kępie znajduje się duża ilość wikliny, którą można wykorzystać na 

cele koszykarstwa
20.  

W działalności społecznej w Radzie był pryncypialny i bezkompromisowy. Tak 
np. na sesji z lipca 1948 r. domagał się wyjaśnienia na jaką to propagandę zostało 
zużyte cel 50.000 zł, o czym mówił przewodniczący PRN Stanisław Krupiński oraz 
jako jeden z dwóch radnych wstrzymał się od głosu przy uchwale o przeznaczeniu 

__________ 

 

19 Dokładna data wyboru nie jest znana, natomiast po raz pierwszy nazwisko Psarskiego, ja-
ko radnego PRN pojawiło się w protokołach PRN 20 IX 1948 r. (Archiwum Państwowe miasta 
stołecznego Warszawy i województwa warszawskiego, dalej APW, Urząd Wojewódzki War-
szawski, dalej UWW, Wydział Samorządowy, sygn. 74, s.183), natomiast 10 XI 1948 r. odwoła-
nych zostało ze składu Rady 9 radnych, wśród nich delegowany przez ZHP czyli J. Psarski 
(APW, UWW, Wydz. Sam., sygn. 74, s. 274). 

20 APW, UWW, Wydz. Sam. sygn. 74, s. 251. 
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250.000 zł na remont mieszkania dla przewodniczącego PRN21. Postawa J. Psarskie-
go zjednywała mu wielu sympatyków ale i... przeciwników. Świadczyć o tym może 
fakt, iż na sesji 29 IX 1948 r. zgłoszony został wniosek radnego Karola Kraszew-
skiego, reprezentującego Zarząd Powiatowy Związku Młodzieży, Polskiej, dotyczą-
cy odwołania J. Psarskiego z funkcji radnego PRN ....jako nieodpowiedniego wie-

kiem, ażeby reprezentować Związek Harcerstwa Polskiego
22

. W obronie Psarskiego 
wystąpili, dość zgodnie, przedstawiciele wszystkich organizacji politycznych repre-
zentowanych w PRN, tj. PPR, PPS i SL, oponując przeciwko wnioskowi i argumen-
tując, ... iż ob. Psarski, jako stary działacz społeczny ma prawo piastowania mandatu 

honorowego w Radzie
23. 

Zawód lekarza traktował jako swoiste powołanie, traktował go więc z wielką 
ofiarnością i poświęceniem. Mimo określonej specjalizacji (interna, pediatra i gine-
kologia-położnictwo) leczył wszystkie choroby i to z wielkim znawstwem i skutecz-
nością. Wyróżniał się wielką bezinteresownością. Leczył wszystkich potrzebujących 
i bogatych i biednych, mieszkańców miasta i wsi, Polaków i Żydów. Częstokroć 
docierali do niego potrzebujący z bardzo dalekich miejscowości. Nie tylko leczył ale 
prowadził także szeroką akcję profilaktyczną i edukacyjną, głównie wśród dzieci 
i młodzieży. Szczególnie zajmował się dziewczętami jako przyszłymi matkami. Jego 
pomysły i działania wyprzedzały założenia wprowadzonego do szkół dopiero  
w latach 70. przedmiotu przysposobienie do życia w rodzinie24. Biorąc pod uwagę 
znaczną skalę alkoholizmu na Kurpiowszczyźnie oraz z kolei dużą umieralność nie-
mowląt opracował specjalne materiały. Był to „Człowiek i alkohol” oraz „Jak należy 
się obchodzić z niemowlęciem”25. Sprawował opiekę lekarską nad uczniami w zasa-
dzie wszystkich szkół, uczył ją także zasad higieny. 

Był wielkim społecznikiem. Poza sferą ochrony zdrowia i szkolnictwa, w które 
to dziedziny życia angażował się najbardziej, inicjował i realizował różnorodne po-
czynania społeczne. Trudno je wszystkie wymienić, więc przedstawię tylko niektóre 
z nich. Był inicjatorem założenia pierwszego sklepu spółdzielczego w Ostrołęce 
(1905 r.), współorganizatorem Bezprocentowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 
dla drobnego rzemiosła i kupców (chrześcijańskich), współtworzył Towarzystwo 
Wioślarskie będąc jego prezesem w latach 1945-1948 r26. a więc w wieku prawie 80 

__________ 

 

21 APW, UWW, Wydz. Sam., sygn. 74, s. 248; Jak wynikało z wyjaśnień przewodniczącego 
PRN, środki te zostały przeznaczone ...na cele propagandowe przy likwidacji band. 

22 Tamże, s. 272 
23 Tamze 
24 G. Oleksik, Historia Szpitala w Ostrołęce w latach 1564-2008, s. 71, maszynopis, w po-

siadaniu autorki 
25 Materiały te zostały opublikowane w publikacji wydanej przez Ostrołęckie Towarzystwo 

Naukowe im. Adama Chętnika Doktor Józef Psarski (1868-1953), Ostrołęka 2004 
26 APW, UWW, Urząd Informacji i Propagandy, „Rejestr organizacji i stowarzyszeń spo-

łecznych”, sygn. 10 
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lat, zakładał Bibliotekę Miejską, Uniwersytet Ludowy oraz rozwijał działalność 
Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Szczególne miejsce w życiu Psarskiego zajmowało harcerstwo. Był jego zało-
życielem w Ostrołęce, oddanym działaczem, jedynym harcmistrzem w wojew.-
dztwie warszawskim. Krzyż harcerski i mundur towarzyszyły mu przez całe życie. 
Organizował biwaki, obozy, akcje letnie i inne imprezy, w których osobiście uczest-
niczył. 

Żył niezwykle skromnie, wręcz ubogo. Po śmierci żony nie założył rodziny, nie 
miał dzieci. Porad lekarskich bardzo często udzielał bezpłatnie, często sam pomagał 
innym. Po wojnie wspierał materialnie dwoje sierot. Kilku osobom ułatwił ukończe-
nie szkół średnich i wyższych. Nie ubiegał się o zaszczyty, odznaczenia, stanowiska, 
nie lubił słów uznania, czy też podziękowań.  

Zmarł 6 X 1953 r. został pochowany na cmentarzu parafialnym w Ostrołęce, 
zgodnie z ostatnią swą wolą, twarzą zwrócony ku Narwi. Pogrzeb był skromny, bez 
żadnych przemówień, nie było delegacji ze szkoły, ani harcerzy.  

W testamencie spisanym trzy lata przed śmiercią nade wszystko zatroszczył się 
o „swoją szkołę”. Ja niżej podpisany - czytamy w tym dokumencie – przekazuję po 

swej śmierci cały swój majątek zdobyty własną pracą na zasiłki, na rozszerzenie, 

powiększenie gmachu szkoły mechanicznej w Ostrołęce, na zakup pomocy nauko-

wych dla wymienionej szkoły, to znaczy obrabiarek i urządzeń potrzebnych do pro-

wadzenia średnich szkół zawodowych istniejących w Ostrołęce i mogących powstać 

w przyszłości, a także na urządzenie burs dla uczennic i uczniów tych szkół i w miarę 

możliwości na stypendia dla bardzo zdolnych
27. 

Niedoceniany za życia i przez długie lata po śmierci nie doczekał się żadnego 
nawet symbolicznego wyróżnienia z wyjątkiem ulicy, która otrzymała jego imię  
w 1956 r. w czasie tzw. odwilży popaździernikowej28. Dopiero po transformacji 
ustrojowej na przełomie lat 80. i 90. XX wieku ponownie przypomniano sobie  
o nim. Imię doktora Józefa Psarskiego przyjął Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Ostrołęce, co nastąpiło 7 IV 1990 r. W holu szpitala odsłonięto poświęconą dokto-
rowi tablicę pamiątkową.  

W 1991 roku imię Psarskiego otrzymała „jego” szkoła czyli dawna Szkoła 
Rzemieślniczo-Przemysłowa, a dziś Zespół Szkół Zawodowych nr 1. W programie 
wychowawczym szkoły możemy przeczytać m. in.: Autorytetem dla uczniów i wzo-

rem do naśladowania jest sylwetka Patrona doktora Józefa Psarskiego. Był on leka-

rzem i społecznikiem. Z szacunkiem i życzliwością odnosił się do ludzi. Im poświęcił 

dużą część swego życia. Szkole oddał pieniądze, dusze i serce”29. 6 października 
__________ 

 

27 Kopię testamentu ma autor. 
28 Była to mała ulica między ulicami Tomasza Gocłowskiego i Parkową nosząca od 1952 r. 

imię marszałka Konstantego Rokossowskiego (relacja ustna Jana Merksa). 
29 Program wychowawczy szkoły, w posiadaniu Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 im. dokto-

ra Józefa Psarskiego. 
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2003 r. czyli w 50. rocznicę śmierci doktora Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe 
zorganizowało konferencję poświęconą jego życiu i dokonaniom, a pokłosiem tej 
konferencji była publikacja „Doktor Józef Psarski (1868-1953). 

 

 



MARTA  GOSK  (Łomża) 

 

 

Michał Godlewski  

– Honorowy Obywatel Miasta Łomży 
 
Dnia 12 września 1974 r. Rada Narodowa Miejska w Łomży ustanowiła tytuł 

„Honorowy Obywatel Miasta Łomży”. W tym samym dniu Rada uhonorowała 
pierwsze osoby. Byli to kolejno: dr Ludwik Ochocki (wiceminister Gospodarki Prze-
strzennej i Ochrony Środowiska), mgr Zenon Świtaj (wojewoda białostocki), mgr 
Romuald Łazarowicz  (dyrektor RSW Prasa i Książka), dr Michał Godlewski, mgr 
Stanisław Załęski (radca ministra w Komisji Planowania przy Radzie Ministrów), 
Hanna Bielicka (aktorka), Halina Miroszowa (dziennikarka), prof. Juliusz Łukasie-
wicz (kierownik katedry Uniwersytetu Warszawskiego), Henryk Cieślik (emeryt, 
były wiceprokurator Prokuratury Generalnej), prof. Stanisław Piaścik (emeryt), prof. 
Witold Doroszewski (emeryt, językoznawca), Władysław Januszkiewicz (II sekre-
tarz Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białym-
stoku) i Lech Kosiorowski (komendant Milicji Obywatelskiej w Zielonej Górze) 1. 

Wśród 13 wyróżnionych znalazł się Michał Godlewski. Warto przybliżyć syl-
wetkę tego wybitnego łomżanina, aby przekonać się, czym kierowała się Łomżyńska 
Rada Narodowa przy wyborze laureata2. 

Michał Godlewski urodził się 18 V 1917 roku w Łomży, jako syn Zenona i Ze-
naidy z Tonkaczewów. Ojciec Michała pracował jako referent Wydziału Powiato-
wego w Łomży. Po ukończeniu łomżyńskiego Gimnazjum Męskiego im. Tadeusza 
Kościuszki w 1934 r., Godlewski zdał egzaminy na studia, na Wydziale Mechanicz-
nym Politechniki Warszawskiej. Naukę kontynuował do wybuchu II wojny świato-
wej. W tym czasie pracował też zarobkowo w wielkich zakładach przemysłowych 

__________ 

 

1 Patrz: W. Jemielity, Honorowi Obywatele miasta Łomży [w:] „Studia Łomżyńskie”, t. XIV, pod 
red. M. Gnatowskiego, Łomża 2003, s.65-66. 

2 Wszystkie materiały dotyczące Michała Godlewskiego pochodzą ze zbiorów Muzeum Północno- 
Mazowieckiego w Łomży, dział: Historia (skrót: MPM/H). 
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m.in. w Polskich Zakładach Optycznych, w warszawskich zakładach spawalniczych, 
w Fabryce Tlenu „Perun” oraz w odlewni „Białogon”, w Kielcach. 

Od października 1939 r. Godlewski przebywał w rodzinnym mieście, gdzie roz-
począł pracę w Fabryce Maszyn Rolniczych na stanowisku kierownika techniczne-
go3. Kiedy wybuchła wojna niemiecko-radziecka (czerwiec 1941 r.) jeszcze przez 
rok pracował w łomżyńskiej fabryce, po czym wrócił do stolicy w grudniu 1942 r.  
w obawie przed aresztowaniem. Dzięki temu nie podzielił on losu swoich rodziców, 
którzy niespełna pół roku później zostali rozstrzelani przez gestapo, w lesie jezior-
kowskim. Do wybuchu powstania warszawskiego podejmował się różnych prac 
dorywczych, a następnie- do marca 1945 r.- przebywał w Radomsku.  

W styczniu 1946 roku Godlewski podjął przerwane studia, ale już na Politech-
nice Łódzkiej. Jednocześnie otrzymał propozycję pracy na stanowisku młodszego 
asystenta w Katedrze Obróbki Metali (u prof. Michała Skarżyńskiego). Kiedy  
w marcu 1947 r. uzyskał dyplom magistra inżyniera mechanika, pracował jako star-
szy asystent na P.Ł. Przez pięć lat pracy asystenckiej Godlewski uczestniczył w or-
ganizowaniu od podstaw pracowni oraz dokumentacji technologicznej i dydaktycz-
nej. Oprócz studiów podjął w 1946 r. działalność w szkolnictwie zawodowym. Przez 
dwa lata pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole Techniczno-Przemysłowej 
w Łodzi, a od września 1947 r. był dyrektorem Państwowego Gimnazjum i Liceum 
Mechanicznego w Pabianicach (do 1950 r.)4.  

Pracując w szkolnictwie Godlewski opracował projekty 42 narzędzi formierskich. 
W warsztatach szkolnych produkowano narzędzia, które służyły zaspokojeniu potrzeb 
polskiego przemysłu odlewniczego. W kolejnych latach opracował pionierską kon-
strukcję 11 polskich aparatów do badania piasków formierskich, komplet aparatury do 
badań chemicznych mas formierskich, a także komplet mebli do laboratorium odlewni. 
Prototypy tych urządzeń trafiły nawet na Targi Poznańskie w 1949 r. 

Godlewski, jako pierwszy w Polsce, podjął próby uzyskania żeliw wysokowy-
trzymałościowych. Szczegółowy opis wyników badań zamieścił w czasopiśmie 
„Mechanik”. Było to możliwe dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Inżynierów  
i Techników Mechaników Polskich (SIMP), które wydawało m.in. wspomniane 
czasopismo. 

Będąc ekspertem Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego (CUSZ), zajął 
się opracowaniem charakterystyk zawodowych nauczycieli zawodu i przedmiotów 
zawodowych szkolnictwa odlewniczego dla Generalnego Instytutu Pracy.  

Pod koniec lat 40. XX wieku Godlewski został członkiem Komisji Programo-
wej Ministerstwa Oświaty, a potem CUSZ dla szkół przemysłu hutniczego. Z tą 
działalnością wiązała się jego praca nad organizacją, programem i podręcznikami 

__________ 

 

3 Zaświadczenie o zatrudnieniu w Fabryce Maszyn Rolniczych w Łomży, w 1940 r. MPM/H 
1968. 

4 Praca Godlewskiego w szkolnictwie MPM/ H 1971/1-11. 
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polskiego szkolnictwa zawodowego. Godlewski w 1951 r. wydał pracę autorską 
zatytułowaną Wyrób rdzeni 

5
.  

W tym czasie przełożył z języka rosyjskiego trzy książki z dziedziny odlewnictwa: 
W.K. Biediel, Kokilarz w odlewni stopów glinu, (1951) PWSZ; N.N. Barbaszin, 

M.W. Czunajew, Formierstwo, 1952 Państwowe Wydawnictwa Techniczne; I.P. 
Jegorenkow, Poradnik formierza-odlewnika, 1952 PWSZ 

Od 1 września 1950 r. został on powołany do pracy w Centralnym Urzędzie 
Szkolenia Zawodowego, zajmował tam stanowiska: 

1 IX 1950 – 14 V 1952 naczelnik wydziału programów szkól technicznych 
15 V 1952 – 8 VII 1955 dyrektor departamentu programowego  
 9 VIII 1955 – 14 VI 1956 wiceprezes CUSZ 
15 VI 1956 – 15 III 1957 prezes CUSZ 
16 III 1957 – 11 XI 1966 podsekretarz stanu w Ministerstwie Oświaty 
M. Godlewski podjął studia porównawcze nad kształceniem zawodowym  

w Polsce i za granicą, i jednocześnie prowadził działalność publicystyczną. W grud-
niu 1965 r. uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych w Wojskowej Akademii 
Politycznej (temat pracy: Badania nad kształceniem robotników kwalifikowanych  

w Polsce, Związku Radzieckim, Czechosłowacji i NRD). Niewątpliwie znajomość 
języka rosyjskiego, niemieckiego, francuskiego i angielskiego pozwoliła polskiemu 
inżynierowi na realizację takiego tematu6. 

Działalność naukowa M. Godlewskiego nie byłaby możliwa, gdyby nie należał 
on do struktur partyjnych (od lutego 1947r. był członkiem PPR, a od grudnia 1948 r. 
- PZPR). Jednocześnie działał w Biurze ds. Rolnictwa KC PZPR, Radzie Piśmien-
nictwa Technicznego (Przewodniczący Komisji Wydawnictw Nieperiodycznych) 
oraz innych organizacjach społecznych, takich jak: Komisja Oświaty KC PZPR, 
Komisja Kultury, Komisja Doradcza ds. Współpracy Kulturalnej i Naukowej z Za-
granicą działająca przy MSZ, Rada Naukowa Muzeum Techniki, Rada Wzornictwa  
i Estetyki Produkcji Przemysłowej, Komisja Główna ds. Kształcenia i Doskonalenia 
Kadr z Wyższym Wykształceniem i Średnim, Białostockie Towarzystwo Naukowe, 
Komisja Oświaty CRZZ7. 

Swoje działania w zakresie oświaty sam M. Godlewski tak scharakteryzował: 
Pracując przez ponad 16 lat w centralnej administracji szkolnictwa zawodowe-

go w coraz większej mierze odczuwałem potrzebę pomocy nauk społecznych,  

w szczególności pedagogicznych oraz nauk technicznych i ekonomicznych w wyty-

czaniu kierunków dalszego rozwoju i doskonalenia szkoły zawodowej. Ta ważna, 

dynamicznie rozwijająca się dziedzina oświaty (1949/50 r. - 558,2 tys. uczniów, 

1965/6- 1971,0 tys. uczniów, ponad 400 kierunków kształcenia, ponad miliard zł 

__________ 

 

5 Praca została wyróżniona czwartym miejscem w konkursie na Popularną Broszurę Techniczną  
ogłoszonym przez Państwowe Wydawnictwa Techniczne w 1951 r. MPM/H 1973/1-19. 

6 Materiały związane z pracą doktorską M. Godlewskiego MPM/H 1976/1-9. 
7 Współpraca z organizacjami, stowarzyszeniami i ministerstwami MPM/H 1975/1-34. 
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produkcji rocznie w warsztatach szkolnych) wymaga wielostronnych kompleksowych 

badań, które są niezbędne dla prawidłowego zarządzania, planowania i programo-

wania szkół zawodowych, osiągania postępu w aktywizacji procesu nauczania i wy-

chowania, wprowadzania technicznych środków nauczania i doskonalenia organiza-

cji praktycznej nauki zawodu. Z tych względów w ostatnich latach swej działalności 

udzielałem problematyce badań naukowych coraz więcej uwagi 
8. 

Pod koniec 1966 r. M. Godlewski rozpoczął pracę naukową jako profesor nad-
zwyczajny9. Był on jednocześnie wicedyrektorem Instytutu Pedagogiki, a od czerw-
ca 1968 r. kierował Zakładem Pedagogiki na Politechnice Warszawskiej. To właśnie 
Godlewski odpowiadał za uruchomienie podyplomowych studiów pedagogicznych 
dla inżynierów, nauczycieli szkół zawodowych, dyrektorów szkół, studentów czy 
asystentów uczelni. Od sierpnia 1970 r. objął stanowisko wicedyrektora Zakładu 
Nauk Ekonomiczno-Społecznych Politechniki Warszawskiej. Jednocześnie nie za-
niedbał prac badawczych, poświęconych kształceniu zawodowemu (prowadził m.in. 
studia doktoranckie). 

Jako nauczyciel akademicki sprawował opiekę nad organizacjami młodzieżo-
wymi działającymi na PW (kluby studenckie, radiowęzeł, czasopismo „Politech-
nik”). W oczach innych pedagogów i studentów uchodził za kompetentnego nauczy-
ciela, o czym świadczy m.in. fragment jednej z opinii na temat działalności dydak-
tyczno-wychowawczej i organizacyjnej Godlewskiego: 

Prowadzi wykłady z Dydaktyki szkoły technicznej w sposób nowoczesny i po-

glądowy- systematycznie, na co dzień, stosuje rzutnik pisma, projekcję przezroczy  

i filmów. Studenci otrzymują przed wykładem odbitki kserograficzne schematów  

i wykresów zaoszczędzając czas na przerysowanie i notowanie (tzw. podkłady pod 

wykład). Z roku na rok aktualizuje treści merytoryczne przedmiotu zgodnie z aktual-

nymi postępami nauki i techniki. Jest zdyscyplinowany i punktualny w prowadzeniu 

zajęć. Prowadzi tzw. dydaktykę wychowującą starając się ukazywać teorię nauczania 

na tle społecznych aspektów działalności ideowo-wychowawczej każdego nauczycie-

la, zgodnie z wytycznymi resortów szkolnictwa wyższego i oświaty 
10

. 

Do września 1975 r. był podsekretarzem stanu Ministerstwa Oświaty i Wycho-
wania. Z tego stanowiska zwolniono M. Godlewskiego na wniosek samego zaintere-
sowanego. Godlewski, przebywając od tej pory na emeryturze, nie zwolnił tempa  
i nadal był aktywnym działaczem społecznym i kontynuował badania naukowe. Brał 
udział w konferencjach tak krajowych, jak i zagranicznych (był m.in. uczestnikiem 
„Ogólnopolskiego Kongresu Pedagogicznego Nauczycieli”13-15 X 1977 r.). Był też 
członkiem Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w latach 1970-1980.Od 1978r. 
przewodniczył też Komisji Wdrożeń Badań Naukowych Problemu Węzłowego przy 
Ministrze Oświaty i Wychowania do czasu jej rozwiązania w 1983 r.  
__________ 

 

8 Życiorysy, ankiety i kwestionariusze osobowe M. Godlewskiego MPM/H1967/1-19. 
9 Wnioski w sprawie nadania tytułu profesora nadzwyczajnego MPM/H1969/1-6. 
10 Opinie o Godlewskim MPM/H 1963/1-2. 
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W tym czasie pod redakcją naukową prof. Godlewskiego ukazały się pozycje 
przekładowe z języka rosyjskiego: Dydaktyka praktycznej nauki zawodu, Warszawa, 
1976 (praca zbiorowa), Praktyczne nauczanie zawodu w szkole technicznej, War-
szawa, 1977 (praca zbiorowa), N. Skorodumow, Teoretyczne podstawy programów 

nauczania szkół zawodowych, WSiP, 1980.  
Najbardziej znany jest jednak jako współautor i współredaktor podręcznika akade-

mickiego Pedagogika pod. red. M. Godlewskiego, S. Krawcewicza, T. Wujka, PWN. 
M. Godlewski dał się poznać jako człowiek o wielkim sercu i zamiłowaniu do 

pracy z młodzieżą. Był to niewątpliwie wybitny znawca i organizator szkolnictwa 
zawodowego w Polsce. Wyrazem uznania za działalność dydaktyczno-wychowaw-
czą i społeczną było wiele odznaczeń i medali. Oto wykaz najważniejszych odzna-
czeń prof. Michała Godlewskiego11 : 

 
Odznaczenia: 

Złoty Krzyż Zasługi 1954 
Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski 1959 
Krzyż Komandorski z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski 1987 
 
Medale: 

Medal 10-lecia PRL 1955 
Medal 30-lecia PRL 1974 
Medal Komisji Edukacji Narodowej 1973 
Zasłużony Nauczyciel PRL 1975 
Medal Ogólnopolskiego Kongresu Pedagogicznego Nauczycieli 1977 
Medal 40-lecia PRL 1987 
 
Odznaki: 
Złota Odznaka Honorowa Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) 1961 
Złote Odznaczenie im. Janka Krasickiego (Związek Młodzieży Socjalistycznej-
ZMS) 1963 
Honorowa Odznaka za Zasługi w Sporcie Szkolnym 1963,1978 
Złota Honorowa Odznaka Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego 
1970,1972,1977 
Złota Odznaka Ochotniczych Hufców Pracy 1971 
Złota odznaka Akademickiego Związku Sportowego 1972 
Złota Honorowa Odznaka Związku Młodzieży Wiejskiej 1972 
Srebrny Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju 1973 
Brązowa Odznaka Za Zasługi w Ochronie Porządku Publicznego 1974 
Złota Odznaka za Zasługi dla Województwa Warszawskiego 1975 

__________ 

 

11 Medale i odznaczenia Godlewskiego w zbiorach muzeum MPM/H 1985-2017. 
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Mimo wielu pozytywnych słów i wyróżnień pod adresem pracy społeczno-
wychowawczej Godlewskiego, na początku 1975 r. do Ministerstwa Oświaty i Wy-
chowania wpłynął anonim, w którym pojawiła się krytyka profesora jako przykładnego 
członka partii. W anonimowym liście padło bowiem stwierdzenie, iż „ prof. M. God-
lewski w Ministerstwie Oświaty prowadzi politykę faworyzowania kierowanej przez 
siebie kapitalistycznej formy przedsiębiorstwa oświatowego” (zamiast dawnej nazwy 
Związek Zakładów Doskonalenia Rzemiosła wprowadził nową: Związek Zakładów 
Doskonalenia Zawodowego-ZZDZ). Godlewski był oskarżany o „kształtowanie nie-
właściwych postaw robotników przemysłowych i budowlanych” za pośrednictwem 
placówek terenowych ZZDZ. Inżynier Godlewski miał też, z pobudek materialnych, 
faworyzować izby rzemieślnicze, w których panowała „atmosfera typowo drobnokapi-
talistyczna z nastawieniem na zyski i wysokie zarobki”. Z kolei „roztaczanie przed 
robotnikami miraży bogactwa rzemieślniczego” prowadzić miało do „deformacji psy-
chiki robotnika” i „utrudniania oddziaływania ideowo-wychowaw-czego”12.  

Wydaje się, iż skarga na prof. M. Godlewskiego nie przyniosła oczekiwanych 
rezultatów, tym bardziej, że jego kariera w administracji państwowej zmierzała do 
końca (do października 1975 r. pełnił on funkcję podsekretarza Stanu w Minister-
stwie Oświaty i Wychowania, a potem przeszedł na emeryturę).  

Profesor Godlewski zmarł 30 sierpnia 1995 r. w Warszawie. Jego grób znajduje 
się w Alei Zasłużonych na Powązkach. 

 
*      *      * 

 
Pomimo, że kariera zawodowa i naukowa prof. M. Godlewskiego związana by-

ła głównie z Warszawą, jego związki z rodzinną Łomżą były bardzo silne. Potwier-
dził to udział prof. M. Godlewskiego w zebraniu założycielskim Towarzystwa Przy-
jaciół Ziemi Łomżyńskiej w 1958 r. 

Zasługi prof. M. Godlewskiego doceniły lokalne władze, o czym była mowa na 
początku. W  1974 r. Miejska Rada Narodowa Miasta Łomży, nadała mu honorowe 
obywatelstwo13. M. Godlewski brał też udział w obchodach Święta Kultury Staro-
polskiej w Łomży, na co wskazuje znaczek okolicznościowy z tej imprezy, który 
zachował na pamiątkę.  

Jego dokonania w szkolnictwie docenił w 1991 r. ówczesny wojewoda łomżyń-
ski, a obecnie prezydent Łomży, Jerzy Brzeziński. W związku z inicjatywą powoła-
nia Społecznej Rady do Spraw Szkolnictwa Wyższego w Województwie Łomżyń-
skim, wystosował on pismo do prof. Michała Godlewskiego, w którym zaprosił 
byłego wiceministra Oświaty i Wychowania do udziału w pracach Rady. 

__________ 

 

12 Opinie o Michale Godlewskim (Skarga na niewłaściwą politykę ideologiczną w Ministerstwie 

Oświaty i Wychowania), MPM/H 1963/1-2. 
13 Dyplom nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łomży MPM/H 1974. 
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Biskup Czesław Falkowski  

– niezłomny obrońca wiary 
 
Posługa biskupa Czesława Falkowskiego przypada na trudne lata zmagań i walki 

wewnętrznej o wolność i niezależność Kościoła. Przez niemal cały okres działalności 
był w kręgu zainteresowania aparatu bezpieczeństwa. W tym czasie dał się poznać 
jako duchowny omijający zakazy i ograniczenia, mające zmniejszyć oddziaływanie 
hierarchii kościelnej na społeczeństwo. Starł się także minimalizować szkody wyrzą-
dzone Kościołowi przez aparat partyjno-państwowy. 

Tragiczna śmierć bpa Stanisława Kostki Łukomskiego1 pozostawiła diecezję łom-
żyńską na ponad pół roku bez ordynariusza. Bez wątpienia nagła śmierć nieugiętego 
wobec komunistów księdza spowodowała, że duchowieństwo diecezji łomżyńskiej 
mogło być teraz łatwiejsze do kontroli. Czas jednak pokazał, że były to jedynie mrzon-
ki. Dnia 24 II 1949 roku nowym biskupem został mianowany ówczesny rektor Semi-
narium Duchownego w Białymstoku, ks. Czesław Falkowski2. Jego konsekracja odby-
ła się 8 maja tego roku, a uroczysty ingres tydzień później3. Już w czasie tej podniosłej 
uroczystości doszło do ingerencji władz. Aby odwrócić uwagę wiernych od ingresu, 
__________ 

 

1 Bp Stanisław Kostka Łukomski zmarł dnia 28 października 1948 roku, w niewyjaśnionej do dziś 
katastrofie samochodowej, na trasie Ostrów Mazowiecka- Łomża, wracając z uroczystości pogrzebowej 
prymasa Augusta Hlonda. 

2 Ks. Czesław Falkowski urodził się 28 listopada 1887 roku w Warszawie. W 1906 roku wstąpił do 
Wyższego Seminarium Duchownego w Petersburgu, a cztery lata później otrzymał święcenia. W latach 
1910-1915 studiował na Uniwersytecie w Insbrucku w Szwajcarii, a następnie po powrocie do Petersbur-
ga, do 1917 roku pracował jako nauczyciel w gimnazjum. Jeszcze w tym samym roku został profesorem 
Akademii Duchownej w Petersburgu. Po zamknięciu uczelni przeniósł się do Lublina, aby objąć Katedrę 
Historii Kościoła na Wydziale Prawa Kanonicznego i Nauk Moralnych Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego. W latach 1918-1920 był kapelanem w wojsku. Pod koniec 1920 roku przeniósł się do Wilna, 
gdzie rok później otrzymał tytuł profesora zwyczajnego Uniwersytetu Stefana Batorego. Podczas II 
wojny światowej wykładał w Wyższym Seminarium Duchownym w Wilnie, a po jej zakończeniu  
w Seminarium Duchownym w Białymstoku, gdzie pełnił także funkcję rektora. 

3 Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie (dalej: AIPN), sygn. 0639/77, Życiorys bpa 
Falkowskiego, s. 11; Tamże, sygn. 0639/1, t. 4, Najważniejsze dane o biskupach diecezji białostockiej, 
drohiczyńskiej i łomżyńskiej, s. 23. 
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lokalne władze zorganizowały imprezę sportową, która zgromadziła około 4000 osób4. 
Z tego też wynikało, że w oczach UB uchodził za przeciwnika, z którym należy wal-
czyć. O niechęci do biskupa świadczy także notatka sporządzona przez ten urząd, we-
dług której „biskup Falkowski od samego początku, tak jak i jego poprzednik, gorliwie 
realizował „antypolską” politykę Watykanu”5. Negatywnie oceniano jego listy paster-
skie, w których nawołuje wiernych do obrony Kościoła i religii.  

W notatce organów bezpieczeństwa czytamy: „ks. Falkowski do Rządu Demo-
kracji Ludowej ustosunkowany jest wrogo, co wyrażało się w wygłaszanych syste-
matycznie wrogich kazaniach i w dniu 4 I 1950 r. został zatrzymany na areszt”6.  

Nowy ordynariusz diecezji utrzymywał ścisły kontakt z arcybiskupem Romual-
dem Jałbrzykowskim i biskupem Michałem Klepaczem7. To również niepokoiło 
władze lokalne, które uznały, że należy duchownego otoczyć „opieką” UB, w czasie 
której gromadzono informacje z jego działalności. W jednym ze sprawozdań stwier-
dzono: 11.09.1949 roku na zakończenie misji parafialnej, która przybrała charakter 

manifestacji wystąpił jawnie przeciwko Polsce Ludowej. Podczas kazania odebrał 

przysięgę od zebranych, że będą walczyć o utrzymanie wiary, o naukę religii w szko-

łach, itd. Następnie oświadczył, że dzisiaj nadszedł czas rozdziału na dwa obozy  

i wicher boży oddzieli ziarno od plewy
8. Natomiast informator o ps. „Niewiadomski 

3” donosił, że 5 IV 1951 roku bp wysłał zarządzenie do wszystkich księży, by „ślubu 
udzielać osobie katolickiej, a jeśli ta pragnie poślubić aktywnego komunistę (…) 
kapłan musi mieć moralną pewność, że potomstwo będzie ochrzczone i wychowane 
po katolicku”9.W notatce innego informatora o ps. „Demokrata” znalazł się zapis, że 
bp „położył nacisk na odciąganie podległych sobie księży od udziału w akcjach pań-
stwowych. Oświadczył, że nie pozwoli dyskutować nikomu i nigdzie na tematy poli-
tyczne”10.  

Jednym z elementów działalności duchownych, na które władze komunistyczne 
zwracały szczególną uwagę pod koniec lat czterdziestych był ich stosunek do pod-
ziemia niepodległościowego. Niestety i w tym przypadku hierarcha został oceniony 
negatywnie.  

W jednym ze sprawozdań Wojewódzkiego Komitetu PZPR w Białymstoku od-
notowano, że 30 X 1949 roku wizytując parafię Zambrów wydał rozporządzenie, by 
na cmentarzach ozdobiono groby członków Narodowego Zjednoczenia Wojskowe-

__________ 

 

4 Biskupi diecezji łomżyńskiej. Działalność społeczna, polityczna, religijna, pod red. T. Kowalew-
skiego i ks. J. Łupińskiego, Łomża 2005, s. 54. 

5 Tamże, s. 55. 
6 AIPN, sygn. 0648/144, t. 1, List do Naczelnika Wydziału V-ego Departamentu V-ego MBP do 

Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Białymstoku z dnia 18 II 1950 roku, s. 156. 
7 Tamże, sygn. 01283/639, Charakterystyka bp. Falkowskiego, s. 80. 
8 Archiwum Akt Nowych w Warszawie (dalej: AAN), Urząd do Spraw Wyznań ( dalej: UdSW), sy-

gn. 125/200, Charakterystyka Ordynariusza Diecezji Łomżyńskiej - ks. Czesława Falkowskiego, s. 4. 
9 AIPN, sygn. 01283/639, Charakterystyka bp. Falkowskiego, s. 80. 
10 Tamże. 
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go i modlono się za zabitych przez aparat bezpieczeństwa11. Wraz z eliminacją pod-
ziemia antykomunistycznego dochodziło do zaostrzenia polityki władz wobec Ko-
ścioła. Stad zapewne, by nie narażać się na szykany aparatu bezpieczeństwa, bp Fal-
kowski na kongregacji dziekanów, w dniu 16 I 1951 roku, oświadczył: „stosownie 
do uprzednich dyrektyw księża z dala stać będą od wszelkiej akcji podziemnej, nie-
legalnej i antypaństwowej”12.Te zarządzenia powtarzane były jeszcze wielokrotnie, 
przy różnych okazjach.  

Kolejnym ciosem wymierzonym w Kościół było stworzenie ruchu księży-
patriotów przy ZBoWiD. Duchowni, nieliczni z diecezji łomżyńskiej, którzy z róż-
nych przyczyn poparli system komunistyczny i wstąpili do Komisji Księży, od po-
czątku spotkali się z krytyką ordynariusza13. W trosce o jedność Kościoła biskup 
zakazał pozostałym duchownym czytania prasy katolickiej, redagowanej przez księ-
ży „postępowych”14. Przestrzegał także wiernych przed „fałszywymi” kapłanami  
w liście pasterskim: kapłan, który występuje przeciw swemu biskupowi i wbrew jego 

woli działa, sprzeniewierza się Bogu i swojemu powołaniu kapłańskiemu. Dlatego 

wierni powinni mieć otwarte oczy i uszy, by umieli odróżnić kapłana Chrystusowego 

od duchownego buntownika (…) Strzeżcie się ich, chociażby biskup nie od razu zdo-

łał ich napiętnować i usunąć (…) Gdyby więc zjawił się wśród was kapłan, chociaż-

by ważnie wyświęcony, ale nie przysłany przez prawowitego biskupa, gdyby chciał 

spełnić czynności kapłańskie mimo zakazu biskupa, gdyby w działalności swej wystę-

pował przeciw Ojcu św. i swojemu biskupowi, wtedy nie jest on dobrym pasterzem, 

lecz wilkiem, który zakradł się do owczarni
15. Według funkcjonariuszy UB biskup 

chciał doprowadzić do sparaliżowania działalności Komisji Księży. Temu służyły 
również zarządzenia, w których zabraniał duchownym, pod karą kanoniczną, brania 
udziału w pracy społecznej. W jednej z notatek informatora o ps. „Wiejski”  
z 4 V 1954 roku czytamy: „bp Falkowski wydał specjalne zarządzenie do dzieka-
nów, aby ci z kolei powiadamiali podległych sobie księży, że bez zezwolenia bisku-
pa nie mają brać udziału w pracach społecznych”16. W niektórych przypadkach za-
praszał do siebie „niepokornych” księży, by osobiście przestrzec ich przed skutkami 
__________ 

 

11 K. Sychowicz, Kościół katolicki w województwie białostockim wobec podziemia antykomuni-
stycznego w latach 1945-1953, „Pamięć i Sprawiedliwość”, nr 2(8), Warszawa 2005, s. 136. 

12 J. Żurek, Konspiracja niepodległościowa w Łomżyńskim i udział w niej duchownych katolickich 
(1945-1952), „Studia Łomżyńskie”, t. XVI, Łomża 2005, s. 64; AAN, UdSW, sygn. 37/344, List bp. 
Falkowskiego do Prokuratora Generalnego PRL z 8 IV 1953 roku, s. 4.  

13 AAN, UdSW, sygn. 125/200, Charakterystyka bp. Falkowskiego, s. 6; AIPN, sygn. 01521/2340, 
Diecezja łomżyńska, s. 50.  

14 K. Sychowicz, „Ziemia Łomżyńska” i jej mieszkańcy w latach 1944-1956, Łomża 2005, s. 111;  
J. Stefaniak, Duchowieństwo katolickie wobec władz państwowych w woj. białostockim w latach 1945- 
1956 (przegląd problemu), „Studia Podlaskie”, t. X, Białystok 2000, s. 161-162; AIPN, sygn. 01283/639, 
Charakterystyka bp. Falkowskiego, s. 80. 

15 AIPN, sygn. 0445/92, List bp. Czesława Falkowskiego do wiernych o boskim pochodzeniu wła-
dzy w kościele Chrystusowym z XII 1950 r., s. 84. 

16 Ibidem, sygn. 01283/639, Charakterystyka bp. Falkowskiego, s. 80. 
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nie respektowania zarządzeń. Taki „zaszczyt” spotkał proboszcza parafii Kadzidło, 
którego ostrzegł, by „nie udzielał się w pracach społecznych, gdyż w przeciwnym 
razie będzie przeniesiony na inny teren”17. 

Pewnym przełomem w stosunkach państwo-Kościół było porozumienie z 14 
kwietnia 1950 roku. W nowej politycznie sytuacji, bp także zmienił swoje nastawie-
nie do władz. Na Kongregacji Duchownych i Delegatów Księży, która odbyła się 
pod koniec kwietnia tego roku, po dokładnym omówieniu porozumienia wydał ko-
munikat, w którym „wzywa duchowieństwo do lojalnego wykonywania swoich 
obowiązków w ramach zawartego Porozumienia”18. Wszelkie jednak uchybienia  
i przejawy łamania jego zasad odważnie krytykował. Narażał się tym samym na 
przeciwdziałanie ze strony władz, a te ustawicznie oceniały go jako kapłana wrogo 
ustosunkowanego do obecnego ustroju19. Ich zdaniem bp „samodzielnie nie podej-
muje inicjatyw wobec Państwa”20, a jedynie „wykonuje zalecenia i wytyczne Epi-
skopatu mimo pewnych zastrzeżeń co do zbyt sztywnej polityki kardynała Wyszyń-
skiego”21. Zdaniem bpa bowiem kardynał Wyszyński powinien „protestować, a nie 
wyciągać wnioski dla praktyki z istniejącej sytuacji”22. Mimo tej różnicy zdań cie-
szył się w Episkopacie szacunkiem i poważaniem, szczególnie ze względu na autory-
tet naukowy23. Pozostawał nieugięty również wobec zarządzeń państwa w sprawie 
ograniczania nauczania religii. Wspólnie z arcybiskupem R. Jałbrzykowskim wydał 
specjalne oświadczenie zezwalające na nauczanie religii w kościołach, a wizytując 
niektóre parafie diecezji nawoływał wiernych, by walczyli w obronie wiary i doma-
gali się powrotu religii do szkół24. Negatywnie odnosił się również do różnych akcji 
propagandowych, przeprowadzanych przez komunistów, takich jak plebiscyt pokoju 
czy zbieranie podpisów pod Apelem Sztokholmskim25.  

Po wydaniu dekretu o obsadzaniu stanowisk kościelnych26 po raz kolejny zmie-
niło się nastawienie biskupa do władzy ludowej. Zapewne, on jak i wielu duchow-
__________ 

 

17 Tamże, Charakterystyczne fakty i zmiany w sytuacji politycznej na odcinku kleru katolickiego z te-
renu diecezji łomżyńskiej, s. 53. 

18 AAN, UdSW, sygn. 37/344, , List bp. Falkowskiego do Prokuratora Generalnego PRL z 8 IV 1953 
r., s. 4;  J. Żurek, dz. cyt., s. 64. 

19 K. Sychowicz, „Ziemia Łomżyńska” i jej mieszkańcy…, s. 115. 
20 AIPN, sygn. 0639/77, Kwestionariusz personalny bpa Czesława Falkowskiego, s. 3. 
21 Tamże, Życiorys bp Falkowskiego, s. 12; Tamże, sygn. 01283/639, Charakterystyka bp. Falkow-

skiego, s. 80. 
22 Tamże, sygn. 0639/77, Kwestionariusz personalny bpa Czesława Falkowskiego, s. 3. 
23 Tamże. 
24 Biskupi diecezji łomżyńskiej, dz. cyt., s. 58. 
25 K. Sychowicz, „Ziemia Łomżyńska” i jej mieszkańcy…, s. 111; J. Stefaniak, dz. cyt., s. 161; AAN, 

UdSW, sygn. 125/200, Charakterystyka bp. Falkowskiego, s. 5. 
26 Dekret został ogłoszony 9 lutego 1953 roku. Dawał on administracji państwowej swobodę w obsa-

dzaniu stanowisk kościelnych. Pewnym wybiegiem władzy było nie sprecyzowanie pojęcia „stanowisko 
kościelne”, a to pozwalało na dowolną interpretację tego dekretu. Rzeczą oczywistą był również fakt, iż 
był on sprzeczny nie tylko z prawem kanonicznym, uprawnieniami biskupów-ordynariuszy, z suwerenną 
władzą papieża, ale także z podpisanym w kwietniu 1950 roku porozumieniem, w którym rząd polski 
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nych krytykujących politykę państwa poczuło się zagrożonych i uległo w konse-
kwencji presji komunistów. Do tego momentu bowiem, bp Falkowski unikał roz-
mów z przedstawicielami władz, natomiast po ogłoszeniu dekretu, gdy wzywano go 
do stawienia się w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku, zaw-
sze delegował w zastępstwie księży: Aleksandra Mościckiego lub Antoniego Rosz-
kowskiego. Podczas jednego z takich spotkań, bp Mościcki uzasadnił nieobecność 
biskupa tym, że „ordynariusz łomżyński ze względu na swój charakter jak i wcze-
śniejsze przyzwyczajenia nie lubi jeździć do władz”27. 

W konsekwencji wydania kontrowersyjnego dekretu Wojewódzka Rada Naro-
dowa wymusiła na biskupie usunięcie z zajmowanych stanowisk wrogo ustosunko-
wanych wobec Polski księży28. W sprawie zwolnionych duchownych wielokrotnie 
interweniował u władz.  

W liście do przewodniczącego Rady Państwa apelował: „zwracam się z uniżoną 
prośbą o uchylenie zarządzenia, moim zdaniem i w moim przekonaniu krzywdzące-
go wymienionych księży”29. Niestety, jego prośby były bezowocne. W odpowiedzi 
na list sekretarz Rady Państwa napisał: „przepisy dekretu z dnia 9 II 1953 r. o obsa-
dzaniu duchownych stanowisk kościelnych nie przewidują rozpoznawania przez 
Radę Państwa odwołań od decyzji organów państwowych, wydanych w wykonaniu 
tego dekretu”30. Jednak niektóre apele biskupa kierowane do władz przynosiły pozy-
tywny efekt, jak w przypadku likwidacji etatu nauczyciela religii w Szkole Podsta-
wowej w Ostrołęce-Stacja31. W liście do Ministra Oświaty bp prosił „o skuteczną 
interwencję, by etat, konieczny i istniejący od dwudziestu przeszło lat, nie był likwi-
dowany, ponieważ likwidacja byłaby krzywdząca dla uczącej się młodzieży i wpro-
wadzałaby niepotrzebny ferment oraz rozgoryczenie wśród szerokich warstw tamtej-
szego społeczeństwa”32. Niewątpliwie jednak na zmianę decyzji władzy lokalnej nie 

                                                                                                                       
uznawał uroczyście i formalnie jurysdykcyjną władzę papieża w Polsce. Warto również dodać, że dekret 
kolidował z nową, uchwaloną konstytucją Polski. To przecież ona wprowadzała oddzielenie Kościoła od 
państwa, co oznaczało, że Kościół posiada własną samorządną organizację. Jak więc państwo mogło 
ingerować prawnie w jego strukturę.  

27 Cyt. za Biskupi diecezji łomżyńskiej, dz. cyt., s. 63. 
28 W marcu 1963 roku na żądanie Prezydium WRN w Białymstoku usunął ze stanowisk dwóch księ-

ży: Stanisława Ołdakowskiego w Łomży i Jana Krzewskiego, dziekana w Kolnie. Nieoficjalnie jednak 
wysłał ich na inne parafie, gdzie przebywali około trzech miesięcy. 

29 Archiwum Diecezjalne w Łomży ( dalej: ADŁ), Akta osobowe ks. Stanisława Ołdakowskiego (dalej: 
Akta ks. Ołdakowskiego), List Czesława Falkowskiego z dnia 13 III 1953 r. do przewodniczącego Rady 
Państwa w Warszawie, akta nieuporządkowane; Por. Tamże, List bp. Czesława Falkowskiego do Prezydium 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku z dnia 15 VI 1953 r., akta nieuporządkowane. 

30 Tamże, Odpis listu sekretarza Rady Państwa do ks. bp. Czesława Falkowskiego z dnia 4 IV 1953 
r., akta nieuporządkowane 

31 Tamże, Akta osobowe ks. Mariana Skłodowskiego (dalej: Akta ks. Skłodowskiego), List bp. Cze-
sława Falkowskiego do Ministra Oświaty z 6 IX 1955 r., akta nieuporządkowane 

32 Etat nauczyciela religii w Szkole Podstawowej planowano zlikwidować z początkiem roku szkol-
nego 1955/1956. 
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miał wpływu autorytet duchownego lecz zmieniająca się sytuacja polityczna w kraju 
i zbliżająca się „odwilż”, także w stosunkach państwo-Kościół. 

Mimo ciągłej presji ze strony aparatu państwowego ordynariusz starał się utrzy-
mać suwerenność w podejmowanych decyzjach. Bez zgody i wbrew dekretowi, 
funkcję notariusza kurii powierzył ks. Kazimierzowi Hamerszmitowi, wikariuszowi 
parafii łomżyńskiej. Równie zdecydowaną postawę zajął w sprawie procesu bp. 
Czesława Kaczmarka i aresztowania Prymasa Wyszyńskiego. Wówczas śmiało 
skrytykował władze za tak radykalne i bezprawne posunięcia33. 

W połowie 1956 roku zaczęły poprawiać się relacje państwowo-kościelne. 
Zmniejszono represje względem duchownych. To jednak nie oznaczało całkowitego 
wycofania się z dotychczasowej polityki. Niestety „odwilż” nie trwała długo, a w ko-
lejnych latach, ze zdwojoną siłą powrócono do poprzednich założeń represyjnej polity-
ki. Biskup Falkowski przez cały ten czas był pod stałą obserwacją organów bezpie-
czeństwa. Starał się jednak omijać zakazy i nakazy ograniczające działalność Kościoła. 
W jednej ze swoich homilii odważnie stwierdził: „naród pozbawiony wiary nie ma 
przed sobą żadnych perspektyw. Z Jezusem i Maryją zbrojni w wiarę, pójdziemy ku 
prawdziwej wielkości. Inaczej pójdziemy ku skarleniu”34. Innym razem, w 1962 r., 
podczas rekolekcji kapłańskich polecił rozpocząć katechizację dzieci nabożeństwem  
i dołożyć wszelkich starań, by objęła wszystkie dzieci w parafiach. Jednocześnie za-
znaczył, że to bardzo ważna sprawa, ponieważ w przeciwnym razie Kościół przegra 
walkę z laicyzacją państwa. Dwa lat później zobowiązał nawet księży, by pod żadnym 
pozorem nie przekazywali sprawozdań z nauczania kościelnego, a nawet nie powia-
damiali lokalnych władz o nauczaniu młodzieży w kościołach. Zaprotestował także 
przeciwko pobieraniu przez niektórych kapłanów opłat za naukę, uważając takie za-
chowanie za „postępowanie karygodne i tacy księżą są pod pręgierzem zdrady”35. 

W latach sześćdziesiątych władze lokalne często krytykowały ordynariusza za 
samowolne przenoszenie proboszczów na inne placówki. Biskup odpierając zarzuty 
tłumaczył, że czyni to z uwagi na punkty katechetyczne. W takich sytuacjach odwo-
ływał się również do wolności sumienia i wyznania, a także do kwietniowego poro-
zumienia państwo-Kościół, które tę wolność zapewniało36. Inne zastrzeżenia, m.in.  
w sprawie „niewłaściwych” zachowań i wypowiedzi księży, traktował bezprzed-
miotowo. Jednego z księży, oskarżanego za „niefortunne” wypowiedzi usprawiedli-
wiał tym, że „nauczanie prawd i przygotowanie dzieci i młodzieży do sakramentów 
świętych odbywa się w kościołach i kaplicach na podstawie odwiecznej misji Ko-
ścioła. Po myśli Konstytucji (art. 70) Kościół ma prawo do swobodnego wypełniania 

__________ 

 

33 K. Sychowicz, „Ziemia Łomżyńska” i jej mieszkańcy…, s. 115; Por. Biskupi diecezji łomżyńskiej, 
dz. cyt., s. 66. 

34 C. Oleksy, Biskup Czesław Falkowski (1887-1969), Warszawa 1981, s. 138, mps. 
35 W. Jemielity, Punkty katechetyczne w diecezji łomżyńskiej po 1945 r., „Prawo Kanoniczne” nr  

3-4, Warszawa 2004, s. 187 - 188. 
36 Tamże, s. 181. 
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swoich funkcji”37. Dzięki zdecydowanej postawie biskupa w sprawie katechizacji 
dzieci i młodzieży u schyłku jego życia nauką religii objęto 95,9% ogółu młodzieży 
diecezji38.  

Biskup Czesław Falkowski zmarł dnia 25 marca 1969 roku w Łomży. Został po-
chowany w katedrze łomżyńskiej. Na jego pogrzeb przybyły tłumy wiernych, by po 
raz ostatni pożegnać niezwyciężonego obrońcę wiary i duchownego przewodnika. 
Człowieka, który swoją postawą budził wielki szacunek i sympatię.  

W podsumowaniu należy stwierdzić, że jako ordynariusz diecezji łomżyńskiej 
dokonał gruntownej reorganizacji jej struktury. Zwracał szczególną uwagę na pracę 
duszpasterską ukierunkowaną przede wszystkim na młodzież. To w niej widział 
przyszłość Kościoła. Mimo, że od początku był pod stałym nadzorem organów bez-
pieczeństwa, nie ugiął się, przeciwnie - kładł nacisk na walkę z laicyzacją państwa, 
mobilizował wiernych do działań na rzecz powrotu religii do szkół. Był zdecydowa-
nym przeciwnikiem księży postępowych, skupionych wokół państwowego „Caritas” 
i duchownych zrzeszonych w Komisjach Księży. Pomimo prób zastraszania i stale 
rosnącej presji ze strony organów państwowych, do końca pozostał wierny prawdzie 
i Kościołowi katolickiemu. Jego zdecydowana postawa nie pozwoliła, by aparat 
bezpieczeństwa mógł w pełni przejąć kontrolę nad działalnością Kościoła na terenie 
diecezji. Śmiało więc można powiedzieć, iż biskup Czesław Falkowski był nie tylko 
ostoją tradycji narodowych, ale nade wszystko niezłomnym obrońcą wiary.  
 

__________ 

 

37 Sprawa dotyczyła ks. Antoniego Kochańskiego, któremu Wojewódzka Rada Narodowa w Bia-
łymstoku zarzucała „szkodliwą działalność dla Państwa” i fakt, że nie respektował przepisów o punktach 
katechetycznych, za co został ukarany grzywną. Wydział do Spraw Wyznań zwrócił się do biskupa  
o usunięcie tego duchownego z zajmowanego stanowiska. - Tamże, s. 183. 

38 Pozostała część dzieci nie uczących się religii, tj. 4,1% należała do rodzin partyjnych lub politycz-
nie zaangażowanych, mieszkających w małych miejscowościach, gdzie wszyscy dobrze się znali.- Tam-
że, s. 188. 
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Opisanie Historyczne oraz topograficzno- 

statystyczne Miasta Nowego Ciechanowca  

z 1820 roku – nieznany dokument dotyczący historii 

Ciechanowca 
 

Dokument noszący nazwę Opisanie Historyczne oraz topograficzno–statys-

tyczne Miasta Nowego Ciechanowca
1 powstał w roku 1820, w czasie gdy burmi-

strzem miasta był Jan Lange, sprawujący swoją funkcję (początkowo jako zastępca 
burmistrza), od 1817 roku2.  

Dokument ten jest jednym z wielu opisów miast, które powstały wówczas na 
polecenie Rady Administracyjanej Królestwa Polskiego. Zawiera on niezwykle cen-
ne informacje – zarówno na temat ówczesnego stanu Nowego Miasta Ciechanowca, 
jak również – na temat historycznych zaszłości. Jan Lange, opisując (w niezwykle 
skrótowej formie) dzieje dawnego Ciechanowca, odwołuje się do obecnie już nie 
istniejących dokumentów, co podnosi wartość omawianego dokumentu. Nie można 
co prawda wykluczyć, że niektóre z informacji (zwłaszcza historycznych) nie są zbyt 
ścisłe, ale nie można też wykluczyć ich autentyczności. 

__________ 

 

1 Archiwum Główne Akt Dawnych. Komisja Rządowa Spraw wewnetrznych (Dalej cytuję: 
AGAD. KRSW). Sygn. 4761. Akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Duchownych 
tyczące się opisów Historyczno-Topograficzno-Statystycznych Miast w Guberni Augustowskiej. 
Opisanie historyczne oraz topograficzno-statystyczne Miasta Nowego Ciechanowca w woj. au-
gustowskim, obwodzie łomżyńskim położonego (Opis wykonany przez burmistrza miasta Jana 
Lange w 1820 roku), k. 25–31. 

2 Odpowiedź Wydziału Administracyjnego Komisji Województwa Augustowskiego na zaża-
lenie mieszkańców Ciechanowca z dnia 5.09.1817, skierowane do Namiestnika Królestwa Pol-
skiego [w:] Zbiory Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka w Ciechanowcu. Archiwum Augustyno-
wiczów–Ciecierskich z Bacik, (dalej cytuję: Archiwum...), nr inw. III/530 (odpis uwierzytelnio-
ny), k. 1–2.  
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Omawiany dokument można uznać za nieznany. Jest on co prawda przytaczany 
w kilku mniejszych i większych opracowaniach, ale niewłaściwa paginacja, poda-
wana za osobą, która jako pierwsza zacytowała (z błędami) jego fragmenty, wskazu-
je na to, że kolejni badacze nie zadali sobie trudu dotarcia do oryginału. Aby zapo-
biec podobnym pomyłkom w przyszłości, zasadne wydaje się przytoczenie omawia-
nego dokumentu w całości, z podaniem krytycznych uwag i wyjaśnień do niektórych 
jego fragmentów. 

 
OPISANIE 

Historyczne oraz topograficzno-statystyczne 

Miasta Nowego Ciechanowca3 
w Województwie Augustowskim, Obwodzie Łomżyńskim 

położonego4 . 
Sporządzone przez Jana Lange, Burmistrza tego Miasta 

Nowego Ciechanowca w roku 18205. 
 

Widziałem i sprawdziłem 

Dozorca Miast Województwa Augostowskiego 
{podpis nieczytelny} 

Dnia 7 września 1820 roku. 
 

Przez kogo i kiedy przywileie Miasta, począwszy od pierwszego założenia, 

aż do ostatnich czasów, udzielone zostały? Którzy królowie takowe stwierdzili? 

Jakie nadania Miasto otrzymało? 

 
Miasto Ciechanowiec Nowe Miasto zwane było attynencyą6 Starego Miasta 

Ciechanowca na drugiey stronie rzeki Nurca, która dzieli to miasteczko położonego. 
Jak się okazuje od dawnieyszych czasów dziedziczne i dziś do dziedzictwa JW Do-

__________ 

 

3 Drukowaną część ankiety (pytania), pogrubiono, natomiast odręczne wpisy (odpowiedzi na 
pytania), podano normalną czcionką.  

4 W 1815 roku, gdy utworzono Królestwo Polskie, funkcjonujące w Księstwie Warszaw-
skim powiaty jako niższe okręgi administracyjne zostały zniesione, a w ich miejsce powstały 
obwody. Na czele obwodu stał tzw. komisarz delegowany, zwany powszechnie komisarzem 
obwodowym, który wykonywał decyzje i polecenia Komisji Wojewódzkiej, przy pomocy aseso-
rów i sekretarza oraz urzędników kancelaryjnych. Zastępcą komisarza obwodu, w razie jego 
nieobecności, był adiunkt-dozorca, po 1842 roku przemianowany na pomocnika i zastępcę na-
czelnika powiatu. 

5 Unowocześniono nieco oryginalną pisownię dokumentu. Przede wszystkim zredukowano zbyt 
częstą pisownię wyrazów wielkimi literami oraz wprowadzono interpunkcję, która w tekście prawie 
nie występuje. Zmieniono także litery o na ó; z na ż; oraz i na j – w tych wyrazach, w których prawi-
dłowo ona powinna być używana, np.: krolow na królów; tez na też; iak na jak, itp. 

6 Attynencją – przyległością.  
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minika Ciecierskiego7, marszałka Obwodu Białostockiego należące, czyli takowe 
miały jakie przywileie od królów nadane, lub nie, nie jest wiadomo, Przywileje (?) na 
targi i jarmarki, owszem (...)  

{Z} dokumentów w ręku dziedzica będących {wynika} że też miasteczko wraz 
ze wsiamy i folwarkamy do niego należącemy, za świadectwem dokumentu sprze-
dażnego w roku 1649 Sabatto post Dominicam (...) zwaney, w Aktach Grodzkich 
Warszawskich zeznanego, było nayprzód dziedzictwem Anny Kiszczanki8 żony 
palatina Iwanowskiego9 podczaszego podlaskiego sprzedane, późniey zostało Janu-
szowi Kiszce10 wojewodzie podlaskiemu, od tego dziedzictwem dostało się Konstan-
temu Eustachemu Zaleskiemu11, podsędkowi wileńskiemu, od tego przeszło do 
dziedzictwa Jana Stanisława Sapiehy12, marszałka Wielkiego K{sięs}twa Litewskie-
go, który za świadectwem wyżey cytowanego dokumentu, toż miasto wraz z dobra-
mi sprzedał w roku 1649 Maciejowi Zadorowskiemu13.  

__________ 

 

7 Dominik Ciecierski (ok. 1782-1828), marszałek szlachty obwodu białostockiego. Patrz: E. 
Marylski, Pomniki i mogiły Polaków, Warszawa 1860, s.39. 

8 Stan posiadania Anny z Kiszków Iwanowskiej potwierdza wystawiony w roku 1623 do-
kument, w którym czytamy między innymi o dobrach należących do ... Anny de Ciechanowiec 
Kiszczanki, żony Jakuba Iwanowskiego, podczaszego podlaskiego, właścicielki oppidum Ciecha-
nowiec, Bożanowska alias Bożanka Nowydwór, Tworkowiec, Kozarze in Palatinatu Podlachiae 
et Districtu Drohicensis.... Patrz: Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Dział Rękopisów. 
Nr.12808/II. Oblata Domina Ciechanowiec, k. 218-276. 

9 Chodzi tutaj o Jakuba Iwanowskiego, ówczesnego właściciela Ciechanowca, zabitego  
w dniu 16 kwietnia 1630 roku przez Hieronima Lasockiego. Zabójstwo to miało miejsce w trak-
cie trwania procesu sądowego ze szwagierką Zofią Kiszczanką, przeoryszą benedyktynek  
z Drohiczyna, o dobra sterdyńskie. Wspomina o tym K. Niesiecki, Herbarz polski, T. V, s. 101–
103. Patrz też: E. Dubas-Urwałowicz, W. Jarmolik, M. Kulecki, J. Urwałowicz (oprac.), Urzęd-
nicy podlascy XIV–XVIII wieku. Spisy, Kórnik 1994, s. 142, pozycja 1259; T. Żychliński, Złota 
księga szlachty polskiej, T. XIII, Poznań 1891, s. 35. 

10 Był to późniejszy hetman wielki litewski, ostatni przedstawiciel rodu Kiszków, który 
zmarł bezpotomnie w dniu 13 stycznia 1654 roku: Dykcyonarz Biograficzny Powszechny, czyli 
krótkie wspomnienia żywotów ludzi wsławionych cnotą, mądrością, przemysłem, męstwem, wy-
nalazkami, błędami. Od początku świata do najnowszych czasów, T. I–II, Warszawa 1844–1851, 
s. 604; S. Olgerbranda Encyklopedia Powszechna, T. V, Warszawa 1861, s. 602; T. Wasilewski, 
Kiszka Janusz h. Dąbrowa [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. XII, Wrocław – Warszawa – 
Kraków 1966, s. 510. 

11 Konstanty Eustachy Zaleski, podsędek wieleński, stolnik mścisławski, zakupił w roku 
1624 od Janusza Kiszki tylko część dóbr ciechanowieckich. Patrz: N. Tomaszewski, Historia 
Ciechanowca do 1947 roku, Ciechanowiec 2008, s. 87. 

12 W roku 1627, Anna Iwanowska sprzedała część swoich dóbr Janowi Stanisławowi Sapieże, mar-
szałkowi Wielkiego Księstwa Litewskiego: AGAD. Księga ziemska drohicka Nr 13, s. 479. 

13 Fakt ten poświadcza późniejszy dokument, akt sprzedaży Ciechanowca, w którym Kazi-
mierz Leon Sapieha (spadkobierca Jana Stanisława Sapiehy), zeznaje w 1649 roku, że ustąpił 
dobra do niego należące, a przedtem (do 1627 roku) dziedziczne Anny Kiszczanki żony Jakuba 
Iwanowskiego – Maciejowi Zadrodowskiemu. W skład wspomnianych dóbr wchodziły: Ciecha-
nowiec, Bojanowka vel Bojenka, Tworkowicze, Kozarze w powiecie drohickim i Obryte w po-
wiecie nurskim: AGAD, Oddz. III/66, poz. 300 – Nabytki. 
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Za świadectwem powtórnego dokumentu z roku 1682, we wtorek po Niedzieli 
Przewodniej, w aktach grodzkich nurskich zeznanego, jest ślad, że te dobra przeszły 
do dziedzictwa familii Irzykowiczów, z którego imienia spłodzona córka Eleonora 
po Jerzym Monwidzie Irzykowiczu, podkomorzym Ziemi Drohickiej14. Ta dostała 
się w zamężcie Idziemu baronowi Bremerowi pułkownikowi wojsk polskich15,  
z którą spłodzone dwie córki. Pierwsza Maryanna, żona Jerzego Ossolińskiego, cho-
rążego nurskiego, a druga Anna, żona Stanisława Godlewskiego, podstolego nur-
skiego, te miasto Ciechanowiec z dobrami w roku 1682 ciż sprzedali bratu swemu 
Kazimierzowi Władysławowi Bremerowi skarbnikowi podlaskiemu16. Później od 
Bremerów dostało się wspomniane miasto z dobrami w roku 1703 Maxymilianowi 
Ossolińskiemu17, na przeszło lat sto, chorążemu drohickiemu i było w familii Osso-
lińskich aż do roku 1801, w którym to roku po Tomaszu Ossolińskim Katarzyna  
z Jabłonowskich Ossolińska18, sprzedała majątek Prezydentowi Kamery Białostoc-
kiej Schimmelfenikowi von der Oye19, któren w roku 1805 sprzedał ten majątek 
Frdrykowi20 von Kühlen konsyliarzowi Króla JM pruskiego21. Od tego czasu wspo-
mniany majątek dostał przez zamianę dóbr w roku 1816, w dniu 30 janu. nastąpioną 
JW Dominik Ciecierski, marszałek Obwodu Białostockiego22, które dotychczas 
prawem dziedzictwa posiada.  

__________ 

 

14 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy, T. I, Województwo wileńskie XIV-XVIII 
wiek, s. 431, nr 3210; A. Boniecki, Herbarz polski, T. VIII, Warszawa 1905, s. 57. 

15 Dobra ciechanowieckie przeszły około 1661 roku do rąk barona Idziego Bremera  a Britmar, po-
chodzącego z Flandrii pułkownika wojsk koronnych, który dodatkowo w 1662 roku otrzymał indygenat 
polski: A. Boniecki, Herbarz polski, T. II, Warszawa 1900, s. 116; T. VIII, Warszawa 1905, s. 57; Volu-
mina legum, T. IV, (wyd. J. Ohryzko), Petersburg 1859, s. 407. 

16 Ciechanowiec po śmierci Kazimierza Władysława Bremera przejęła pierwsza z jego sióstr 
– Marianna, która była najpierw żoną Jerzego Ossolińskiego, chorążego nurskiego (zm. przed 
1686) a następnie Marcina Oborskiego, wojewody podlaskiego. Marianna Bremerówna Oborska 
w 1696 roku ufundowała nowy kościół w Ciechanowcu, co do którego budowy zawarła kontrakt 
z cieślą z Węgrowa Jakubem Faustem. Patrz: Katalog zabytków sztuki. Województwo łomżyńskie 
(red. M. Kałamajska-Saeed, Warszawa 1986, s. 13, 

17 Najpierw Dobra Ciechanowieckie zostały zastawione (1701 rok), a dopiero później sprze-
dane. Patrz: Zastaw Dóbr Ciechanowieckich przez Mariannę Bremerównę [w:] Archiwum... nr 
inw. III/1337 (oryginał). 

18 Faktycznie była to Katarzyna z Ossolińskich Jabłonowska, córka Tomasza i Teresy Osso-
lińskich. Burmistrzowi Langemu pomyliła się ona z Katarzyną z Jabłonowskich, żoną Franciszka 
Maksymiliana Ossolińskiego, dziadka Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej.  

19 M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem historycznym, geograficznym 
i statystycznym, T. III, Warszawa 1886, s. 421; P. Bobrowskij, Materiały dla geografii i statistiki 
Rosji. Grodnienskaja Gubernija, Petersburg 1863, s. 1039. 

20 W dokumencie występuje zarówno pisownia imienia właściciela Ciechanowca – Friderik, 
jak również – Fryderyk.  

21 Wyrok Sądu Apelacyjnego Królestwa Polskiego, 12.07.1833. [w:] Archiwum... nr inw. 
III/535 (odpis nieuwierzytelniony), k. 2v. 

22 W roku 1816 Dominik Ciecierski, w drodze wymiany dóbr, za dobra Mordy otrzymał od 
Fryderyka von Kühlena również lewobrzeżny Ciechanowiec: Archiwum Państwowe w Białym-
stoku, Starszy Notariusz Grodzieński, nr 9895, s. 70–77.  
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Jakie jest położenie geograficzne Miasta? Czy ma jeziora, rzekę spławną 

lub inną? 

Rzeka Nurzec zwana przechodzi przez środek, pomiędzy Starym i Nowym 
Miastem Ciechanowcem, ta stanowi granicę Rossyjskiego Imperium i Królestwa 
Polskiego23. Jezior żadnych nie ma. 

 

Jaka była rozległość Miasta przy jego założeniu? Z jakimi graniczy wło-

ściami? Czy granice Miasta są od tego czasu zmniejszone lub powiększone?  

Z jakich przyczyn i kiedy? 

  
Rozległość miasta nie może dostatecznie być ustalona jaka była przy założeniu. 

Przy rzece położona część tego miasta, która po prawej stronie Nurca leży, nazywa 
się Starym Miastem, na lewej stronie Nowym Miastem24, które było zawsze Starego 
Miasta attynencyą, dziedzice zaś całego miasta posiadali oddzielne Folwarki, lecz te 
nigdy nie należały do Miasta Nowego Ciechanowca. Nowe Miasto Ciechanowiec 
graniczy z Folwarkiem Nowodwory i wsiami szlacheckimi Uszą i Żebrami. 

 

Czy i jakie Miasto posiada folwarki, wsie, grunta i role, łąki, ogrody, place, 

domy, szynki i karczmy, jatki, gorzelnie, browary, młyny, tartaki, stawy i lasy, 

zarośla, pastwiska, robociznę, cegielnie, wapniarnie, łamanie kamieni, kopalnie? 
Nowe Miasto Ciechanowiec nie posiada żadnych folwarków ani wsiow. 

Mieszkańcy posiadają grunta, role i ogrody, z których czynsz dziedzicowi płacić 
{są} obowiązani. Karczm w tym mieście żydowskich własnych cztery, z których 
arędę ciż Żydzi dziedzicowi opłacać {są obowiązani}. Innych wyżej wspomnianych 
effektów {do} Miasta należących nie ma. 

  
Jakie były instytucje przy założeniu i jakie gmachy publiczne? Które  

z nich upadły i dlaczego? Jakie później przybyły i jakie w obecnym czasie znaj-

dują się? Oraz w jakim stanie? 

Nie było i nie ma żadnych. 
__________ 

 

23 Ziemie drugiego i trzeciego zaboru pruskiego, czyli tzw. Prusy Południowe (Wielkopol-
ska) i Prusy Nowowschodnie (Mazowsze i Podlasie), z niewielkim skrawkiem Prus Zachodnich 
(Pomorza Gdańskiego), nazywanej Polską na królu pruskim zdobytą, cesarz Napoleon przekazał 
Komisji Rządzącej. Z dawnego pruskiego Departamentu Białostockiego cały powiat drohicki,  
z wyjątkiem gminy Kuczyn oraz prawobrzeżnego Ciechanowca Napoleon, wbrew wcześniej-
szym zapowiedziom i obietnicom składanym Polakom, przekazał na mocy traktatu tylżyckiego 
carowi rosyjskiemu Aleksandrowi I. Patrz: AGAD. Komisja Rządząca, sek. VI, nr 67 oraz Ar-
chiwum Państwowe w Białymstoku. Kamera Wojny i Domen. Sygn. 2200, k. 9–10: Obwieszcze-
nie Aleksandra I z dnia 15 listopada 1807 roku o wcieleniu Obwodu Białostockiego do Cesar-
stwa Rosyjskiego, na mocy traktatu w Tylży. Literatura: M. Handelsman, Między Prusami  
a Rosją. Studia Historyczne, Warszawa 1922, s. 5 i następne. 

24 Pomyłka! Stare Miasto Ciechanowiec leży po stronie lewej Nurca, a Nowe Miasto – po 
prawej! 



 260                                                                        NORBERT TOMASZEWSKI 
____________________________________________________________________________________________________________

 

Jakie były i są fabryki i rękodzielnie i w jakim stanie? 
Jest jedna partykularna fabryka sukna, w którey proste tylko sukno wyrabia się 

i to bardzo w małey kwocie.  
 

Propinacja czyli włączenie do Miasta należy, lub też czyli inne dominia 

mają różne propinowania prawo? 

Propinacya należy do tych czasów do dziedzica, którą mieszkańcy żydowscy 
dziedzicowi opłacają.  

 
Czy są jakie procesy o propinacje, o przywileje i fundusze mia-

stu służące, o granice lub tym podobne? Z kim? Kiedy są rozpoczęte 
i do jakiego doprowadzone stopnia? 

  
O granicę mieszczanie Nowego Miasta mają proces z W. Dominikiem Szczuką 

z tey przyczyny, że Folwark Nowodwory przedtym do iednego dziedzica należący, 
przy samym Nowym Mieście będący, sprzedany został przez W. Frydryka Kühlena 
W. Antoniemu Szczuce, po którym syn W. Dominik Szczuka działem rodzeństwa 
ten Folwark dostawszy: Lasy, Zarośla, Łąki i Pastwiska, naprzeciw grontów miej-
skich będące, samowolnie pozabierał, a zrobiwszy mieszczanom procesy in posseso-
rio, pod pozorem, że to wszystko iego25. Zabory dawniey do dworu należały. Dekre-
tem Trybunału Łomżyńskiego w sprawie (...) zaocznie zapadłym, przy (...) tychże 
mieysc zabranych tymczasowe utrzymane były. Sprawy zaś mieszczanie in (...) dla 
ubóstwa dotychczas (...) nie maią w stanie.  

Drugi proces rozpoczęli ciż mieszczanie z dawnymi dziedzicami w kategoryi 
takiey. Za dawnych dziedziców, iako świadczą dawne inwentarze, obowiązni byli 
mieszczanie do robocizny i opłaty prawnych danin. Gdy w roku 1806 dziedzic  
W. Frydryk Kühlen przy mieście będące folwarki z niektóremi grontami sprzedał  
W. Szczuce, a sam przy iednym Mieście zostawszy robocizny od mieszczan nie 
potrzebował. Późniey komplanacyą26 w 1806 roku zawartą, wszelka od mieszczan 
należąca robocizna obrócona została na opłatę pieniężną, która po obliczeniu się  
z sobą, z każdego pułwłoczka wypada po zł 59, g. 10. Takowa danina zapewniona 
została i ogólną summę, tak Starego iako i Nowego Miasta wynoszącą talarów pru-
skich 924 g. 84, {którą} mieszczanie dziedzicowi płacić obowiązuią się rocznie. 
Mieszczanie Starego Miasta zawsze płacili i dotychczas płacą. Nowo mieyscy zaś  
w proporcyi od nich wypadłey, płacić nie chcą i nie płacą nigdy, ciż razy kilkakrotnie 
(...) i komornika (...), chcąc się uwolnić nie tylko od opłaty, lecz spod władzy dzie-
dziców, rozpoczęli proces, który dotychczas iest nieukończonym. 

__________ 

 

25 Patrz też: AGAD. KRSW. Sygn. 4833. Akta dotyczące sporu Nowego Miasta Ciechanow-
ca ze Szczuką. 

26 Komplanacja – umowa, ugoda. 
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 Jaka jest ludność Miasta? 

• Chrześcijan – 318 
• Żydów – 103 
• Innych wyznań – 1 
• W ogóle – 422 

  
 Jaki jest sposób utrzymania się mieszkańców, czy rzemiosła, handel lub 

też rolnictwo? 
 Jaka jest ilość domów? 

• Murowanych –  – 
• Drewnianych – 58 
• W ogóle – 58 

Wiele wynosi suma asekuracyjna ogółem w Towarzystwie Ogniowym? 

 17.050 {zł} 
 
Czy miasto jest całkowicie brukowane i czy w bliskości potrzebne znajdują 

się do bruku materiały? 

W iedney tylko ulicy iest kamienny bruk w granicach miasteczka, która iest 
uięta granicami z iedney strony W. Szczuki, z drugiey rzeką Nurcem. Żadnych ka-
mieniarni ani materyałów nie ma. 

 
Wiele miewa i kiedy jarmarków? 

Jarmarków ma sześć, i te się rozpoczyna z okazyi (granicy?). Takowe dzieyą 
się w tym i Starym Mieście Ciechanowcu. 

 

Co za szczególny przedmiot handlu podczas tych jarmarków? 

Sprzedaią się konie, woły i inne bydło, i przyieżdżaią czasem kupcy z różnymi 
towarami z zagranicy (...).  

 

Wiele ma targów tygodniowych? 

Dwa; w poniedziałek i czwartek. 
 

Jakie dochody Miasto miało? 

Żadnych27. 
 
• oraz dla jakich przyczyn powiększone lub zmniejszone? 

---------- 

__________ 

 

27 Stwierdzenie to nie jest do końca zgodne z prawdą – w zachowanych dokumentach poda-
wane są dochody osiągane przez Nowe miasto Ciechanowiec – patrz: AGAD. KRSW. Sygn. 
4829–4830, passim. 
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Czy Miasto w ogóle wzrasta lub upada i jakie są powody wzrostu lub 

upadku? 

Miasteczko to znacznie upadło z takowego powodu, ze przecięcia granica, któ-
ra z dawnieyszych czasów będąc ściśle strzeżoną, wszelkich nie tylko handlach, 
nawet i rolnictwie mieszkańcom przeszkadza28. 

 
Wiadomości historyczne lub statystyczne, jakie poprzednim rubrykom ob-

jęte nie są, a które jednakże miejsce mieć mogą. 

 ----------- 
 
Uwagi Dozorcy Miast29. 

Miasteczko Dziedziczne Ciechanowiec z 58 chałup składaiące się, będąc atti-
nencyą, czyli przedmieściem Miasta Ciechanowca, za rzeką Nurzec w Państwie 
Rossyiskim położonego, iest w nędznym stanie. Ze strony mieszkańców żadnego 
przywileyu nie okazano, gdyż iego w ręku nie maią. Prowadzą proces w Prokurato-
ryi Generalney Królestwa Polskiego dla wydobycia się spod władzy dziedzica. Wy-
szukuią dowodów na poparcie swey sprawy iakoby dawny stan tych mieszkańców 
(...) się dać nie można. Żadnych wyników przychodów na zasilenie kassy mieyskiey 
i zasobów dziedzica nie przyczyniaią się, do polepszenia iego nie ma iakowey chęci. 
Podług oświadczenia się nie zbywa, zawsze w tym stanie pozostać musi. Dziedzic 
iednak do ukończenia wzniesionego processu się rozpocząć nie może. 

 
Dozorca Miast Dozorstwa pierwszego  
w Województwie Augustowskim.  
{Podpis nieczytelny} 

 

Uwagi Dozorcy Miasta Obwodu Łomżyńskiego odnośnie starań mieszkań-
ców Nowego Miasta Ciechanowca wydobycia się spod władzy dominialnej Anto-
niego Szczuki i jego następców, opisują trwające od III rozbioru procesy sądowe 
pomiędzy zwaśnionymi stronami. Większość postulatów zgłaszanych przez miesz-
kańców, dotyczących przysługujących im praw, była zazwyczaj oddalana przez 
władze. Przykładem może być pismo Wydziału Administracyjnego Komisji Woje-
wództwa Augustowskiego z 5 IX 1817 r., w którym czytamy: Mniemanie wasze, iż 

jesteście obywatelami i mieszkańcami Miasta Narodowego, nie sądzicie się bydź 

obowiązani do płacenia żadnych czynszów z gruntow, ani odbywania powinności, 

__________ 

 

28 W tym miejscu kończy sie tekst wpisany ręką burmistrza Nowego Miasta Ciechanowca – 
Jana Lange. 

29 Akapit ten rozpoczyna tekst wpisany inną ręką, prawdopodobnie przez (nieznanego  
z nazwiska) Adiunkta-Dozorcę Miast Obwodu Łomżyńskiego. Szerzej na temat tego urzędu: 
Władysław Ćwik, Dozorcy miast województwa mazowieckiego (1818–1821) [w:] Studia  
z dziejów państwa i prawa polskiego, Tom V, Łódź 2000. 
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iest bez żadnego fundamentu i na żadną zasługiwać nie może uwagę. Miasto bowiem 

Ciechanowiec iest miastem dziedzicznym, a nie Narodowym, a zatem stosunki 

Mieszkańców tegoż Miasta z Dziedzicem onegoż, szczegolniey co do powinności 

wszelkich i opłaty czynszow Dziedzicowi należnych nie podlegają rozpoznaniom 

Władzy Rządowey Administracyiney w Kraiu (…) Uczyniony przez Was zamęt Za-

stępcy Burmistrza Lange, iż on Was wypędza do rożnych robot i panszczyzny okazał 

się również (…) bez fundamentalnych podstaw (…) Wniosek Wasz, iż Zastepca Bur-

mistrza Lange iest dla Was uciążliwy (…) iest także niedowiedziony i nie wykazuje 

się potrzeba odmiany tegoż Zastepcy na osobę inną, iako że Nowe Miasto Ciecha-

nowiec nie ma żadnych funduszow na opłatę Burmistrza, którego teraz dziedzic swo-

im kosztem opłaca, a zatem wyboru osoby na ten Urząd stosowney do swey woli 

odmówić nie można. Moglibyście wreście żądać u Rządu ustanowienie oddzielnego 

Burmistrza w Nowym Mieście Ciechanowcu, ktoryby nie zależał wcale od Dziedzica, 

lecz to żądanie wówczas tylko uwagę w Rządzie znaleźć by mogło, gdybyście dla tego 

Burmistrza stały raz na zawsze własnym kosztem zapewnili fundusz coroczny…
30

 

Ostatecznie władze województwa augustowskiego oddaliły większość zarzu-
tów mieszkańców Nowego Miasta Ciechanowca wobec Antoniego Szczuki, utrzy-
mując w mocy obowiązujące opłaty i daniny w tej liczbie również bardzo uciążliwą 
dla mieszkańców opłatę mostową, pobieraną za produkty przewożone przez nich ze 
strony rosyjskiej

31 

__________ 

 

30 Odpowiedź Wydziały Administracyjnego Komisji Województwa Augustowskiego na żąda-
nie mieszkańców Ciechanowca z dnia 5.09.1817, skierowane do Namiestnika Królestwa Polskie-
go [w:] Archiwum…, nr inw. III/530 (odpis uwierzytelniony), k 1-2. 

31 Jak wyżej, k. 3-4. 





LESZEK  KOCOŃ  (Łomża) 

 

 

Meldunki sytuacyjne starostów powiatowych 
z Łomży, Kolna i Wysokiego Mazowieckiego 
(1944-1950). Część VI 

 

Kolejne miesiące 1948 roku przynoszą dalszą poprawę sytuacji gospodarczej  

i politycznej. Działające dotychczas ugrupowania zbrojne dzięki coraz skuteczniej-

szym akcjom ze strony wojska, MO i UB uległy rozbiciu i poważnemu osłabieniu. 

Praktycznie meldunki nadsyłane do Komendy Wojewódzkiej MO w Białymstoku 

zawierają informacje w zdecydowanej większości poświęcone przestępstwom kry-

minalnym. Akcje zbrojne wymierzone w posterunki MO w terenie jak również 

Urzędy Gminne, tak częste w latach poprzednich, stają się rzadkością. Wygląda na 

to, że i społeczeństwo powoli godzi się z nową rzeczywistością i pragnąc wreszcie 

spokojnego bytu chętniej zaczyna współpracować z organami ścigania. W połowie 

1948 roku, po długich staraniach, zostaje reaktywowany powiat kolneński co prowa-

dzi do zmian w podziale administracyjnym interesującego nas terenu.  

 

Starosta Powiatowy            Wysokie Mazowieckie, dn. 3 czerwca 1948 r. 
Wysoko – Mazowiecki 
Nr. Og. 12/7/48 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko–Mazowieckiego 

za miesiąc maj 1948 r. 
 

I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 

1. Działalność partii politycznych. 
 Partie w m-cu sprawozdawczym urządziły uroczystości w związku ze Świę-

tem Pracy w dniu 1 maja i Świętem Ludowym w dniu 16 maja. Wyłoniono Powia-
towy Komitet budowy wspólnego domu partii robotniczych w Wysokiem Mazo-
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wieckiem i zebrano na ten cel do tej pory 500 000 zł. Partie polityczne rozwijają 
swoją działalność, Polska Partia Socjalistyczna zaczyna przejawiać aktywność, 
liczba członków wzrasta, w najbliższym czasie ma powstać Powiatowy Komitet 
P.P.S. w Wysokiem Mazowieckiem. 

2. Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe i organizacje społeczne, podobnie jak i partie polityczne bra-

ły udział w urządzaniu uroczystości w dniach 1 i 16 maja. 
3. Związki religijne. 

W tut. powiecie zamieszkuje prawie wyłącznie ludność wyznania rzymskokato-
lickiego i kilka osób wyznania mojżeszowego. Spraw religijnych nie wniesiono. 

4. Mniejszości narodowe. 
 Problem mniejszości narodowych w dalszym ciągu nie przedstawia żadnych 

trudności z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 

Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń jest jak i w poprzednich miesiącach 
sprawozdawczych w dalszym ciągu bierny i wyczekujący z winy nieodpowiedniej 
działalności urzędów i ich funkcjonariuszy, którzy postępowaniem swoim nie 
wzbudzają zaufania wśród miejscowej ludności i w dalszym ciągu przekraczają 
swoje kompetencje. 

6. Ważniejsze zarządzenia mające ogólne znaczenie. 
W miesiącu sprawozdawczym wydano zarządzenia w sprawie zapobieżenia po-

żarów lasów oraz w sprawie nasilenia wpływów podatkowych. 
 

II. Stan bezpieczeństwa. 
 

1 – 2. Komenda Pow. M.O. w miesiącu podobnie jak w poprzednich miesiącach nie 
nadesłała danych dotyczących przestępstw politycznych, działalności organizacji 
tajnych, oraz przestępstw pospolitych.1 W ostatnich dniach miesiąca maja, wg. 
uzyskanych informacji, zaczęła grasować na terenie powiatu grupa składająca się 
z trzech ludzi, która dokonywała mordów i rabunków. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa, Milicji Obywatelskiej i współdziałanie  
z nimi ludności. 

Brak danych vide punkt 1 i 2. 
__________ 

 

1 14.V.48r., na drodze między wsią Plewki, gm Zawady, a Grabowo Stare, gm. Kobylin, pow. Wys.-
Mazow. jeden uzbr[ojony] osobnik zrabował od jadącego furmanką Ob. Perzyny Antoniego m-ca wym. 
gminy – 40 000 zł. Dnia 15.V.48r. funkc. M.O. zatrzymali Ob. Płońskiego Pawła m-ca wsi Jabłoń – 
Piotrowce, gm. Piekuty, pow. Wys.-Mazow. który nielegalnie posiadał pistolet „TT” oraz 38 szt. amuni-
cji. Dnia 19 – 20.V.48r., we wsi Siennica – Święchy, gm. Czyżewo, pow. Wys.-Mazow, n.n. bandyci za-
strzelili m-ca wym. wsi Ob. Krakowskiego Czesława. Dnia 19 – 20.V.48r. we wsi Rzepki – Nowe, gm. 
Piekuty trzech uzbr. bandytów postrzeliło m-ca wym. wsi Ob. Puławskiego Stanisława, usiłując go zabić. 
Archiwum Państwowe w Białymstoku [APB], „ Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej  
w Białymstoku [KWPPRB]”, syg. 27. 
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III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 

1. Kart żywnościowych w m-cu sprawozdawczym wydano: 
 Kat. I  734   Dodatek „M”  77 
 Kat. IR  1214   odzieżowych  12 
 Kat. III  66   opałowych „A”  3 
 Kat. IIR  30   opałowych „B”  4 
 Kat. IRD3 180   wymiennych   7567 
 Kat. IRD12 503 

Na karty zaopatrzenia w m-cu sprawozdawczym wydawano w ramach zleceń 
Urzędu Wojewódzkiego przy użyciu pozostałości w sieci rozdzielczej przy następu-
jących normach: chleb, mąkę pszenna 80%, margarynę, konserwy końskie albo 
śledzie, mleko świeże, mleko pełne w proszku, czekoladę, jaja w proszku, mydło do 
prania, węgiel. 

2. Stan zatrudnienia. 
Bezrobocia na terenie powiatu nie odczuwa się. Ludność składa się z rolników. 

Odczuwa się w dalszym ciągu brak wykwalifikowanych rzemieślników i pracowni-
ków biurowych. 

3. Stan rynku. 
Podaż artykułów rolniczych zaspakaja potrzeby ludności miejscowej. Odczuwa 

się brak artykułów przemysłowych. Ceny wolnorynkowe w m-cu sprawozdawczym 
wykazywały tendencję zniżkową i wynosiły: 

 żyto  2900 – 3000  za 100 kg. 
 pszenica 6000  za 100 kg. 
 jęczmień 3000  za 100 kg. 
 owies  2900  za 100 kg. 
 kartofle  500 – 600 za 100 kg. 
 masło  360 – 380 za 1 kg. 
 jaja  8  za 1 szt. 
 

IV. Akcja specjalna. 
 

1. Repatriacja. W miesiącu sprawozdawczym repatriacji nie zanotowano. 
2. Akcja przesiedleńcza. 

Akcja przesiedleńcza ograniczyła się w dalszym ciągu do wydawania zaświad-
czeń osiedleńczym osobom osiedlonym już dawno na ziemiach odzyskanych, jak 
również obecnie tam wyjeżdżających. 
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V. Podatki. 
Wymiar podatku za lata ubiegłe 45, 46 i 47 r.   137 734 980 zł. 
wpływ podatku za lata ubiegłe 45, 46 i 47 r.    97 568 879 zł. 
zaległość podatku za lata ubiegłe 45, 46 i 47 r.   40 166 101 zł. 
Wymiar podatku w zbożu za 1947 r.       2 555 620 kg. 
wpływ             759 852 kg. 
Zaległość          1 795 768 kg. 
Wpływ podatku na 1948 r wynosi     34 589 200 

W miesiącu sprawozdawczym odbyto zebrań, a mianowicie: 
W dniach 4 i 25 maja odbyło się zebranie wójtów i sekretarzy. Dnia 28.V. odbyła 

się odprawa sekretarzy. 14 maja odprawa sołtysów w sprawie podatku i bezpieczeń-
stwa. Dnia 18 V. odbyła się konferencja partii polit. i władz samorządowych w spra-
wie podatku gruntowego. W dniach 5 i 11 maja odbyto 2 posiedzenia Wydziału Po-
wiatowego. 

Inspekcji przeprowadzono w gminach 2 razy. 
 

VI. Akcja odbudowy powiatu. 
 
W miesiącu sprawozdawczym przeprowadzono dalszą kolaudację zagród gmin 

Sokoły i Kowalewszczyzna. Zlecono wykonanie robót na przeprowadzenie remontów 
w szkołach powszechnych w Łapach, Łupiance Starej i Brzozowie Starym. Budowa 
dwóch nowych szkół powszechnych trwa dalej. Na roboty związane z remontem szkół 
ogłoszono przetargi. Przydział materiałów budowlanych na A.O.W.  Akcję Odbudo-
wy Wsi] rozpoczęto. Zobowiązania na otrzymanie kredytu gotówkowego uzupełnia 
się. Z braku środków lokomocji kontrola w terenie jest bardzo utrudniona. 

 
       Starosta Powiatowy 
       / W. Rudzki / 
 
 

STAROSTA POWIATOWY             Łomża, dnia 3 lipca 1948 r. 
 ŁOMŻYŃSKI 
 
Nr. Og. 8/Pfn./48  
      Poufne 
 

Do 
Ob. Wojewody 

w B i a ł y m s t o k u. 
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 Na zarządzenie z dnia 22 marca 1947roku Nr. O. Org.9/3/47 przedkładam 
poniżej sprawozdanie sytuacyjne za m-c czerwiec 1948 r. 

I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 

1. Partie polityczne P.P.R. i P.P.M..P.S. w m-cu czerwcu r.b. prowadziły pracę ak-
tywną na terenie miasta i powiatu. Przede wszystkim rozpoczęły prowadzenie kur-
sów szkoleniowych dla swoich członków w ramach politycznych. W tym celu odby-
ły dwa zebrania. Ponadto odbyły 6 wspólnych posiedzeń w ramach uzgodnienia 
akcji ideowo – organizacyjnej przed połączeniem organicznym partii. 

Zainicjowały zbiórkę na wspólny dom Świata Pracy. Zebrano na ten cel dekla-
racji na około 1 300 000 zł. (P.P.R. około 800 000 i P.P.S. około 500 000 zł.). 

Z mojej inicjatywy i przy poparciu tych partii powstało na terenie m. Łomży 7 
kół lokalnych T-wa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej (szczegółowe sprawozdanie 
przedłożyłem dnia 21. VI. 48 r. za Nr. 37/Tjn./48). 

Przy wydawaniu matur w szkołach średnich na terenie miasta Łomży i powiatu 
partie te wysyłały swoich przedstawicieli w charakterze czynnika społeczno – poli-
tycznego. W uroczystościach tych brałem udział w m. Łomży. Wysyłane często w 
teren Partie aktywistów przez uświadamianie miejscowej ludności w bardzo dużym 
stopniu przyczyniły się do ściągania podatku gruntowego oraz F.O.R. W m-cu 
czerwcu rb., ściągnięto podatku gruntowego zł 19 404 246, uzyskując 34% (na 1 
VI było 14% wpływów). Wpływy na F.O.R. stanowią 17,5%, wobec 0,3% jaki był 
na 1.VI. r.b. 

Założone staraniem tych partii zjednoczenie organizacji młodzieżowych, przy 
doborze pełnej inicjatywy młodzieży na czele z tow. Hanką Dymowską rozwija się 
dobrze, zyskując coraz więcej członków. Z.O.M. urządziło w m-cu czerwcu r.b. 
szereg imprez widowiskowych oraz urządziło kilka meczy piłki nożnej. Ponadto 
odbyło się kilka zebrań wspólnych. 

Praca Stronnictwa Ludowego w miesiącu sprawozdawczym nieco się poprawiła, 
lesz jeszcze nie jest taka jaka być powinna. Zawdzięczając temu że od 1.VI.1948 r. 
pracuje tam płatny sekretarz polityczny ob. Lewuszkin oraz instruktor powiatowy 
ob. Wieczorek, praca w terenie ruszyła. 

S.L. w m-cu czerwcu zwerbowało 68 członków z pośród miejscowych chłopów 
oraz przeprowadziło 6 zebrań w terenie. Zebranie Zarządu Powiatowego Stronnic-
twa odbywa się dwa razy w miesiącu, zaś zebranie prezydium jeden raz w tygo-
dniu. 

Aktyw Stronnictwa bierze udział przy wyjazdach w teren w sprawach podatko-
wych oraz reorganizacji rad narodowych wspólnie z aktywem P.P.R. i P.P.M..P.S. 

Stronnictwo obecnie zaczyna przestrzegać więcej dyscypliny partyjnej i kładzie 
nacisk na swoich członków ażeby ci lepiej współpracowali z bratnimi partiami 
zblokowanymi. 
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W najbliższym czasie Stronnictwo rozpocznie prowadzenie kursów administra-
cyjno – samorządowych dla swych członków. 

Stronnictwo Demokratyczne trochę ożywiło w miesiącu sprawozdawczym pracę 
partyjną, liczy ono obecnie 35 członków z pośród sądowników i miejscowej inteli-
gencji. Do pracy politycznej w ramach 4 partii zblokowanych Stronnictwo w tere-
nie nie udziela się. Jak również mało udziela się w pracy politycznej na terenie 
miasta Łomży. Wprawdzie prowadzi ono wykłady kilka razy w miesiącu z ramienia 
Komitetu popularyzacji prawa, to jednak nie zawsze wykłady te udają się ze 
względu na małą frekwencję publiczności i brak zainteresowania miejscowego 
społeczeństwa. 

P.S.L. wprawdzie oficjalnie na terenie powiatu zaprzestało działalności, to jed-
nak dzięki zajętemu stanowisku miejscowego kleru, który wygłasza podburzające 
kazania, jak to miało miejsce w Łomży w dniu 20.VI.48r. (sprawozdanie moje z 
dnia 21.VI. r.b. Nr. Tjn./38/48) członkowie tego Stronnictwa zaczynają się po cichu 
organizować i nawet nastawiać się wrogo przeciwko obecnemu ustrojowi Pań-
stwa. 

Dość pokaźna ilość Peeselowców umiarkowanych przechodzi do S.L. lecz Za-
rząd Stronnictwa niechętnie ich przyjmuje nie chcąc aby w jego szeregi wstępowali 
chłopi, którzy w przyszłości pod wpływem kleru mogą szerzyć wrogą propagandę. 

O ile rozchodzi się o miejscowe duchowieństwo, to w dalszym ciągu wygłasza 
kazania naszpikowane różnymi zwrotami politycznymi, godzącymi w powagę Rzą-
du R.P. Kazania takie wygłaszają w Łomży przeważnie Ks. infułat Betto i ks. 
Lewszyk Mieczysław. W terenie jest to samo, tylko tam księża mówią więcej umiar-
kowanie i to przeważnie starsi wiekiem. 

2. Rada Powiatowa Związków Zawodowych w Łomży po częściowej reorganizacji 
zaczęła pracować dobrze, stara się ona o wyzyskanie wszelkich możliwości, by dla 
swoich członków, czy to dla tego, czy innego Koła sprowadzić po cenach niższych 
materiały tekstylne, a nawet produkty spożywcze. Sprawy społeczne i polityczne 
załatwiane są przez Radę w pierwszym rzędzie. Rada Powiatowa Z.Z. wywiązuje 
się ze swego zadania. Koła lokalne Z.Z. działają dobrze i nie tylko że w razie 
swojej potrzeby wysyłają swoich członków w teren , czy to w sprawach 
podatkowych, czy też urządzenia pogadanek o Polsce Współczesnej, pracują dość 
dobrze i na swoim terenie. 

Niektóre z Kół jak Z.Z.P.P., Z.Z.P. Skarbowych, Z.Z.P. Pocztowych utworzyły 
przy swoich kołach Kasy Samopomocy koleżeńskiej, które w nagłych wypadkach 
udzielają swoim członkom pożyczek zwrotnych, a nawet i zapomóg bezzwrotnych. 

Stowarzyszenia i Związki. 
Wznowione w ostatnim czasie 54 oddziały O.S.P. w miesiącu sprawozdawczym 

rozwinęły swoją pracę przede wszystkim w kierunku szkolenia się do walki z żywio-
łem oraz nastawiły się na urządzanie wszelkich imprez dochodowych na zakup i 
uzupełnienie sprzętu bojowego. Niektóre ze Straży Pożarnych z urządzonych przez 
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nie różnych imprez w ciągu m-ca czerwca zebrały dość pokaźne kwoty, bo nawet 
wiejskie od 15 000 do 60 000 zł. 

Obecnie w związku z organizowaniem w powiecie wspólnych świetlic O.S.P. i 
O.R.M.O. Straże Pożarne zaczynają przybierać charakter zbliżony więcej do obec-
nych warunków życia politycznego. Moim zdaniem o ile by O.R.M.O. w terenie 
miało dobrych instruktorów i wychowawców świetlicowych, dałoby się krótkim 
czasie nastawić może nie wszystkie oddziały O.S.P., to przynajmniej ich większość 
w kierunku prowadzenia pracy po linii ustroju demokratycznego w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Na razie O.S.P. zasłaniają się parawanem apolitycznym i nie 
przejawiają w kierunku politycznym większej działalności. natomiast o ile rozcho-
dzi się o działalność bojową Straży Pożarnych do walki z żywiołem, wywiązują się 
one z tego dobrze. 

Z nowo powstałych Stowarzyszeń zaczyna rozwijać działalność jak w Łomży, tak 
i w powiecie T-wo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Wprawdzie T-wo to było w 
Łomży zawiązane już przedtem, a że nie przejawiało ono działalności z własnej 
inicjatywy zwróciłem się z apelem do miejscowych kół lokalnych Z.Z. by te zorga-
nizowały na własnym terenie koła lokalne T.P.P.R. i wyłoniły skład Zarządu. W 
związku z moim apelem utworzyło się w Łomży 7 kół lokalnych tego T-wa przy 
różnych instytucjach, tak państwowych, jak i społecznych. Dalsza organizacja Kół 
w toku. 

Inne Stowarzyszenia przedwojenne nadal nie zgłaszają wniosków wznowienie 
działalności za wyjątkiem T-wa Wioślarskiego w Łomży. T-wo to złożyło wniosek o 
rejestrację. 

W m-cu sprawozdawczym powstało na terenie powiatu 7 Kół lokalnych 
Ch.T.P.D. Koła te na razie większej działalności nie przejawiają z powodu braku 
odpowiedniego instruktora, któryby tą pracą kierował. 

Sprawa ta była dwukrotnie poruszana na posiedzeniu Prezydium S.L. gdzie po-
stanowiono obecnego instruktora Ob. Sadowskiego odwołać z tego stanowiska i 
wystąpić z wnioskiem do Wojewódzkiego Zarządu S.L. o mianowanie na to stano-
wisko innego członka. 

Na razie tym towarzystwem kieruje Ob. Fedyszyn Inspektor Szkolny. 
Z innych Stowarzyszeń pracujących czynnie wybija się R.T.P.D., P.K.O.S. i 

P.C.K., które zdobywają fundusze czy to z subsydiów, czy też z różnych zbiórek pu-
blicznych. Zorganizowały one kolonie letnie dla dzieci niezamożnych na okres 
dwóch miesięcy w miejscowościach: 1/ Nowogród, 2/ Kozioł, 3/ Olszyny, 4/ Droz-
dowo. 

T-wo „Caritas” jest organizacją dość czynną, posiadającą swoje placówki we 
wszystkich parafiach powiaty (29), organizuje ono półkolonie letnie przede wszyst-
kim w Łomży (stadion kurii biskupiej) oraz na terenie gminy Puchały (miejscowość 
Wygoda). 
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 „Caritas” będące pod wpływem kleru stale otrzymuje subsydia i paczki z Polo-
nii amerykańskiej oraz innych klerykalnych organizacji. Wychowywanie młodzieży 
przez „Caritas” nie idzie po linii prorządowej lecz w kierunku klerykalnym nie-
przychylnym demokracji. 

Liga Kobiet współpracuje z R.T.P.D. i wspólnie organizują półkolonie letnie. 
Organizacja ta na terenie m. Łomży przejawia dużo inicjatywy, udziela się zawsze 
do pracy społeczno – politycznej i nałożone na nią obowiązki wypełnia należycie. 

Liga Morska organizuje się. Wyłonił się na posiedzeniu w dniu 17 czerwca r.b. 
Komitet Obchodu „Święta Morza” na czele z ob. Dr. Prusińskim Witoldem, który 
całkowicie przeistoczył się w Komitet Organizacyjny Zarządu Powiatowego i Kół 
lokalnych „Ligi Morskiej”. Pracę w tym kierunku rozpoczęto. Obchód Święta Mo-
rza zorganizowano. Ze względu na niesprzyjającą pogodę oraz miejscowe warunki 
ograniczono się jedynie do urządzenia zbiórki publicznej (kwesty) w dniu 27. VI. 
1948 r tak w Łomży, jak i w terenie. Zbiórka w Łomży dała 12 604 zł. Z terenu na 
razie brak danych. Pyzatym urządzono szereg imprez na stadionie: jak biegi 60 
mtr., 100 mtr., 800 mtr. i 1 500 mtr., skoki w dal i wzwyż, rzuty dyskiem, granatem 
i kulą. Tegoż dnia na przystani T-wa Wioślarskiego w Łomży nad Narwią odbyły 
się: 1/ zawody pływackie mężczyzn, 2/ biegi na kajakach, 3/ biegi na baliach, słup 
szczęścia, palenie ognisk, puszczanie rakiet, popisy miejscowej O.S.P. i na końcu 
rozdanie nagród. 

Wszystkie imprezy udały się przy obserwacji około 5 000 osób. Nagrody zawod-
nikom zostały wręczone w postaci pucharu przechodniego (kajaki) figur sporto-
wych, wioseł kajakowych i dyplomów. Nagrody sportowe ufundowano ze zbiórek 
na listy ofiar przez miejscowe społeczeństwo. 

Spółdzielnie. Powszechna Spółdzielnia Spożywców na terenie Łomży w miesiącu 
sprawozdawczym pracowała dobrze, zaopatrując klientelę we wszelkie możliwe 
towary. Spółdzielnia ta pobudowała w Łomży w m-cu czerwcu letnią cukiernię, 
która cieszy się dużą frekwencją. Inne spółdzielnie pracują dobrze, nie wyłączając 
nawet Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej. 

Samopomoc Chłopska nadal nie wywiązuje się ze swego zadania, brak jest fa-
chowego kierownika, który by nastawił organizację tę na właściwe tory. Obecny 
Prezes ob. Pieńkowski nie nadaje się na te stanowisko ze względu na brak inicja-
tywy i nieudolność kierowania tak poważną instytucją. Kilkakrotne moje interwen-
cje w Woj. Zw. Sam. Chłop. o zmianie prezesa, pozostają bez załatwienia. 

Organizacje Społeczno – Opiekuńcze. 
Z tych organizacji wybija się na czoło R.T.P.D., P.K.O.S. i P.C.K. Z tych organi-

zacji pomimo, że były one zajęte w m-cu czerwcu w dalszym ciągu dożywianiem 
biednych, przede wszystkim zajęły się tworzeniem półkolonii letnich dla biednych 
dzieci, wskutek czego półkolonie te zostały zorganizowane i dzieci ze szkół łomżyń-
skich i innych wyjadą na odpoczynek w dniu 4.VII.1948r. 
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W dalszym ciągu organizacje te prowadzą kuchnie i wydają obiady dla biednej 
ludności. 

 „Caritas” jak już wyżej zaznaczyłem jest organizacją dość czynną. Sprawuje 
ona opiekę nad biedną ludnością, będącą całkowicie pod wpływem kleru, wydaje 
dla tej ludności bezpłatne obiady i prowadzi nadal kuchnię dla zubożałej inteligen-
cji, pobierając za wydawane obiady po 50 zł. 

3.Związki religijne – bez zmian. 
O ile rozchodzi się o duchowieństwo rzym. – kat., to te będąc odpowiednio na-

stawione przez miejscową kurię biskupią, stara się swoich parafian nastawiać 
wrogo przeciwko obecnemu ustrojowi Państwa szeptaną propagandą. 

Do organizacji młodzieżowych demokratycznych stosunek kleru jest wrogi.  
4. Bez zmian. 
5. Bez zmian. 
6. Bez zmian. 
 

II. Stan bezpieczeństwa. 
 

1. Stan bezpieczeństwa w powiecie, o ile rozchodzi się o przestępstwa kryminalne 
poprawił się o tyle, że w m-cu sprawozdawczym nie notowano kradzieży. Było  
w terenie 2 zabójstwa na tle porachunków osobistych, ale tego nie biorę pod uwa-
gę. 

Biorąc jednakże pod uwagę 2 zabójstwa na tle politycznym:  
a/ w nocy z dnia 20 na 21.VI. 48r. został zamordowany przez bandę ob. Zambrzyc-

ki2 Eugeniusz ze wsi Zambrzyce Stare, gm. Rutki.  
b/ W dniu 30.VI.48r. o godz. 10-ej zostali zamordowani przez bandę „Wiarusa” 

ob. ob. Darmochwał Aleksander i Pomowski Mikołaj na drodze Mężenin – 
Ożarki, gm. Rutki. Zamordowany Darmochwał pracował politycznie3. 

c/ W ostatnich dniach m-ca czerwca r.b. ta sama banda „Wiarusa” napadła na ob. 
Konopka ze wsi Konopki, dobijając się do domu. Gdy Konopka kategorycznie 
odmówił otwarcia drzwi i zajął stanowisko obronne, banda ta ostrzelała dom  
i podpaliła ganek tegoż domu. Jednakże będąc spłoszona przez nadchodzący pa-
trol M.O. wycofała się i nie dokonała rabunku. Konopka pożar ugasił. 

__________ 

 

2 W nadesłanym przez Komendę Wojewódzką M.O. w Białymstoku do Wojewódzkiego Komitetu 
PPR meldunku sytuacyjnym podano, że śmierć poniósł Zabłocki Eugeniusz. APB, WKPPRB, syg. 27, k. 
144. 

3 Nie wymieniono wszystkich zabójstw w miesiącu czerwcu na terenie powiatu. Oto treść meldunku 
sytuacyjnego z 25 czerwca 1948r.: Dnia 19-20.VI.48r., we wsi Stara Łomża, gm. Kupsiki do mieszkania 
Ob. Mierzejewskiego, u którego odbywała się uczta weselna przyszedł żołnierz K.B.W. podając się za 
bandytę. Miejscowa ludność zawiadomiła o powyższym U.B.P. Wym. żołnierz nie znając funkc. U.B.P. 
począł do nich strzelać. W wyniku obustronnej strzelaniny zostali zabici Ob.Ob. Ustaszewski Jan, Droz-
dowski Władysław natomiast Ob.Ob. Zawadzki Stanisław i Kowalewski Bogdan zostali ciężko ranni. 
APB, WKPPRB, syg. 27, k.147. 
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Bandyta „Wiarus” pochodzi z terenu gm. Chlebiotki, powiatu Łomżyńskiego. 
Nazywa się Grabowski Stanisław lat 25, znany jest władzom Bezpieczeństwa z po-
siadanej fotografii. 

d/ Również w tym samym czasie zgłosiło się do sołtysa wsi Zbrzeźnica 3 uzbrojonych 
osobników, zabierając mu około 10 000 zł. pieniędzy podatkowych. Ponadto ci 
sami bandyci nałożyli na całą wieś Zbrzeźnicę 190 000 zł. kontrybucji. W wyniku 
natychmiastowego dochodzenia i obsadzenia wsi przez U.B. i K.B.W. jeden  
z bandytów został zabity, drugi zaś ujęty. 

Z ważniejszych zabójstw na tle porachunków osobistych a raczej majątkowych 
było zabójstwo we wsi Romany, gm. Przytuły Świegockiego Zygmunta przez ro-
dzonego brata Świegockiego Stanisława. Zabity Świegocki powrócił niedawno  
z Ameryki i prawdopodobnie żądał swojej części majątku, wskutek czego został 
zamordowany. 

Mniej ważny wypadek zaszedł w m. Łomży, gdzie posterunkowy M.O. przez nie-
ostrożność zabił magazyniera P.C.H. 

2. Organizacje wywrotowe (bandy N.Z.W.) w miesiącu czerwcu były tępione przez 
żołnierzy U.B. i K.B.W. z całą bezwzględnością4. Aresztowano szereg przywódców 
tych band i zabrano ponad 100 sztuk różnej broni palnej oraz kilka tysięcy amunicji. 

O ile pacyfikacja powiatu pójdzie w takim tempie jak dotychczas, powiat będzie 
oczyszczony z różnych band w najbliższej przyszłości. 

Na uspokojenie powiatu wpływają dodatnio doraźne rozprawy Wojskowego Są-
du Rejonowego na miejscu i 3 takie rozprawy przeprowadzone w dniu 23.VI.b.r. 
 w mieście Zambrowie, Miastkowie i Wiźnie przy udziale miejscowej ludności, 
wpłynęły na uświadomienie społeczeństwa w sprawie zwalczania bandytyzmu. Na 
rozprawach tych zostali zasądzeni w Zambrowie Śledziewski Eugeniusz ze wsi Śle-
dzie na 10 lat więzienia i Leśniewski Wincenty ze wsi Cieciorki na 8 lat więzienia. 
W Miastkowie: Komuda Józef ze wsi Rydzewo Gordy na 7 lat więzienia i w Wiź-
nie: Mrozek Aleksander ze wsi Kokoszki na 5 lat więzienia. Szczegółowe sprawoz-
danie złożyłem dnia 25.VI.48r. Nr. Tjn.40/48. 

3. Współpraca z organami U.B. i M.O. w m-cu sprawozdawczym tak jak przedtem 
jest na poziomie. 

 
III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 

1. Bez zmian. 
2. Bezrobotni na terenie powiatu są zatrudnieni przy odbudowie zniszczonych bu-

dynków w mieście i na wsiach, czy też pracują na roli w majątkach państwowych  
i częściowo w miejscowościach gospodarzy oraz przy budowie i remoncie dróg  
w powiecie. 

3. Podaż przetworów rolniczych na miejscowe rynki o ile rozchodzi się o zboże,  
w porównaniu z ubiegłym miesiącem, była słabsza. Tłumaczyć to należy przed-

__________ 

 

4 Dnia 27.VI. – 28.VI.48r. pomiędzy wsią Konopki a Zawady gm. Chlebiotki, patrol Poster. M.O. 
Chlebiotki natknął się na uzbrojoną bandę. Po godzinnej walce bandyci wycofali się. Milicjanci zdobyli  
1 R.K.M. i 1 granat. APB, WKPPRB, syg. 27, k.150. 
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nówkiem i wyczerpującymi się zapasami zboża. Inne przetwory jak nabiał oraz ży-
wiec są dostarczane na rynki w dużej ilości i nawet eksportowane do innych po-
wiatów. 

4. Ceny na żyto na miejscowych rynkach nieco wzrosły. Żyto płacono od 3 100 do 
3 500 za 100 kg., ziemniaki płacono po 350 do 400 zł za 100 kg. Ceny nabiału  
i tłuszczu utrzymują się na poziomie poprzedniego miesiąca. 

 
IV. Akcja specjalna. 

 
1. W miesiącu sprawozdawczym przybyło na teren powiatu 6 osób ze Wschodu i 12 

osób z Zachodu, które udały się do swych rodzin. 
2. W tymże okresie wyjechało z powiatu na tereny Mazurskie 8 rodzin (26 osób). Na 

tereny Zachodnie z powiatu nikt nie wyjechał. 
3. W związku z trwającymi od dłuższego czasu opadami atmosferycznymi, stwierdzo-

no, że ucierpiały na tym zboża na polach oraz ziemniaki. Zboża położyły się i czę-
ściowo zaczynają gnić na pniu. Jak również gniją ziemniaki na gruntach niskich. O 
ile deszcze potrwają jeszcze dłużej, urodzaj w roku bieżącym może nie dopisać. 
Sianokosy są słabe, skoszone siano gnije. 

4. Bez zmian. 
   
               Starosta Powiatowy 
       Wł. Dymowski 
 
 

Starosta Powiatowy   Wysokie Mazowieckie, dn. 3 lipca 1948 r. 
Wysoko Mazowiecki 
Nr. Og. 12/8/48 

Do 
Ob. Wojewody Białostockiego 

Wydziału Społeczno Politycznego B-stoku, 
Powiatowej Rady Narodowej w/m 

 
Sprawozdanie sytuacyjne 

Starostwa Powiatowego Wysoko – Mazowieckiego  
za m-c czerwiec 1948 r. 

 
I. Ogólna sytuacja polityczna 

 
1. Działalność partii politycznych. 

Na terenie powiatu istnieją trzy partie polityczne P.P.R., P.P.M..P.S. i S.L., ściśle 
współpracujące ze sobą. Komitet porozumiewawczy partii uzgadniając swoje po-
stępowanie, bierze proporcjonalny udział we wszystkich wystąpieniach publicz-
nych i obsadzie personalnej związków i Instytucji. W miesiącu sprawozdawczym 
wspólnymi siłami urządzono święto „ Dni Morza” w dniu 29 czerwca br. na które 
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złożyła się akademia i zabawa taneczna w udekorowanej zielenią, flagami, portre-
tami Dostojników Państwowych, afiszami propagandowym i transparen-tami, sali 
remizy strażackiej. Członkowie partii biorą czynny udział w każdej przeprowadzo-
nej akcji na terenie powiatu. 

2. Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe i organizacje społeczne pomimo nawału pracy zawodowej, 

podobnie jak partie polityczne, biorą czynny udział w urządzaniu oficjalnych wy-
stąpień publicznych i zbiórkach publicznych, w organizowaniu stowarzyszeń, kół  
i komitetów, jak Towarzystwo Burs i Stypendiów. Uniwersytetów Ludowych, Ligi 
Morskiej, Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik” i t.p. 

3. Związki religijne. 
W miesiącu sprawozdawczym spraw religijnych nie wniesiono, gdyż przytłacza-

jąca większością jest ludność wyznania rzymsko – katolickiego i zaledwie kilka 
osób wyznania mojżeszowego. 

4. Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych nie przedstawia żadnych trudności ze względu 

na brak mniejszości, jako większych skupisk. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 

Brak wykwalifikowanych i wyrobionych pracowników, przekraczający często 
swoje kompetencje, podrywa zaufanie wśród miejscowej ludności, stojącej biernie 
i wyczekująco na uboczu, nie interesując się całkowicie życiem gospodarczym  
i społecznym. Częste skargi pozostające bez oddźwięku stwarzają nieufność, nieza-
dowolenie, a nawet sarkanie. 

6. Ważniejsze zarządzenia władz, mające ogólne znaczenie. 
W miesiącu sprawozdawczym wydane zostało zarządzenie o samopomocy 

sąsiedzkiej, o walce z chwastami i stonką. 
 

II. Stan bezpieczeństwa w powiecie5. 
 

1. Przestępstwa pospolite. 
Przestępstwami pospolitymi na tut. terenie należącymi kompetencyjnie do władz 

Administracji Ogólnej są: defraudacje leśne, wypas łąk, Zakłócanie spokoju, nie-
przestrzeganie przepisów porządkowych, sanitarnych, drogowych, weterynaryj-
nych i t.p. Z pośród wymienionych przestępstw w miesiącu sprawozdawczym roz-

__________ 

 

5 Dnia 9.VI.48r.. Zdanowski Mieczysław m-c Wrocławia, zastrzelił Komendanta Poster. M.O. Łapy, 
kpr. Dziarnowskiego Edwarda i refer. P.U.B.P. Wys.-Mazow. sierż. Eliasza Mariana. Po dokonaniu 
zabójstwa w/wym. zbiegł. Dnia 10.VI.48r. uzbr. osobnicy dokonali rabunku na szkodę Spółdz. R.H.  
w Wys.-Mazow., rabując około 50 000 zł., na które wystawili pokwitowanie. Dnia 13 – 14.VI.48r., uzbr. 
osobnicy dokonali rabunku koni na szkodę m-ki wsi Wnory – Pazuchy, gm. Kobylin, Ob. Jołsmuchy Anny. 
Dnia 21.VI.48r. funkc. M.O. zatrzymali Sulewskiego Wacława zam. Brzózki – Brzezińskie, gm. Wys.-
Mazow. Przy tym zakwestionowano karabin Nr 208827. Dnia 23.VI.48 r., we wsi Rzędzian gm. Tykocin, 
banda Sikorskiego Henryka ps. „Gryf” zastrzeliła dwie nauczycielki zam. w w/wym. wsi Ob.Ob. Bokową 
Anielę i Wasilewską Stefanię. Dnia 28.VI.48r. we wsi Brzózki – Tatary, gm. Szepietowo, uzbr. bandyci 
zastrzelili Ob. Ob. Gierałtowską Zuzannę i Aleksandrę, m-ki wym. wsi, następnie zrabowali 2 konie  
i wieprza.. APB, WKPPRB, syg. 27, k. 125 – 151. 
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patrzono 59 spraw, karząc winnych grzywną lub aresztem. Danych o innych prze-
stępstwach brak z uwagi na nie nadanie przez Pow. Kom. M.O. 

2. Działalność organizacji tajnych. 
Jak napływają meldunki od Zarządów Gminnych w miesiącu sprawozdawczym, 

organizacje tajne wznowiły swoją działalność, mordując osoby cywilne i grabiąc 
ich mienie. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej i współdziałanie  
z nimi ludności. 

Powiatowa Komenda M.O. i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w 
miesiącu sprawozdawczym podobnie jak i w miesiącach poprzednich nie nadesłały 
danych, dotyczących przestępstw politycznych i działalności organizacji tajnych. 

 
   III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 

1. Sytuacja aprowizacyjna. 
 Kart żywnościowych w m-cu sprawozdawczym wydano: 
 kat I  764  dodatek „M”   - 83 
 kat IR  1 311  odzieżowych  - 51 
 kat IIR  69  opałowych „A”   - 3 
 kat IRD3 183  opałowych „B”  - 4 
 kat IRD7 357  wymiennych  - 7 752 
 kat IRD12 505  

Na wymienną ilość kart zaopatrzenia wydano w ramach zleceń Urzędu Woje-
wódzkiego przy użyciu pozostałości w sieci rozdzielczej, przy ustalonych normach: 
mąkę pszenną 80%, chleb, margarynę, konserwy mięsne końskie, konserwy rybne, 
mleko świeże, mleko pełne w proszku, cukierki, czekoladę, mydło do prania, bieli-
dło i proszek do prania oraz węgiel. Ludność bezrolna i bez kartkowa kupowała 
chleb wg ustalonych cen przez Komisję Cennikową, wypiekany z mąki żytniej 80% 
z urzędowego przemiału, przydzielonej przez Polskie Zakłady Zbożowe. 

2. Stan zatrudnienia. 
Na terenie powiatu Wys. – Mazowieckiego nie istnieje bezrobocie. Odczuwa się 

brak wykwalifikowanych pracowników, co ujemnie odbija się na całokształcie 
pracy. Z tego powodu siły wykwalifikowane są przeciążone pracą. Ten sam objaw 
istnieje w rzemiośle. 

3. Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
 

Kształtowanie się cen 
Stosownie do potrzeb miejscowej ludności na rynku spotyka się dostateczną ilość 

ziemiopłodów, tym bardziej jeszcze, że gotowe przetwory zbożowe po stałych ce-
nach dostarczają do piekarń Polskie Zakłady Zbożowe. Zniżka cen, jaka nastąpiła 
w pierwszej połowie czerwca br. tłumaczona jest likwidacją handlu pokątnego  
i dostateczną podażą na wojny rynek. Zboże zakupywane jest jedynie przez drob-
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nych rolników i miejscowej Spółdzielni na podstawie umów z Polskimi Zakładami 
Zbożowymi w tzw. akcji wiązanej. Zniżka cen dodatnie wpłynęła za zakupy w akcji 
wiązanej. W drugiej połowie miesiąca sprawozdawczego, na skutek ulewnych 
deszczów niszczących ślicznie zapowiadające się zbiory, ceny zwyżkowały, gdyż 
rolnicy w obawie o nowe zbiory zachowują rezerwę zbóż. W związku z tym w dru-
giej połowie czerwca br. ceny wolnorynkowe kształtowały się następująco: 

 żyto  -  3 200 zł za 100 kg. 
 pszenica - 5 500 –„- 
 jęczmień - 3 200 - „ – 
 owies  - 3 400  -„-  
 ziemniaki - 500 –„- 
 masło  - 400 zł za 1 kg. 
 jajka  - 10 zł za 1 szt. 
 

 Według zasięgniętej informacji w aparacie Spółdzielczym, podaż artykułów 
przemysłowych na wolnym rynku jest niedostateczna. W szczególności przy dużym 
popycie, za mała jest podaż artykułów tekstylnych i galanterii żelaznej. 

 
   IV. Akcja specjalna. 

1. Repatriacja. 
 W miesiącu sprawozdawczym akcji repatriacyjnej nie zanotowano. 
2. Akcja przesiedleńcza. 

 Akcja przesiedleńcza ograniczyła się tylko do wydania trzech zaświadczeń 
przesiedleńczych na Ziemie Odzyskane. Akcja grupowego przesiedlenia ludności 
rolniczej z powiatu Wys. – Mazowieckiego na Ziemie Odzyskane na ogół nie ma 
powodzenia, pomimo przeprowadzonej popularyzacji akcji osadniczej na zebra-
niach sołtysów i rozpowszechniania dwutygodnika „Osadnik”. 

3. Akcja siewna. 
 Zasiewy wiosenne przeszły pomyślnie przy zastosowaniu samopomocy są-

siedzkiej. Wszystkie zaprojektowane obszary zostały obsiane. Stan odsiewów wio-
sennych jest następujący: 

 pszenica jara  - około ha 4 805 
 owies   - 14 694 ha 
 jęczmień  - 7 613 ha 
 ziemniaki  - 12 045 ha 
 buraki cukrowe -  124 ha 
 inne przemysłowe - 369 ha. 
 inne mieszanki -  9 850 ha 
 

 Akcja uprawy rzepaku i lnu oraz buraka cukrowego jest propagowana i za-
lecana przez instruktorów agronomicznych Zw. Sam. Chł. i referatu Rolnictwa. 
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 W toku wiosennej kampanii siewnej zlikwidowano 745 ha odłogów, 
przygotowanych obecnie pod zasiewy ozime. 

4. Podatki. 
 Wymiar I raty podatku gruntowego na 1948r. - 59 866 234 zł 
 WpływI raty podatku gruntowego  - 37 500 170 zł 
 Zaległość na 30 czerwca br. wynosi  - 22 366 064 zł 
 Wymiar I raty P.O.R-u    -  7 869 967 zł 
 Wpływ     -  754 497 zł 
 Zaległość na 30 czerwca br. wynosi  -  7 117 470 zł 
5. Odprawy, posiedzenia i inspekcje. 
 W miesiącu sprawozdawczym odbyto: 
  2 posiedzenia Wydziału Powiatowego 
  1 pięciodniowa odprawa referentów podatkowych 
  1 odprawa referentów opieki społecznej 
  1 odprawa referentów Aprowizacji 
  2 inspekcje generalne Zarządów Gminnych 
  11 inspekcji doraźnych 
6. Sprawy ogólno – wojskowe. 

 W dniu 15 czerwca br. został zakończony pobór rocznika 1927 z terenu tut. 
powiatu. Wezwani poborowi kartami powołania stawili się w 99%. 

6. Ważniejsze wyniki w wykonaniu 3 letniego planu gospodarczego. 
 Część skontrolowanych zagród na miejscu została zakwalifikowana do 

A.O.W. na 1948 r. Właścicielom zakwalifikowanych zagród przydzielono materiały 
budowlane na sumę 7 597 700 zł. i gotówkę na sumę 4 130 000 zł. Z materiałów 
przydzielono już dużycę, tarcice, cement, cegłę, gwoździe, dachówkę, inne zaś ma-
teriały budowlane będą przydzielane w miarę nadejścia. 

 W miesiącu sprawozdawczym rozpoczęto remont trzech szkół powszech-
nych, prócz tego sporządzono kosztorysy na Dom Starców w Sutkach k/ Czyżewo 
na sumę 739 804 zł i na żłobek w Łapach na sumę 797 009 zł. W trakcie opraco-
wania jest kosztorys na żłobek w Tykocinie. 

 Pracownie, wykonujące roboty na A.O.W. pracują w pełnym tempie, przy-
gotowując potrzebny materiał do odbudowy powiatu. Cegielnia w Szepietowie 
Gm. Spół. Samop. Chł. w Wys. – Mazowieckiem wypaliła już pierwsze 2 500 000 
szt. cegły. Widząc intensywną pracę gospodarzy oraz duży wkład gotówki własnej  
i państwowej, należy przypuszczać, że zniszczone podczas działań wojennych za-
grody, zostaną w ciągu trzech lat całkowicie odbudowane. 

 
      Starosta Powiatowy 
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STAROSTA POWIATOWY      Łomża, dnia 4 sierpnia 1948 r. 
ŁOMŻYŃSKI 
 
Nr. Og. 63/Pfn./48 
 
      P o u f n e. 

 
Do 

Ob. Wojewody 
w B i a ł y m s t o k u. 

 
 Na zarządzenie z dnia 22.III.1947r. Nr. O.Org.9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za m-c lipiec 1948r. 
 
   I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 

1. Jak zwykle pierwsze dwie czołowe partie polityczne P.P.R. i P.P.M..P.S. w miesią-
cu sprawozdawczym prowadziły w dalszym ciągu pracę aktywną na terenie miasta 
i powiatu. Partie te pomimo, że prowadziły w dalszym ciągu kursy szkoleniowe dla 
swoich członków w ramach politycznych, zajęły się ponadto akcją żniwną w po-
wiecie. Zawdzięczając aktywistom tej partii oraz aktywistom S.L. którzy wyjeżdżali 
w teren w celu nadzoru nad przeprowadzeniem akcji pomocy sąsiedzkiej, akcja 
żniwna w powiecie Łomżyńskim udała się dobrze. Do dnia 31 lipca b.r. zboża ozi-
me żyto i pszenica zostały skoszone w 100%. Zwózka tych zbóż do stodół względnie 
stert odbywała się szybko. Pomoc sąsiedzka zorganizowana przez te partie poli-
tyczne P.P.R., P.P.M..P.S. i S.L. wywiązała się dobrze ze swego zadania w 100%. 

Jednocześnie pierwsze dwie partie brały czynny udział przy organizowaniu tra-
dycyjnego obchodu w Jeziorku na masowym grobie bestialsko pomordowanych 
mieszkańców tut. powiatu przez faszystów hitlerowskich. Obchód ten był urządzo-
ny w dniu 15 lipca r.b. przy masowym udziale miejscowej ludności / około 5 000 
osób/. 

Po nabożeństwie kościelnym odprawionym na grobie przez ks. Moroza, ze spe-
cjalnej trybuny do zgromadzonej ludności wygłoszono 4 przemówienia na tematy 
polityki międzynarodowej. 

Zagajenie i pierwsze przemówienie wygłosiłem osobiście, następnie na tle reli-
gijnym, a nawet i politycznym przemówił do ludności ks. kapelan wojskowy jed-
nostki wojskowej operującej na terenie powiatu, po przemówieniu ks. kapelana  
w dłuższym przemówieniu zobrazował sytuację międzynarodową przedstawiciel 
Wojska Polskiego i w końcu zabrał głos przedstawiciel P.P.S. adwokat Ignaczuk, 
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który naświetlił cel i dążenie faszyzmu niemieckiego i anglosaskiego, jak przed 
wojną, tak i obecnie. W końcu odśpiewano „Rotę”. 

W organizacji „Święta Odrodzenia” partie te pierwsze wystąpiły z inicjatywą 
wskutek czego powołano specjalny Komitet, na którym wyłoniono poszczególne 
sekcje i przydzielono prace. Szczegółowe sprawozdanie w tej sprawie przedłożyłem 
dnia 23 lipca 1948r. za Nr. 49/Tjn./48. 

S.L. w m-cu sprawozdawczym odbyło w mieście Łomży 4 zebrania Prezydium  
i w terenie 6 zebrań informacyjnych dla swoich członków oraz sympatyków.  
W związku z utworzeniem powiatu Kolneńskiego najliczniejsze i dobrze obsadzone 
Koła S.L. z gmin Czerwone, Mały Płock i Stawiski – odeszły wskutek czego ilość 
członków tej partii zmniejszyła się w powiecie o 35%. 

W Stronnictwie tym brak jest aktywistów a szczególnie w terenie. Nawet w Za-
rządzie Powiatowym jest kilku członków którzy prawie, że nie udzielają się w pracy 
/ ob. ob. Maciejewski, Gogolewski, Tercjak/. 

Dyscyplina w S.L. zaczyna się podnosić. W akcji żniwnej aktywiści S.L. okazali 
dużą pomoc. Brali oni również udział w urządzeniu obchodu „Święta Odrodze-
nia” i zlecone im zadania wykonali. 

Partia S.D. większej działalności nie przejawiała. Wprawdzie brała ona udział 
na zebraniach międzypartyjnych, lesz ze swej strony nie wysuwała żadnej inicjaty-
wy, czy to w sprawach ogólno – państwowych, czy też polityki międzynarodowej. 
Członkowie tej partii rekrutujący się z inteligencji pracującej i kilku kupców  
w chwili obecnej zajmują stanowisko wyczekujące. 

P.S.L. oficjalnie w powiecie nie istnieje. Byli członkowie tej partii rekrutujący się 
przeważnie z zamożnej drobnej szlachty szerzą cichą, szeptaną propagandę nasta-
wioną wrogo przeciwko obecnemu ustrojowi Państwa. Szczególnie po ostatnim 
przemówieniu wicemarszałka Sejmu ob. Zambrowskiego na temat wsi spółdziel-
czych i uspołecznionych, właśnie P.S. Lowcy prowadzą szeptaną propagandę, że 
już z dniem 1 września r.b. będą organizowane w Państwie kolektywy na wzór ra-
dziecki. 

Partie polityczne P.P.R., P.P.M..P.S. i ostatnio S.L. otrzymały w tej sprawie spe-
cjalne instrukcje i już nawet wysyłają w teren swoich aktywistów, zadaniem któ-
rych jest wyjaśnianie faktycznego stanu rzeczy. 

2. a/ Rada Powiatowa Związków Zawodowych w Łomży wnika w potrzeby swoich 
członków i często interweniuje u właściwych władz w sprawach związanych  
z pewnymi niedociągnięciami z tej czy innej strony. 

Politycznie rada ta nastawiona jest dobrze, odczuwa się jednakże brak w skła-
dzie członków rady dyscypliny czy to partyjnej czy też związkowej. 

Koła lokalne związków zawodowych pracują dobrze. Niektóre z nich jak skar-
bowcy i pocztowcy posiadają własne świetlice, urządzają zebrania i pogadanki 
 a nawet przeprowadzają szkolenia swoich członków pod względem fachowym  
i politycznym. 
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Związek Nauczycielstwa Polskiego przy małej pomocy ze strony czynników 
urzędowych, a przeważnie z dobrowolnych składek – opodatkowanie się nauczy-
cielstwa – odbudowuje dość duży budynek w Łomży. Budynek ten częściowo zo-
stał już odbudowany i mieszczą się w nim biura inspektoratu szkolnego, świetlica 
oraz pokoje gościnne na około 25 łóżek. 

Nie wywiązuje się ze swego zadania Związek Samorządowców. Przewodni-
czący tego związku ob. Ramotowski w pracy społecznej nie udziela się, jest bez-
partyjny, dba jedynie o swoje sprawy materialne. Ponadto ob. Ramotowski jako 
bezpartyjny zajmuje bierne stanowisko przy wszelkich poczynaniach władz czy to 
w sprawach gospodarczych czy też politycznych. 

b/. Co do O.S.P. – bez zmian 
T-wo Przyjaźni Polsko – Radzieckiej rozwija się, powstało w m-cu sprawoz-

dawczym nowe koła tego towarzystwa. 
Ch.T.P.D. w m-cu sprawozdawczym większej działalności nie przejawiało  

z powodu braku odpowiedniego instruktora. Zorganizowało ono jednakże w po-
wiecie 3 dziecińce, które są dość dobrze prowadzone. 

Przedwojenne stowarzyszenia działalności nie wznawiają. R.T.P.D., P.K.O.S  
i P.C.K. w dalszym ciągu pracują. R.T.P.D. w m-cu sprawozdawczym prowadzi-
ło kolonie letnie w Nowogrodzie, przeważnie dla dzieci robotniczych. Zamknię-
cie kolonii było 25 lipca 1948r. przy udziale przedstawicieli władz i partii poli-
tycznych. 

Zawdzięczając intensywnej pracy ob. Dymowskiej Felicji przewodniczącej Za-
rządu Powiatowego R.T.P.D. dziatwa była odżywiana bardzo dobrze i dużo zy-
skała na poprawieniu zdrowia. 

P.K.O.S. i P.C.K. prowadzą II turnus kolonii letnich dla dziatwy w Drozdowi, 
Koźle i Olszynach. Dziatwa jest dobrze odżywiana i ma doskonałą opiekę. 

Liga Kobiet. Bez zmian. 
 „Caritas”. Bez zmian – jest wrogo nastawione do obecnego ustroju 
Liga Morska. – rozwija się coraz lepiej, brała udział w dniu „Święta Odro-

dzenia”. 
Spółdzielnie. Bez zmian. 
Samopomoc Chłopska w dalszym ciągu nie wywiązuje się ze swego zadania o 

ile rozchodzi się o propagandę w terenie. W wprowadzeniu akcji żniwnej udziału 
nie brała. Założyła jedynie dwa dziecińce we wsi Sławiec i Czarnocin, które pro-
wadzi. 

Organizacje Społeczno – Opiekuńcze – bez zmian. 
3. Bez zmian. 
4. Mniejszości narodowych w powiecie niema. 
5. Na ogół stosunek miejscowej ludności do władz i ich zarządzeń jest poprawny. Są 

wprawdzie jednostki z P.S.L. i grasujących band, które szerzą wrogą propagandę, 
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jednakże ludność nie daje już wiary różnym podszeptom i przechodzi nad tym do 
porządku dziennego. 

6. Bez zmian. 
II. Stan bezpieczeństwa. 

 
1. Stan bezpieczeństwa w powiecie poprawił się. W m-cu sprawozdawczym notowa-

no tylko 1 zabójstwo ucznia na zabawie we wsi Kołaki6. 
 Różnych kradzieży w m-cu lipcu r.b. było 13 z których wykryto 127. 
 W ogóle z operacją prowadzoną na terenie powiatu stan bezpieczeństwa poprawił 

się o tyle, że już w niektórych kierunkach jak Zambrów, Rutki, Miastkowo, Nowo-
gród, Wizna, Jedwabne, Przytuły i Rogienice można jechać bez obawy  
o utratę życia. Są jeszcze gminy jak: Kołaki, Długoborz, Chlebiotki, Szumowo, Lu-
botyń i Śniadowo, które budzą pewne obawy, lecz i te gminy wkrótce będą opano-
wane. 

2. Bandy N.Z.W. i rabunkowe w dalszym ciągu są ścigane i tępione przez oddziały 
K.B.W. i większej działalności nie przejawiają. W ogóle bandy te są rozproszko-
wanie i unikają starcia z oddziałami operacyjnymi8. 

3. Współpraca z organami U.B. i M.O. w m-cu sprawozdawczym była dobra. Żad-
nych scysji nie było. Małe niedociągnięcia ze strony M.O. załatwiłem we własnym 
zakresie. 

III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 

1. Sytuacja aprowizacyjna w m-cu sprawozdawczym na terenie powiatu przedstawia 
się dość dobrze. Artykuły spożywcze na miejscowych rynkach były. Wprawdzie 
okazał się przy końcu miesiąca brak słoniny i mięsa i to tylko w Łomży, jednakże 
moja osobista ingerencja w tej sprawie doprowadziła do tego, że te artykuły znala-
zły się w sprzedaży w dowolnej ilości. / Załączam sprawozdanie Kierownika Refe-
ratu Przemysłu i Handlu/. 

2. Bezrobotni w m-cu sprawozdawczym zostali zatrudnieni na robotach budowla-
nych w mieście, przy budowie dróg w terenie i u okolicznych robotników przy akcji 
żniwnej. 

__________ 

 

6 W meldunkach sytuacyjnych Komendy Wojewódzkiej M.O. w Białymstoku brak informacji o tym 
wydarzeniu. 

7 Dnia 17 – 18.VII.48r. we wsi Srebrna, gm. Szumowo n.n. sprawcy dokonali włamania do Spółdz.  
S. Ch. zabierając tytoń, wódkę i mydło. Dnia 13.VII.48r. we wsi Jakać – Dworna, gm. Śniadowo uzbr. 
osobnicy zrabowali garderobę oraz klacz ze źrebakiem na szkodę m-ca wym. wsi Ob. Jemielity Stanisła-
wa. APB, WKPPRB, syg. 27, k. 168 – 169. 

8 Dnia 1.VII.48r. w odl. 2 km. od gm. Lubotyń został znaleziony zabity bandyta – Mierzejewski Ma-
rian, mieszkaniec gm. Lubotyń, przy którym znaleziono 2 automaty P.P.Sz-a, 1 k.b.k. oraz amunicję. APB. 
WKPPRB, sygn. 27, k. 153. 
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3. Podaż artykułów spożywczych i przemysłowych na miejscowe rynki w m-cu lipcu 
była duża. Odczuwało się jedynie przez 4 – 5 dni brak w dostatecznej ilości słoniny 
i mięsa. Sprawę tę załatwiłem osobiście, jak już wspomniałem wyżej. 

4. Załączam oddzielne sprawozdanie. 
 

IV. Akcja specjalna. 
1. W m-cu lipcu b.r. przybyło na teren powiatu z Zachodu 16 osób, które udały się do 

swych rodzin. 
2. W tym samym czasie wyjechało z powiatu 8 rodzin / 33 osoby/ na tereny zachodnie. 
3. Rozpoczęto siew poplonów, przeważnie paszy zielonej. 
4. Trzyletni plan gospodarczy w miarę posiadanych kredytów przewidziany w m-cu 

sprawozdawczym został wykonany w 90%. 
 
       Starosta Powiatowy: 
       / Wł. Dymowski / 
 
 

Starosta Powiatowy             Wysokie Mazowieckie, dn. 9 sierpnia 1948r. 
Wysoko Mazowiecki 
Nr. Og. 12/10/48 

 
Do 

Obywatela Wojewody Białostockiego 
Wydział Społeczno–Polityczny w B-stoku 

Przewodniczącego P.R.N. w/m 
 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko – Mazowieckiego 

za m-c lipiec 1948r. 
 

I. Ogólna sytuacja polityczna. 
1. Działalność partii politycznych. 

Istniejące na terenie powiatu trzy partie polityczne P.P.R., P.P.M..P.S. i S.L. ści-
śle współpracując ze sobą w miesiącu sprawozdawczym wspólnymi siłami urządzi-
ły obchód Święta Odrodzenia Polski w dniu 22 lipca br. Przy dźwiękach orkiestry, 
udekorowanymi ulicami miasta ruszył w dniu 21 lipca br. pochód z przed Staro-
stwa na rynek przed trybunę. W godzinach wieczornych odbyła się w sali remizy 
strażackiej, udekorowanej zielenią, flagami, portretami Dostojników Państwo-
wych, afiszami propagandowymi oraz transparentami uroczysta akademia. W dniu 
22 lipca na boisku sportowym został rozegrany mecz piłki nożnej, odbyły się wy-
stępy tańca i śpiewu obozu harcerskiego oraz zabawa ludowa.. 
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2. Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe i organizacje społeczne, podobnie jak partie polityczne biorą 

czynny udział w życiu publicznym, w organizowaniu i prowadzeniu stowarzyszeń, kół 
i komitetów. Zarząd Oddziału Powiatowego T.B.S. organizuje sieć kół gminnych i 
gromadzkich, gromadzi fundusze i zamierza jeszcze w tym roku po wciągnięciu 
wszystkich obywateli powiatu do Towarzystwa rozpocząć budowę bursy na większą 
skalę w Wys. – Mazowieckiem, gdyż zniszczone w 80% miasteczko nie ma dostatecz-
nych pomieszczeń dla garnącej się do nauki młodzieży. Postanowienie zebrania w 
powiecie 1 000 000 zł oraz pomoc państwowa i samorządowa pozwoli na rozpoczę-
cie w porze jesiennej budowy murowanego piętrowego budynku na bursę. 

3. Związki religijne. 
Powiat zamieszkuje w przytłaczającej większości ludność wyznania rzymsko – 

katolickiego i zaledwie kilka osób wyznania mojżeszowego. Żadnych religijnych 
spraw w miesiącu sprawozdawczym nie wniesiono. 

4. Mniejszości narodowe. 
Powiat nie posiada większych skupisk mniejszości narodowych i dlatego pro-

blem ten nie przedstawia żadnych trudności. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 

Brak wykwalifikowanych pracowników, przekraczających często swoje kompe-
tencje, podrywa zaufanie u miejscowej ludności, stojącej biernie i wyczekująco na 
uboczu, nie interesując się całkowicie życiem gospodarczym i społecznym. Brak 
oddźwięku na wnoszone zażalenia odpycha miejscową ludność od władz i stwarza 
atmosferę podejrzeń i nieufności. 

6. Ważniejsze zarządzenia władz, mające ogólne znaczenie. 
W miesiącu sprawozdawczym zostało wydane zarządzenie o akcji przednówko-

wej rolnikom. 
 

II Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
1. Przestępstwa pospolite. 

Przestępstwami pospolitymi na tut. terenie, należącymi kompetencyjnie do władz 
administracji ogólnej są: defraudacje leśne, wypas łąk, zakłócenie spokoju, nie-
przestrzeganie przepisów porządkowych, sanitarnych, drogowych, weterynaryj-
nych i tp. Z pośród wymienionych przestępstw w miesiącu sprawozdawczym rozpa-
trzono 34 sprawy, karząc winnych grzywną lub aresztem. Danych o innych prze-
stępstwach brak z uwagi na nienadesłanie sprawozdania przez Powiatową Ko-
mendę M.O9. 

2. Działalność organizacji tajnych. 
__________ 

 

9 Dnia 6 – 7.VII.48r. we wsi Lipno – Nowe, gm. Wys.-Mazow. uzbr. osobnicy dokonali rabunku gar-
deroby na szkodę Ob. Orzechowskiego Władysława. Dnia 28.VII.48r. we wsi Tybory – Jeziornia, gm. 
Szepietowo, uzbr. osobnicy zrabowali garderobę na szkodę sołtysa wym. wsi Ob. Białego Antoniego. 
APB, WKPPRB, sygn. 27, k. 159, 177. 
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Zaogniona sytuacja w m-cu ubiegłym uległa znacznej poprawie10. 
3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej i współpraca z nimi 

ludności. 
Powiatowa Komenda M.O. i Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego  

w m-cu sprawozdawczym, podobnie jak w miesiącach poprzednich, nie nadesłały 
danych dotyczących przestępstw politycznych i działalności organizacji tajnych. 

 
III Ogólna sytuacja gospodarcza. 

   
1. Sytuacja aprowizacyjna. 

Kart żywnościowych w m-cu sprawozdawczym wydano: 
 kat I  - 324  kat IRD7 - 360 
 kat I Zg  - 437  kat IRD12 - 491 
 kat IR  - 1 095  kat IIR  - 110 
 kat IR Zg - 267  dod. M  - 84 
 kat IRD3 - 181  wymiennych - 7 939 

Na wymienioną ilość kart zaopatrzenia, wydano w ramach zleceń Urzędu Wo-
jewódzkiego przy użyciu pozostałości w sieci rozdzielczej przy ustalonych nor-
mach: chleb, mąka pszenna 80%, konserwy końskie, olej kokosowy, mleko świeże, 
czekoladę, mydło do prania oraz węgiel. 

Dla ludności bezrolnej i bez kartkowej Polskie Zakłady Zbożowe przydzieliły przetwo-
ry zbożowe dla piekarń, skąd ludność po ustalonych cenach podejmowała pieczywo. 

__________ 

 

10 Dnia 1.VII.48r., grupa spec. we wsi Tworki, gm. Szepietowo zlikwidowała d-cę okr. NZW płk. 
Żwańskiego Władysława ps. „Błękit”, adiutanta ps. „Twardy”. łącznika ps. „Mściwy” – Dąbrowski 
Władysław, przy tym zakw. 1 – pistolet, 1 – rewolwer, automat i karab. oraz dokumenty i pieczęcie bandy. 
Zatrzymano także Dąbrowskiego Wacława m-ca w/wym. wsi. Dnia 10.VII.48r. we wsi Siennica – Sza-
manki, gm. Klukowo, funkc. M.O. wykryli kryjówkę bandy, w której znaleziono 2 – karabiny Nr 8726 i Nr 
450 oraz 2 automaty P.P.Sz-a, Nr 1743 i Nr.423. Dnia 9.VII.48r. grupa oper. M.O. i U.B.P. ujęła Wy-
szyńskiego Wacława ps. „Babinicz” m-c wsi Kostry – Śmiejki, gm. Klukowo – p.o. sędziego przy Kom. 
Okr. „Błękita”. Dnia 13 – 14.VII.48r. we wsi Jabłonka Kościelna, gm. Wys. Mazow. funkc. M.O. zastrze-
lili n.n. bandytę, który przybył po odbiór kontrybucji nałożonej na m-ców wym. wsi. Przy zabitym znale-
ziono pistolet, amunicję oraz kartę rejestr. na nazwisko – Rakowski zam. gm. Puchały, pow. Łomża. 
Tegoż dnia wym. finkc. zdjęli nieujawnionego czł. bandy „Ostrogi” – Kraszewskiego Józefa m-ca wsi 
Tybory – Wólka, g, Wys.-Mazow. Dnia 18.VII.48r. we wsi Brzozowo – Pańki, gm Poświętne patrol Po-
ster. M.O. Poświętne natknął się na uzbrojoną bandę. Po krótkiej wymianie strzałów bandyci zmuszeni 
byli wycofać się. Dnia 19.VII.48r. około godz. 17-ej, we wsi Kostry – Noski gm. Piekuty patrol Poster. 
M.O. Piekuty natknął się na bandę „Huzara”, w wyniku czego został zabity bandyta – Wyszyński Jan ps. 
„Jędruś” przy którym znaleziono pistolet, amunicję i 1 granat. Dnia 19.VII.48 r. we wsi Kostry – Noski, 
gm Piekuty w czasie potyczki patrolu M.O. z bandą, został zabity „Huzar” – ewentualnie jego z-ca oraz 
jeden n.n. bandyta ciężko ranny. Dnia 22.VII.48r. grupa oper. K.B.W. przy współudziale funkc. K.P.M.O. 
Wys.-Mazow. zdjęła byłych członków bandy „Gryfa” (ujawnionych ) – Popławskiego Henryka m-ca wsi 
Siekierki, gm. Tykocin, który posiadał automat Nr. 157 i 32 szt. amunicji oraz pistolet Nr. 4778, Czelatko 
Witolda m-ca wym. wsi, nielegalnie posiadającego rewolwer „Nagan” Nar. 530, oraz zdjęto m-ca wsi 
Siekierki – Sadowskiego Tadeusza nielegalnie posiadającego karabin S.W.T. Nar. 52537, „Nagan” Nar. 
49365 i 32 szt. amunicji. APB, WKPPRB, sygn. 27, k. 154, 161 – 162, 165, 167 – 168, 170, 172. 
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Polski Zakłady Zbożowe, chcąc przyjść z pomocą rolnikom w okresie przednów-
kowym przydzieliły do rozprowadzenia 150 000 kg. mąki żytniej 80% i 36 500 kg. 
otrąb. 

2. Stan zatrudnienia. 
W powiecie tut. nie odczuwa się bezrobocia. Odczuwa się natomiast brak sił 

wykwalifikowanych i to zarówno w każdej dziedzinie. Ogłoszona rekrutacja 
robotników rolnych do majątków P.N.Z. nie dała żadnych wyników. 

3. Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Kształtowanie się cen. 
Okres przednówkowy i akcja żniwna zmniejszyły podaż zboża na wolny rynek. 

Jednak piekarnie nie odczuwały braku mąki, a przez to samo ludność chleba. 
Przeprowadzona akcja przednówkowa dla rolników odciążyła piekarnie, gdyż rol-
nik otrzymawszy od Polskich Zakładów Zbożowych 70 kg. mąki żytniej 80% i 17 kg 
otrąb przeżył w spokoju w wielu wypadkach głodny przednówek. Ustabilizowanie 
się pogody i rozpoczęte żniwa zahamowały zwyżkę cen ziemiopłodów na wolnym 
rynku. Momentalnie obniżyły się ceny, w szczególności żyta, które z 2 700 zł obni-
żyło się na 2 000 zł. 

  pszenica - 4 500 zł 
  jęczmień - 3 000 zł 
  owies  - 3 000 zł 

Gorzej natomiast przedstawia się sprawa z ziemniakami, które wskutek ulew-
nych deszczów a obecnie ciepłej i suchej pogody poczęły gnić. W związku z tym ce-
ny utrzymują się na wysokim poziomie. Zwyżka cen ziemniaków spowodowała 
również zwyżkę cen trzody chlewnej. 

 
IV Akcja specjalna. 

1. Repatriacja.W m-cu sprawozdawczym akcji repatriacyjnej nie zanotowano. 
2. Akcja przesiedleńcza. 

Akcja przesiedleńcza ograniczyła się tylko do wydania pięciu zaświadczeń prze-
siedleńczych na Ziemie Odzyskane dla rodzin osiedlonych tam w latach ubiegłych. 

3. Akcja żniwna. 
Zbiory jak dotychczas odbywają się w warunkach b. pomyślnych, pogoda sprzyja i 

wg danych z terenu przedstawiają się następująco: 
 żyto skoszono – 99,8% - sprzątnięto – 97% 
 pszenica skoszono 73% - sprzątnięto – 34% 
 jęczmień skoszono 54% - sprzątnięto – 25% 
 owies skoszono 4% - sprzątnięto – 0% 
 

4. Podatki. 
 Zaległość I raty podatku gruntowego na 30.VI  - 22 366 064 zł 
 Wpływ      -  1 143 192 zł 
  Zaległość na dzień 31 lipca br.  - 21 222 872 zł 
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 Zaległość I raty F.O.R-u na 30.VI   -  7 115 470 zł 
 wpływ      -  550 880 zł 
  Zaległość na dzień 31 lipca br.  -  6 564 590 zł 

5. Odprawy, posiedzenia i inspekcje. 
 W miesiącu sprawozdawczym odbyto: 
 2 posiedzenia Wydziału Powiatowego 
 1 generalna inspekcja Zarządu Gminnego 
 3 doraźnych inspekcji 
 2 odprawy Sekretarzy Zarządów Gminnych 

6. Sprawy ogólno – wojskowe. 
W miesiącu sprawozdawczym przeprowadzono rejestrację mężczyzn urodzonych 

w 1928 r. Rejestracja odbywa się w porządku za wyjątkiem gm. Tykocin. 
7. Ważniejsze wyniki w wykonaniu 3-letniego planu gospodarczego. 

Dotychczas zakwalifikowanym 252 zniszczonym gospodarzom na 1948 przy-
dzielono materiałów budowlanych na kwotę zł 8 387 700 i gotówki na sumę zł 
4 600 000 z czego wypłacono zł 1 806 000. Z materiałów budowlanych przydzielo-
no dłużycę, tarcicę, cement, cegłę, gwoździe, dachówkę, inne natomiast materiały 
będą przydzielane w miarę nadejścia. 

W m-cu sprawozdawczym rozpoczęto remont budynku na Dom Starców w Sut-
kach k/ Czyżewo kosztem zł. 700 000. 

Projektuje się budowę domu mieszkalnego dla urzędników państwowych, domu 
Zjednoczenia partii, domu dla U.B., domu na bursę i Szpital Powiatowy. 

 
      Starosta Powiatowy 
 

S P R A W O Z D A N I E 
sytuacyjne Starostwa Powiatowego w Kolnie11 
za m-c sierpień 1948 r. 

 
I. OGÓLNA SYTUACJA POLITYCZNA. 

 
1/ działalność partii politycznych: 

Na terenie powiatu kolneńskiego istnieje zorganizowanych trzy partii politycz-
nych, t.j. P.P.R., P.P.M..P.S. i S.L. P.P.S. pomimo że istnieje już od dawna nie 
przejawia w ogóle żadnej działalności. P.P.R. po długiej bezczynności zaczyna 

__________ 

 

11 Powiat kolneński utworzono na mocy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 1948 r.  
W jego skład wcielono: z powiatu łomżyńskiego miasta Kolno i Stawiski oraz gminy wiejskie Czerwone, 
Mały Płock i Stawiski; z powiatu grajewskiego gminy wiejskie Lachowo i Grabowo; z powiatu ostrołęc-
kiego gminy wiejskie Turośl, Łyse i Gawrychy. Obowiązki Starosty z dniem 10 czerwca 1948 r. objął 
Mikołaj Kowal. Oficjalne przejęcie administracji nowoutworzonego powiatu miało miejsce 30 lipca 1948 
r. Archiwum Państwowe w Łomży, Starostwo Powiatowe Kolneńskie, sygn. 1. 
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pomału zabierać się do pracy. S.L. pomimo że przyjechał nowy prezes i instruktor, 
prowadziło tylko akcję werbunkową nowych członków do swego stronnictwa. 

2/ Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych: 
Do czasu zorganizowania powiatu w Kolnie związki zawodowe nie istniały a or-

ganizacje społeczne i stowarzyszenia żadnej działalności nie przejawiały. Dopiero 
staraniem Wojewódzkiego Zarządu Z.Z.P.P. powstał w Kolnie Z.Z.P.P., który roz-
poczyna robić przygotowania do rozpoczęcia akcji w związku ze zbliżającym się 
miesiącem poświęconym odbudowie Warszawy. Związek Młodzieży Polskiej jaki 
już istnieje na terenie powiatu, przygotowuje się do zorganizowania obchodu 4-tej 
rocznicy Reformy Rolnej. Ze społecznych organizacji. powstała Liga Kobiet, która 
energicznie zabiera się do pracy nad wychowaniem i uświadomieniem kobiety  
w Polsce Demokratycznej. 

3/ Związki religijne: 
W miesiącu sprawozdawczym, na terenie powiatu dało się zauważyć działalność 

sekty religijnej „Świadków Jehowy”. Wysłańcy „Świadków Jehowy” chodzili po 
domach i głosili ewangelię świętą. Pod koniec miesiąca sprawozdawczego dzia-
łalność „Świadków Jehowy” zmalała. W drugiej połowie miesiąca sprawoz-
dawczego społeczeństwo powiatu kolneńskiego zostało wstrząśnięte cudem jaki 
prawdopodobnie miał miejsce w powiecie szczuczyńskim. W dniu 29.VIII. br. licz-
ne rzesze wiernych z m. Kolna i okolicy wyjechało na miejsce prawdopodobnego 
cudu. Duchowieństwo z ambon potępiło to zaślepienie parafian. 

4/ Mniejszości narodowe: 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma. 

5/ Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń: 
Ludność powiatu do nowopowstałych władz ustosunkowała się dobrze i zarzą-

dzenia ich są wykonywane. W związku z lipcowym Plenum KC PPR i przemówie-
niem tow. Zambrowskiego o uspółdzielczeniu wsi, na terenie powiatu daje się sły-
szeć szeptaną propagandę o stworzenie kołchozów w Polsce. Propagandę tę roz-
siewają bogaci gospodarze. 

 
   II. STAN BEZPIECZEŃSTWA. 
 

1/ Przestępstwa pospolite: 
Powiatowa Komenda M.O. w Kolnie nie dała sprawozdania o przestępczości  

w powiecie kolneńskim. 
Do referatu karno – administracyjnego w miesiącu sprawozdawczym wpłynęło 

66 doniesień, z czego: 
 rybołówstwo 3  leśne 3 
 drogowe 6  sanitarne 15 
 pożarowe 12  szarwarki 2 
 ochrona zwierząt 2  różne 23 
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2/ Działalność organizacji tajnych: 
Na terenie powiatu kolneńskiego w gminach Łyse, Turośl i Zbójna organizacje 

podziemne istnieją. Lecz organa bezpieczeństwa prowadzą z nimi walkę pomału 
likwidują je. 

3/ Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej i współdziałanie  
z nimi ludności: 

Organa bezpieczeństwa i M.O. aktywnie działają. Cały wysiłek ich jest skiero-
wany przeciwko pozostałościom band terrorystyczno – rabunkowych, nie ujawnio-
nych członków organizacji podziemnych, szeptanej propagandy, sabotażu. Lud-
ność o zapatrywaniach demokratycznych do organów bezpieczeństwa odnosi się 
przychylnie. 

    
III. OGÓLNA SYTUACJA GOSPODARCZA. 

 
1/ Sytuacja aprowizacyjna: 

W miesiącu sprawozdawczym sytuacja aprowizacyjna na terenie powiatu 
przedstawia się dobrze dlatego, że powiat kolneński jest powiatem wybitnie rolni-
czym. Daje się tylko zauważyć brak soli, nafty i machorki. 

2/ Stan zatrudnienia: 
W miesiącu sprawozdawczym nie dało się zauważyć bezrobocia na terenie po-

wiatu. Robotnicy niewykwalifikowani byli zatrudnieni przy żniwach. W powiecie 
ośrodków przemysłowych nie ma. Zarząd Miejski w Kolnie jako Instytucja Zastęp-
cza Urzędu Zatrudnienia w Białymstoku zarejestrował czterech robotników niewy-
kwalifikowanych, którzy poszukują pracy. 

3/ Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych: 
Podaż produktów rolnych i zwierzęcych jest duża. Spędy są organizowane 

przez przedstawicieli Centrali Mięsnej w Warszawie / 2 razy w miesiącu/. Popyt na 
towary rolnicze jest umiarkowany. 

 
IV.AKCJA SPECJALNA. 

 
1/ Repatriacja: 

Na terenie powiatu akcja repatriacyjna w miesiącu sprawozdawczym nie była 
przeprowadzona. 

2/ Akcja przesiedleńcza: 
W ramach akcji przesiedleńczej Starostwo wydało w miesiącu sprawozdaw-

czym 7 zaświadczeń przesiedleńczych dla osób osiedlonych na Ziemiach Odzyska-
nych z powiatu kolneńskiego. 

3/ Akcja siewna: 
Powiat kolneński na akcję siewną otrzymał 1 200 000 zł i zboże selekcyjne. Pie-

niądze i zboże selekcyjne zostało podzielone pomiędzy gminy, z tem że gminy z po-
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wiatu ostrołęckiego, jako gminy najbiedniejsze otrzymają większe przydziały zboża 
selekcyjnego i gotówki. Z powodu braku Powiatowego Zarządu Samopomocy 
Chłopskiej jako czynnika społecznego rozprowadzanie pomiędzy gminy zboża se-
lekcyjnego i gotówki będzie trochę opóźnione. Rolnicy samorzutnie rozpoczęli 
przygotowania do zasiewów jesiennych. 

      Starosta Powiatowy 
 
 

Starosta Powiatowy           Wysokie Mazowieckie, dn. 4 września 1948 r. 
Wysoko Mazowiecki 
Nr. Og. 12/11/48 

Do 
Ob. Wojewody B-ckiego, Urzędu Wojewódz. 

Wydz. Społ. – Polit., Powiatowej Rady Narodowej w/m. 
 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko-Mazowieckiego 

za miesiąc sierpień 1948 r. 
 
   I Ogólna sytuacja polityczna. 

 
1. Działalność partii politycznych. 

Działające na terenie powiatu trzy partie polityczne P.P.R., PPS i S.L., ściśle 
współpracujące ze sobą, zorganizowały w miesiącu sprawozdawczym konferencję 
powiatową, przy dużym udziale partyjnych i bezpartyjnych obywateli z terenu po-
wiatu, organizacji młodzieżowych, związków zawodowych, stowarzyszeń  
i organizacji społecznych w celu szczegółowego omówienia uspółdzielnienia wsi. 

Bratnie partie robotnicze P.P.R. i P.P.M..P.S. czynią starania budowy Wspól-
nego Domu w Wysokiem Mazowieckiem. 

2. Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, podobnie jak par-

tie polityczne, biorą czynny udział w życiu politycznym, w organizowaniu i prowa-
dzeniu w terenie stowarzyszeń, kół i komitetów, w zbieraniu i gromadzeniu fundu-
szy na cele określone statutami oraz zarządzeniami odgórnymi. Komitet Odbudo-
wy Warszawy – na odbudowę Warszawy, TBS na stypendia i budowę burs, Straże 
– na sprzęt strażacki itp. Z.Z.P.P. wydelegował swego przedstawiciela na zjazd do 
Wrocławia. 

3. Związki religijne. 
W tut. powiecie zamieszkuje prawie wyłącznie ludność wyznania rzymsko – kato-

lickiego oraz kilka osób wyznania mojżeszowego. Spraw religijnych nie wniesiono. 
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4. Mniejszości narodowe. 
Problem mniejszości narodowych w dalszym ciągu nie przedstawia żadnych 

trudności, z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
5. Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 

Duży procent ludności w dalszym ciągu stoi na uboczu i całkowicie nie interesuje 
się przemianami życia obecnego. Bierne stanowisko i wyczekiwanie, odkładanie na-
leżnych obowiązków na ostatnią chwilę – oto okaz rzeczywistości tut. powiatu. 

6. Ważniejsze zarządzenia władz, mające ogólne znaczenie. 
W miesiącu sprawozdawczym wydano zarządzenie w sprawie nasilenia wpły-

wów podatkowych. 
 
   II Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
 

1. Przestępstwa pospolite. 
Przestępstwami pospolitymi na tut. terenie, należącymi kompetencyjnie do 

władz administracji ogólnej są: defraudacje leśne, wypas łąk, zakłócanie spokoju 
w stanie trzeźwym i pod wpływem alkoholu, nie przestrzeganie przepisów 
porządkowych, sanitarnych, weterynaryjnych itp. Załatwianie tych spraw napotyka 
na trudności z uwagi na brak specjalnego referatu oraz na brak egzekucji. 

Notowania o innych przestępstwach na terenie powiatu podają, że dokonano:  
4 rozboi, 2 kradzieży mienia, 1 kradzieży konia, 8 podrzuceń broni, 1 podpalenia,  
1 zabójstwa, 2 ciężkich uszkodzeń ciała, 1 dzieciobójstwo. 

2. Działalność organizacji tajnych. 
Dzięki intensywnej działalności organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatel-

skiej wespół z ORMO w poprzednich okresach stan bezpieczeństwa w powiecie 
uległ znacznej poprawie. Istniejąca banda „Huzara” nie przejawia działalności. 
W m-cu sprawozdawczym nie zanotowano morderstw na tle politycznym12. 

3. Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej i współpraca z nimi 
ludności. 

Według doniesień Powiatowej Komendy M.O. współpraca z ludnością Mało  
i Średnio rolną rozwija się pomyślnie, natomiast „bogacze” wiejscy nie dość że nie 
współpracują, to jeszcze utrzymują kontakt z wrogimi elementami. 

 
   III Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 

1. Sytuacja aprowizacyjna. 
 Kart żywnościowych w m-cu sprawozdawczym wydano: 
 kat I  - 344  kat IRD3  - 179 

__________ 

 

12 Dnia 21.VIII.48 r. o godz. 21,30, banda „Plona” zrabowała 5 koni na szkodę Szkoły Gospodar-
stwa Wiejskiego w Krzyżewie, gm Kowalewszczyzna. APB, WKPPRB, sygn. 27, k. 198. 
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 kat I Zg  - 438  kat IRD7 - 362 
 kat IR  - 1 117  kat IRD12 - 486 
 kat IR Zg - 259  dodatek „M” - 79 
 kat IIR  - 118  wymiennych  - 8 085 
 Na wymieniony ilość kart zaopatrzenia wydawano w ramach zleceń Urzędu 

Wojewódzkiego przy użyciu pozostałości w sieci rozdzielczej wg ustalonych norm: 
chleb, mąkę pszenną, olej rzepakowy, smalec, konserwy wołowe, mleko świeże, 
mleko pełne w proszku, mleko skondensowane niesłodzone, czekoladę, mydło do 
prania i toaletowe. Ludność bezrolna i bez kartkowa chleb razowy i pszenny 
otrzymuje z piekarń. Mąkę żytnią 80% i pszenną 70% dostarczają dla piekarń wg 
stałych cen Polskie Zakłady Zbożowe. 

2. Stan zatrudnienia. 
W tut. powiecie nie odczuwa się bezrobocia. Odczuwa się natomiast sił wykwa-

lifikowanych i to zarówno w każdej dziedzinie. Rzekomi bezrobotni zarejestrowani 
w Urzędzie Zatrudnienia w Wys.- Mazowieckiem nie chcą iść do pracy, jaką daje 
im Kierownik Zarządu Drogowego, tłumacząc swoje postanowienie małym wyna-
grodzeniem. 

3. Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolnych i przemysłowych oraz kształtowanie 
się cen. 

Tut. powiat nie cieszy się dużymi targami i jarmarkami, tym bardziej jeszcze  
w okresie nasilonych prac w rolnictwie. Dlatego też podaż ziemiopłodów jest śred-
nia ale wystarczająca. Podaż artykułów przemysłowych mogłaby być większa, 
szczególnie jeśli chodzi o działy tekstylne, Przeprowadzane kontrole tynku miej-
scowego nie ujawniły nielegalnego handlu. Skupem zboża zajmują się Spółdzielnie 
i placówki P.C.H. wg cen stałych, a mianowicie: 

 żyto  - 2 050 zł 
 pszenica - 3 300 zł 
 jęczmień - 1 950 zł 
 owies  - 1 900 zł 
Żywiec mięsny przez cały miesiąc utrzymuje się w cenie zwyżkowej. Ceny sztuk 

rzeźnych przedstawiają się następująco: 
 rogaty tuczony   - 120 zł 
 rogaty nieuczony   - 100 zł 
 świnie słoninowe   - 200 – 220 zł 
 świnie mięsno – słoninowe - 180 – 200 zł 
 świnie mięsne   - 160 – 180 zł 
Ceny produkcji zwierzęcej: 
 masło śmietankowe  - 400 zł 
 mleko    - 25 zł 
 ser biały   - 60 zł 
 jaja świeże   - 9 – 10 zł 
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IV Akcja specjalna. 
 

1. Repatriacja. 
Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 

2. Akcja przesiedleńcza. 
Akcji przesiedleńczej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 

3. Akcja żniwna. 
W pierwszej połowie sierpnia trwająca sucho – słoneczna pogoda sprzyjała 

zbiorom żyta, w drugie połowie przechodnie deszcze przy zachmurzeniu zmiennym 
utrudniały zbiór pszenicy i jarzyn. Na ogół żniwa odbyły się w warunkach pomyśl-
nych. Obecnie trwają w całej pełni przygotowania do siewu ozimin. Wilgotność ro-
li dostateczna. 

Stan ziemniaków nie uległ poprawie. Skutkiem nadmiaru wilgoci w czasie roz-
woju 30 – 40% ziemniaków zanikło, część uległa zepsuciu a reszta okazuje niedo-
rozwój.  

Przewidziany zbiór 50 – 60 q z 1 ha. Z tego powodu ceny utrzymują się na wy-
sokim poziomie. 

4. Podatki. 
 Stan zaległości podatku gruntowego za lata ubiegłe na dzień 1.VIII br. 
  w gotówce  38 081 963 zł 
  w zbożu    1 881 496 kg. 
 Wymiar podatku gruntowego na 1948r. 
  w gotówce  89 747 514 zł 
  w zbożu    1 427 855 kg. 
 Wpływy do dnia 31 sierpnia br. wynoszą: 
  w gotówce  33 216 511 zł 
  w zbożu       764 617 kg 
 Zalega na dzień 1 września 1948r. 
  w gotówce  94 612 966 zł 
  w zbożu     2 544 734 kg 
 Wymiar podatku na F.O.R. 42 028 496 zł 
 Wpływ      7 101 451 zł 
 Zalega na dzień 1.IX.484.  34 927 045 zł 
 

5. Odprawy, posiedzenia, inspekcje. 
 W m-cu sprawozdawczym odbyto: 
 2 posiedzenia w sprawie bezpieczeństwa powiatu 
 3 posiedzenia Wydziału Powiatowego 
 2 odprawy wójtów, sekretarzy i referentów podatkowych 
 4 odprawy szkoleniowe pracowników 
 3 inspekcje Zarządów Gminnych. 
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6. Sprawy ogólno – wojskowe. 
W m-cu sprawozdawczym przeprowadzono aktualizację spisów roczników 

mężczyzn od 1911 r.  
7. Walka z żebractwem i włóczęgostwem. 

Do Domu Starców w Legach odesłano zatrzymanego przez organa M.O. za-
wodowego włóczęgę Wiśniewskiego Stanisława, do szpitala w Choroszczy dwu 
obłąkanych, będących bez należytej opieki. 

8. Ważniejsze wyniki w wykonaniu 3 – letniego planu gospodarczego. 
W m-cu sprawozdawczym w dalszym ciągu przydzielano materiał budowlany 

zagrodom objętym A.O.W. w 1948r. 
W tym miesiącu przygotowano wnioski inwestycyjne na 1948 r. Suma limitów 

na cele inwestycyjne wynosi 390 000 000 zł. Wnioskami objęto inwestycje z zakre-
su szkolnictwa, zdrowia, kultury i sztuki, pożarnictwa, budownictwa mieszkanio-
wego, opieki społecznej itp. 

Rozpoczęty remont budynku na Dom Starców w Sutkach k/Czyżewo zakończo-
no obecnie i przystąpiono do kolaudacji tego obiektu. Roboty związane z remontem 
i odbudową szkól trwają w dalszym ciągu. 

Prócz powyższego rozpoczęto budowę gmachu przeznaczonego na PUBP, któ-
rego koszt określono na sumę 15 000 000 zł. 

Pow. Związek Spółdz. „Samopomoc Chłopska” kończy budowę magazynu zbo-
żowego przy stacji Szepietowo kosztem 3 000 000 zł. 

W toku znajduje się przydzielanie kredytów na budowę stałego kina w Wyso-
kiem Mazowieckiem. 

 
      Starosta Powiatowy 
 
 

Starosta Powiatowy 
 Kolneński     Miesięczne sprawozdanie 

      sytuacyjne za miesiąc 
      wrzesień 1948 r. 
 
   I. Ogólna sytuacja polityczna. 

 
1). Działalność partii politycznych. 

W miesiącu sprawozdawczym P.P.R. i S.L. delegowała swych przedstawicieli 
do Pow. Pełnomocnika Rządowego do spraw podatku gruntowego w celu wzięcia 
udziału w akcji realizacji podatku gruntowego i F.O.R. Wszystkie partie poza tym 
prowadziły pracę organizacyjną w łonie swych Komitetów. W dniu 29.IX,48r. na 
terenie miasta Kolna zostało utworzone koło S.D. przez Inspektora Wojewódzkiego 
S.D. w Białymstoku ob. Cydzika Stanisława. 
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2). Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
a/ Związki Zawodowe- na terenie powiatu dotychczas istnieje tylko Z.Z.P.P. któ-

ry w miesiącu sprawozdawczym odbył jedno zebranie na którym delegat Koła 
ob. Kowal Mikołaj – Starosta Powiatowy złożył sprawozdanie z Ogólno Pol-
skiego Zjazdu delegatów Z.Z.P.P., a ponadto powołano Komisję Kobiecą przy 
Zarządzie Koła Z.Z.P.P. która ma otoczyć opieką kobiety samotne i współ-
pracować z Ligą Kobiet. Koło zorganizowało 4.IX.48 r. zabawą taneczną do-
chód której w kwocie 29 000 zł. został przekazany na odbudowę Warszawy. 

b/ Związek Młodzieży Polskiej w miesiącu wrześniu przeprowadził zbiórki pu-
bliczne na rzecz odbudowy Warszawy wynik której wynosił ponad 30 000 zł. 
Ponadto Z.M.P. zorganizował obchód 4-tej rocznicy Reformy Rolnej oraz 
uroczystość wręczenia odznaczenia dla byłych partyzantów. W uroczystości 
tej wzięli udział przedstawiciele P.P.R. i S.L. 

c/ Liga Kobiet zorganizowała w dniu 12.IX.1948r. zabawę taneczną i loterię fan-
tową na rzecz odbudowy Warszawy. Imprezy te dały 24 000 zł czystego zysku. 

d/ W dniu 29.IX.48r. został zorganizowany w Kolnie Zarząd Powiatowego Zrze-
szenia Kupców Polskich, członkowie którego poprzednio należeli do trzech 
powiatów. 

3). Związki religijne. 
W miesiącu sprawozdawczym członkowie sekty religijnej „Świadkowie Jeho-

wy” przeprowadzali w dalszym ciągu na terenie powiatu – po wsiach odczyty na 
tematy związane z „Pismem świętym”. Społeczeństwo miejscowe ustosunkowuje 
się wrogo do wymienionej sekty i nawet dochodzi często do różnego rodzaju incy-
dentów. Na odczyty przychodzą przeważnie tylko współwyznawcy z małymi wyjąt-
kami obserwatorów ze strony wyznawców Rz-kat. 

4). Mniejszości narodowe. 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma. 

5). Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 
Na terenie powiatu ludność jest oporna gdy chodzi o płacenie podatku i F.O.R. 

oraz częściowo żyje pod wpływami band podziemia. W ostatnim okresie odczuwa 
się zaostrzenie walki klasowej. Prowadzona jest szeptana propaganda wśród lud-
ności o mających się rzekomo powstać kołchozach i kołchozach mającej wybuch-
nąć wojnie, ta ostatnia plotka powoduje to, że ludność czyni większe zapasy arty-
kułów żywnościowych, których częściowo odczuwa się dotkliwy brak na rynku  
a w szczególności cukru. Do obalenia kursujących nieprawdziwych pogłosek nale-
żało by zwrócić szczególnie uwagę na handel hurtowy w większych centrach, za-
opatrujących spółdzielnie miejscowe, by zaopatrzenie terenu w niezbędne artykuły 
następowało chociaż częściowo lecz stale, bez dłuższych przerw w dostawach, al-
bowiem większe przerwy powodują tworzenie się wszelkiego rodzaju niesamowi-
tych pogłosek i plotek. 

   II. Stan bezpieczeństwa. 
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1) Przestępstwa pospolite. 

Według danych otrzymanych z Powiatowej Komendy M.O. w miesiącu spra-
wozdawczym zanotowano następujące przestępstwa: 

Samobójstw – 2, podpalenia – 2, zabójstwa 4, (w tym 2 funkcjonariuszy M.O., 
1 bandyta i 1 cywil), ciężkie uszkodzenie ciała – 1, kradzież koni i bydła – 1,  
kradzieże inne – 1, nielegalne posiadanie broni – 7 wypadków, przestępstwa karno 
– skarbowe – 2, wykroczeń – 82. Zatrzymanych było 47 osób oraz za pijaństwo  
zatrzymano 15 osób, rewizji przeprowadzono 4 z tego ze skutkiem pozytywnym  
1 w sprawie broni. Na ogólną ilość 18 przestępstw wykryto 11 . Wg posiadanych 
prze zemnie informacji w miesiącu sprawozdawczym od Kierownika Gminnej 
Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Kolnie nieznani sprawcy zabrali w jego 
mieszkaniu prywatnym gotówkę stanowiącą własność spółdzielni w kwocie 
700 000 zł13. 

Do tut. Starostwa (Ref. Karno Adm.) w miesiącu wrześniu wpłynęło 117 donie-
sień a mianowicie: 

przestępstwa leśne   – 2  drogowe   – 8 
prawo przemysłowe  – 6  ochrona zwierząt  – 2 
prawo o wykroczeniach  – 27   praca obowiązkowa  – 4 
sanitarne    – 45 
pożarowe    – 24 
 W porównaniu z miesiącem poprzednim zrosła ilość doniesień za przekro-

czenia sanitarne i pożarowe z powodu uaktywnienia działalności organów M.O. 
2). Działalność organizacji tajnych: 

Na terenie tut. powiatu w miesiącu sprawozdawczym wzmogła się działalność 
organizacji podziemnych. Dowodem tego są następujące fakty: 
a) w początkach miesiąca nastąpiło starcie organów bezpieczeństwa i wojska z 14 

osobową bandą na terenie gminy Turośl w wyniku którego jeden funkcjonariusz 
M.O. został ranny. Banda wyrwała się z okrążenia pozostawiając wóz z żywno-
ścią i amunicją. 

b) następnie nastąpiło starcie organów bezpieczeństwa i wojska z mniejszą bandą 
(7 osobową) na terenie gminy Stawiski pod wsią Poryte14 w wyniku której dwóch 
milicjantów zostało zabitych, a banda rozbita straciła przywódcę zabitego i jed-
nego członka bandy ujęto. 

 

__________ 

 

13 Wydarzenie miało miejsce 15.9.48r. o godz. 22. APB, WKPPRB, sygn. 27, k. 223. 
14 Dnia 16.9.48r. o godz. 15-ej we wsi Poryte gm. Stawiski została stoczona walka między funkc. 

M.O., P.U.B.P., grupą K.B.W. a bandą Chrzanowskiego Bronisława ps. „Chrzan” pod d-twem ps.” 
Orła” w sile 7-miu ludzi, uzbrojonych w 1 R.K.m., 2 „Bertmany”, 10-tki niemieckie, 1 P.P.Sz-a oraz 
pistolety i granaty. W czasie walki trwającej około 2-ch godzin został zabity jeden bandyta oraz 3-ch 
rannych. W czasie walki zginęło 2 milicjantów. APB, WKPPRB, sygn. 27, k.222. 
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c) w końcu miesiąca września nastąpiło starcie z bandą około 10 – 12 osobową 
które nie dało żadnego rezultatu z powody wycofania się bandy do lasu. Człon-
kami band rekrutują się przeważnie zamożni gospodarze powiatu ostrołęckiego 
posiadających w niektórych wypadkach nawet średnie wykształcenie. 

3). Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz współ działal-
ność z nimi ludności. 

Organa bezpieczeństwa i M.O. działają aktywnie. Cały wysiłek ich skierowany 
jest przeciwko likwidacji pozostałości band terrorystyczno – rabunkowych, nie 
ujawnionym członkom organizacji podziemnych, szeptanej propagandzie i sabota-
żem. Współpraca między organami M.O. i bezpieczeństwem na wszystkich odcin-
kach pracy jest dobra, odbywają się wspólne odprawy i inspekcje Posterunków 
M.O. Ludność częściowo współpracuje z organami M.O. i bezpieczeństwem, za-
wiadamia organa te o pojawieniu się band w różnych miejscowościach powiatu. 
Motywuje się to tym, że społeczeństwo częściowo zrozumiało szkodliwą działalność 
band, które dezorganizują życie społeczno – gospodarcze. 

 
   III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 

 
1) Sytuacja aprowizacyjna. 

Zaopatrzenie ludności na podstawie kart zaopatrzenia odbyło się w drodze 
normalnej. Wszystkie zlecenia Urzędu Wojewódzkiego w pełni w terminie zreali-
zowane. Wolny rynek jest dobrze zaopatrzony w artykuły żywnościowe, pochodzą-
ce z produkcji miejscowej za wyjątkiem słoniny. Od połowy miesiąca września na-
tomiast jest zupełny brak cukru i częściowy brak soli. 

2) Stan zatrudnienia. 
Stan ilościowy poszukujących pracy wynosił na dzień 1/IX.48r. 4 osoby niewy-

kwalifikowane oraz 2 pracownicy umysłowe, z tego w ciągu miesiąca zatrudniono 
2 pracownicy umysłowe. Na dzień 1/X.48r. pozostało bez pracy 4-ch robotników 
niewykwalifikowanych. 

3) Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych. 
Podaż produktów rolnych a w szczególności trzody chlewnej i rogacizny na rynek 

miejscowy wybitnie zwiększyła się, w stosunku do miesięcy poprzednich. Tłumaczy 
się to zakończeniem pracy rolnika w polu i okresem przed zimowym. Zdarzają się 
wypadki nie zdejmowania nadwyżek żywca na targowiskach wskutek braku nadwyż-
ki na rogaciznę (krowy) nadające się do hodowli. Rzeźnicy nie mogą płacić ceny 
wyższej, jaką żąda rolnik za mleczne krowy. Wypadki nie zdejmowania trzody chlew-
nej nie miały miejsca. Z tut. terenu odchodzi do 1000 sztuk trzody chlewnej i 400 
sztuk rogacizny miesięcznie do Warszawy, Olsztyna, Łodzi i Gdańska. 

Daje się zauważyć brak nafty i machorki co jest objawem naturalnym na tut. 
 terenie w okresie przed zimowym. Całkowity brak cukru i niemożność sprowadze-
nia wskutek braków w magazynach P.C.H. i Społem w Łomży. Ostatnio stwierdzo-
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no brak soli co jest objawem nienaturalnym, gdyż miejscowe spółdzielnie nie chcą 
sprowadzać, twierdząc że towar jest deficytowym. Sprawę braku soli poruszono 
 na zebraniu Zrzeszenia Kupców Prywatnych którzy zamierzają zaopatrzyć miasto 
w sól przez krupowe sprowadzenie koleją, co wydatnie zmniejszy koszty tran- 
sportu. 

Zakup oliwy do motorów, który jest uzależniony od zwrotu 30% zużytej jest  
w praktyce niemożliwy do zrealizowania, co jest powodem jej braku. Ostatnio daje 
się odczuć brak słoniny i tłuszczów. Rzeźnicy miejscowi twierdzą jakoby ceny na 
tłuszcze wg cenników są zbyt niskie i nie kalkulują się z powodu tego że kupcy z po-
za terenu tut. województwa płacą za żywiec nierogacizny ceny maksymalne. Spół-
dzielnia mięsna w Łomży dotychczas nie założyła punktu sprzedaży w Kolnie, 
 a żywca wywozi się bardzo dużo. 

4) Kształtowanie się cen. 
Ceny na produkty rolne jak zboże, ziemniaki mają tendencją zniżkową. Ceny 

żywca zwiększyły się w stosunku do zeszłego miesiąca o 10 – 20 zł na kg., w skutek 
dużego napływu kupców z zachodnich województw. Ceny drobiu i jaj również 
zwyżkowały o 20 – 25% wskutek działalności spółdzielni mleczarsko – jajczarskiej 
płacących wg cennika za jaja skupowane na wagę. 

5) Stan spółdzielczości. 
Spółdzielczość na terenie tut. powiatu jest bardzo słabo rozwinięta. Brak Po-

wiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, oraz w ogóle 
brak placówek handlu państwowego, przez co odczuwa się brak maszyn rolni-
czych, części do maszyn oraz nawozów sztucznych. 

6) Akcja skupu zbóż. 
Akcją skupu zbóż zajmuje się P.C.H. - B.O.P.R. oddział w Łomży oraz Gminna 

Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Kolnie. Na drodze sprawnej działalności 
w/w przedsiębiorstw stoi całkowity brak magazynów do zsypu zboża, za wyjątkiem 
jednego będącego własnością Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska. Maga-
zyn P.C.H. czasowo mieści się w sali kinowej, co z uwagi na życie kulturalne mia-
sta jest nie dopuszczalne. Istnieją możliwości wykorzystania odpowiedniego bu-
dynku na magazyny z minimalnym nakładem kosztów. Realizacją tej sprawy zajął 
się Łomżyński Oddział P.C.H. Również przeszkodą w dokonywaniu jest transport. 
Kolejka wąsko torowa łącząca Kolno z Ostrołęką nie jest w stanie z powodu braku 
wagonów przewieść zboża z magazynów. 

W wypadku utrzymania się dotychczasowej podaży zboża i w razie nie uspraw-
nienia pracy kolei spółdzielnie nie będą mogły [ kupować ] zboża od producentów, 
co z kolei – biorąc pod uwagę rolniczy charakter tut. terenu może fatalnie odbić się 
na życiu gospodarczym powiatu i stopie życiowej miejscowej ludności. 
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   IV. Akcja specjalna. 
 
1) Akcja repatriacyjna i przesiedleńcza. 

W okresie sprawozdawczym z terenu tut. powiatu przesiedlona została na teren 
Ziem Odzyskanych jedna rodzina składająca się z jednego mężczyzny, jednej ko-
biety i sześciu dzieci – wraz z żywym i martwym inwentarzem. Ponadto wydano  
7 zaświadczeń przesiedleńczych dla rodzin, które poprzednio wyjechały na tereny 
zachodnie. 

2) Stan zagospodarowania. 
Powiat kolneński jest wybitnie rolniczym. Przeważa gleba żytnio – ziemniacza-

na. Trzy gminy w południowej części powiatu posiadają glebę piaszczystą w 40% 
zalesioną. W skutek mało urodzajnej gleby ora szkód wojennych, znaczna część 
gospodarstw zaledwie swoją produkcją zaspakaja własne potrzeby. Jedynie go-
spodarstwa średnio rolne posiadające grunty średniej jakości powyżej 7 ha wyka-
zują nadwyżki produkcji tak roślinnej jak i hodowlanej. Gospodarze wykazują duże 
zainteresowanie i chęć do metod ulepszania systemu gospodarstwa a to przez sto-
sowanie nawozów sztucznych jak i wykorzystywanie maszyn rolniczych (sianie 
siewnikiem, posługiwanie się kopaczkami i tp.). Ogólnie powiat w dziedzinie pro-
dukcji rolniczej i zwierzęcej jest samo wystarczalnym. Brak Powiatowego Zarządu 
Związku Samopomocy Chłopskiej i Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni 
Samopomocy Chłopskiej wpłynął ujemnie w roku bieżącym na rozwój rolnictwa w 
tut. powiecie, a objawiło się to w braku należytego zorganizowania sprowadzania 
tanich artykułów, jak nawozów sztucznych, maszyny rolnicze, ziarna oryginalnego, 
jak też rozprowadzenia tych artykułów. Rolnicy zmuszeni byli zwracać się do są-
siednich powiatów, co stwarzało im wiele trudności ze względu na transport 
(znaczna odległość) albo nie byli tak uwzględniani jak ludność miejscowa. Rów-
nież brak instytucji rozprowadzającej kredyt jak Banku Spółdzielczego Spół-
dzielczego.K.O wpłynął hamująco na rozdysponowanie kredytów przyznanych na 
jesienną akcję siewną, ponieważ ludność musiała zwracać się o uzyskanie poży-
czek do Łomży, co z powodu znacznej odległości i pracy przy zasiewach, kopaniu 
ziemniaków powodowało znaczne trudności, natomiast pobieranie kredytów w m. 
Kolnie znacznie ułatwiło by i przyśpieszyło by sprawę rozprowadzania przyzna-
nych sum. 

3) Akcja siewna i żniwna. 
W okresie sprawozdawczym zasiano 17 665 ha żytem co stanowi 100% przewi-

dzianego zasiewu, zaś pszenicą 1 350 ha to jest 90%. Zakończenie siewu pszenicy 
nastąpi w ciągu najbliższych dni. 

Z przyznanych kredytów na akcję siewną w sumie 1 150 000 zł rozprowadzono 
726 000 zł pozostałość kredytów należy tłumaczyć brakiem instytucji kredytowych 
w powiecie kolneńskim jak również tym, że niektórzy reflektanci nie właściwie za-
łatwiają formalności przed udzieleniem pożyczek nie uzyskali jej w Banku Spół-
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dzielczym, zaś do uzupełnienia ich i ponownego zwrócenia się o wypłatę zrazili się. 
Wg danych przesłanych przez Związek Samopomocy Chłopskiej w Łomży rozpro-
wadzono 139 kg ziarna kwalifikowanego. 

4) Reforma rolna. 
W miesiącu wrześniu zakończono pomiar i zarysowanie pierworysu w obiekcie 

scaleniowym Grabrowo. 
5) Akcja wydzierżawiania gruntów ze względu na to, że grunty będące w administra-

cji tut. Starostwa zostały rozdysponowane – akcji wydzierżawiania nie przeprowa-
dza się. 

6) Akcja P.R.W. 
Danych dotyczących akcji P.R.W. nie posiadam. 

7) Ważniejsze wyniki w wykonywaniu 3-ch letniego planu gospodarczego. 
W roku 1947/48 zakwalifikowano do odbudowy na terenie tut. powiatu 127 go-

spodarstw wiejskich. Następnie w roku 1948 odbudowuje się 2 szkoły w Kątach  
i Małym Płocku, żłobek w Kolnie, budynek na mieszkania dla pracowników pań-
stwowych, budynek Starostwa, Ośrodek Zdrowia, bursa w Stawiskach. 

8) Stan organizacyjny Straży Pożarnych. 
Na terenie powiatu jest czynnych 13 ochotniczych straży pożarnych, które są  

w niedostateczny sposób zaopatrzone w prymitywny sprzęt przeciwpożarowy. Po-
nadto dotychczas nie został powołany Zarząd Powiatowy Ochotniczych Straży Po-
żarnych, który by mógł koordynować działalność wszystkich O.S.P. 

9)Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc Samorządu w tym zakresie. 
Miasto Kolno jako siedziba władz powiatowych ma bezpośrednie połączenie te-

lefoniczne z jedną gminą wiejską, z pozostałymi zaś gminami można uzyskać  
z wielkim trudem połączenie drogą okólną przez Łomżę, lub Grajewo albo przez 
Ostrołękę, stan ten uniemożliwia pracę gdyż w większości wypadków nie można 
otrzymać potrzebnych połączeń z różnych względów. W sprawie przeprowadzenia 
bezpośrednich linii z Kolna do wszystkich siedzi gmin zwróciłem się do Naczelnika 
Urzędu Pocztowego w Kolnie, lecz dotychczas odpowiedzi w tej sprawie nie otrzy-
małem. 

10) Akcja Samorządowa. 
W okresie sprawozdawczym organa samorządowe przeprowadzały prace zwią-

zane z opracowaniem, uchwaleniem i zatwierdzeniem budżetów na szczeblach 
gminnych i powiatowych. Ponadto opracowano plany gospodarcze na rok 1949. 

11) Akcja zbiórki na odbudowę Warszawy. 
W miesiącu wrześniu przeprowadzono akcję zbiórkową na rzecz odbudowy 

Warszawy przez rozprzedaż znaczków, urządzanie imprez oraz zbiórki ulicznej. 
Akcja ta dała około 260 000 zł. Dokładne dane przedłożę dodatkowo. 

 
       Starosta Powiatowy: 
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STAROSTA POWIATOWY 
 ŁOMŻYŃSKI               Łomża, dnia 4 października 1948 r. 
Nr. Og. 81/pfn./48 
       P o u f n e. 

 
        Do 
       Obywatela Wojewody 
       w B i a ł y m s t o k u. 
 
Na zarządzenie z dnia 22.III.1947r. Nr. O. Org. 9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za m-c wrzesień 1948 r. 
 
   I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 

1. W miesiącu sprawozdawczym partie polityczne zblokowane rozpoczęły działalność 
intensywną. Na polu pracy społecznej i polityczno – gospodarczej wyróżniły się dwie 
partie P.P.R. i P.P.S. Partie te, niezależnie od 5 zebrań w ramach swoich partii, urzą-
dziły w m-cu sprawozdawczym dwa zebrania „szóstek”. Na zebraniach tych prócz 
spraw wewnętrznych poruszane były zagadnienia natury polityczno – gospodarczej jak 
wytypowanie Wsi Spółdzielczej, roztoczenie kontroli nad akcją siewną i inne. 

S.L. miało w miesiącu wrześniu r.b. 2 zebrania partyjne na których omawiano 
sprawy uspołecznienia wsi, sprawy wewnętrzne stronnictwa oraz współpracę ze 
Zw. Sam. Chłop. 

S.D. odbyło w tym czasie 2 zebrania w sprawach ogólnopaństwowych i we-
wnętrznych. 

Niezależnie od zebrań w sprawach partyjnych, partie zblokowane P.P.R., 
P.P.S. i S.L. wysyłały w teren swoich aktywistów na zebrania rad gminnych oraz 
różne zebrania organizacji społecznych i Związków Zawodowych, jak m. Łomży 
tak i w terenie. 

W miesiącu wrześniu odbyły się następujące zebrania i zjazdy: 
Dnia 5.IX.rb. staraniem partii politycznych P.P.R., P.P.S. i S.L. urządzono do-

żynki we wsiach: Łomżyca, Miastkowo, Kisielnica, Drozdowo i Poryte Jabłoń.  
W „dożynkach” brałem osobiście udział we wsi Miastkowo. Do innych miejsco-
wości zostali delegowani przedstawiciele partii politycznych i miejscowych władz. 
Imprezy urządzone w dniu „dożynek” były na odpowiednim poziomie. 

W związku z „dożynkami” muszę podkreślić, że Samopomoc Chłopska nie 
wywiązała się ze swych obowiązków. Nie dostarczyła na czas samochodów i nie 
wysłała swoich ludzi w teren. 

8.IX.1948r. w mieście Łomży odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatowego 
Tow. Przyjaźni Polsko – Radzieckiej. Na posiedzeniu tym omawiano sprawy do-
koptowania nowych członków Zarządu oraz urządzenia imprez w związku z mie-
siącem tej przyjaźni. 
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12.IX.r.b. przy moim udziale odbyło się posiedzenie T-wa Burs i Stypendiów 
dla młodzieży chłopskiej. Na zebraniu wybrano Zarząd Powiatowy. 

Tegoż dnia w Łomży w kinie „Uciecha” odbyła się akademia w związku  
z „Odbudową Warszawy”. Organizacją akademii zajął się Zarząd Powiatowy 
przy współudziale aktywistów partii zblokowanych. 

16.IX.rb. odbyło się posiedzenie Komitetu Powiatowego W.Z.O. Na posiedze-
niu tym postanowiono zorganizować zbiorową wycieczkę do Wrocławia z terenu 
powiatu w pierwszej połowie m-ca października r.b. 

17.IX. rb. odbyło się zebranie Z.M.P. Na zebraniu tym były omawiane sprawy 
organizacji młodzieży. 

18.IX.rb. Wicewojewoda Białostocki ob. Białkowski wygłosił z ramienia 
Stronnictwa Demokratycznego w sali kina „Uciecha” w Łomży odczyt na temat 
„wczoraj, dziś i jutro”. Odczyt ten był wygłoszony przy wypełnionej sali. Nastrój 
zebranych na sali w czasie odczytu był poważny. 

19.IX.rb. dokonane zostało otwarcie szkoły powszechnej we wsi Kołaki – 
Strumienie, gm. Rogienice, pobudowanej przez II-gą Brygadę K.B.W. W uroczy-
stości tej brałem udział osobiście wraz z przedstawicielami partii politycznych. 
Brali również udział w otwarciu szkoły przedstawiciele władz wojskowych. Po-
święcenia szkoły dokonał ks. kapelan wojskowy pułkownik Zawadzki Michał. 

22.IX.rb. odbyło się ponowne posiedzenie T-wa Przyjaźni Polsko – Radziec-
kiej w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do urządzenia obchodu re-
wolucji październikowej. Komitet został wybrany. 

23.IX.rb. odbyła się doraźna odprawa Burmistrzów miast, wójtów gmin i se-
kretarzy w sprawach podatkowych.  

25.IX.rb. w sali kina „Uciecha” w Łomży odbył się odczyt powieściopisarza 
ob. Michała Rainka o Polsce Współczesnej. 

28.IX.rb. odbył się zjazd przewodniczących gminnych i miejskich rad narodowych, 
Burmistrzów, Wójtów i Sekretarzy w sprawach podatkowych oraz w sprawie zorgani-
zowania wycieczki zbiorowej z powiatu Łomżyńskiego do Wrocławia na W.Z.O. 

P.S.L. oficjalnie nie występuje, w dalszym ciągu żadnej działalności nie prze-
jawia, jednakże w związku z propagowaniem w terenie przez partie zblokowane 
zakładania wsi spółdzielczych, członkowie tej partii szerzą cichą i szeptaną propa-
gandę wśród miejscowej ludności i wprost zmuszają ludność do wrogiego ustosun-
kowania się do tel akcji, głosząc, że organizuje się kołchozy. 

2. a/ Działalność Związków Zawodowych w m-cu sprawozdawczym nieco osłabła. 
Wpłynęły może na to urlopy wybitniejszych członków aktywu danego Związku. 
Stwierdziłem osobiście, że członkowie niektórych związków jak skarbowcy, 
samorządowi, służby zdrowia i nawet Ubezpieczalni Społecznej nie brali 
czynnego udziału w zebraniach o charakterze ogólno państwowym. 

b/ Zgłoszone stowarzyszenia i organizacje społeczne działały jak w m-cu sprawoz-
dawczym. Ogólnie większej działalności nie przejawiały. 

3. Związki religijne – bez zmian. 
4. Mniejszości narodowe – bez zmian. 
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5. Stosunek miejscowej ludności do władz i ich zarządzeń pogorszył się z uwagi na 
cichą agitację kleru. 

 
   II. Stan bezpieczeństwa. 
 

1. Stan bezpieczeństwa w powiecie w m-cu sprawozdawczym nieco pogorszył się15. 
Poza rabunkiem Spółdzielni Samopomocy Chłopskiej w Podgórzu / sprawcy wy-
kryci / i kilku kradzieżami miał miejsce 29.IXC.rb. napad na tle polityczno – ra-
bunkowym w m. Jedwabne. Uzbrojona banda w sile około 8 osób zatrzymała  
3 samochody zdążające na targ do Jedwabnego, zabrała spółdzielni mięsnej  
z Warszawy około 1 000 000 zł., częściowo zniszczyła akta w Zarządzie Gminnym 
Jedwabne / podatkowe / i obrabowała miejscową Spółdzielnię. W czasie napadu 
został zabity jeden milicjant, który był wysłany przez Komendę Powiatową M.O.  
w charakterze konwojenta samochodu pocztowego16. 

2. Napad w m. Jedwabnem był dokonany przez bandę „Wiarusa” / Grafowskiego 
Stanisława/, który ukrywa się na terenie powiatu Łomżyńskiego i dokonał kilkuna-
stu morderstw. Wyczuwa się, że „Wiarus” na terenie kilku gmin ma dużo znajo-
mych rolników17, którzy sprzyjają jemu / zamieszkiwał on na terenie gm. Chlebiot-
ki, tut. powiatu /, pomimo ostatnich jego wystąpień i zamordowania kilku obywate-
li duchowieństwo katolickie nie piętnuje tych wystąpień z ambon, co stwarza przy-
puszczenie milczącej pochwały tych napadów i morderstw. 

3. Organa M.O. i U.B. na terenie powiatu działają dobrze. Współpraca z tymi orga-
nami – dobra. 

 

__________ 

 

15 Dnia 5 – 6.IX.48r. trzej uzbr. osobnicy napadli na Ob. Truszkowskiego Mariana m-ca wsi Jakać – 
Stara, gm. Śniadowo. W/wym. udało się zabrać jednemu z napastników automat wraz z amunicją, który 
przekazał plac. U.B.P. Dnia 19 – 20.9.48 r. o godz. 1-ej, 4-ch osobników uzbrojonych w broń palną, 
dokonali napadu rabunkowego na Spółdz. S.Ch. w Podgórzu gm. Kupiski, rabując towaru na ogólną 
sumę 110 tys. zł oraz 40 tys. w gotówce. Natychmiast zorganizowany pościg dał wynik pozytywny, spraw-
ców ujęto; Dnia 28.9.48r. o godz. 19-ej we wsi Gosie – Małe, gm. Kołaki, przez trzech nieznanych osob-
ników, uzbrojonych w broń palną, został dokonany napad rabunkowy na ob. Grodzką Adelę zam. w tejże 
wsi, której zrabowano wszystką garderobę wartości 250 tys. zł; Dnia 30.9.48r. o godz. 24-ej, we wsi 
Ratowo – Piotrowo, gm. Śniadowo, został dokonany napad rabunkowy na ob. Modzelewskiego Stanisła-
wa, m-ca tejże wsi, przez 3-ch nieznanych osobników, uzbrojonych w broń palną, którzy zrabowali w/w 
garderobę na ogólną sumę 300 tys. zł. APB, WKPPRB, sygn. 27, k.213, 225, 235. 

16 Dnia 29.9.48r. o godz. 8-ej, banda „Wiarusa” w sile 7-miu ludzi, uzbrojonych w broń maszynową, 
dokonała napadu rabunkowego na samochód pocztowy i Urząd Pocztowy w Jedwabnem, w czasie którego 
został zabity funkc. K.P.M.O. Łomża Ustuch Zdzisław eskortujący pocztę. Po dokonaniu powyższego bandy-
ci obrabowali spółdzielnię S.Ch. w Jedwabnem, po czym odjechali dwoma samochodami, które zrabowali  
z poczty i ze spółdzielni – udając się w niewiadomym kierunku.. APB, WKPPRB, sygn. 27, k.234 

17 Dnia 19.9.48r. około wsi Zambrzyce Stare gm. Rutki został obstrzelany patrol Poster. M.O. Rutki  
i grupa wojskowa K.B.W. w sile 10-ciu ludzi z domu ob. Łacińskiego Kazimierza, u którego odbywała się 
zabawa taneczna, na której był obecny bandyta ps. „Wiarus” z bandą w sile 11-tu ludzi. APB. 
WKPPRB, sygn. 27, k. 225. 
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   III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 

1. W m-cu sprawozdawczym na terenie m. Łomży i powiatu dało się odczuć brak słoniny 
i mięsa ze względu na to, że miejscowa Spółdzielnia mięsna zaniedbała się i nie wywią-
zała się ze swego zadania. Dopiero moja osobista interwencja sprawiła to, że zniknęły 
kolejki przed sklepami rzeźniczymi. Obecnie podaż tych artykułów jest dobra. 

Odczuwało się również w m-cu wrześniu brak cukru. 
Brak ten został spowodowany wykupieniem cukru przez spekulantów, a nawet 

i bogatych chłopów, którzy oczekują wojny i lokują gotówkę w różnych towarach. 
Wyłonione przeze mnie specjalne Komisje Kontroli Społecznej rozpoczęły 

pracę i w niedługim czasie sytuację opanują. 
2. Stan zatrudnienia – bez zmian. 
3. Miejscowe rynki w miesiącu wrześniu były zaopatrywane w dostatecznej ilości we 

wszelkie towary rolnicze, jak również przemysłowe. 
4. Bez zmian. 

IV. Akcja specjalna. 
 
W m-cu wrześniu przybyło na teren powiatu 4 osoby z Związku Radzieckiego i 14 

osób z terenów Zachodnich. Osoby te udały się do swych rodzin na stałe zamieszkanie. 
W tymże czasie wyjechało z powiatu 6 rodzin /29 osó / na ziemie Odzyskane 

/tereny zachodnie/. 
Trzyletni plan gospodarczy realizuje się w miarę otrzymywanych kredytów. 
 
       Dymowski 
 

 
Starosta Powiatowy 
Wysoko – Mazowiecki     Wysoko Mazowieckie, dn. 4 października 1948 r. 
Nr. Og.12/12/48 

Do 
Ob. Wojewody B-ckiego, Wydziału Społeczno- 

Politycznego B-stoku, Powiatowej Rady 
Narodowej w/m. 

 
Sprawozdanie sytuacyjne 

Starostwa Powiatowego Wysoko – Mazowieckiego 
za m-c wrzesień 1948r. 

 
   I Ogólna sytuacja polityczna 
 

1) Działalność partii politycznych. 
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Istniejące na terenie tut. powiatu partie polityczne P.P.R., P.P.S. i S.L. ściśle 
współpracujące ze sobą rozwijają ożywioną działalność w terenie, uświadamiając 
ludność i uwypuklając dzisiejszą rzeczywistość, dążenia, zamierzenia i osiągnięcia. 
Szczególniej zaostrzają walkę pomiędzy mało i średniorolnymi wieśniakami  
a „bogaczami” wiejskimi. Walka z wyzyskiem na wsi musi być prowadzona konse-
kwentnie. Jedynym rozwiązaniem zagadnienia są wprowadzane wsie spółdzielcze, 
które położą kres wyzyskowi człowieka przez człowieka.  

Działalność partii uwidacznia się na każdym odcinku pracy. Wszędzie propa-
gowane są idee demokratyczne, zwalczane podszepty reakcyjne. Poprzez zmianę 
ustroju rolnego usunięty zostanie wyzysk na wsi, poprzez usuwanie analfabetyzmu 
podniesiony zostanie poziom kulturalny chłopa i robotnika. 

2) Działalność związków zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
Związki zawodowe, stowarzyszenia i organizacje społeczne, podobnie jak par-

tie polityczne, biorą czynny udział w życiu politycznym , organizacyjnym i społecz-
nym, ponieważ w skład ich wchodzą przeważnie ci sami ludzie. Kierownictwa bar-
dziej energiczne rozwijają ożywioną działalność i osiągają efektywniejsze rezulta-
ty, kierownictwa słabsze – rezultaty mniejsze. Praca społeczna jest bardzo rozwi-
nięta. Świadczy o tym liczna sieć stowarzyszeń, kół i komitetów, licznie przeprowa-
dzane zbiórki i składki. Nie ma dnia, żeby ktoś nie zbierał składek, nie ma niedzieli, 
ażeby ktoś nie kwestował. 

3) Nie wnoszone sprawy religijne wynikają z tego, że teren tut. powiatu zamieszkują 
w przytłaczającej większości ludność wyznania rzymsko – katolickiego oraz kilka 
osób wyznania mojżeszowego. 

4) Problem mniejszości narodowych nie przedstawiał u nie przedstawia w dalszym 
ciągu żadnych trudności z uwagi na brak tych mniejszości jako większych skupisk. 
Kilka osób wyznania mojżeszowego jest niewidoczna w ogólnej masie. 

5) Pomimo usilnej pracy partii politycznych w dalszym ciągu duży procent ludności 
stoi na uboczu, nie okazując najmniejszego zainteresowania przejawami życia 
współczesnego. Kilkuletnia wojna i okupacja wychowała człowieka podejrzliwego, 
nikomu nie ufającego, zamkniętego w sobie. Całe morze łez i krwi wylanych pod-
czas okupacji, to wszystko zrobiło. Kilkakrotne przemarsze wojsk frontowych, kil-
kakrotne zmiany rządów i różnorodna oraz całkowicie odmienna polityka tych lat, 
niespodziewanie stwarza nowe dokonane fakty, do których nieuświadomiony chłop 
zbliża się podejrzliwie. Wdzięczne pole do działania dla partii politycznych. 
Uświadomić i przekonać masy, że dzisiejsza rzeczywistość jest lepsza, że w dzisiej-
szej rzeczywistości nie ma wyzysku człowieka przez człowieka, że w dzisiejszej rze-
czywistości każdy obywatel ma wszędzie jednakowy dostęp, czy to na stanowiska 
czy też uczelnie. 

6) Ważniejsze zarządzenia władz, mające ogólne znaczenie. 
W miesiącu sprawozdawczym powtórnie wydano zarządzenie w sprawie nasi-

lenia wpływów podatkowych. 
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II Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
 

1) Przestępstwa i wykroczenia pospolite. 
Przestępstwami pospolitymi na tut. terenie w m-cu sprawozdawczym były: 2 wypadki 

pożarów, jedno zabójstwo, 4 rozboje18, 4 wypadki drobnych kradzieży, jeden wy-
padek nielegalnego posiadania broni i jeden wypadek podrzucenia broni. Prze-
stępczość w porównaniu z przestępczością w miesiącu ubiegłym zmalała. 

Wykroczeń pospolitych wpłynęło 96 spraw. W tym 70 spraw o defraudację le-
śną, 15 o nieprzestrzeganie przepisów sanitarno – porządkowych oraz 11 różnych. 

Wszystkie wykroczenia zostały rozpatrzone i orzeczenia karne przesłane do 
egzekucji Zarządom Gminnym. 

2) Działalność organizacji tajnych. 
Dzięki intensywnej działalności organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej 

wespół z ORMO opanowany został stan bezpieczeństwa w powiecie. Żadna banda 
nie przejawia działalności19. 

3) Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej i współpraca z nimi 
ludności. 

Według doniesień Powiatowej Komendy M.O. współpraca z ludnością ulega 
dalszej poprawie, szczególnie jeśli chodzi o chłopów mało i średnio rolnych. 
„Bogacze” wiejscy stoją na uboczu i nie dość że nie współpracują to jeszcze 
utrzymują kontakt z wrogimi elementami. 

 
   III Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 

1) Sytuacja aprowizacyjna. 
 Kart żywnościowych w m-cu sprawozdawczym wydano: 
 kat I  - 342  kat IRD3 - 177 
 kat I Zg  - 444  kat IRD7 - 318 
 kat IR  - 1 119  kat IRD12 - 484 

__________ 

 

18 Dnia 26.9.48r. o godz. 10-ej w pobliżu stacji Szepietowo, został dokonany napad rabunkowy na m-
ca wsi Połazy gm. Szepietowo ob. Kalinowskiego Antoniego. Sprawców ujęto, którymi okazali się Sidor-
czuk Jan i Migdał Walenty m-cy Zielonej Góry woj. poznańskiego; Dnia 26 – 27.9.48r. około godz. 3-ej, 
przez 3-ch nieznanych osobników, ubranych po cywilnemu, uzbrojonych w pistolety, został dokonany 
napad rabunkowy na ob. Jemiołę Czesława, m-ca wsi Dąbrówka Kościelna gm. Szepietowo, któremu 
zrabowano 62 000 zł stanowiące własność Straży Pożarnej. Podczas rabunku sprawcy zadali w/w dwa 
ciosy nożem w piersi. APB, WKPPRB, sygn. 27, k.230 – 231. 

19 Meldunki sytuacyjne KWMO w Białymstoku mówią co innego: Dnia 13.9.48r. o godz. 3-ej na 
szosie Wys. – Mazow. – Brańsku, około wsi Dąbrówka Kościelna gm. Szepietowo został dokonany napad 
rabunkowy na jadący samochód z kupcami z Warszawy przez bandę pod d-twem „Miedziarz” w sile 5-
ciu ludzi uzbrojonych w pistolety i automaty. Podczas napadu bandyci zrabowali 130 tys. zł. na szkodę 
Ob. Włodawskiego Henryka zam. Wołomin ul. Piłsudskiego, 2 035 000 zł na szkodę Ob. Karpikowskiego 
Zygmunta zam. Warszawa Targówek ul. Juryckiego Nr 19 i 1 000 zł na szkodę ob. Sieczki Stefana zam. 
Warszawa Targówek ul. Juryckiego. APB, WKPPRB, sygn. 27, k. 222. 
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 kat IR Zg - 260  dodatek „M” - 76 
 kat II  - 127  odzieżowych  - 39 
      wymiennych  - 7 907 
Na powyższą ilość kart zaopatrzenia wydawano w ramach zleceń Urzędu Wo-

jewódzkiego przy użyciu pozostałości w sieci rozdzielczej wg. ustalonych norm: 
chleb, mąkę pszenną 80%, margarynę, olej kokosowy, smalec, konserwy mięsne 
końskie, konserwy wołowe, śledzie, mleko świeże, mleko pełne w proszku, czekola-
dę oraz mydło do prania. Na karty odzieżowe z 1946 roku obuwie tekstylne. 

Ludność bezrolna i bez kartkowa chleb razowy i pszenny otrzymuje z piekarń 
do których mąkę żytnią 80% i pszenną 70% dostarczają Polskie Zakłady Zbożowe. 

2) Stan zatrudnienia. 
Bezrobocia nie ma. Natomiast odczuwa się brak sił wykwalifikowanych. Rze-

komi bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Zatrudnienia szukają raczej płacy a 
nie pracy. Kierownik Zarządu Drogowego narzeka na brak ludzi do pracy, a zare-
jestrowani bezrobotni na brak pracy. 

3) Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych oraz kształto-
wanie się cen. 

Powiat tutejszy nie cieszy się dużymi targami i jarmarkami, tym bardziej jesz-
cze w okresie siewów i zbiorach ziemniaków. Długotrwałe deszcze podczas rozwo-
ju ziemniaków spowodowały ich zanik. Zbiór ich zapowiada się słaby od 40 – 50 q 
z 1 ha. W związku z tym cena ich jest wygórowana, gdyż wynosi zł 700. Podaż ar-
tykułów rolniczych jest dostateczna, za wyjątkiem żywca, szczególnie nierogacizny, 
za który płacono do zł. 240 za 1 kg. Przeprowadzone kontrole rynku nie ujawniły 
handlu nielegalnego, jak również przestrzegania dni bezmięsnych. Organa M.O. 
odjęły 100 kg masła tzw. „szmuklerkom” . 

Mała podaż żywca na rynek i wygórowane ceny spowodowały znikomą podaż 
mięsa i wyrobów. 

W podaży artykułów przemysłowych notowano czasowy brak cukru i nafty. 
Obecnie podaż artykułów przemysłowych za wyjątkiem cukru jest dostateczna. 
Tendencja na ogół spokojna. 

Skupem zboża zajmują się Spółdzielnie i placówki P.G.H. wg cen stałych,  
a mianowicie: 

  żyto - zł 2 050 
  pszenica- zł 3 300 
  jęczmień -  zł 1 950 
  owies - zł 1 900 
Żywiec mięsny przez cały miesiąc utrzymuje się w cenie zwyżkowej. Ceny sztuk 

rzeźnych i produkcji zwierzęcej przedstawiają się następująco: 
Żywiec rogaty tuczony  - zł 115 
Żywiec rogaty nie tuczony  - zł 100 
świnie słoninowe   - zł 240 – 250 
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 świnie mięsno – słoninowe - zł 210 – 230 
 masło osełkowe   - zł 500 
 mleko pełne   - zł 25 
 ziemniaki   - zł 700 
 

IV Akcja specjalna. 
1) Repatriacja. 

Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 
2) Akcja przesiedleńcza. 

Akcja przesiedleńcza ograniczyła się tyki do wydania zaświadczeń przesiedleń-
czych. 

3) Akcja siewna. 
Jesienna akcja siewna przebiega pomyślnie. Braku nasienia nie notowano. 

Zboże kwalifikowane jest rozprowadzane z powodzeniem. Nawozów pomocni-
czych, a szczególnie superfosfatu odczuwa się niedostateczną ilość. Na ogół biorąc 
podaż nie pokryła w całości zapotrzebowania terenu. Już tylko nieznaczna ilość 
gospodarstw chłopskich odczuwa brak siły pociągowej, która jest uzupełniana sa-
mopomocą sąsiedzką i współpracą gospodarstw drobnych, posiadających prze-
ważnie jednego konia. Zasiewy zbóż ozimych zostały dokonane w 75% i stan ich 
jest b. dobry. 

4) Podatki. 
 Stan zaległości podatku gruntowego w gotówce  zł 94 612 966 
 Wpływy do dnia 30 września br. wynoszą   zł 25 685 071 
 Zalega na dzień 1 października br.   zł 68 927 895 
 Wymiar podatku na F.O.R.    zł 42 028 496 
 Wpływ       zł 20 096 623 
 Zalega na dzień 1.X.1948r.    zł 22 931 873 

5) Odprawy, posiedzenia, inspekcje. 
 W miesiącu sprawozdawczym odbyto: 
 2 posiedzenia Wydziału Powiatowego 
 2 odprawy wójtów, sekretarzy i przewodniczących Rad Narodowych 
 4 odprawy szkoleniowe pracowników 
 1 inspekcja generalna 
 2 inspekcje doraźne 

6) Sprawy ogólno – wojskowe. 
W miesiącu sprawozdawczym przeprowadzono w dalszym ciągu uaktualnianie 

spisów mężczyzn roczników 1911 – 1923 oraz rejestrację rocznika 1931. Przy Po-
wiatowej Komendzie „Służba Polsce” zorganizowano klub sportowy pod nazwą 
„Błyskawica”. 

Za wyjątkiem gm. Kowalewszczyzna przeprowadzona została kontrola we 
wszystkich Zarządach Gminnych. 
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7) Walka z żebractwem i włóczęgostwem. 
Do szpitala w Choroszczy odesłano czterech umysłowo chorych, zatrzymanych 

przez organa M.O. 
8) Ważniejsze wysiłki w wykonaniu 3 – letniego planu gospodarczego. 

W miesiącu sprawozdawczym sprawdzono w terenie odbudowę 1 060 zniszczo-
nych zagród. Niezależnie od przeprowadzonej kontroli uświadomiono i pouczono 
wieśniaków o budowie wzorowych zagród, o użyciu w praktyce materiałów zastęp-
czych. Jednocześnie przeprowadzono kilkanaście pogadanek na temat prawa 
budowlanego. 

Rozdział materiałów przydzielonych dla gospodarstw objętych A.O.W. trwa dalej. 
Z zakresu robót budynków szkolnych wykonano: remont szkoły w Łupiance 

Starej, odbudowę szkoły we wsi Płonka – Kościelna, budowę szkoły we wsi Brzo-
zowo Stare. Prócz w/w robót rozpoczęto budowę szkoły we wsi Bryki. Szkoła ta 
powstała dzięki inicjatywie i ofiarności miejscowej ludności. 

Budynek przeznaczony na Dom Starców w Sutkach k/Czyżewo został całkowi-
cie wyremontowany. 

Budownictwo spółdzielcze przejawia b. wielką ruchliwość, a mianowicie: Gm. 
Społ. Samop. Chłopska w Sokołach rozpoczęła budowę magazynu przy stacji So-
koły. Pow. Zw. Gm. Spółdz. Samop. Chł. w Wys.- Mazowieckiem zakończył budo-
wę nowego magazynu zbożowego przy stacji Szepietowo oraz rozpoczął budowę 
nowego budynku na narzędzia rolnicze. 

Budowę gmachu Pow. Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego rozpoczęto i obec-
nie zakończono budowę fundamentów. 

 
       Starosta Powiatowy. 
 
 

Starosta Powiatowy 
 Kolneński     Miesięczne sprawozdanie 
      sytuacyjne za miesiąc 
      październik 1948r. 

 
   I. Ogólna sytuacja polityczna. 

 
1) Działalność partii politycznych. 

W miesiącu sprawozdawczym partie polityczne brały czynny udział w zorgani-
zowaniu i przeprowadzeniu „Marszów Jesiennych”, które odbyły się w Kolnie  
w dniu 24.X.48r., a ponadto w dniu 20.X.48r. przy udziale przedstawicieli wszyst-
kich partii politycznych został zorganizowany Zarząd Powiatowy T.P.P.R. P.P.R. 
przeprowadziło zebrania w poszczególnych kołach w związku z akcją czystości 
szeregów partii. 
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2) Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 
W dniu 27.X.1948r. został zorganizowany w Kolnie Zw. Zaw. Pracowników 

Drogowych R.P. Inne Związki Zawodowe specjalnej działalności nie przejawiają. 
Z.M.P. powołał Zarząd Powiatowy. 
Liga Kobiet wzięła czynny udział w zorganizowaniu „Marszów Jesiennych” 

oraz zorganizowała Koło L.K. w Stawiskach. 
3) Związki religijne. 

W miesiącu sprawozdawczym członkowie sekty „Świadków Jehowy” przepro-
wadzili odczyt we wsi Lachowo – żadnych zajść nie było. 

4) Mniejszości narodowe. 
Na terenie powiatu mniejszości narodowych nie ma. 

5) Stosunek ludności dla władz i ich zarządzeń. 
Na terenie powiatu ludność jest oporna, gdy chodzi o płacenie podatku i F.O.R. 

oraz częściowo żyje pod wpływami band podziemia. W ostatnim okresie odczuwa 
się zaostrzenie walki klasowej. Prowadzona jest szeptana propaganda wśród lud-
ności o mających się rzekomo powstać kołchozach i o mającej wybuchnąć wojnie, 
ta ostatnia plotka powoduje to, że ludność czyniła większe zapasy artykułów żyw-
nościowych. Bogacze wiejscy specjalnie nastawiają małorolnych by podchodzili 
nieufnie do wszelkich poczynań władz zmierzających do wprowadzenia spółdzielni 
produkcyjnych na wsi, gdyż w ten sposób każdy rolnik zostanie pozbawiony swych 
praw do własnego gruntu. Uzdrowienie stosunków na wsi może nastąpić tylko 
przez przeprowadzenie selekcji elementu wchodzącego do Rad Narodowych na 
wszystkich szczeblach by wprowadzić tym element radykalny i postępowy. 

 
   II. Stan bezpieczeństwa. 

 
1) Przestępstwa pospolite: 

Według danych otrzymanych z Powiatowej Komendy M.O. w miesiącu spra-
wozdawczym zanotowano następujące przestępstwa: 

przeciwko bezpieczeństwu publicznemu  - 25 
przeciwko porządkowi publicznemu   - 35 
przeciwko zdrowiu publicznemu   - 42 
       Razem 102 
Ogółem sporządzono doniesień za różne wykroczenia – 40, ukarano doraźnym 

nakazem karnym – 62 osoby na sumę 7 200 zł. Zatrzymanych było 33 osoby. Do-
konano rewizji – 6 z tego z wynikiem pozytywnym – 3. 

2) Działalność organizacji tajnych: 
Na terenie tutejszego powiatu w miesiącu sprawozdawczym specjalnej działal-

ności organizacji podziemnych nie zauważono. 
3) Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej oraz współdziałal-

ność z nimi ludności: 
Organa bezpieczeństwa i M.O. działają aktywnie. Cały wysiłek ich skierowany 

jest przeciwko likwidacji pozostałości band terrorystyczno – rabunkowych, nie 
ujawnionym członkom organizacji podziemnych, szeptanej propagandzie i sabota-
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żem. Współpraca między organami M.O. i bezpieczeństwem na wszystkich odcin-
kach pracy jest dobra, odbywają się wspólne odprawy i inspekcje posterunków 
M.O. Ludność częściowo współpracuje z organami M.O. i bezpieczeństwem, za-
wiadamia organa te o pojawianiu się band w różnych miejscowościach powiatu. 
Motywuje się to tym, że społeczeństwo częściowo zrozumiało szkodliwą działalność 
band, które dezorganizują życie społeczno – gospodarcze. 

 
   III. Ogólna sytuacja gospodarcza: 

 
1) Sytuacja aprowizacyjna.  

Zapotrzebowanie ludności miejscowej na artykuły spożywcze jest pokrywane 
całkowicie. Sieć handlu detalicznego jest wystarczająca. Odczuwa się brak tekstyli 
(bawełny) w sklepach spółdzielczych co zmusza tut. Ref. Przem. i Handlu do udzie-
lenia zezwoleń kupcom z Łomży na sprzedaż swych towarów w czasie targów  
w Kolnie. 

2) Stan zatrudnienia: 
Stan ilościowy poszukujących pracy wynosił na dzień 1.X.48r. – 4 mężczyzn.  

W miesiącu sprawozdawczym zarejestrowano poszukujących pracy 2 mężczyzn  
i 1 kobietę oraz poszukujących miejsc nauki rzemiosła 3 kobiety. Na dzień 1.XI. rb. 
poszukujących pracy pozostało razem 6 mężczyzn i 1 kobieta oraz poszukujących 
miejsc nauki 3 kobiety. 

3) Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych: 
Podaż towarów rolnych na rynek w czasie m-ca października zwiększyła się 

niewspółmiernie w stosunku do popytu i podaży w m-cu poprzednim. Miejscowe 
spółdzielnie i punkt skupu P.C.H. w skutek nieodpowiednich magazynów i niewy-
starczającego taboru kolejki wąskotorowej nie są w stanie wykupić wszystkiego 
zboża zaofiarowanego do sprzedaży. Podaż żywca również zwiększyła się do tego 
stopnia, że zdarzały się wypadki nie zdejmowania żywca z targowisk, wskutek bra-
ku nabywców. Odczuwa się całkowity brak maszyn rolniczych, soli, nawozów 
sztucznych. W niedostatecznej ilości sprowadza się naftę, cukier, papierosy, śle-
dzie, oliwę maszynową, której sprowadzanie jest uzależnione zwrotem 20% oliwy 
zużytej w praktyce to jest niemożliwe do zrealizowania. W czasie targów przybiera 
na roli handel dziki (nielegalny), który tut. Ref. Przemysłu i Handlu nie jest w sta-
nie całkowicie zlikwidować wskutek braku osady personalnej. Rozwojowi handlu 
dzikiego sprzyja brak Społecznej Komisji Kontroli Cen oraz niedostateczne prace 
Organów Milicji Obywatelskiej.  

4) Kształtowanie się cen: 
Ceny artykułów rolnych w przeciągu m-ca października miały tendencję zniż-

kową, wskutek zwiększonej podaży, która w obecnym okresie jest objawem natu-
ralnym /zakończenie prac rolnika i akcja zbiórki podatku gruntowego/. Jedynie ce-
ny na drób, jaja i nabiał wzrosły 0 60 – 100% wskutek ustalenia zbytu wysokich 
cen przez Wojewódzką Komisję Cennikową. 
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5) Stan spółdzielczości: 
Sieć placówek spółdzielczych jest wystarczająca (11 sklepów w powiecie). Brak 

Powiatowego Związku Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”, oraz pań-
stwowych punktów sprzedaży (P.C.H., C.H.D. Społem). Na przeszkodzie rozwoju 
spółdzielczości stoi brak odpowiednich pomieszczeń oraz magazynów jak również 
brak połączenia kolejowego. Obecne magazyny spółdzielcze są zbyt małe aby mogły 
zmagazynować większe ilości produktów potrzebnych dla ludności powiatu. 

6) Akcja skupu zbóż: 
Przeprowadzeniem akcji skupu zbóż zajmuje się Punkt Skupu Oddziału P.C.H. 

w Łomży oraz Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Kolnie i Stawi-
skach. W ubiegłym m-cu w/w punkty skupu nie były w stanie wykupić wszystkich 
zaofiarowanych zbóż z przyczyn podanych w pkt. 5 ust. 3. Skupem nasion oleistych 
trudnią się koncesjonariusze prywatni z Łomży i Warszawy. 

 
 

IV. Akcja specjalna: 
 
1) Akcja repatriacyjna i przesiedleńcza: 

W okresie sprawozdawczym wydano tylko 9 zaświadczeń przesiedleńczych, któ-
re poprzednio wyjechały na tereny zachodnie. 

2) Stan zagospodarowania: 
Położenie rolnictwa w porównaniu z miesiącem ubiegłym niewiele się zmieniło. 

Gospodarze starają się w miarę możliwości zagospodarować należycie swoje 
grunty przez obsiewanie jak największej powierzchni ziemi, oraz dążą do zwięk-
szenia ilości inwentarza żywego, którego stan za wyjątkiem trzody chlewnej jest 
niższy od przedwojennego. Przeszkoda hamująca szybkie osiągnięcie przedwojen-
nej ilości zwierząt jest słaby zbiór ziemniaków, który wynosi przeciętnie 80q z 1 ha, 
w skutek czego gospodarze obawiają się , że trudno będzie im zwiększoną ilość po-
głowia zwierząt przetrzymać przez okres zimowy. Drugą przyczyną wyzbywania 
się inwentarza jest obecny okres ściągania podatków. Ponieważ rolnicy jeszcze nie 
są zagospodarowani i za wyjątkiem pewnej ilości żyta nic innego ze zboża sprze-
dać nie mogą w celu zdobycia gotówki wyzbywają się niejednokrotnie inwentarza, 
który byłby im potrzebny do racjonalnego prowadzenia gospodarstwa. 

3) Akcja siewna i żniwna: 
Siew jesienny żyta i pszenicy zakończono. Zasiano żytem 17 665 ha i pszenicą 

1 500 ha, z tego siewnikami obsiano około 5 000 ha. Stan ozimin dobry. Zakoń-
czono również kopanie ziemniaków z obszaru 6 974 ha. Dokonano 17 150 ha orki 
zimowej pod uprawy wiosenne. Odłogi zlikwidowano jeszcze w okresie letnim. 

4) Reforma rolna: 
W okresie sprawozdawczym dokonano klasyfikacji i szacunku gruntów  

w obiekcie scaleniowym Grabowo. 
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5) Akcja P.R.W. 
Danych dotyczących akcji P.R.W. nie posiadam. 

6) Ważniejsze wyniki w wykonywaniu 3-ch letniego planu gospodarczego: 
a) Sporządzono dodatkowy kosztorys na remont budynku Starostwa Powiatowego 

i budynku gospodarczego przy Starostwie Powiatowym w Kolnie. 
b) Sporządzono projekt, przedmiar robót, kosztorys i analizę cen na budowę ga-

rażu dla Starostwa Powiatowego w Kolnie, oraz wykonano pustaki na ściany 
w/w garażu. 

c) Wykonano w 90% dokumentację potrzebną do remontu budynku domu miesz-
kaniowego pracowników samorządowych, oraz rozpoczęto remont i wykona-
no 50% całości robót. 

d) Sprawdzono wykonane roboty w szkole powszechnej w Kątach gm. Mały – 
Płock oraz sprawdzono i opłacono rachunki za wykonane roboty w tejże szko-
le na łączną sumę 223 284 zł. 

Zakończono remont i oddano do użytku szkołę powszechną w Małym Płocku. 
Wykonano roboty malarskie, szklarskie, zduńskie i murarskie w budynku Po-

wiatowego Ośrodka Zdrowia i wypłacono należność za wykonane roboty w sumie 
781 641 zł. 

Przyjęto roboty remontowe bursy w Stawiskach, murarskie, tynkarskie i szklar-
skie, co stanowi 70% wykonania całości robót. 

Zakończono wszystkie roboty dodatkowe w budynku Starostwa Powiatowego  
w Kolnie. 

Wykonano w 80% roboty przy budynku Starostwa Powiatowego w Kolnie. 
Jednocześnie prowadzi się dalsze roboty remontowe w budynku przeznaczonym na 
mieszkania pracowników państwowych w Kolnie, oraz żłobka w Kolnie. 

7) Stan organizacyjny Straży Pożarnych. 
W okresie sprawozdawczym stan organizacyjny nie uległ zmianie. 

8) Akcja telefonizacji w ośrodkach wiejskich i pomoc Samorządowa w tym zakresie. 
Miasto Kolno, jako siedziba władz powiatowych ma bezpośrednie połączenie te-

lefoniczne z jedną gminą wiejską, z pozostałymi zaś gminami można uzyskać  
z wielkim trudem połączenie drogą okólną przez Łomżę lub Grajewo albo Ostrołękę. 
Stan ten uniemożliwia pracę gdyż w większości wypadków nie można otrzymać po-
trzebnych połączeń z różnych względów. W sprawie przeprowadzenia bezpośrednich 
linii z Kolna do wszystkich siedzib gmin, zwróciłem się do Naczelnika Urzędu Pocz-
towego w Kolnie, lecz dotychczas odpowiedzi w tej sprawie nie otrzymałem. 

9) Akcja samorządowa: 
W okresie sprawozdawczym organa samorządowe przeprowadzały intensywną 

akcję realizacji podatku gruntowego i S.F.O.R. Ponadto rozpoczęto dalsze wyko-
rzystanie szarwarku na cele publiczne, jak również zaopatrzono lokale szkolne  
w opał na okres zimowy. 

10) Akcja zbiórki na Odbudowę Warszawy: 
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W miesiącu październiku przeprowadzono podsumowanie wyników akcji zbiór-
kowej na rzecz odbudowy Warszawy, uzyskanych w okresie miesiąca września, 
„Miesiąca Odbudowy Warszawy”. Po ostatecznym obliczeniu ustalono, że ogólna 
zebrana kwota wynosiła 270 334 zł. 

      Starosta Powiatowy 
      / M. Kowal / 
 

 
STAROSTA POWIATOWY 
 ŁOMŻYŃSKI     Łomża, dnia 3 listopada 1948 r. 
 
Nr. Og.105/pfn./48 

      P o u f n e. 
Do 

Obywatela Wojewody 
w B i a ł y m s t o k u. 

 
Na zarządzenie z dnia 22.03.1947r. Nr.O.Org.9/3/47 przedkładam poniżej 

sprawozdanie sytuacyjne za m-c październik 1948r. 
 

I. Ogólna sytuacja polityczna. 
 
1. W związku z bliskim połączeniem się obu partii robotniczych P.P.R. i P.P.S. partie 

te odbyły w miesiącu sprawozdawczym szereg zebrań „trójek” i „szóstek” na któ-
rych omawiano sprawy oczyszczenia szeregów partyjnych z elementów nie powo-
łanych nie tylko w łonie swoich partii lecz i innych / S.L. i S.D./. 

Obydwie partie uzgodniły między sobą, że dadzą wszelki materiał obciążają-
cych członków partyjnych pozostałych dwóch partii zblokowanych i będą wywiera-
ły nacisk na te partie by na szczeblu powiatowym ludzie niepożądani byli z tych 
partii wykluczeni. 

Oczyszczanie własnych szeregów partie P.P.R. i P.P.S. częściowo już prze-
prowadziły i cała „czystka” w krótkim czasie zostanie zakończona. Partia P.P.S. 
usunęła z łona partii 25 członków, zaś P.P.R. – 22. Dalsze oczyszczanie szeregów 
partyjnych trwa. 

W związku z akcją podatkową jaką przeprowadza się obecnie na terenie po-
wiatu przy udziale oddziałów K.B.W., wymienione partie w czasie ubiegłego mie-
siąca wysyłały do pomocy poborcom swoich aktywistów / po 2 – 3 do każdej eki-
py/, którzy przez zebrania uświadamiające w terenie w dużym stopniu przyczynili 
się do szybkiej likwidacji zaległości podatkowych. 

Staraniem tych dwóch partii i częściowo S.L. w dniu 25 ubiegłego miesiąca  
w sali kina „Uciecha” została urządzona uroczysta akademia T-wa Przyjaźni Pol-
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sko – Radzieckiej. Na akademii tej przemawiał Inspektor Szkolny ob. Fedyszyn 
Włodzimierz i jeden z uczniów miejscowych szkół średnich. Po przemówieniu od-
były się występy uczniów szkół powszechnych i średnich oraz został wyświetlony 
film radziecki. Sala była przepełniona, około 600 osób na 450 miejsc siedzących. 

Stronnictwo Ludowe odbyło w m-cu sprawozdawczym 5 zebrań aktywu i 3 ze-
brania informacyjne w terenie na temat uspółdzielnienia wsi. 

Partia ta przygotowuje się obecnie do oczyszczenia swoich szeregów z ele-
mentów nie powołanych. Przewiduje się wykluczenie z tej partii bogaczy wiejskich, 
spekulantów i częściowo miejscowej inteligencji. 

O ile rozchodzi się o samą działalność i pracę tej partii nie jest ona prowa-
dzona tak jak wyżej wymienionych dwóch partiach. W łonie tej partii na razie od-
czuwa się brak odpowiednich ludzi do pracy. Niektóre jednostki Zarządu Powia-
towego, a nawet i kół lokalnych pracują dobrze. Jest jednakże tam sporo osób, któ-
re uchylają się od pracy partyjnej. Na ogół aktyw tego stronnictwa współpracuje  
z innymi partiami, uzgadnia z nimi koordynację pracy i wysyła swoich ludzi w te-
ren w sprawach ogólno – gospodarczych i politycznych powiatu. 

Stronnictwo Demokratyczne odbyło u siebie 3 zebrania Zarządu Powiatowe-
go, na których omawiano sprawy wewnętrzne partii, oraz przystąpienie do inten-
sywniejszej współpracy z partiami zblokowanymi. Ponadto na zebraniach tych po-
ruszano sprawy szkolenia pracowników państwowych i samorządowych. Wyrażo-
no przy tym zgodę na delegowanie od czasu do czasu swego prelegenta na kursy 
szkoleniowe pracowników w różnych urzędach. Niezależnie od tego partia ta po-
stanowiła w dalszym ciągu prowadzić wykłady w Sądzie Okręgowym w Łomży  
z zakresu popularyzacji prawa dla szerszego ogółu ludności w godzinach wieczo-
rowych. W terenie partia ta udziela się mało. 

2. W miesiącu sprawozdawczym na terenie powiatu odbyły się następujące zebrania, 
zjazdy i komisje: 

a) dnia 2.10.r.b. zebranie T-wa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej w sprawie reor-
ganizacji Zarządu i urządzenia akademii w dniu 25.X. 1948r. 

b) dnia 3.X.r.b. zebranie Związku Kupców w Łomży w sprawach wewnętrznej 
organizacji związku. 

c) dnia 4.X.rb. zebranie R.T.P.D. w sprawie zorganizowania tygodnia i akademii 
R.T.P.D. w dniu 24.X.r.b. 

 d) dnia 9 i 10.X.r.b. w związku z rocznicą powołania do życia M.O. odbyły się 
w tym dniu pogadanki w świetlicy Komendy Powiatowej M.O. oraz capstrzyk, 
w następnym dniu akademia. 

W uroczystościach tych brałem udział osobiście. 
e) dnia 12.X.r.b. odbył się w Łomży zjazd wójtów, burmistrzów i sekretarzy gmin 

w sprawach podatkowych i ogólno – gospodarczych powiatu. 



Meldunki sytuacyjne starostów powiatowych z Łomży, Kolna…                   317 
____________________________________________________________________________________________________________ 

f) dnia 17.X.r.b. odbyły się na terenie miasta Łomży marsze związane z 5 roczni-
cą bitwy pod „Lenino”. W marszach tych brało udział 6 zespołów przeważnie 
młodzieży szkolnej. Na ogół marsze te nie udały się ze względu na nieodpo-
wiednie przygotowanie się do tej imprezy ze strony Komendanta Powiatowego 
„Służba Polsce” oraz Przewodniczącego Zarządu Powiatowego Z.M.P. 

g/ w czasie od 17 do 24.X.r.b. na terenie powiatu przeprowadzono zbiórkę na 
rzecz R.T.P.D. Zbiórka dała dobre wyniki. Na zakończenie tygodnia R.T.P.D. 
urządzono w kinie „Uciecha” akademię, którą zagaiła przewodnicząca Za-
rządu Powiatowego ob. Dymowska Felicja. Następnie przemawiał przewod-
niczący P.R.N. ob. Winko Władysław. Po zakończeniu części oficjalnej mło-
dzież będąca pod opieką R.T.P.D. odtworzyła część artystyczną. Akademia by-
ła utrzymana na poziomie. 

h) w dniu 20.X.r.b. odbyło się walne zebranie Związków Zawodowych, na któ-
rym przeprowadzono reorganizację Zarządu Rady Powiatowej tych Związków 
i ustalono dalsze wytyczne do pracy w każdym Kole Z.Z. 

i) dnia 31.X.r.b. na walnym zgromadzeniu członków Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Łomży / Oddział Miejski/ zreorganizowano skład Zarządu, uchwalono 
budżet i plan pracy na rok 1949. 

j. Związek Młodzieży Polskiej w ubiegłym miesiącu na terenie powiatu nie prze-
jawiał działalności. Przewodniczący Zarządu Powiatowego tego Związku ob. 
Karpiński, za mało zajmuje się swoją pracą. Wprawdzie wygłosił on 5 odczy-
tów o walce klasowej w dwóch szkołach średnich i na komisji rejestracyjnej 
„Służba Polsce”, jednakże odczyty te nie były dokładnie przez niego opraco-
wane i nie stały na wysokości zadania. 

Jego odczuty jak w szkołach średnich tak i w świetlicy Komisji Rejestra-
cyjnej „Służba Polsce” dały raczej wynik ujemny. Nie potrafi on podchodzić 
do młodzieży wyższych klas szkół średnich, a tym bardziej do junaków, rekru-
tujących się ze wsi. 

W ogóle nie nadaje się on na stanowisko kierownicze. 
k) P.K.O.S. w ramach swego budżetu w dalszym ciągu prowadzi kuchnie dla 

biednych. To samo robi P.C.K. 
3. Związki religijne – bez zmian. 
4. Mniejszości narodowe – bez zmian 
5. Bez zmian. 
6. Bez zmian 
 
 

 
II. Stan bezpieczeństwa. 
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1. Stan bezpieczeństwa w stosunku do miesiąca września r.b. nie zmienił się. W dal-
szym ciągu na terenie powiatu są kradzieże pospolite i napady rabunkowe20.  

W ubiegłym miesiącu notowano 16 kradzieży, z których wykryto 11. Ponadto 
było dokonane na terenie powiatu 4 zabójstwa, w tym dwóch milicjantów z Poste-
runku M.O. w Szczepankowie21 i dwie osoby cywilne w terenie. Zabójstwa te 
wprawdzie nie zostały wykryte, jednakże organa M.O. są na tropie zabójców, zna-
ją ich nazwiska i dokładają wszelkich starań do ich ujęcia. 

2. W ostatnim miesiącu tajne organizacje wywrotowe, tropione zresztą przez oddzia-
ły K.B.W. nie przejawiały większej działalności, to jednak w niektórych gminach, 
jak Szczepankowo, Śniadowo, Lubotyń, Szumowo, Długoborz, Kołaki, Rutki  
i Chlebiotki poszczególne jednostki tych organizacji rozpoczęły prowadzenie cichej 
szeptanej propagandy na niekorzyść obecnego ustroju Państwa. Propaganda tych 
jednostek przede wszystkim uderzyła na wpływy podatku gruntowego i F.O.R. Bo-
gaci rolnicy wiejscy, ulegając hasłom głoszonym przez bandy zaniedbali się w pła-
ceniu podatków. 

3. Organa bezpieczeństwa i M.O. w miesiącu sprawozdawczym działały dobrze. 
Dzięki umiejętnemu podchodzeniu tych organów do każdej sprawy, ludność 
częściowo zaczyna z nimi współpracować. 

Współpraca tych organów ze mną jako Starostą w miesiącu październiku była 
dobra. 

W związku z napadem na Gminną Spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej we wsi 
Podgórz, gm. Kupiski dokonanym w dniu 19 września b.r. przez czterech bandytów  
z bronią w ręku, w dniu 27.X.r.b. do wsi Podgórz zajechał Rejonowy Sąd Wojskowy 
z Białegostoku na sesję wyjazdową na której po rozpatrzeniu sprawy w trybie doraź-
nym skazał Boguskiego Jerzego z Łomżycy na karę śmierci, Modzelewskiego 
Edwarda i Chojnowskiego Stanisława na dożywotnie więzienie, Chojnowskiego 
Czesława na 8 lat więzienia. Wszyscy zostali pozbawieni praw obywatelskich i jed-
nocześnie Sąd orzekł konfiskatę ich mienia na rzecz Skarbu Państwa. 

Na przewodzie sądowym było obecnych około 400 osób miejscowej ludności 
oraz przedstawiciele władz i urzędów z Łomży. 

   III. Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 

__________ 

 

20 Dnia 2.X.48r., o godz. 20-ej, we wsi Kołomyje, gm Rutki, jeden n.n. osob., uzbr. w broń palną zatrzy-
mał Ob. Kosakowską Franciszkę m-kę wsi Ostatki gm. Puchały, której kazał aby zaprowadziła go do wsi 
Zobranie, gm. Puchały. W.wym. dotychczas nie powróciła.; Dnia 9 – 10.X.48r., około godz. 1-ej, dwaj 
uzbrojeni osobnicy będąc w stanie nietrzeźwym przybyli do szkoły we wsi Kosaki, gm. Puchały, gdzie odby-
wała się zabawa taneczna. Wym. osobnicy poczęli strzelać z pistoletów, zmuszając do rozejścia się obecnych 
na zabawie; Dnia 17.X.48r., o godz. 20-ej, czterej n.n. uzbr. osobników zrabowało garderobę i obuwie og. 
wartości około 350 000 zł. na szkodę m-ców, gm. Kołaki Ob.Ob. Grabowskiego Karola, Kotowskiego Fran-
ciszka i Szeligowskiego. Podczas pościgu zarządzonego przez funkc. M.O. znaleziono konia z wozem oraz 
pościel pochodzącą z rabunku u ob. Kotowskiego.; APB, WKPPRB, sygn. 27, k. 237, 251. 

21 Dnia 16.X.48r., około godz. 21-ej, Komendant Posterunku Szczepankowo kpr. Celer Edmund wraz 
z szer. Skrodzkim Edwardem i Ciereszko Mikołajem, będąc na zabawie tanecznej we wsi Szerzec, gm. 
Szczepankowo zostali ostrzelani przez bandytów, skutkiem czego Komendant Poster. M.O. Szczepankowo 
wraz z szer. Skrodzkim Edwardem – zostali zabici, natomiast Ciereszko Mikołaj lekko ranny. Milicjanci 
byli bez broni. APB, WKPPRB, syg. 27, k.248. 
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1. W miesiącu sprawozdawczym sytuacja aprowizacyjna na terenie miasta Łomży i po-
wiatu poprawiła się o tyle, że nie zauważono kolejek przed jatkami mięsnymi ze sprze-
dażą wędlin i tłuszczów. Sprzedaż tych produktów odbywa się obecnie normalnie. 

Cukier został sprowadzony i jest rozprowadzany normalnie. Nie odczuwa się 
braku tego artykułu. 

2. Stan zatrudnienia na razie bez zmian, gdyż z powodu dobrych warunków atmosfe-
rycznych robotnicy są zatrudnieni czy to przy odbudowie zniszczonych budynków, 
czy też na drogach publicznych, a nawet i w rolnictwie. 

3. Podaż artykułów rolniczych i przemysłowych w miesiącu sprawozdawczym na 
miejscowe rynki była dobra. Rolnicy po zbyciu swoich produktów przeważnie 
zaopatrują się w narzędzia rolnicze. 

4. Ceny są regulowane w myśl odnośnych przepisów i nie zauważyłem by z tego 
tytułu wynikały jakiekolwiek tarcia pomiędzy rolnikami i kupującymi. 

 
   IV. Akcja specjalna. 

 
1. W miesiącu październiku r.b. przybyło na teren powiatu 6 osób ze Wschodu i 14 

osób z terenów zachodnich. Osoby te jak zwykle udały się do swych rodzin na stałe 
zamieszkanie. 

2. W tymże czasie wyjechało z powiatu 3 rodziny /14 osób/ na Ziemie odzyskane 
/tereny Zachodnie/ i 2 rodziny /9 osób/ na Mazury. 

3. ------------- 
4. Bez zmian. 

       Starosta Powiatowy 
       / Wł. Dymowski / 
 
 

Starosta Powiatowy Wysoko – Mazowiecki 
Nr. Og 12/14/48          Wysokie Mazowieckie dnia 3 listopada 1948 r. 
 

         POUFNE 
Do 

Ob. Wojewody B-ckiego, Wydziału 
Społeczno – Politycznego w B – stoku, 

Powiatowej Rady Narodowej w/m. 
 

Sprawozdanie sytuacyjne 
Starostwa Powiatowego Wysoko – Mazowieckiego 

za m-c październik 1948r. 
 
   I. Ogólna sytuacja polityczna. 

 
1) Działalność partii politycznych. 
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Partie polityczne w m-cu sprawozdawczym przeprowadziły generalną czystkę 
swoich szeregów oraz reorganizację Rad Narodowych, Spółdzielczości i Związku 
Samopomocy Chłopskiej, kontynuując walkę klasową na wsi. 
2) Działalność Związków Zawodowych, stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Związki Zawodowe przygotowują się do powołania Powiatowej Rady Związ-
ków Zawodowych, która zostanie wybrana w dniu 7 listopada 1948 r. 
3) Związki religijne. 

Na terenie powiatu zamieszkuje prawie wyłącznie ludność wyznania rzymsko – 
katolickiego oraz kilka osób wyznania mojżeszowego. Spraw religijnych nie wniesiono. 
4) Mniejszości narodowe. 

Problem mniejszości narodowych w dalszym ciągu nie przedstawia trudności  
z uwagi na brak mniejszości jako większych skupisk. 
5) Stosunek ludności do władz i ich zarządzeń. 

Stosunek ludności mało i średniorolnej jest pozytywny, natomiast bogaczy wiej-
skich w dalszym ciągu bierny. 
6) Ważniejsze zarządzenia władz, mające ogólne znaczenie. 

W m-cu sprawozdawczym wydano zarządzenia w sprawie nasilenia wpływów 
na F.O.R. podatek gruntowy i likwidacji pozycji w księgach biorczych. 

 
   II Stan bezpieczeństwa w powiecie. 
   

1 i 2) Przestępstwa pospolite22 i działalność organizacji tajnych. 
Stan bezpieczeństwa na terenie powiatu w m-cu sprawozdawczym uległ po-

prawie za wyjątkiem gmin Klukowo i Piekuty. W okresie sprawozdawczym zano-
towano 3 napady, w których został zabity jeden bandyta i 2 milicjantów odniosło 
rany. 

Na terenie powiatu działa dwie bandy: „Huzara”23 i „Plona”. 
3) Działalność organów bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej jest intensywna od-

nośnie likwidacji organizacji tajnych i zwalczania przestępczości. Współpraca lud-
ności dobra, poza bogaczami wiejskimi, którzy utrzymują kontakt z wrogimi 
elementami. 

 

__________ 

 

22 Dnia 24.X.48r., o godz. 18,30, we wsi Wawrzyńce gm. Szepietowo, trzej uzbr. osobnicy zrabowali 
na szkodę m-ca wym. wsi Ob. Moniuszko Aleksandra, garderobę i pieniądze wartości 95 500 zł.; Dnia 
19.X.48r. o godz. 19-ej, uzbr. osobnicy zrabowali na szkodę Ob. Kaczyńskiego Czesława m-ca kol. Wólka 
Mała, gm. Szepietowo 18 000, dowód osobisty, kwity z podatku gruntowego oraz garderobę og. wartości 
57 500 zł.; Dnia 22.X.48 r. o godz. 18-ej, na szosie Sokoły – Wys. Maz. między wsią Ruś Stara a wsią 
Mazury, gm. Sokoły 1 n.n. osobnik, uzbr. w pistolet, zatrzymał Ob. Ob. Gierdachowicza Wincentego i 
Roszkowskiego Mieczysława m-ców, wsi Roszki – Szczony, gm. Sokoły, rabując im 36 000 zł.; Dnia 
28.X.48r. o godz. 3-ej na trasie Warszawa – Białystok między ST. kol. Racibory a Osse Łapy, dwaj n.n. 
osobnicy zastrzelili jadącego pociągiem do B-stoku, Ob. Szpekmana Jakuba zam. Warszawa, ul. Szeroka 
36.: Dnia 28.X.48r. o godz. 7-ej dwaj uzbr. osobnicy wtargnęli do mieszkania Ob. Milewskiego Józefa 
zam. Łapy w celu dokonania rabunku. W związku jednak z tym, iż nie znaleźli pieniędzy u w/wym., nic nie 
rabując udali się w n.n. kierunku. APB, WKPPRB, syg. 27, k.255 – 257, 261. 

23 Dnia 19.X.48r., grupa oper. K.W.M.O. we wsi Lubowiczu – Wielki gm. Klukowo, ujęła czł. bandy 
„Huzara” – Nazarewicza Bogusława ps. „Fredek”, który został ranny. Przy tym zdjęto 1 – automat 
Bergman, 1 – pitol. Parabellum, amunicję i torbę polową z dokumentami. W/wym. w drodze do B-stoku 
zmarł. APB, WKPPRB, syg. 27, k.251. 
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   III Ogólna sytuacja gospodarcza. 
 

1) Sytuacja aprowizacyjna. 
Kart żywnościowych w m-cu sprawozdawczym wydano: 
 kat. I  - 344  kat. IRD3 - 170 
 kat. I Zg  - 447  kat. IRD7 - 304 
 kat. IR  - 1 101  kat. IRD12 - 474 
 kat. IRZg  - 247  dod. „M” - 80 
 kat. IIR   - 130  odzież  - 20 
      wym.  - 8062 
Na powyższą ilość kart zaopatrzenia wydano w ramach zleceń Urzędu Woje-

wódzkiego przy użyciu pozostałości w sieci rozdzielczej wg ustalonych norm: Chleb, 
mąkę pszenną 80%, margarynę, olej kokosowy, smalec, śledzie, mleko pełne w pro-
szku, czekoladę oraz mydło do prania. Na karty odzieżowe bawełnę. 

Ludność bezrolna i bez kartkowa chleb razowy i pszenny otrzymuje z piekarń 
do których mąkę żytnią 80% i pszenną 70% dostarczają Polskie Zakłady Zbożowe. 
2) Stan zatrudnienia. 

Bezrobocia nie ma. Natomiast odczuwa się brak sił wykwalifikowanych. Rzeko-
mi bezrobotni zarejestrowani w Urzędzie Zatrudnienia szukają raczej płacy a nie 
pracy. Kierownik Zarządu Drogowego narzeka na brak ludzi do pracy, a zare-
jestrowani bezrolni na brak pracy. 

3) Stan rynku – podaż i popyt artykułów rolniczych i przemysłowych oraz kształto-
wanie się cen. 

Mała podaż żywca na rynek i wygórowane ceny spowodowały znikomą podaż 
mięsa i wyrobów. 

W podaży artykułów przemysłowych notowano czasowy brak cukru i nafty. 
Obecnie podaż artykułów przemysłowych za wyjątkiem cukru jest dostateczna. 
Tendencja na ogół spokojna. 

Skupem zboża zajmują się Spółdzielnie i placówki P.C.H. wg cen stałych,  
a mianowicie: 

  żyto  - zł. 2 050 
  pszenica - zł. 3 300 
  jęczmień - zł. 1 950 
  owies  - zł 1 900 
Żywiec mięsny przez cały miesiąc utrzymuje się na cenie zwyżkowej. Ceny sztuk 

rzeźnych i produkcji zwierzęcej przedstawiają się następująco: 
  żywiec rogaty tuczony  zł 115 
  żywiec rogaty nie tuczony  zł 100 
  świnie słoninowe   zł 240 – 250 
  świnie mięsno – słoninowe zł 210 – 230 
  masło osełkowe   zł 500 
  mleko pełne   zł 25 
  ziemniaki   zł 700 
 
   IV Akcja specjalna. 

 
1) Repatriacja. 

Akcji repatriacyjnej w m-cu sprawozdawczym nie notowano. 
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2) Akcja przesiedleńcza. 
Akcja przesiedleńcza ograniczyła się tylko do wydania zaświadczeń przesie-

dleńczych. 
3) Samorząd. 

W miesiącu październiku odbyło się jedno posiedzenie Wydziału Powiatowego. 
 Odbyto inspekcji samorządowych w terenie 2 
 w tym: generalnych    2 
  doraźnych    - 
 wpływ na F.O.R.    25 128 079 zł. 
 wpływ pod. grunt. za 1948 r.  58 194 933 
 wpływ pod. grunt. za lata ubiegłe  18 091 077 
 razem za lata ubiegłe i 48 r.  76 286 160 
 wpływ zboża     1 023 957 

4) Odbudowa. 
W m-cu sprawozdawczym przeprowadzono kontrole A.O.W. 1948 r. przez In-

struktorów budowlanych i stwierdzono, że z 270 zagród, objętych akcją, 224 za-
gród znajduje się w toku budowy, zaś 46 zagród zakończono. 

Z realizacji Państwowego Planu Inwestycyjnego na cztery obiekty z miast, trzy 
znajdują się w toku budowy, jeden obiekt ukończono /Czyżewo Sutki – Dom Starców/. 

Na siedem obiektów wsi /wszystkie szkoły/, dwa obiekty są ukończone /szkoła 
w Łupiance Starej i Płonce Kościelnej/ zaś pięć znajduje się w toku budowy. 

Obiekty objęte P.P.I. zostaną wykończone do dnia 15.XII.48r. 
Poza tym przeprowadzono kontrolę w gminach: Łapy, Kowalewszczyzna, Po-

świętne i Czyżewo. W czasie kontroli zauważono, że gminy mało interesują się 
sprawami budowlanymi i przestrzeganiem prawa budowlanego. 

Budowa P.U.B.P. w Wysokiem – Mazowieckiem postępuje naprzód. 
W m-cu sprawozdawczym rozpoczęto budowę obory wzorcowej w majątku 

doświadczalnym Szepietowo – Wawrzyńce. 
W ramach A.O.W. wydano gospodarzom pożyczki bankowej w sumie 

2 500 000 zł i pożyczki skarbowej materiałowej w sumie 6 553 240 zł. 
 
      Starosta Powiatowy. 

 



Materia³y i informacje

 tom XIX

Studia
£om¿yñskie





MAŁGORZATA  FRĄCKIEWICZ  (Białystok) 

 

 

Gwara w świadomości uczniów i na lekcjach 
języka polskiego w wiejskiej szkole podstawowej 
 
W roku szkolnym 2006/2007 prowadziłam koło polonistyczne w Szkole Pod-

stawowej w Kisielnicy (miejscowość historycznie włościańska, tzw. wieś folklo-
rystyczna; w dawnej ziemi łomżyńskiej). Na zajęciach koła realizowałam własny 
program edukacji regionalnej. Cotygodniowe spotkania dwugodzinne odbywały się  
z udziałem 16 uczniów. Wszyscy uczestnicy tych zajęć pochodzili z Kisielnicy  
i okolicznych miejscowości należących do obwodu szkoły: Cydzyn Stary, Cydzyn 
Nowy, Budy Czarnockie i Murawy w gminie Piątnica. Pochodzą oni z rodzin chłop-
skich, podobnie jak zdecydowana większość uczniów tej szkoły, i to uważam za ich 
wielką wartość. 

Za główny cel swoich działań uznałam więc uświadomienie tego moim 
uczniom poprzez  rozbudzenie w nich zainteresowania kulturą i mową własnego 
regionu (najbliższej okolicy), zmotywowanie do samodzielnego poszukiwania śla-
dów przeszłości i korzystania z dostępnych źródeł informacji, stwarzania wielu sytu-
acji do obcowania z kulturą regionu i językiem wsi, skłanianie do wyrażania opinii 
uważnego i świadomego słuchacza i odbiorcy tekstów mówionych gwarą, wzbudza-

nie szacunku dla tradycji i języka, poczucie własnej wartości. 
Moi uczniowie, kiedy przyszli do szkoły, potrafili już na miarę swoich potrzeb 

posługiwać się językiem. Ten ich pierwszy język ukształtowało środowisko rodzinne, 
dlatego też różnił się on i nadal się różni pod względem wymowy, zasad słownictwa, 
form, tworzonych struktur gramatycznych od języka literackiego, którym uczeń 
powinien posługiwać się w szkole. Nauczyciel polonista ma obowiązek kształcenia  
języka ucznia, jego ciągłego doskonalenia jako narzędzia poznawania, aby „język 
giętki powiedział wszystko, co pomyśli głowa”. Prócz tego w myśl Podstawy pro-

gramowej nauczyciel języka polskiego jest zobowiązany także do wyposażenia 
ucznia w pewien zasób wiedzy o własnym regionie, a co za tym idzie także o lokal-
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nej gwarze. Realizacja postawionych celów stwarzało możliwość spełnienia założeń 
programowych. 

Programy nauczania zawierają treści dotyczące edukacji regionalne w procesie 
dydaktycznym, ale nie określają sposobów ich realizacji. 

Podjęłam więc wyzwanie propagowania, moim zadaniem, najistotniejszych 
treści w środowisku etnocentrycznym, starając się pogodzić gwarowe doświadczenia 
językowe uczniów z niewątpliwą potrzebą dobrego opanowania przez nich języka 
ogólnego. Starałam się, aby uczniowie dostrzegali wartość swojej regionalnej języ-
kowej tożsamości i uczyli się posługiwać polszczyzną ogólną.  

Korzystając z pomocy uczniów i ich rodziców, zorganizowałam w klasie polo-
nistycznej stałą ekspozycję przedmiotów związanych z życiem dawnej wsi. Wśród 
nich znalazły się m.in. kołowrotek, cierlica, cep, pasiaki, bosak, dywany tkane ręcz-
nie, serwety, dzieża, lampy naftowe, młynek, podkowa, sierpy, nożyce do strzyżenia 
owiec, koziołek, wycinanki kurpiowskie, len, którego uczniowie nie znali i lniana 
serweta – z posagu babci jednej z uczennic, kosz pleciony przez dziadka mojego 
ucznia itd. Wystawa wzbudzała powszechne zainteresowanie, a eksponatów wciąż 
przybywało. Odpowiednia aranżacja sprawiła, że sala lekcyjna stała się zupełnie 
innym wnętrzem, które kreowali uczniowie. 

Chęć poszukiwania nowych rozwiązań dydaktycznych sprawiła, że postanowi-
łam opracować cykl lekcji poświęconych edukacji regionalnej. Wyniki wieloletniej 
obserwacji wykazują, że niektóre dzieci wstydzą się swojej gwary i są wyśmiewane 
przez rówieśników. Jednak w życiu codziennymi wyśmiewający i wyśmiewani mó-
wią gwarą, chociaż nie mają tej świadomości. Poza tym większość dzieci jest przy-
wiązana do rodzinnych tradycji  i obyczajów. Chętnie uczestniczy w lokalnych uro-
czystościach związanych np. z dożynkami i odpustami. 

Chcę zaprezentować rezultaty moich lekcji i zajęć społecznych, na których 
uczniowie byli badaczami własnego języka gwarowego, a jednocześnie kształcili 
sprawność posługiwania się językiem ogólnopolskim.  

Wyznaczyłam sobie następujące cele: uczeń rozumie tekst gwarowy, potrafi 
dostrzec różnicę między tekstem gwarowym a ogólnopolskim, umie przeredagować 
wypowiedź gwarową na język ogólnopolski, wie, w jakiej sytuacji używanie gwary 
jest uzasadnione lub wręcz konieczne, a w jakich trzeba używać języka ogólnego. 

Zaangażowałam uczniów w przygotowanie zajęć. Zgodnie z ich zainteresowa-
niami zaproponowałam wykonanie prac, które stanowić miały niezbędne pomoce 
dydaktyczne, np. wykonanie zdjęć z kilku miejsc znajdujących się w najbliższej 
okolicy w naszej miejscowości (lub narysowanie ilustracji) albo przyniesienie profe-
sjonalnych fotografii, wydrukowanie na karteczkach nazw wskazanych przeze mnie 
miejsc (Kisielnica, Murawy, Glinki, Bagno), wykreślenia powiększonego planu 
Kisielnicy i okolicznych miejscowości z obwodu szkoły. Niektórzy uczniowie zade-
klarowali przyniesienie przedmiotów, które dawniej były używane w gospodarstwie 
domowym i w ten sposób wciąż można było dopełniać klasową ekspozycję. 
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Poza tym poprosiłam dzieci, aby nagrały na taśmę magnetofonową rozmowę 
z babcią lub prababcią (dziadkiem lub pradziadkiem) na temat nazw ogólnie znanych 
miejsc, wyjaśniającą np. Dlaczego staw w Cydzynie Starym nazywano Glinkami? 
Dlaczego na pewne miejsce mówi się koło Cegielni, a na dom, zabudowania,  
w których mieszkają wasi koledzy, mówi się czworaki? 

Dzieci wzięły się do pracy z ogromnym entuzjazmem. Większość poleceń wy-
konywały bardzo dobrze. Niektóre nagrania posłużyły do obserwacji języka gwaro-
wego. W ten sposób piątoklasiści stawali się badaczami własnej gwary, a spokrew-
nieni z nimi informatorzy (rozmówcy) wypowiadali się spontanicznie, ujawniając 
emocje i prezentując dobrze zachowane cechy gwarowe. 

Na początku zaproponowałam uczniom, którzy przynieśli przedmioty dawniej 
używane, np. tary do prania, młynki do kawy, ubijaki do masła, lampy naftowe, 
dzieże, cepy, kopańki itp., aby zaprezentowali je na lekcji. Później dzieci zrobiły opis 
eksponatów do katalogu i na wystawkę. 

Dzieci reagowały bardzo żywo. Dopytywały się kolegów, jak nimi się posługi-
wano, do czego służyły, jak się nazywają. Miałam okazję, aby uzmysłowić uczniom, 
dlaczego niektóre nazwy są im obce (nie ma przedmiotów – desygnatów – nie ma 
nazw w czynnym języku). 

Następnie rozwiesiłam plan Kisielnicy i okolicznych miejscowości i poprosi-
łam uczniów, którzy przynieśli zdjęcia i ilustracje, aby zaprezentowały swoje prace. 

Dzieci próbowały rozpoznać miejsca i zlokalizować je na planie – mapce (Ol-
szynki, Zagajnik, Glinki, koło Cegielni, Piaski). 

Następnie uczniowie, którzy podjęli się nagrania opowieści o znanych im miej-
scach, opowiedzieli o sposobach zdobywania materiałów. Uczniowie wczuli się  
w rolę reporterów, byli zafascynowani niektórymi wysłuchanymi historiami. Kilkoro 
spośród nich wykazało się dużą spontanicznością i dociekliwością, prosiło o wyja-
śnienie znaczeń wyrazów np.(wskroś), który był im nieznany. 

Kolejnym etapem lekcji było wysłuchanie nagranej wcześniej opowieści 
o powstaniu miejscowości Kisielnica i Murawy (murarze, murawa).  

Podczas słuchania tej opowieści uczniowie uśmiechali się. Zapytałam więc 
o powody takiej reakcji. W odpowiedzi usłyszałam: „to jest śmieszne opowiadanie”, 
„tak się już nie mówi”, „tak mówi się w domu”, „tak mówi mój dziadek, moja bab-
cia”, itp. 

Wówczas wyjaśniłam uczniom, że właśnie gwara naszego regionu będzie 
przedmiotem obserwacji na lekcji i na kole kulturowym. Poza tym oznajmiłam, że są 
takie sytuacje, w których trzeba, a nawet należy posługiwać się gwarą, i takie,  
w których trzeba mówić językiem literackim, ogólnopolskim. 

Później poprosiłam, aby uczniowie skoncentrowali się na treści, wysłuchiwanej 
wcześniej opowieści, którą zapisałam na tablicy (z oczywistych względów był to 
zapis półfonetyczny). 
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Następne ćwiczenia przeznaczone były do realizacji w grupach. Każda praco-
wała nad innym fragmentem tekstu. 

 
1. Poprosiłam uczniów, aby na podstawie otrzymanego fragmentu opowieści przygo-

towali słowniczek z wyjaśnieniami wyrażeń i form gwarowych, które po przeana-
lizowaniu zapisały na tablicy. W wyniku tego ćwiczenia na tablicy pojawił się na-
stępujący zapis: 

 
bety (pierzyny i poduszki) 
góra (strych) 
gadać (mówić) 
pamiętam (pamiętam) 
jakiejśiś (jakieś) 
szmaty (ubrania) 
po prośbie (z prośbą) 
zara (zaraz) 
 
Dzieci nie potrafiły wyjaśnić znaczenia niektórych wyrazów, więc służyłam im 

pomocą. Pokazałam im ilustracje lub przedmioty: koganka, kufajki, kolepki, ufnala 
(gwóźdź do przybijania podkowy końskiej), gumna. Niektórych wyrazów szukali-
śmy w Słowniku języka polskiego W. Doroszewskiego. 

Wyniki tego ćwiczenia dowiodły, że: 
• dzieci nie mogły dokładnie zrozumieć treści usłyszanych tekstów, gdyż nie znały 

znaczeń niektórych wyrazów; 
• wyszukując wyrazy gwarowe zwróciły uwagę wyłącznie na leksykę, pomijając 

różnice w warstwie fonetycznej (jakby nie potraktowały pozostałych słów jako 
gwarowych). 

Poleciłam dzieciom, aby spróbowały dostrzec różnice w wymawianiu niektó-
rych głosek w gwarze i języku ogólnopolskim, a następnie zapisały je w tabeli: 

 
 

język ogólny w gwarze przykłady 
stój 
koń 

wspólnie 
tylko 
u nas 

pasłem 
poszedłem 

stoj 
kuń 

spulńe 
tylkoj 
u naŠ 

pas5em 

 
 
 
 
 
 

pos5em do wojska 
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Dzieci dostrzegły różnice. Zwracały uwagę przede wszystkim na to, że: 
• zmienia się w gwarze, w niektórych przypadkach, wymowa spółgłoski ą na o, np. 

ido, robio, siedzo, dziewczyno; (utrata nosowości ą w wygłosie), (co jest także cha-
rakterystyczne dla pisanego języka uczniów) i uznawane jako błąd fleksyjny, 

• dawne o długie w dzisiejszej pisowni zaznaczone jako ó wymawia się jak o corka, 

mowi, stoj, nios, 
• ogólnopolskiej postaci umarł odpowiada gwarowe umer, 
• wymowa bez przegłosu występuje w wyrazie ńese, 
• wymowa nagłosowego ja-jak + je-, np jek, jermark, 
• brak różnicy w wyrazie grup ke, ge i kie, gie jako cecha gwary zachowana 

i utrzymująca się konsekwentnie np. k’edy, ogeń, jake 
• w gwarze często są skracane wyrazy, np.: w języku ogólnym mówi się sobie 

a w gwarze se. 
Oczywiście uczniowie nie dostrzegli wszystkich różnic między polszczyzną ogól-

ną a gwarą. Nie było to możliwe i nie taki był cel lekcji. Według mnie cenne było to, 
że uczniowie pracowali z zaangażowaniem (żartowali na temat moich wypowiedzi), 
zadawali pytania, podawali przykłady spoza tekstu. 

Następnie podjęliśmy próbę przeredagowania tekstu gwarowego na ogólnopol-
ski, zaproponowałam, by wiernie przekazali tekst opowieści o Murawach i Kisielni-
cy swierdzając, że aby tego dokonać należy: 
• zapisać wyrazy zgodnie z wymową gwarową, 
• zmienić słownictwo gwarowe na ogólnopolskie, 
• usunąć zbędne słowa, unikać powtórzeń, a dodać takie, które mogą wzbogacić 

treść (używać wyrazów bliskoznacznych), 
• przestrzegać zasad pisowni (unikać błędów ortograficznych i interpunkcyjnych- 

posługiwać się słownikami), 
• stosować akapity, 
• dbać o pismo. 

Efektem pracy w grupach i wspólnej korekty był zapisany na tablicy tekst, któ-
ry uczniowie wpisali do zeszytów. 

 
Pod koniec cyklu lekcji wróciłam do poruszonego wcześniej zagadnienia – 

wartości gwary. Po co dzisiaj uczyć się o gwarze? Dlaczego powinniśmy pielęgno-
wać gwarę? Starałam się uzmysłowić dzieciom, że gwara stanowi bogactwo, bo 
wiąże się z ich „mową ojczystą”, z miejscem, w którym się urodziły i dorastały. Ma 
wartość duchową, gdyż ta mowa zawsze będzie przypominała pierwsze słowa, usły-
szane bajki, bliskie osoby i miejsca. Poza, tym o czym nie można zapomnieć, gwara 
utrwaliła ślady kultury duchowej i materialnej, np. dawnego budownictwa, czynności 
wykonywanych w gospodarstwie, wierzeń ludowych itp. Należy mieć świadomość, 
że język literacki wyrósł właśnie z odmian dialektalnych, które do dziś przechowały 
wiele staropolskich wyrażeń i form gramatycznych. 



 330                                                                 MAŁGORZATA FRĄCKIEWICZ
____________________________________________________________________________________________________________

 

Uczniowie mnie, a ja ich przekonałam, że gwara jest wciąż bardzo „żywa”. 
Myślę, że moje lekcje pokazują, że tekst gwarowy z danego regionu może być 

swoistym zwornikiem spajającym różnorodne działania metodyczne, bo odwołują 
się one do świadomości językowej uczniów z wiejskich szkół, których wciąż jeszcze 
wiele na terytorium naszego kraju. 

Tego typu zajęcia wspomagają: 
- kształcenie umiejętności odbioru nie tylko dzieła literackiego, ale innych komuni-

katów, tekstów kultury, 
- wyrabianie „żyłki badacza”, kształcenie sprawności językowej i wrażliwości na 

znaczenie słowa, uświadamiającą, jak ważne jest poczucie własnej tożsamości re-
gionalnej. 

Społecznie prowadziłam kółko polonistyczne. W ramach kółka polonistycz-
nego 19 moich uczniów przygotowało listy wyrazów gwarowych – gwarowych  
w ich odczuciu. Na listach tych znalazło się od 80 do 100 wyrazów, wyrażeń i zwro-
tów. 

Moje doświadczenia potwierdzają, że warto podejmować się realizacji progra-
mu edukacji regionalnej, bo daje to wiele możliwości i korzyści, wspiera kształcenie 
świadomości językowej uczniów, wzbogaca wiedzę o języku poprzez badanie, w 
myśl słów Konfucjusza: „Słyszę i zapominam. Widzę i pamiętam. Robię i rozu-
miem”. 

Na podstawie zgromadzonego materiału doskonale widać, że: uczniowie do-
strzegają cechy gwary w kontekście języka ogólnego na wszystkich poziomach: 
fonetycznym, słowotwórczym, w zakresie fleksyjnym, w słownictwie, chociaż nie 
potrafią jeszcze na swoim poziomie badawczym tego określić. 

Gwara – odmiana języka ogólnego, odznacza się swoistym zasobem słownic-
twa, obejmującym nazwy przedmiotów i czynności, które dla danego środowiska są  
szczególnie ważne. Można z tego skorzystać w sposób bardzo różny, wyrabiając 
świadomość uczniów. Świadomość prowadzi do właściwych wyborów i postaw. 

W podobny sposób można kształtować świadomość językową uczniów miej-
skich szkół, opierając się na gwarze miejskiej danej miejscowości. Nauczyciel znaj-
dzie wiele opracowań i materiał językowy, który może wykorzystać na lekcjach. 



MAŁGORZATA FRĄCKIEWICZ (Białystok) 

 

 

Łomżyńskie spotkania językoznawcze 

lipiec 2008 rok – warsztaty naukowe  

z dialektologii i etnografii słowiańskiej 
 
W dniach 14 - 22 lipca odbyło się w Łomży kolejne cykliczne spotkanie języ-

koznawcze połączone z badaniami dialektologicznymi w terenie. Językowa prze-

szłość i współczesność Mazowsza i Podlasia to od dwóch lat temat przewodni warsz-
tatów, który stworzył możliwość prezentowania i upowszechniania wyników badań 
dialektologicznych i etnograficznych. W tym roku organizator szkolenia, Łomżyń-
skie Towarzystwo Naukowe im. Wagów na siedzibę spotkania wybrało Wyższą 
Szkołę Agrobiznesu w Łomży, która życzliwie i godnie przyjęła wszystkich zapro-
szonych reprezentantów następujących ośrodków naukowych z Polski: 
1) z Uniwersytetu Opolskiego (prof. Stanisław Gajda); 
2) z Uniwersytetu Gdańskiego (prof. Edward Breza, prof. Ewa Rogowska-Cybul-

ska i dr Marek Cybulski); 
3) z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (prof. Małgorzata Świę-

cicka, dr Maria Czaplicka- Jedlikowska, prof. Andrzej Dyszak, dr Renata Su-
chenek i mgr Eliza Tarary); 

4) z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (prof. Halina Pelcowa,  
dr Lucyna Sikorska, mgr Katarzyna Czubacka i mgr Agata Osowska); 

5) z Akademii Pedagogicznej z Krakowa (prof. Elżbieta Rudnicka-Fira i prof. Ewa 
Sławkowa); 

6) z Instytutu Języka Polskiego PAN (mgr Agnieszka Wełpa i mgr Dorota Su-
chacka); 

7) z Uniwersytetu Łódzkiego (prof. Anna Krupska-Perek i mgr Anna Maria 
Mikołajczyk); 

8) z Akademii Podlaskiej w Siedlcach (dr Joanna Kuć i dr Tomasza Rokosz); 
9) z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego (prof. Maria Biolik); 
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10) z Uniwersytetu w Białymstoku ( prof. Lilia Citko, dr Małgorzata Dajnowicz  
i dr Małgorzata Frąckiewicz oraz studentki Joanna Dul i Urszula Kuźmiuk); 

11) z Zespołu Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce (dr Dorota Czyż); 
12) z Łomży: prof. Henryka Sędziak – organizator i kierownik spotkania języko-

znawców, mgr Dorota Cybulska, mgr Agnieszka Szeligowska i mgr Elżbieta 
Chojnowska – uczestniczki seminarium językoznawczego przy ŁTN im. Wa-
gów. 

Środowiska naukowe były reprezentowane przez: 11 profesorów, 9 doktorów, 
8 magistrów i 2 studentki. 

W ramach warsztatów w dniu 17 lipca odbyła się też konferencja, na którą 
przybyli następujący goście: 
- ks. prof. Andrzej Miałchowski- wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego 

w Łomży; 
- ks. prof. Witold Jemielity- wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego  

w Łomży, wiceprezes ŁTN im. Wagów; 
- mgr Krystyna Kondratowicz- prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, 

członek Rady Miasta; 
- mgr Józef Przybylski- dyrektor LO nr 2 w Łomży; 
- mgr Jan Rachubka- członek zarządu ŁTN im. Wagów; 
- mgr inż. Elżbieta Żegalska - dyrektor biura Łomżyńskiego Towarzystwa Nauko-

wego im. Wagów; 
- mgr Jan Nowakowski- wójt gm. Łomża; 
- mgr Barbara Sobczyńska-Wanke - sekretarz gm. Łomża; 

Koleżanki polonistki - członkinie Towarzystwa Kultury Języka Oddział Łomża 
i ŁTN im. Wagów: 
- dr Krystyna Cukrowska, 
- mgr Genowefa Burzymowska . 

 Program tegorocznego spotkania językoznawców przedstawiał się następująco: 
1. Otwarta konferencja językoznawcza na temat: Językowa przeszłość i współcze-

sność Mazowsza i Podlasia (prezentacja artykułów i publikacji książkowych, 
upowszechnianie wiedzy z zakresu dialektologii), 

2. Badania językowe w terenie (gromadzenie materiału badawczego),  
3. Zwiedzanie Łomży i okolic. 

 
1. Konferencja 
Prezentowane wystąpienia nawiązywały do tematu przewodniego lipcowych 

spotkań językoznawczych. W czasie ich trwania uczestnicy i goście wysłuchali 25 
referatów, które wygłosili: 
1) prof. Edward Breza (Gdańsk) 

 - Niektóre rzadkie imiona kobiece 
 - Słownictwo związane ze szkolnictwem wyższym 
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2) prof. Stanisław Gajda (Opole) 
  - Tożsamość a język z perspektywy regionalnej  
3) prof. Małgorzata Święcicka (Bydgoszcz) 
  - Nazewnictwo miejskie Ciechocinka (współczesne nazwy ulic) 
4) prof. Maria Biolik (Olsztyn) 
  - Funkcja identyfikacyjna nazw własnych w dobrach kamedułów wigierskich 
5) prof. Henryka Sędziak (Łomża) 

 - Funkcja emocjonalna słownictwa we wspomnieniach Bohdana Winiarskiego 
   „Nad Pissą, Wissą i Narwią” 

6) prof. Anna Krupska-Perek (Łódź) 
  - Językowa granica dialektu w Łowickiem (na podstawie suplik chłopskich 
      z XVIII wieku 
7) prof. Ewa Sławkowa (Katowice) 

 - „Na Wschód od Zachodu”- obraz Europy środkowo-wschodniej w „Jadąc  
   do Babadag” Andrzeja Stasiuka 

8) prof. Ewa Rogowska-Cybulska (Gdańsk) 
  - Funkcje nazw gatunków roślin w „łomżyńskiej” części powieści Józefa Stempora 
      „Niewierna” 
9) prof. Halina Pelcowa (Lublin) 
  - Chleb w języku i kulturze mieszkańców południowego Podlasia 
10) prof. Katarzyna Węgrowska (Zielona Góra)  
  - Językowo- muzyczno- kulturowe sekrety wielkopolskiego kozła 
11) prof. Lilia Citko (Białystok) 
  - Z historii imiennictwa mieszkańców Podlasia 
12) dr Marek Cybulski (Gdańsk) 
  - Obraz Europy i Europejczyka w „Kaszebsczim słowarzu normatywnym”  
      Eugeniusza Gołąbka 
13) dr Tomasz Rokosz (Siedlce) 
  - Harmonia polska w kulturze Mazowsza i Podlasia 
14) dr Lucyna Sikorska (Chełm) 
  - Grzeczność językowa jako element stylizacji gwarowej (na przykładzie „Pla-

cówki” B. Prusa) 
15) dr Maria Czaplicka-Jedlikowska (Bydgoszcz) 
  - Relacje nazw osobowych i nazw terenowych na przykładzie toponimów diecezji 
      łomżyńskiej 
16) dr Renata Suchenek (Bydgoszcz) 
  - Cechy semantyczno-składniowe wybranych orzeczeń 
17) dr Dorota Czyż (Ostrołęka) 

 - Nazwiska odimienne w Ostrołęce 
18) dr Małgorzata Frąckiewicz (Białystok) 
  - Najczęstsze nazwiska współczesnych łomżan 
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19) mgr Anna Maria Mikołajczyk (Łódź) 
  - Konstrukcje i semantyka metonimii w ludowych tekstach łomżyńskich 
20) mgr Agata Osowska (Lublin) 
  - Funkcje incipitu i powtórzeń w pieśniach ludowych (na materiale z okolic  
      Chełma) 
21) mgr Katarzyna Czubacka (Lublin) 

- Interferencje leksykalne na pograniczu małopolsko-mazowiecko-kresowym  
  (na przykładzie wsi Rozkopaczew) 

22) mgr Eliza Tarary (Bydgoszcz) 
 - Określenia człowieka głupiego (na materiale słownikowym)  

23) mgr Agnieszka Wełpa (Kraków) 
  - O nazywaniu uczuć zwierząt w pieśniach ludowych z Warmii i Mazur 
24) mgr Dorota Suchacka (Kraków) 
  - Odmiany polszczyzny w powieści Sławomira Shutego „Zwał” 
25) mgr Dorota Cybulska (Łomża) 
  - Sposoby wyrażania czasu we wspomnieniach wojennych mieszkańców wsi  
      łomżyńskich 
26) mgr Agnieszka Szeligowska (Łomża) 

 -Przezwiska i przydomki mieszkańców wsi Mroczki w gminie Przytuły 
Konferencji towarzyszyła wystawa albumów i kronik, w których utrwalono hi-

storię badań dialektologicznych i konferencji językoznawczych organizowanych pod 
kierunkiem naukowym prof. Henryki Sędziak. ŁTN im. Wagów udostępnił gościom 
swoje liczne publikacje.  

 
2.Badania językowe  
W terenie badania językowe były prowadzone w dwóch sekcjach. Pierwszą 

prowadziła mgr Dorota Cybulska, która zbierała uzupełniający materiał badawczy  
do pracy doktorskiej poświęconej gwarowemu słownictwu wojennemu. Drugą sek-
cją kierowała mgr Agnieszka Szeligowska. Jej zespół gromadził przezwiska i przy-
domki mieszkańców wsi: Niewodowo, Siemień Nadrzeczny, Gać i Puchały.  

 
3. Zwiedzanie Łomży i okolic 
 Uczestnicy spotkania językoznawczego wzięli udział w wycieczce do Augu-

stowa. Zwiedzili to urocze stare miasto i odbyli rejs po wodach trzech jezior otacza-
jących miasto zwane przez turystów „Wenecją Północy”. 

 Tradycyjnie też goście zwiedzali Łomżę. Wycieczkowiczów oprowadzała po 
gościnnym mieście prof. Henryka Sędziak. 

 Nasi goście na zakończeni konferencji wyrazili uznanie dla organizatorów spo-
tkań językoznawczych i zadeklarowali swoje w nich uczestnictwo w następnym 
roku.  



 

 

IRENA  MARYNIAKOWA  (Warszawa) 

 

 

Polacy skazani na karę śmierci w latach 1920-1937 

w Rosji (w materiałach Archiwum Delegatury  
Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie) 
 
Kartoteka Archiwum Delegatury PCK w Moskwie, którą opracowano w In-

stytucie Slawistyki PAN1, liczy 5380 biogamów2. Każdy biogram to fragment histo-
rii naszego narodu, historii, na którą składają się przeżycia tysięcy ludzi. Okres  
I. wojny światowej i daleko idące przemiany ustrojowe, jakie nastąpiły w Rosji bez-

__________ 

 

1 Są to dokumenty przechowywane w Archiwum Państwowym Federacji Rosyjskiej (GARF - 
Государственный Архив Росийской Федерации). Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża  
w Moskwie i Rosyjskiego (Politycznego) Czerwonego Krzyża w Warszawie działały w latach 1920 -1937. 
Władze sowieckie odmówiy zgody na wjazd i działalność na swoim terenie przedstawicieli Międzynarodo-
wego Komitetu Czerwonego Krzyża po odmowie przyjęcia Rosyjskiego Czerwonego Krzyża do międzyna-
rodowej federacji Ligi Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Przyczyną  była 
odmowa podpisania przez Rosyjski Czerwony Krzyż Konwencji Genewskiej Czerwonego Krzyża (z 21 II 
1919 r.). Na międzynarodowej konferencji Czerwonego Krzyża w Genewie (30 III – 17 IV 1921 r.) Rosyjski 
Czerwony Krzyż został przemianowany na Rosyjski Polityczny Czerwony Krzyż. Polski Czerwony Krzyż 
nie mógł prowadzić bezpośredniej działalności na terenie Rosji, ale współpraca pomiędzy nim i Rosyjskim 
Politycznym Czerwonym Krzyżem po podpisaniu umów w dniu 2 i 9 listopada 1919 roku była możliwa za 
pośrednictwem delegatur. Na terytorium RFSRR mógł działać w imieniu Polskiego Czerwonego Krzyża 
i dysponować jego środkami delegat mianowany spośród obywateli RFSRR (została nim Jekatieryna Paw-
łowna Pieszkowa), natomiast w Polsce - odwrotnie - delegat Rosyjskiego Politycznego Czerwonego Krzyża 
mianowany spośród obywateli Polski (powołano Stefanię Sempołowską). Delegaci otrzymali uprawnienia 
do zorganizowania placówek w Moskwie i w Warszawie oraz prawo dobierania współpracowników według 
własnej oceny. Mogli kontaktować się ze swoimi pracodawcami w pasie linii demarkacyjnej lub na teryto-
rium państw neutralnych. 

2 Na podstawie dokumentów zachowanych w Archiwum Delegatury PCK w Moskwie zostały wydane 
prace: H. Owsiany, Polacy w łagrach rosyjskiej północy w świetle relacji, listów i dokumentów, Warszawa 
2000; „Bez sądu świadków i prawa…”, pod red. R. Dzwonkowskiego, Lublin 2002; I. Maryniakowa,  
Z archiwum Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie (1920-1937), ABS, t. XXVII, s. 153-
160; tejże, Mieszkańcy guberni łomżyńskiej w materiałach archiwum Delegatury Polskiego Czerwonego 
Krzyża w Moskwie (1920-1937), „Studia Łomżyńskie”, t. XVI, s. 47-62; tejże, Żołnierze Piątej Syberyjskiej 
Dywizji w archiwum Delegatury Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie, ABS, t. XXIX, s. 178-194.  
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pośrednio po wojnie, miały ogromny wpływ na losy Polaków, którzy tam się znaleź-
li. Archiwum Delegatury PCK w Moskwie można analizować pod wieloma wzglę-
dami. Większość zwracających się do PCK przebywała w więzieniach. Byli więź-
niami politycznymi. Pisali oni sami lub ich krewni, poszukujący wiadomości o are-
sztowanych. Szczególną grupę stanowią ludzie, wobec których zastosowano najwyż-
szy wymiar kary, czyli karę śmierci (ВМН – высшая мера наказания). W Kartote-
ce Archiwum Delegatury PCK w Moskwie znajduje się 180 biogramów osób osą-
dzonych i skazanych na karę śmierci w latach 1919-1934. 3 

Przekrój społeczny ludzi skazanych na karę śmierci jest bardzo szeroki. Staty-
stycznie opisać nie można, gdyż większą grupę stanowią jedynie ludzie związani  
z wojskiem, ze służbą wojskową – 20 osób i księża – 8 osób. Pozostali skazani byli 
przedstawicielami różnych zawodów – ślusarze, kolejarze, górnicy, rolnicy, studenci, 
stolarz, piekarz, buchalter, dzierżawca majątku. W przeważającej liczbie biogramów 
zawód w ogóle nie jest wymieniony, rzadko jest podane wykształcenie, zwykle jest 
to kilka klas szkoły podstawowej. Sądzić należy, że wykształcenie, zwłaszcza wyż-
sze, jak również dane o wykonywanym zawodzie były skrywane, a nawet te które 
figurują w biogramach mogą być nieprawdziwe. 

Na podstawie omawianego tu materiału można określić, że największa inten-
sywność stosowania kary śmierci miała miejsce w następujących latach: 1920 – 12 
skazań, 1921 – 15, 1922 – 28, 1923 – 34, 1924 – 13, a następnie w latach 1926 – 13 
skazań, 1928 – 19, 1929 – 7. Na pozostałe lata przypada od 2 do 4 skazań. Ostatnie  
2 przypadki zarejestrowane w Kartotece Archiwum Delegatury PCK w Moskwie 
pochodzą z roku 1934.  

Ważny problem, jakim jest określenie organów, które wymierzały najwyższy 
wymiar kary, jest dość skomplikowany. Było wiele instytucji, które sądziły i ska-
zywały – poczynając od Sądu Najwyższego a na „trojkach”, czyli organie admini-
stracyjnym, nie sądowym, chociaż  bywał włączany do niej prokurator,  kończąc, np.  
Smolska Monika, c. Karola, sądzona i skazana z art. 58-6 decyzją „trójki” na karę 

śmierci w Mińsku (осуждена тройкой в г. Минске к ВМН). Karę śmierci za-
mieniono na 10 lat uwięzienia w obozie koncentracyjnym4. Od 1932 roku prze-
bywa w m. Kiem, w obozie koncentracyjnym Kombinatu Białomorsko-
Bałtyckiego Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych (к/лаг. г. Кемь 1-й 
лагпункт, 9 отд. ББК НКВД).  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5429.  
W okresie, którego dotyczy opisywany materiał, nazwy zmieniały się, jedne in-

stytucje przestawały istnieć, w ich miejsce były powoływane nowe. Ogólnie można 
__________ 

 

3 Nie zostali tu uwzględnieni ci, o których w biogramach jest jedynie informacja, że zostali rozstrzelani. 
Grupa ta wymaga oddzielnego opisu – liczy ponad 35 osób.  

4 Termin „obóz koncentracyjny” jest dosłownym tłumaczeniem używanego w omawianych dokumen-
tach temniu rosyjskiego „концентрационный лагерь”. Termin „łagier” ma dość sprecyzowane znaczenie 
i odnosi się raczej do okresu późniejszego. 
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powiedzieć, że w biogramach najczęściej jest wymieniana nazwa Sesja Nadzwy-
czajna (Чрезвычайная Сессия). Przeprowadzały ją różne organy: Nadzwyczajna 
Sesja Sądu Najwyższego (Чрезвычайная Сессия Верховного Суда, Чрезвы-
чайнaя Сессия Окружного Суда, Луганскaя Чрезвычайнaя Сессия, Проскуро-
вскaя Чрезвычайнaя Сессия i inne,), Sesja Wyjazdowa (Бобруйскaя Выезднaя 
Cессия), często także nie ma nazwy organu. Również często wymieniana jest nazwa 
Trybunał - Wojskowy Rewolucyjny Trybunał (Военнореволюционный Трибун-
ал), Piotrogradzki Trybunał Rewolucyjny (Петроградский Революционный 
Трибунал), także Miński, Twerski, Wołogodzki Trybunał Rewolucyjny, komisje - 
Komisja Nadzwyczajna (Чрезвычайнaя Комиссия), Wszechrosyjska Nadzwyczaj-
na Komisja do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Sabotażem (Всероссийская 
Чрезвычайнaя Комиссия по борьбе с контрреволюцией, спекуляцией и сабо-
тажем), Moskiewski Zarząd Polityczny (Москoв. ГПУ- Московское Главное 
Политическое Управление), Moskiewski Sąd Gubernialny (Мосгубсуд) i inne 
lokalne organa władzy - Sąd Gubernialny w Kijowie (Губсуд в г. Киеве), czy Pro-
kuratura Republiki w Charkowie, Państwowy Zarząd Polityczny Oddziału Straży 
Granicznej (ГПУ Валевского погранотряда), Wołogodski Trybunał Wojenny 
(Вологодский Военный Трибунал), Rejonowy Wydział Transportowy Komisji 
Nadzwyczajnej w Kurganiu (Курганский ОРТЧК – Отдел районной транспор-
тной Чрезвычайной комиссии), Murmański Trybunał kolejowy (Мурманский 
ж/д трибунал) i inne. Powyższy wykaz uwzględnia jedynie częstotliwość występo-
wania poszczególnych instytucji w ma-teriałach. Chronologia ich powstawania i fun-
kcjonowania stanowi temat bardzo trudny, głównie ze względu na brak wyczerpują-
cych danych z pierwszego okresu po rewolucji bolszewickiej. Materiały Kartoteki 
dostarczają wiadomości w tym zakresie, ale jest to osobne zagadnienie. 

Wśród win, za które wymierzano najwyższy wymiar kary, na pierwszym miej-
scu jest nielegalne przekraczanie granicy, również często szpiegostwo, zwykle z do-
daniem - na rzecz Polski (шпионаж в пользу Польши). Oba przestępstwa bywają 
także łączone. Jako następne można wymienić: działalność kontrrewolucyjną, bywa 
w skojarzeniu ze szpiegostwem, występowanie przeciwko władzy sowieckiej, agita-
cja antysowiecka, ukrywanie Polaków i inne. Księża są oskarżani o ukrywanie 
przedmiotów wartościowych (церковных ценностей) przed konfiskatą i podburza-
nie ludności przeciwko władzy sowieckiej. Jednak najwięcej biogramów w ogóle nie 
ma informacji ani o przyczynie aresztowania, ani powodu do wymierzenia tak suro-
wej kary. W świetle powoływania się na Kodeks Karny można wymienić następują-
ce paragrafy: w latach 1923-1926 najczęściej był stosowany paragraf 66 KK, który 
mówił o nielegalnym przekroczeniu granicy, zaś w latach 1928-29 paragraf 54  
i paragraf 58 dotyczący przestępstw antypaństwowych, m. in. 58–6 szpiegostwo.  

Materiały zawarte w Archiwum Delegatury PCK w Moskwie wskazują, że 53 
osobom spośród skazanych na karę śmierci udało się wrócić do Polski. Z pewnością 
było to możliwe dzięki opiece roztoczonej nad więźniami pochodzenia polskiego 
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przez Czerwony Krzyż i dobrej współpracy pomiędzy Delegaturą PCK w Moskwie, 
zarządzaną przez Jekatierynę Pieszkową, a Delegaturą Rosyjskiego Czerwonego 
Krzyża w Warszawie, której przewodziła Stefania Sempołowska. Sporządzane były 
spisy więźniów pochodzenia polskiego w sowieckich więzieniach i spisy jeńców 
wojennych pochodzenia rosyjskiego w Polsce. Na ich podstawie mogła być przygo-
towywana wymiana. Biogramy 53 osób zawierają informację o grupowej wymianie 
zwykle na granicy (обмен на границе). Biogramy tej dość licznej grupy skazanych 
na karę śmierci mieszczą się w kilku datach wyjazdu do Polski w drodze wymiany: 
21.06.1921 – wyjechały 2 osoby, w 1923 (brak dokładnej daty) - wyjechały 2 osoby, 
28.04.1924 – wyjechało 16 osób, 1.05.1925 – 20 osób, 3.01.1928 – 10 osób, 
15.09.1932 – 5 osób. Była to ostatnia wymiana.  

Oto jeden z licznych przykładów szczęśliwie zakończonych starań o wyjad do 
Polski:  
 Ellert Władysław, s. Wilhelma i Józefy, ur. 29.05.1896 roku na kol. Wyszkówka, 

pocz. Czyżówka, pow. Nowogród-Wołyński, gub. Wołyńskiej. Ar. 21.08. 
1928 r., skazany z art. 54-6 i 56-24 na karę śmierci. W latach 1928-1931 prze-
bywał w Żytomierskim więzieniu w pojedynczej celi, w tym ponad 2 lata w celi 
śmierci. 20.12.1931 roku został przeniesiony do Jarosławskiego Więzienia o Za-
ostrzonym Rygorze dla więźniów politycznych, w czerwcu 1932 tamże. Wyko-
nanie wyroku wstrzymano, został zapotrzebowany5 do wymiany. Wyjechał do 
Polski 15.09.1932 roku. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5421; vol. 5645.  
 
Niepewne są losy więźniów, którzy mają w biogramach wzmianki o czynio-

nych staraniach, o objęcie wymianą, ale o wyjeździe informacji brak. Często są zapi-
sy późniejsze, które świadczą o pozostaniu w uwięzieniu, np.: 
Drun (Druo)-Kłosiński Nikodem, s. Józefa, ur. w 1896 roku w Wilnie, lotnik. Ar. 

13.09.1920, na stacji Niżnie-Udinsk za szpiegostwo na rzecz Polski i Japonii 
oraz służbę u Kołczaka. Skazany na karę śmierci. Według innych zapisów - de-
cyzją Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej Komisji skazany na więzienie do wy-
jazdu w drodze wymiany do Polski («до обмена с Польшей»), w lutym 1922  
w Butyrskim więzieniu, od 17.02.1922 w Andronijewskim obozie koncentra-
cyjnym (в Андрониевском к/лаг), 26.06.1922 tamże.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 24, k. 76; vol. 27, k. 65, 72.  

Łaś Bolesław, s. Władysława, ur. 8.12.1905 r. w Nowym Jorku. Ar. 15.02.1929, 
skazany z art. 54-6 i 54-11 na karę śmierci decyzją Sesji Nadzwyczajnej Sądu 
Najwyższego. Wykonanie wyroku wstrzymano z powodu zapotrzebowania do 

__________ 

 

5 Używany jest wyraz „zapotrzebowanie”, który dokładnie oddaje znaczenie rosyjskiego terminu „зап-
отребован” używanego jako określenie, że ze strony polskiej poczyniono starania, aby dana osoba powróci-
ła do Polski, zwykle w drodze wymiany więźniów politycznych. Inne przekłady tego wyrazu odbiegają od 
istoty znaczenia.  
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wymiany (приговор приoстановлен в виду затребования на обмен), 
18.08.1930 znajduje się w winnickim więzieniu Domu Robót Przymusowych 
w celi śmierci (Винницкая тюрьма ДОПР, камера смертников), 18.08.1930 
tamże, 10.12.1931 w takim samym więzieniu w Charkowie (Харьков ДОПР), 
30.12.1932 w Jarosławskim więzieniu o zaostrzonym rygorze (Ярославский 
п/из), 29.11.1933 Wyspy Sołowieckie (Соловки Кемь, Попов Остров 
2 лаг/п), 10.12.1933 tamże w punkcie przesyłkowym (пересыльный п. № 3б), 
26.06.1934 Sołowiecki oddział Kombinatu Białomorsko-Bałtyckiego Państwo-
wego Zjednoczonego Zarządu Politycznego (Соловецкое отд. ББК ОГПУ 
лаг/п Кремль), 30.01.1935 Wyspy Sołowieckie, 21.08.1936 tamże (Сава-
тьево). 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 2793; vol. 5645.  

 Matusiewicz Aleksander, s. Andrzeja, ur. 26.02.1897 we wsi Karpowce, pow. 
Żytomierskiego. Ar. 20.12.1922 na podstawie art. 58 i 76, skazany 18.03.1923 
na karę śmierci, w październiku 1923 przewieziony do Charkowskiego więzie-
nia jako zapotrzebowany do wymiany (отправлен в Харьковский ДОПРе № 1 
как затребованный на обмен), w lutym 1925 ciągle tam przebywa. Wyrok ka-
ry śmierci nie został zmieniony (ВМН не отменена).  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5645.  
Spośród skazanych na najwyższy wymiar kary 42 osobom zamieniono wyrok 

na 10 lat osadzenia w więzieniach o zaostrzonym rygorze, przeznaczonych dla więź-
niów politycznych, lub też zesłania do obozów koncentracyjnych, najczęściej na 
północy – Archangielsk, Kotłas, Kiem, Wyspy Sołowieckie. Z tej grupy do Polski  
w drodze wymiany powróciło jedynie 6 osób. Byli to ci więźniowie, których po 
zmianie wyroku na 10 lat uwięzienia nie wysłano do łagrów na Dalekiej Północy. 

Wyroki wykonane. Spośród 181 osób skazanych na karę śmierci wyrok wy-
konano w 14 przypadkach.  
Downar Michał, s. Wincentego, 24.04.1926 nielegalnie przekroczył granicę z Polski 

do ZSRR, aresztowany w Mińsku. 17.01.1927, skazany decyzją Państwowego 
Zarządu Politycznego w Mińsku (приговорён Минским ГПУ) na 10 lat zesła-
nia do obozu koncentracyjnego. Przewieziony do Moskwy, skazany na karę 
śmierci. 22.07.1927 wyrok wykonano.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 274; vol. 1529.  

Dubicz Gabriel, s. Konrada, ur. w 1902 r. w pow. Równieńskim Guberni Wołyń-
skiej. Ar. 07.07.1928 r. w Kijowie. Przeszedł granicę 24.06.1928 r. w Mogila-
nach, w grudniu 1928 i kwietniu 1929 r. w Butyrskim więzieniu, skazany na ka-
rę śmierci. Wyrok wykonano w maju 1929 roku. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1611; vol. 5648. 

Jeszmański Aleksander, s. Jakuba. Od sierpnia 1929 był osadzony w Mińskim 
więzieniu. Wyrokiem z 14.12.1929 skazany na karę śmierci. Data wykonania 
wyroku nie jest znana. W kwietniu 1930 już nie żył (его не было в живых). Do 
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Delegatury PCK w Moskwie z prośbą o odszukanie syna zwrócił się ojciec – Ja-
kub Jeszmański.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1682.  

Kwiatkowski Jan, s. Jana i Anny, ur. w 1881. Ar. 01.1933 przez Państwowy Zarząd 
Polityczny w m. Bałaszowie (ГПУ в г. Балашове) i wysłany do obozu koncen-
tracyjnego w Stalingradzie. Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano 
9.11.1933 w Stalingradzie. Do PCK zwracała się w 1934 i 1935 roku Kazimiera 
Kwiatkowska z Warszawy, prosząc o pomoc w wyjeździe do Warszawy żony 
Jana Pelagii Kwiatkowskiej z synem Wiktorem (ur. około 1917 roku), którzy 
mieszkali w Bałaszowie. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 2205.  

Michasienok Mikołaj, s. Jana, ur. w 1886 r. Ksiądz, proboszcz parafii w Nowosy-
birsku. W 1931 r. zesłany do Archangielska, przeniesiony do Kotłasu gdzie  
w 1933 roku został rozstrzelany. W 1931 roku zwracał się o pomoc do J. Piesz-
kowej. Na list w 1934 r. nie było odpowiedzi. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 3306.  

Niekraszewicz Paweł, s. Gabriela, ur. w Guberni Kijowskiej. Oficer w Sztabie Ge-
neralnym Polskiej Armii. Aresztowany w Kijowie 13.05.1928 za nielegalne 
przejście granicy z Polski 10.05.1928. Osadzony w Butyrskim więzieniu, 
9.04.1929 r. skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano (приговор приведено в 
исполнение). Żona mieszka w Polsce. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 273; inw. 2, vol. 3461.  

Pociejewski Antoni, s. Adolfa. Ar. prawdopodobnie w 1930 roku. Skazany na karę 
śmierci. Wyrok wykonano, dokładna data śmierci nie jest znana (prawdopodob-
nie 1932 r.). O informacje prosili krewni. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 3957.  

Polica G. Służył w Polskiej Armii w stopniu oficera. Zajmował się organizowaniem 
w Republice Ukraińskiej (УССР) nielegalnych grup z polską orientacją. Аr. 
13.09.1928. Skazany na karę śmierci. Rozstrzelany 18.03.1929 decyzją Pań-
stwowego Zjednoczonego Zarządu Politycznego w Żytomierzu (ОГПУ УССР 
в г. Житомире). Był związany z Lewackim z Warszawy i J. Żurowskim, który 
został skazany za działalność w nielegalnych grupach o polskiej orientacji na 
osadzenie w obozie koncentracyjnym.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1772.  

Rodziewicz Stanisław, s. Adama. Do października 1929 przebywał w Czernigow-
skim Domu Robót Przymusowych (в Черниговском ДОПРе). Wyrokiem  
z 14.11.1929 skazany na karę śmierci. Według informacji Państwowego Zjed-
noczonego Zarządu Politycznego (ОГПУ) wyrok wykonano. Z prośbą o odszu-
kanie miejsca pobytu zwracali się krewni, którzy sądzili, że został zesłany do 
jednego z łagrów na Północy.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 4149.  
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Sikorski Józef, s. Ignacego, ur. w 1893 r. 27.09.1924 nielegalnie przekroczył grani-
cę. W końcu 1924 roku przebywał w więzieniu w Mińsku. W 1925 otrzymał 
wyrok śmierci. Wyrok wykonano. Informację 24.09.1929 przekazano rodzinie, 
która zwróciła się do J. Pieszkowej z pytaniem o los krewnego. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 4419.  

Swarczewski Zygmunt, s. Aleksandra, ur. 8.08.1908 r. w m. Szpików w okręgu 
Tulczyńskim, stolarz. Аr. i osądzony na podstawie art. 54-6 i 54-11. Skazany na 
karę śmierci, wyrok wstrzymano w związku z zapotrzebowaniem do wymiany. 
23.02.1929 w Winnickim więzieniu Domu Robót Przymusowych (Винницкий 
ДОПР). Wyrok wykonano w czerwcu 1930 roku.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5645.  

Sztern (Stern) Egon (vel. de Nizo Bogdan), s. Bogdana (Feliksa) i Wandy, ur. 
18.08.1896 r.  Przyjechał do ZSRR nie później niż w 1927 roku, podjął pracę  
w Donbasie. W 1927 roku z Polski przyjechała do niego żona, z którą rozwiódł 
się wiosną 1933 roku. Aresztowany 14.10.1933. Więziony był w Moskwie. 
Skazany na karę śmierci. Wyrok wykonano w kwietniu 1934 roku. O informacje 
zwracał się PCK i żona Nisau-Stern Maria z d. Witulanus.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5350.  

Turzański Metrofan, s. Atanazego, ur. w 1888 r. w m. Burki Uspieńskie w pow. 
Kostopolskim powiecie, pocz. Korec. Leśnik. Аresztowany 04.1928 podczas 
nielegalnego przekraczania granicy, skazany 12.02.1929 r. z art. 54-6 i 56-24 
Nadzwyczajną Sesją na karę śmierci. Wykonanie wyroku wstrzymano, w wyni-
ku prośby o ułaskawienie i zapotrzebowania do wymiany. 22.02.1929 przeby-
wał w Żytomierskim więzieniu Domu Robót Przymusowych (житомирский 
ДОПР № 1). Wyrok wykonano 20.06.1930 roku. Żona Matriona z trójką dzieci 
mieszka w Warszawie, zwracała się do J. Pieszkowej o ustalenie miejsca prze-
bywania męża. Ponadto jest informacja, że przechodził granicę z synem Alek-
sandrem ur. w 1911 roku, który podczas ucieczki został zabity.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 4847; vol. 5645.  

Wieliczko-Stiepur (Stępur) Sergiusz, s. Grzegorza, ur. 5.07.1890 roku w Połtawie. 
Аr. 31.12.1922 w Kijowie. Skazany 02.04.1923 roku z art. 74 i 86 na karę 
śmierci. 10.02.1925 przebywał w Charkowskim więzieniu Domu Robót Przy-
musowych (Харьковская тюрьма ДОПР № 1). Rozstrzelany w 1926 roku 
(bliższa data nieznana).  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 255; inw. 2, vol. 5645.  
Dość dużą liczebnie grupę stanowią biogramy, w których brak jest informacji 

o wykonaniu wyroku. Niekiedy jest wzmianka o utrzymaniu tej kary, ale częściej 
jedynie podane daty dalszego przebywania w więzieniu.  
Abramowicz Adam, s. Jana. Policjant. Ar. 21.06.1924, oskarżony z art. 66 (przyje-

chał aby przeprowadzić śledztwo w sprawie zabójstwa). W Mińskim więzieniu. 
Decyzją Sądu Najwyższego Białorusi skazany na 5 lat. Zwrócił się do Najwyż-
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szego Trybunału o ponowne rozpatrzenie sprawy. Sąd Najwyższy Białorusi 
w innym składzie rozpatrzył sprawę ponownie i skazał na karę śmierci. Wyko-
nanie wyroku wstrzymano. Sprawa wspólna z Bronisławem Rudko.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 87. 

Awierenko (Awierczenko) Ignacy, s. Aleksandra, ur. w Wilnie, urzędnik koleji 
żelaznej, agent wywiadu 2. Wydziału Sztabu Generalnego. Аr. 08.11.1921  
w Witebsku. Oskarżony o szpiegostwo i służbę w Wydziale 2. Skazany na karę 
śmierci z zamianą na wysiedlenie do Polski. W marcu 1922 – w Tagańskim 
więzieniu, w marcu, grudniu 1922 w Butyrskim więzieniu, tamże w 1923 roku. 
Figuruje w spisie osób do wymiany personalnej. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 27, k. 77v, 80v, 104, 114,121, 129, 139, 
152, 155, 161, 163, 165, 170, 175, 178, 180, 186; vol. 60, k. 65v; inw. 255.  

Bonkowski (Bąkowski) Ludwik (vel. Grincewicz Piotr), s. Antoniego, ur. w War-
szawie starszy feldfebel w wojsku polskim we Lwowie. Ar. w styczniu 1924 na 
Ukrainie. Od 1.05.1924 w Butyrskim więzieniu, 19.02.1925 skazany decyzją 
Moskiewskiego Sądu Gubernialnego (Мосгубсуд) na karę śmierci, 3.03.1925 
Sąd Kasacyjny wyrok utrzymał, w maju 1924, marcu 1925 w Butyrskim wię-
zieniu.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 202, k. 9v, 22, 29, 32v, 41v, 100v, 104, 
108v, 113.  

Bołczek (Bouczek) Jarosław, s. Józefa. Od roku 1930 do maja 1937 przebywa na 
zesłaniu w Sołówkach. W czerwcu 1937 Prokuratura Republiki w Charkowie 
oznajmiła, że jest on skazany na rozstrzelanie (razem z Albertem Rudolfem  
s. Leopolda). O pomoc prosi PCK on i żona Bouczek Anna, która mieszka  
w Żytomierzu. Niestety Biuro Delegatury PCK w Moskwie jest likwidowane  
i już nie mogą nic zrobić.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 486.  

Broniewicki Dominik, s. Jana, ur. w 1907 r., ar. 1.06.1928 podczas nielegalnego 
przekraczania granicy. Osądzony z art. 54-6 i 56-4 decyzją Sesji Nadzwyczajnej 
skazany na karę śmierci (Чрезвычайной Сессией приговорен к ВМН). Wy-
konanie wyroku wstrzymano z powodu zapotrzebowania na wymianę 
(затребован на обмен). Przetrzymywany w więzieniu Domu Robót Przymu-
sowych w Żytomierzu (Житомирская тюрьма ДОПР №6). Był tam 
22.02.1929 roku. Wyrok wykonano 20.06.1930 roku. W żytomierskim więzie-
niu w pojedynczej celi przebywał brat Dominika Michał Broniewicki.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 531; vol. 5645.  

Ducheński Franciszek, s. Antoniego ur. 1907 r. w m. Skała, Tarnopolskiej gminie. 
28.08.1928 nielegalnie przekroczył granicę z Polski do ZSRR, został aresztowa-
ny i osadzony w Kamieńcu-Podolskim w Domu Robót Przymusowych (ДОПР 
в г. Каменец-Подольский). W marcu 1929 roku skazany na karę śmierci. W la-
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tach 1929-1931 nie otrzymano odpowiedzi, czy wyrok został wykonany. Do 
PCK zwracał się ojciec.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1637.  

Jancewicz Dymitr, s. Tomasza. Służył w Armii Denikina. Wrócił do Rosji w 1920 
roku. 30.08.1926 został skazany na karę śmierci. Od wrześniu do grudnia 
w Więzieniu Butyrskim. Brak informacji o wykonaniu wyroku.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 226.  

Koszewoj-Gonta Lew, s. Andrzeja, ur. 16.04.1900 r, w Odessie. Аresztowany 
11.04.1923 przy przekraczaniu granicy do Polski. Jesienią 1923 roku skazany na 
karę śmierci. 10.02.1925 przebywa w Charkowskim więzieniu Domu Robót 
Przymusowych (Харьковская тюрьма ДОПР №1). Kara śmierci utrzymana. 
Głodował z powodu otrzymania odmowy na wyjazd w ramach wymiany. 
10.02.1925 głodówkę przerwał. Brak informacji o wykonaniu wyroku. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5645.  

Liberowicz-Mitua Jan, s. Jana, ur. 26.06.1909 r. w Lublinie. Аresztowany w lipcu 
1922 w Charkowie. Nielegalnie przekroczył granicę w 1921 roku. Skazany na 
karę śmierci 02.05.1923; 10.02.1925 przebywał w Charkowskim więzieniu 
Domu Robót Przymusowych (в Харьковской тюрьме ДОПР № 1). Rozpoczął 
głodówkę. Wyroku nie zmieniono (ВМН не отменена). 10.02.1925 przerwał 
głodówkę. Brak informacji o wykonaniu wyroku. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5645.  

Piotrowski Konstanty, s. Karola. Technik górnictwa. Ar. 26.10.1920 przez Rejo-
nową Transportową Komisję Nadzwyczajną Tomskiej Kolei Żelaznej (РТЧК 
Томской ж/д), oskarżony o kontrrewolucję, służbę w Armii Kołczaka. Skazany 
na karę śmierci z zamianą na 5 lat więzienia. W lipcu 1921 w Tagańskim wię-
zieniu, od stycznia do maja 1922 tamże. Stara się o wysłanie do Polski pocią-
giem sanitarnym (Ходатайствует об отправке в Польшу с санитарным 
эшелоном). Jego dziadek był zesłańcem 1863 roku. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 129, k. 182-190v; vol.130, k. 186.   

Pollak (Polak) Michał, s. Oskara, ur. 15.08.1884 r. w Wilnie. Matematyk – staty-
styk. Był oficerem w Armii Białej. Аr. 20.01.1920, przetrzymywany w izolatce, 
12.01.1921 w Nowonikołajewsku. Oskarżony o działalność kontrrewolucyjną, 
skazany na karę śmierci. W styczniu 1922 w Butyrskim więzieniu, w lutym wy-
słany do obozu koncentracyjnego, w maju w Nowospasskim więzieniu. Stara się 
o odesłanie do Polski.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 27, k. 65, 71v; zespół 1,vol. 130, k. 17.  

Radowicz Milutin, s. Miłowa. Skazany na karę śmierci z art. 54-7 w sprawie Ar-
tiemjewskiej (по Артемьевскому делу). W listopadzie 1929 odmówiono prawa 
łaski (отказано в помиловании). W sierpniu 1930 roku była informacja, że pra-
cuje w odległości 35 wiorst od Mariupola. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 4064.  
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Rudko Bronisław, s. Ludwika. 22.02.1924 decyzją Sądu Najwyższego Białorusi 
(ВСБ)  skazany z art. 66 i 95 na 5 lat więzienia. Zwrócił się do Trybunału Naj-
wyższego o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przy powtórnym rozpatrzeniu spra-
wy 05.05.1924 nowy skład Sądu Najwyższego skazał go na karę śmierci. 
W październiku 1924 był osadzony w Mińskim więzieniu. Wykonanie wyroku 
wstrzymano. (Sprawa wspólna z Ad. Iw. Abramowiczem). 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 87.  

Sawicki Adolf, s. Józefa, ur. w 1878 r. Ar. w 1927 w Leningradzie i osadzony 
w więzieniu. Według nieoficjalnych danych skazany na karę śmierci. PCK prosi 
o informacje o jego losie. Razem z nim aresztowana żona, także według nieofi-
cjalnych danych, przebywa na Wyspach Sołowieckich. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 4285. 

Sawicz-Zabłocki Henryk, s. Aleksandra, ur. w 1865 r. w m. Świetlany, pow. 
oszmiański,  gub. Wileńskiej. Generał. Służył w wojsku carskim od końca 1881 
roku, w okresie wojny domowej dowodził oddziałem w stopniu generała–
majora. Był ranny. Aresztowany w Tomsku 24.01.1920, przekazany Gubernial-
nej Komisji Nadzwyczajnej (ГубЧК), potem Wszechrosyjskiej Nadzwyczajnej 
Komisji do Walki z Kontrrewolucją, Spekulacją i Sabotażem (ВЧК), 26.06.1920 
w Więzieniu Butyrskim, 07.1920 skazany na karę śmierci. Omska Syberyjska 
Komisja Nadzwyczajna nie zatwierdziła wyroku. W lipcu 1921 w Butyrskim 
Więzieniu. O dalszych losach nie ma informacji.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 28, k. 64,65,71; zesp. 8409, inw. 1, vol. 
368, k. 18-21.  

Wieliczko Bazyli, s. Józefa, ur. 1865 we wsi Zieleńczy, pow. Proskurowskim, Po-
dolskiej guberni. Аr. w 1922 roku za ukrywanie Polaków. 05.1923 skazany z art. 
66 i 68 na karę śmierci. 10.02.1925 był w Charkowskim więzieniu Domu Robót 
Przymusowych (Харьковская тюрьма ДОПР №1). Następnie przeniesiony 
w Charkowskim więzieniu do grupy więźniów zapotrzebowanych na wymianę. 
Wyroku skazującego na karę śmierci nie zmieniono. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5645.  

Zawadzki Wiktor, s. Bronisława, ur. w 1894 r. w m. Dzisna, Wileńskiej gub. Tech-
nik budowy dróg. Аr. 30.06.1920 w Tomsku przez Rejonową Transportową 
Komisję Nadzwyczajną (РТЧК Томской ж/д) za służbę w Armii Kołczaka. 
Skazany na karę śmierci. Do Tagańskiego więzienia przybył w końcu czerwca 
1921, 01.03.1922 tamże. Dalszych informacji brak. Jest wnukiem zesłańca z 863 
roku. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 60.  

Zelenczy D., ur. w pow. Proskurowskim, gub. Podolskiej. Ar. w 1922 za ukrywanie 
Polaków; 05.1923 skazany z artykułu 66 i 68 na karę śmierci; 10.02.1925 znaj-
dował się w Charkowskim więzieniu Domu Robót Przymusowych 
(Харьковская тюрьма ДОПР № 1). Nstępnie przeniesiony do Charkowskiego 
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więzienia do zapotrzebowanych do wymiany. Wyroku o karze śmierci nie 
zmieniono. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5645.  

Zych Jan, s. Kazimierza, ur. w 1888 r. w Sandomierzu. Porucznik. Аr. 2.07.1920 
przez władze wojskowe (“военными властями”) w guberni Wileńskiej. Jeniec 
wojenny, figuruje w Wydziale Specjalnym Wojskowej Komisji Nadzwyczajnej 
(ООВЧК). Skazany na karę śmierci. 02.1921 w Andronijewskim obozie kon-
centracyjnym (Андрониевский к/лаг).  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 24, k. 4.  
Warto wspomnieć, że wystąpił też przypadek odosobniony, mianowicie ksiądz, 

o którym są tylko niepełne informacje, skazany na śmierć po wpisaniu na listę za-
kwalifikowanych do wymiany odmówił wyjazdu. Prawdopodobnie miał przekona-
nie, że tam gdzie się znajduje jest ludziom bardziej potrzebny. 
Gibs, ksiądz. Ar. za to, że się sprzeciwił wydaniu kościelnych przedmiotów i podbu-

żaniu ludzi przeciwko władzy sowieckiej (за сопротивление выдачи церков-
ных ценностей и подстрекательство толпы) został skazany na karę śmierci. 
W 1922 r. znajdował się w Kamieńcu Podolskim, został wpisany na listę do 
wymiany 11.07.1924 r. Był w Winnicy odmówił wyjazdu do Polski. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 1, vol. 255.  

 
Na zakończenie przytoczę dzieje rodziny Żyłowskich. Trzej bracia Żyłowscy 

synowie Jana i Agnieszki urodzeni w miasteczku Gorodok, Proskurowskiego powia-
tu Podolskiej guberni i tam mieszkający, zostali aresztowani jesienią 1928 roku:  
Żyłowski Zefiryn ur. 10.03.1893. Ar. w sierpniu 1928 roku podczas nielegalnego 

przechodzenia granicy, osadzony w więzieniu w Charkowie, skazany na karę 
śmierci. Wykonanie wyroku wstrzymano z powodu zapotrzebowania do wy-
miany (затребован на обмен). 01.04.1929 przebywa w charkowskim więzieniu 
Domu Robót Przymusowych (Харьковская тюрьма ДОПР №1), w lipcu 1930 
tamże, w marcu 1931 również w więzieniu charkowskim (ДОПР № 2). Starania 
o wyjazd do Polski czynił on, matka, siostra Janina, mieszkająca w Lidzie żona 
Jadwiga, PCK i J. Pieszkowa. Jest informacja, że w drodze wymiany wyjechał 
do Polski 15.09.1932 roku.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5645.  

Żyłowski Edward ur. 25.10.1896. Ar. w sierpniu 1928 roku podczas nielegalnego 
przechodzenia granicy, osadzony w więzieniu w Charkowie, skazany na karę 
śmierci. Wykonanie wyroku wstrzymane z powodu zapotrzebowania do wy-
miany (затребован на обмен). 01.04.1929 przebywa w Charkowskim więzie-
niu, w lipcu 1930 tamże (ДОПР № 2). O wyjazd do Polski starały się matka, 
siostra Janina, mieszkająca wt Lwowie żona Franciszka, PCK i J. Pieszkowa. 
Jest informacja, że w drodze wymiany wyjechał do Polski 15.09.1932 roku. 
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 1722; vol. 5645.  
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Żyłowski Wacław, ur. 10.02.1908 roku. Ar. jesienią 1928 roku w Gorodku, gdzie 
mieszkał z matką. Został osadzony w charkowskim więzieniu Domu Robót 
Przymusowych (Харьковская тюрьма ДОПР № 2). Nie ma wzmianki o osą-
dzeniu. Przebywa tam 1.03.1929, jak również 9.07.1930.  
Źródła: GARF, zesp. 8406, inw. 2, vol. 5645.  
 
Jest informacja, że w drodze wymiany 15.09.1932 roku wyjechali do Polski 

bracia – Zefiryn, Edward i Wacław, siostra Janina i matka Agnieszka. Jaki był los 
żon – Jadwigi i Franciszki nie wiadomo. Można mieć nadzieję, że rodziny szczęśli-
wie połączyły się.  

Biogramy innych więźniów, które nie zostały omówione w tym opracowaniu, 
są nie mniej interesujące, ale ramy artykułu nie pozwoliły przytoczyć więcej przy-
kładów. 
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Mirosław Grużewski  

(1964-2007) – wiedza i pasja 
 

Kiedy przypatruję się w pierwszych dniach marca, jak z okowów lodu 
wydobywa się woda i stopniowo zaczyna wypełniać dolinę Narwi, nie mogę 
oprzeć się wrażeniu, że piękno tej krainy jest trochę jak uroda kwiatów. Wyra-
sta z mizernych spływów wody roztopowej i wiosennego deszczu, by rozkwitać 
bogactwem rozlewisk (zazwyczaj w kwietniu) obfitujących w faunę wodną  
i mrowie ptactwa przelatującego na północ. Później stopniowo obumiera ma-
są drobnych mokradeł na łąkach, by ustąpić pola bujnie rozwijającej się prze-
bogatej w gatunki roślinności przełomu wiosny i lata stanowiącej bazę dla 
mrowia żyjących w dolinie zwierząt (owady!!! – i to nie tylko komary). Pod-
strzyżone lipcowe łąki w dolinie uwidaczniają wszystkie mokradła, bajorka, 
starorzecza i inne wody terenu, bo prócz lasków i zakrzaczeń tylko one zacho-
wują porastającą lub otaczającą je szatę roślinną. Wygaszająca i uciszająca 
to wszystko pora jesienno-zimowa jest zarzewiem dla następnego wiosennego 
rozkwitania doliny. 

      Mirosław Grużewski  

 
Rozpoczynając pisanie tekstu o Mirku zamyśliłam się po raz kolejny. Kilkana-

ście lat wspólnej pracy w tak małym gronie – to łączy. Na myśl przychodzą wspo-
mnienia poważnych i zabawnych sytuacji, rozmów na najprzeróżniejsze tematy, 
różne „oblicza” Mirka. 

Był wyjątkowo rodzinny. Teresę i Mirka znałam z widzenia już z czasów stu-
denckich, wyróżniali się swą dojrzałością i powagą wśród innych osób. Podobnie 
myślę po latach obserwacji – bardzo poważnie traktował swą rolę męża i ojca. Po-
mimo wielu obowiązków w pracy, rodzina była dla Mirka najważniejsza. Teresa  
i dzieci: Basia, Asia, Michał, mała Łucja, były dumą Mirka, poświęcał im wiele cza-
su i swego zabiegania.  
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Mój kolega i Dyrektor. W moich wspomnieniach Mirek pozostanie przede 
wszystkim kolegą, bo był nim również wtedy, gdy został Dyrektorem. Relacje mię-
dzy nami się nie zmieniły, nigdy nie czułam dyrektorskiego przymusu. Zawsze opa-
nowany i uprzejmy; należał do grona osób, wśród których czułam się zupełnie swo-
bodnie.  

I wreszcie Mirek – przyrodnik, dzięki któremu inaczej spoglądam na świat –
przyrodę wokół mnie. To, na co wcześniej nie zwracałam uwagi, stało się interesują-
ce, to z pozoru niepozorne – często piękne, potrzebne, celowe.  

Trudno o przyrodniczym zachwycie nie myśleć, wspominając Mirka, to Jego 
cecha wyjątkowa. Odkąd tylko pamiętam, potrafił godzinami gawędzić o bardzo 
różnorodnych, przyrodniczych tematach. W swoich opowiadaniach ujawniał nie 
tylko olbrzymią fachową wiedzę, ale również emocjonalny stosunek do natury, swo-
je własne i wyjątkowe spojrzenie na przyrodę. Już po kilku minutach rozmowy (któ-
ra mogła stać się bardzo długa), wiadomo było, że nie jest to przyrodnik z przypadku 
lub zawodowego obowiązku, ale człowiek z przyrodniczą pasją. Mam nadzieję, że 
Państwo odczują tę przyrodniczą fascynację czytając zamieszczone tu cytaty z tekstu 
Mirka „Zalana dolina...czyli Ziemia Łomżyńska jako teren badań hydrobiologicz-
nych”. Tekst napisany przez badacza-hydrobiologa, malakologa – ale ileż w nim 
osobistych emocji! Artykuł ten Mirek przygotował do Biuletynu Hydrobiologiczne-
go „DNO”, który niestety w tym właśnie czasie przestał się ukazywać. Znalazł się 
jednak szczęśliwie w komputerze Autora. Zamieszczony został w całości w Droz-
dowskich Zeszytach Przyrodniczych nr 4, 2008. 

 
Zafascynowała mnie rzeka. Dzika, naturalnie meandrująca, nieustannie 

przekształcająca pracą wody, tak swoje otoczenie, jak i samą siebie, dająca 
mnogość różnych mikrosiedlisk dla naszych wodnych ulubieńców. Każdego 
roku, gdy przychodzę na stare dobrze znane miejsca, znajduję je wyraźnie od-
mienione. Czasem po większym wylewie wiosennym któregoś z tych miejsc nie 
znajduję w ogóle. Rzeka każdego roku inna, a jednocześnie taka sama.  

 
Mirosław Grużewski urodził się 15 lutego 1964 roku w Wiżajnach na Suwalsz-

czyźnie. Od 1972 roku mieszkał na Ziemi Łomżyńskiej, ostatnio w uroczym, cichym 
zakątku Kalinowa. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Piątnicy k/ Łomży. W la-
tach 1979-1983 uczył się w Liceum Ogólnokształcącym im. T. Kościuszki w Łom-
ży, a w latach 1983-1988 studiował w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej (dziś 
Akademia Podlaska) w Siedlcach na kierunku biologia. Pracę magisterską „Jako-
ściowa i ilościowa charakterystyka występowania mięczaków dennych w Zbiorniku 
Zegrzyńskim” (opublikowaną też w „Folia Limnologica”) przygotował pod kierun-
kiem prof. dr hab. Anny Stańczykowskiej w Zakładzie Ekologii i Ochrony Środowi-
ska tej uczelni. Pani Profesor utrzymywała z Mirkiem długoletni kontakt naukowy, 
wspominając Go też jako pełnego zaangażowania, inicjatywy i samodzielności ma-
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gistranta. Napisała o tym w „Drozdowskich Zeszytach Przyrodniczych” nr 4, 2008 –
Moje wspomnienie o Mirku Grużewskim (15 II 1964-24 XII 2007). Profesor Anna 
Stańczykowska jeszcze jako studentka uczestniczyła w pionierskich badaniach mię-
czaków starorzeczy Wisły i bardzo możliwe, że to właśnie zachęciło Mirka do roz-
poczęcia podobnych, prekursorskich badań bezkręgowców na terenie starorzeczy 
Narwi.  

 
Zafascynowały mnie starorzecza – fragmenty dawnego koryta rzeki od-

cięte w wyniku nieustannej jej pracy – meandrowania. Zbiorniki te można tu 
znaleźć we wszystkich stadiach rozwoju, od właśnie powstających po całkowi-
cie zarastające wilgociolubną roślinnością lądową. Charakter części spośród 
tych zbiorników jest modyfikowany przez różne czynniki, takie jak dopływy 
uchodzące do starorzecza, czy rozmywanie przez nowo powstające zakola rze-
ki. Po ich różnorodności można poznać procesy przemian, jakim podlega każ-
dy z takich zbiorników w swojej długiej historii. 

  
Pracę w Muzeum Przyrodniczym w Drozdowie (w 1995 roku po oddzieleniu 

od Muzeum Okręgowego w Łomży zmieniono nazwę na Muzeum Przyrody w Dro-
zdowie) Mirek rozpoczął od 1989 roku. Pracował jako asystent, starszy asystent, 
adiunkt i kustosz. W Muzeum oprócz działalności naukowej sprawował opiekę nad 
zbiorami zoologicznymi, przygotowywał i prowadził działania edukacyjne dotyczące 
przyrody regionu. Wielu słuchaczy Radia Nadzieja pamięta z pewnością Jego coty-
godniowe przyrodnicze pogadanki wygłaszane w tej rozgłośni w latach 2005-2007. 
W roku 1989 Mirek został Dyrektorem Muzeum, nie oznacza to jednak, że rozstał 
się z pracą naukową. Koncentrował się w niej głównie na różnorodnych zagadnie-
niach ekologicznych, dotyczących mięczaków wodnych i innych zwierząt bentoso-
wych występujących w rzekach i dolinach rzecznych. Badania prowadził na terenie 
północno-wschodniej Polski. Badał malakofaunę małych dopływów Narwi: Pęzy, 
Cetny, Jedwabnianki; terenu Południowego Basenu Doliny Biebrzy, rzeki Kamionki 
w Wigierskim Parku Narodowym; makrobentos źródeł i strumieni rezerwatu „Kali-
nowo”. Monitorował występowanie niektórych grup zwierząt, głównie nietoperzy  
i motyli dziennych. Materiały te były przekazywane do ogólnopolskiej centrali i wy-
korzystywane w tworzeniu Atlasu herpetologicznego Polski (1990-1995) i Atlasu 
rozmieszczenia motyli dziennych Polski (1997-2006). Zajmował się również inwen-
taryzacją przyrodniczą Ziemi Łomżyńskiej (gmin Łomża, Piątnica, Nowogród, Wi-
zna, Kolno, Mały Płock), prowadził badania na terenie Biebrzańskiego Parku Naro-
dowego oraz Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwi. Od początku lat 
90. badał występowanie mięczaków wodnych w starorzeczach Narwi na odcinku 
Wizna – Nowogród. To właśnie w oparciu o te prace przygotowywał rozprawę dok-
torską, którą zamierzał sfinalizować w pierwszej połowie 2008 roku. Część rozprawy 
zamieszczona jest w numerze „Drozdowskich Zeszytów Przyrodniczych”, wydawa-
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nych przez Muzeum Przyrody w Drozdowie; Mirek był ich redaktorem naczelnym. 
Zeszyty są periodykiem naukowym, w którym publikowane są oryginalne prace 
naukowe, będące pokłosiem badań prowadzonych nad fauną i florą północno-
wschodniej Polski. Numer 4 Drozdowskich Zeszytów Przyrodniczych jest w całości 
poświęcony pamięci Mirka, a największą jego część stanowią wybrane fragmenty 
niedokończonej rozprawy doktorskiej. Nie jest to całość rozprawy; nie wszystkie 
materiały zostały przez Mirka opracowane; zabrakło w nich analizy statystycznej 
wyników. Z tego powodu w publikacji nie uwzględniono wszystkich starorzeczy, na 
których Mirek prowadził badania (było ich kilkanaście, uwzględniono 7 z nich), ani 
wszystkich lat badań, w tym lat ostatnich.  

Redaktorem „Drozdowskich Zeszytów Przyrodniczych” nr 4, 2008 jest dr hab. 
Krzysztof Lewandowski z Akademii Podlaskiej, recenzent pracy magisterskiej i pro-
motor pracy doktorskiej Mirka. Dziękuję Panu Profesorowi za redaktorską pracę  
i życzliwą pomoc w wydaniu tego tomu. Wspomnienia Pana Profesora o Mirku – 
Mirosław Grużewski (15 II 1964-24 XII 2007) zamieszczono w „Folia Malacologi-
ca”, 16 (w druku). 

Mirek był członkiem: warszawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Hydro-
biologicznego (od początku ich powołania), Sekcji Bentologicznej tego Towarzy-
stwa oraz Stowarzyszenia Malakologów Polskich. Zapamiętany został jako jeden  
z najbardziej aktywnych i dociekliwych uczestników Krajowych Seminariów Mala-
kologicznych i Ogólnopolskich Warsztatów Bentologicznych. Funkcję kronikarza 
konferencji pełnił bardzo sumiennie, w Wiadomościach Ekologicznych zamieszczo-
ne są Jego cztery sprawozdania z tych spotkań (sprawozdania z XIII Krajowego 
Seminarium Malakologicznego oraz V,VII i XII Ogólnopolskich Warsztatów Bento-
logicznych). Nie brak w nich i humoru i kronikarskiej rzetelności. Przyjaciel – hy-
drobiolog, dr Andrzej Kołodziejczyk z UW tak wspomina Mirka jako uczestnika 
spotkań hydrobiologów: Mirek był człowiekiem niezwykle dociekliwym, ale chociaż 
potrafił być krytyczny w naukowych dyskusjach, to Jego uwagi nigdy nie miały na 
celu pognębienia dyskutanta. W najmniej nawet ciekawej pracy zawsze potrafił za-
uważyć coś pozytywnego, a zwracając uwagę na błędy, równocześnie wskazywał też 
lepsze rozwiązania. (Kołodziejczyk A. Mirosław Grużewski (15 lutego 1964-24 
grudnia 2007), „Wiadomości Ekologiczne”, 52).  

Mirek był również akwarystą. Od kilkunastu lat planował zorganizowanie  
w piwnicach Muzeum stałej wystawy akwarystycznej. Plany przybrały realny kształt 
w roku 2007, kiedy rozpoczął realizację pomysłu. Śmierć przerwała urzeczywistnia-
nie zamiarów, które kontynuowaliśmy jednak, niestety już bez pomysłodawcy,  
w roku 2008. Wystawa akwarystyczna, największa w regionie, powstała. Autorem 
scenariusza wystawy „Podwodny świat pięciu kontynentów”, uwzględniającym 
zapiski Mirka dotyczące wystawy, jest dr Roman Pawlak z UMK w Toruniu. Cza-
sami zastanawiamy się: „Czy tak sobie Mirek wyobrażał tę wystawę?”.  
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Ziemia Łomżyńska dla hydrobiologa była zazwyczaj tylko przestrzenią, 
przez którą należało przejechać po drodze na Suwalszczyznę (np. na Wigry). 
Można to trochę zmienić. Można przyjechać do Muzeum Przyrody w Drozdo-
wie – jest kawałek dachu nad głową, kawałek pracowni, ludzie, którzy znają 
teren. Zapraszamy 

 
Mirosław Grużewski – zachwycony przyrodą Ziemi Łomżyńskiej, w pełni sił  

i chęci życia odszedł od nas w Wigilię 2007 r. Jego ostatnim dniem w pracy była 
sobota 8 grudnia 2007 r., a dokładniej sobotni koncert kameralny z cyklu „Młodzi 
muzycy grają Lutosławskiego”. Nikt z nas obecnych na koncercie nie przypuszczał, 
że uśmiechnięty i z gracją żegnając się z nami na zakończenie, żegna się z nami na 
tej ziemi po raz ostatni.  

 
 

Nikt nie uwierzył, że od nas odszedłeś, 
To niemożliwe, a jednak się stało. 
Nie pojedziemy na te ryby więcej, 
Któreśmy sobie od lat obiecywali. 
 
Plany gdzieś się rozchodzą, brak im cech rozsądku, 
Któryś im okazywał, gdy się rozmarzały. 
Czy na Swe urodziny wzięło Cię Dzieciątko, 
Żebyś Mu kolędował po kres czasów chwałę? 
 
O Mirku! W Bożych jesteś rozkosznych muzeach. 
Już tylko Jemu składasz dar Swego istnienia. 
Pustułka, którąś wyjął ranną z wieżycy kościoła, 
Na wieczną Twoją glorię kwiwr radosny woła. 
 
Kłaniają się Ci klony, te jesionolistne, 
Zgrzebne olchy Narwicy i graby w alei  
Starorzecza Ci szepczą „Wieczny odpoczynek...” 
Wiewiórki, aż zamarły w zbawienia nadziei. 
 
I my Cię też żegnamy na tę chwilę krótką 
Kiedyś się tam spotkamy, gdzie nie ma już smutku! 
 
                            Andrzej Cholewicki  
                            Muzeum Przyrody w Drozdowie 
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JANUSZ  GWARDIAK  (Łomża) 
 

 

Lekarz – humanista – artysta 

Jerzy Rudnicki (1926-2008) 
 
 
Urodził się 28 IX 1926 r. w Łomży, w rodzinie robotniczej, jako syn Adama  

i Józefy Lubak (ur. 1903 r.) Ojciec, urodzony w 1902 r. pochodził z gminy Rzekuń. 
Rodzicami chrzestnymi byli: stryj Stanisław Rudnicki i ciotka Władysława Lubak.  
O jego dzieciństwie, pierwszych latach młodości, okresie wojny i okupacji pozostały 
mniej niż skromne okruchy informacji pozostawione przez niego samego: ”Urodzi-
łem się w miesiącu, w którym kwitną wrzosy, w roku, który niczym się nie wyróż-
niał, a było to bardzo, bardzo dawno. Swoją obecność oznajmiłem tak wielkim wrza-
skiem, że słyszało go prawie pół miasta. Miasto, które zaszczyciłem swoją obecno-
ścią było piękne. Dla mnie piękniejszego miasta nie było na całym świecie. Książka  
i kino kształciło moją wyobraźnię. Zainteresowałem się dość wcześnie sztuką. 
Pierwszy elementarz odkrył przede mną cudowny skarbiec wiedzy. Rysunki z ele-
mentarza można było z powodzeniem przerysowywać na płytkach chodnika….” To 
wszystko odnosiło się do lat przedwojennych. O wojnie i okupacji najmniejszej bo-
daj wzmianki a przecież był to znaczący w życiu okres dojrzewania do dorosłości i to 
w warunkach ekstremalnych. 

Po wojnie znalazł się wśród pierwszych uczniów odradzającego się liceum 
łomżyńskiego, które ukończył prawdopodobnie w 1948 r. Zapamiętany został z tego 
okresu jako zapalony rysownik i malarz realizujący swe pasje nawet na ścianach 
klasowych. Zdawało się, że nic nie stanie na przeszkodzie w podjęciu studiów arty-
stycznych. Przeciwna była im tylko matka, która widziała w synu przyszłego lekarza. 
Tymczasem, na rok wylądował w Szczepankowie (do 31 VIII 1949 r.) jako nauczy-
ciel miejscowej szkoły podstawowej. Jak się wydaje, w tym okresie zawarł on także 
pierwsze małżeństwo z Eugenią Konopko. Ślub brali w kościele w Dobrzyjałowie. 
Małżeństwo okazało się nietrwałe. Kolejne pięć lat spędził J. Rudnicki na studiach 
zakończonych w 1954 r. na wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu. 
Podczas studiów pozostał nadal entuzjastą sztuki choć jak wspominał „… nie byłem 
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wierny jednej dyscyplinie sztuki. Kochałem wszystko co ją tworzyło. Był czas, że 
interesowałem się muzyką, tak dalece, że poświęciłem się wokalistyce (uczył się  
u prof. Wincentego Nowakowskiego śpiewu klasycznego). Nie był to okres sprzyja-
jący rozwojowi talentu. Trzeba było wybierać między ideałem poezji a prozą życia 
codziennego. Wybrałem to drugie. Zostałem lekarzem. Medycyna jest podobno 
również sztuką….” 

Pierwsze lata pracy lekarskiej (13 I 1955 - 13 VI 1957) spędził jako asystent  
w Szpitalu Powiatowym w Międzychodzie. Następne dwa lata (1 IX 1957 – 31 VIII 
1959) był starszym lekarzem wojskowym w Jednostce Wojskowej w Gorzowie 
Wielkopolskim. Jednocześnie od 1 VI 1958 r. do 28 II 1966 r. pracował jako asystent 
Szpitala Miejskiego w tym mieście. W tym okresie, zawarł 20 II 1960 r. drugi zwią-
zek małżeński z Krystyną Aleksandrą Konopelką, c. Pawła (1902-1977) i Weroniki 
(1906-1988), urodzoną 12 III 1937 r., późniejszą nauczycielką historii w LO im. T. 
Kościuszki w Łomży, zmarłą 26 II 1993r. podczas pobytu w USA, pochowaną wraz 
z rodzicami w grobie rodzinnym na cmentarzu przy ul. M. Kopernika w Łomży. 

W 1966 r. wraz z żoną powraca do Łomży i od 1 marca tego roku obejmuje 
stanowisko ordynatora oddziału ortopedyczno-urazowego miejscowego szpitala 
powiatowego jako chirurg ortopeda- traumatolog a także specjalista medycyny spo-
łecznej. Na stanowisku tym pozostawał do 31 I 1975 r. Przez następne siedem mie-
sięcy pracował (do 31 VIII) jako starszy asystent Poradni Ortopedycznej w Łomży. 
W wojewódzkiej Łomży, przez ponad dziewięć lat, pracował (1 IX 1975- 31 I 1985) 
jako kierownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Przez następne 
jedenaście lat pracował w wojewódzkiej administracji służby zdrowia najpierw (1 II 
1985- 14 XII 1985 r.) jako inspektor w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej Urzę-
du Wojewódzkiego, następnie (15 XII 1985- 31 III 1990) dyrektor Wojewódzkiego 
Zespołu Medycznej Opieki i Pomocy Społecznej pełniąc jednocześnie w okresie  
1 IV 1988 do 31 III 1990 funkcję kierownika Działu Organizacji i Nadzoru. Od 
1 IV 1990 r. był starszym inspektorem w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej 
Urzędu Wojewódzkiego w Łomży. Ostatnie pięć lat, przed przejściem na emeryturę 
w wieku 70 lat, przepracował jako zastępca dyrektora Wydziału Zdrowia i Opieki 
Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łomży (1 II 1991- 30 IV 1996 r.) 

Podczas trzydziestu lat pracy zawodowej na terenie Łomży jak również dwuna-
stu lat okresu emerytalnego był nieprzerwanie człowiekiem czynnym artystycznie, 
zaangażowanym społecznie, miłośnikiem i ulubieńcem muz. 

Od 1970 r. był wiceprezesem Łomżyńskiego Towarzystwa Muzycznego, któ-
rego najbardziej dojrzałymi owocami były: średnia szkoła muzyczna i Łomżyńska 
Orkiestra Kameralna. W latach 1982- 1986 był członkiem Narodowej Rady Kultury, 
od 1985 r. przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Regionalnych Towarzystw Kultu-
ry, członkiem Zarządu Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, członkiem 
Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Kultury w Częstochowie, członkiem 
Klubu Fort i Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów (od 2002 r.) 
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Odnosząc się do swoich zainteresowań artystycznych J. Rudnicki mówił: „Mo-
je zainteresowania w dziedzinie sztuki zmieniały się. Pasjonowała mnie przez pe-
wien okres literatura, zwłaszcza poezja i historia, przede wszystkim historia sztuki. 
Ta ostatnia zawsze była moją pasją. Sztuka nawet w tej minimalnej postaci pozwala-
ła mi żyć i jestem jej za to bardzo wdzięczny. W latach 80. XX wieku zakochałem 
się w malarstwie. Zawsze mnie ono pociągało. Nie miałem jednak odwagi ani bodź-
ca żeby zacząć malowanie. Wiedziałem, że ono we mnie siedzi i kiedyś się otworzy. 
Podziwiałem artystów. Wreszcie przyszło nagłe objawienie. Doznałem olśnienia, 
zaczęła się fascynacja światłem, kolorem, fakturą, kształtem. To było cudowne. Roz-
począłem podwójne życie. Jedno było realistyczne, podbudowane szarością dnia 
codziennego, drugie plenerowe przesycone barwą, światłem, radością. Wyjazdy na 
liczne plenery w kraju i zagranicą, były niezapomnianym przeżyciem. Potem były 
wystawy indywidualne i udział w wystawach zbiorowych.” 

 
Wystawy indywidualne i zbiorowe, organizowane przez Regionalny Ośrodek 

Kultury i Klub Garnizonowy w Łomży z udziałem J. Rudnickiego: 
 

1988 r. - wystawa indywidualna Wojewódzki Dom Kultury w Łomży. 
1988 r. - wystawa indywidualna WDK Białystok 
1991 r. - marzec, malarstwo i rysunek, WDK Łomża 
1992 r. - wystawa zbiorowa, Jesienny Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej, Klub  

Garnizonowy Łomża 
1993 r. - 12.01.1993, malarstwo, KG Łomża 
1993 r. - WDK Białystok 
1994 r. - 02.01.1994, Aukcja Dzieł Plastycznych w ramach Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy 
- maj, wystawa indywidualna, akwarele, Urząd Wojewódzki Łomża 
- wystawa zbiorowa z Pleneru Malarskiego „Kruzy”, Łomża, KG 
- Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury, wystawa indywidualna 

1995 r. - wystawa indywidualna, „Pojezierze” w Olsztynie, org. Stowarzyszenie 
   Kulturalno-Społeczne. 

1996 r. - wystawa indywidualna Urząd Wojewódzki Łomża 
- marzec, „Rapsodia Zimowa”, wystawa zbiorowa z K. Lemańskim  
  i K. Wojewodą 

1997 r. - styczeń-luty, malarstwo, KG Łomża 
- maj, „Impresje Górowieckie”, wystawa zbiorowa, poplenerowa KG Łomża 
- wystawa indywidualna GOK Zbójna 
- 10 X, wystawa zbiorowa, poplenerowa I Ogólnopolskiego Pleneru Malar-
skiego „Biebrza” (Osowiec Twierdza), wernisaż KG Łomża 

1998 r. - Udział w wystawie w Verden w Niemczech 
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- wystawa zbiorowa II Ogólnopolskiego Pleneru malarskiego „Biebrza”, 
   KG Łomża 

1999 r.- 12. 01., wystawa indywidualna, „Quo Vadis Domine?” KG Łomża 
- październik wystawa zbiorowa III Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego 
  „Biebrza”, KG Łomża 
- październik „Łomża i okolice”, wystawa zbiorowa poplenerowa, Galeria 
  N, KG Łomża 

2000 r. - wystawa indywidualna „Wspomnienia z Włoch”, malarstwo, KG Łomża 
- wystawa zbiorowa Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej Powiatu  
  Łomżyńskiego, KG Łomża 
- październik, wystawa zbiorowa poplenerowa IV Ogólnopolskiego Pleneru 
  Malarskiego „Biebrza” 2000, Galeria N w Łomży 

2002 r. - styczeń, „Łomża i okolice”, wystawa zbiorowa poplenerowa, Galeria N,  
  KG Łomża 
- październik, zbiorowa poplenerowa VI Ogólnopolskiego Pleneru  
  Malarskiego „Biebrza” 2002, Galeria N w Łomży 

2003 r. - wystawa zbiorowa Łomżyński Przegląd Plastyki (28.10.2003), Jubileusz 
  10-lecia Galerii N w Łomży 

2004 r. - 9 marca, wystawa zbiorowa poplenerowa „Łomża zimą”, Galeria N Łomża 
- 14 września, wystawa indywidualna, „Zabytki na Narwią”, Galeria N 
   Łomża 
- 16 listopada, wystawa zbiorowa laureatów Przeglądów Twórczości  
  Plastycznej Wojska Polskiego z okazji 20-lecia istnienia Klubu Garnizo- 
  nowego w Łomży 

2005 r. - 11 stycznia, „Łomża jesienią”, wystawa zbiorowa poplenerowa, Galeria N 
   Łomża 
- 12 sierpnia, „Grody obronne płn.- wsch. Mazowsza, wystawa rysunku  
  J. Rudnickiego 

2006 r. - 16 stycznia, wystawa indywidualna, akwarele, Galeria N, KG Łomża 
- 7 kwietnia, wystawa zbiorowa poplenerowa IX Ogólnopolskiego Pleneru 
  Malarskiego „Biebrza” 2005, Galeria N 

2007 r. - styczeń, wystawa indywidualna, akwarele, Galeria N 
- grudzień wystawa zbiorowa II Pleneru Malarskiego „Łomża jesienią”  
  Galeria N 

 
Nieskatalogowany dotychczas dorobek twórczy J. Rudnickiego w zakresie pla-

styki to z pewnością co najmniej ponad tysiąc rysunków obiektów, pejzaży, postaci, 
które tworzył zarówno z natury jak i odrysowując z pocztówek, zdjęć, albumów, itp. 
W zakresie malarstwa co najmniej kilkaset obrazów malowanych w różnej technice, 
zwłaszcza akwarel i olei. Dorobek ten na dzień dzisiejszy można oceniać głównie  
z pozycji sentymentalnych. Tak wpisała się do albumu z wystawy rysunków w dniu 
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14 IX 2004 r. koleżanka, szkolna J. Rudnickiego Barbara Lörinczy: „Składam słowa 
uznania dla pracy twórczej, która czas pochłania. Piękno zabytków ocala od zapo-
mnienia. Budzi przeszłości wspomnienia. Rodzi dumę z piękna architektury ocalałej. 
Dorobek Twej pracy niemałej”. 

Jest ona także autorką wierszowanej wypowiedzi w albumie z wystawy indy-
widualnej akwarel w Galerii N Klubu Garnizonowego ze stycznia 2007 r.: „Podzi-
wiam Cię wielce. Jak możesz w małej akwarelce. Piękno na papierze utrwalić, Ar-
chitekturę starą ocalić, Zachować wspaniałe widoki, Polski przedstawić uroki. I pa-
trzę na delikatne plamki, Zamknięte w zielone ramki, Pełna zachwytu dla Twej miło-
ści. Dla sztuki wytrwałości.” 

W innym miejscu, odnosząc się do J. Rudnickiego - malarza, napisała: „Brzóz-
ki na rozlewiskach Biebrzy wody. Stoją zgrabne, pełne urody. Są jak w krainie Cza-
rów. Wśród tajemniczych moczarów. Przyciąga oczy leśna panorama. Na niej świa-
tła jasnego plama. Która sosny i dróżkę wyzłaca. Piękna jest Twoja praca”. 

Na temat akwarel, już po śmierci ich autora wypowiadał się w prasie red. Waw-
rzyniec Kłosiński: „Zwłaszcza jego akwarele urzekały głębią tematu, ostrością  
i rozmachem…” 

Dobrze by się stało, gdyby środowiska artystyczne oraz działacze kultury zad-
bali o skatalogowanie i opracowanie dorobku artystycznego Jerzego Rudnickiego, 
zorganizowali połączony ze sprzedażą wernisaż (być może kilka!) jego prac, z które-
go dochód mógłby wspomóc materialnie synów zmarłego Artysty. 

Drugą życiową pasją J. Rudnickiego była historia a zwłaszcza historia sztuki  
w odniesieniu do umiłowanej przez niego Łomży i całej ziemi łomżyńskiej. W 
swych dociekaniach historycznych a szczególnie w publikacji ich wyników opierał 
się o życzliwą współpracę z Towarzystwem Miłośników Rajgrodu, Klubem „Fort” 
oraz przez ostatnie sześć lat życia z Łomżyńskim Towarzystwem Naukowym im. 
Wagów. Był aktywnym uczestnikiem wszystkich spotkań naukowych, osobą oczy-
taną, solidnie zorientowaną w źródłach i literaturze zagadnień, które go zajmowały. 
Nie miał jednak typowego warsztatu historyka-badacza i robił to raczej świadomie. 
Stąd jego publikacje to raczej opowieści pozbawione przypisów, bibliografii, indek-
sów. Z tego tytułu ich wykorzystywanie wymaga dużego krytycyzmu i znajomości 
faktów by ustrzec się przed powielaniem szczególnie wiadomości niesprawdzonych, 
wątpliwych czy wręcz nieprawdziwych, powtórzonych za innymi autorami. Gene-
ralnie jednak są to teksty wartościowe, oparte na solidnych podstawach, mające cha-
rakter popularyzatorski. W dorobku historycznym J. Rudnicki pozostawił: 3 tomy 
„Zabytków ziemi łomżyńskiej” wydane w latach 1998-2003 przez Towarzystwo 
Miłośników Rajgrodu, „Wrzesień 1939. Obrona Nowogrodu”, książka wydana przez 
Klub „Fort”, Łomża 2006; artykuł „Grody militarne na ziemi łomżyńskiej” opubli-
kowany w wydawnictwie „Militarna Łomża. Kompendium”, Łomża 2003, s. 7-9. 
Wszystkie te publikacje zaopatrzył autor bogato we własne rysunki. Zilustrował też 
swymi interesującymi rysunkami niektóre wydawnictwa ŁTN im. Wagów, jak:  
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J. Gwardiak, Architekci i budowniczowie ziemi łomżyńskiej. Słownik biograficzny, 
Łomża 2003 (38 rysunków obiektów architektury); red. A. Dobroński, W. Grębecka, 
Narew w dziejach i współczesności Mazowsza i Podlasia, Łomża 2004 (40 rysun-
ków obiektów architektury i pejzaży). Ostatnią pracą, ukończoną na dwa tygodnie 
przed śmiercią i pozostawioną w maszynopisie, była uważana przez autora za bardzo 
ważną w jego dorobku książka zatytułowana „Przedmościa Łomży. Obrona lipiec-
sierpień 1920, wrzesień 1939”. Podpowiadałem autorowi konieczność sięgnięcia po 
najnowsze publikacje związane z tą tematyką i nie unikania kontrowersyjnych ocen 
jakie pojawiły się w ich świetle. Nie wiem czy autor skorzystał z moich rad, nie czy-
tałem maszynopisu ale cieszę się, że w jakiś, choćby symboliczny sposób mogłem 
być pomocny w powstaniu tego tekstu. Otóż w jednej z naszych rozmów, autor dość 
bezradnie żalił się, że rozpadła się mu maszyna do pisania i nie ma szans na jej na-
prawę. Tak się złożyło, że mogłem mu w tym pomóc. Otrzymał ode mnie maszynę 
w futerale i to nieodpłatnie, z dostawą do domu. Był z niej bardzo zadowolony, ja 
także z uwagi, że mogłem pomóc starszemu Koledze kroczącemu po ścieżkach mu-
zy Clio. Obszerny, ponad 500 stronnicowy maszynopis wymaga zapoznania i oceny 
przez kompetentnych historyków a następnie przygotowania do druku. Oby jak naj-
szybciej znaleźli się odpowiedni ludzie i sponsorzy, którzy zrealizują to przedsię-
wzięcie chociażby w ramach obchodów 70-lecia wojny obronnej we wrześniu 
1939 r. na ziemi łomżyńskiej. 

J. Rudnicki był człowiekiem skromnym, nie narzucającym innym swego towa-
rzystwa. W okresie emerytalnym związał się głównie ze środowiskami artystyczny-
mi, w tym szczególnie z twórcami nieprofesjonalnymi. Chociaż obfitej postury przy 
niezbyt imponującym wzroście, był do końca życia bardzo aktywny, w tym także 
intelektualnie. Raczej nie lubił się zwierzać, wolał słuchać innych, (chyba mało kto 
wie, że posiadał uprawnienia mistrza ogrodnictwa) miał jednak zawsze własne zda-
nie. Nie zawsze wychodziło to na dobre, szczególnie w kwestii przypisów, bibliogra-
fii i tzw. warsztatu historyka w jego pracach. Był szanowany i lubiany przez twór-
ców i działaczy kultury. Był pogodny, lubił się uśmiechać. Takim pozostał do końca 
życia. Jak napisał dziennikarz „zmarł tydzień przed Wielkanocą łagodnie, cicho, bez 
skargi. Bez bólu. We śnie”. 

Było to 17 III 2008 r. W dwa dni potem o godz. 14.00 odbył się skromny po-
grzeb na cmentarzu przy ul. M. Kopernika. Spoczął we wspólnym grobie z żoną 
Krystyną i teściami. Pozostawił dwóch synów - bliźniaków Wojciecha i Krzysztofa, 
ur. 18 XII 1965 r. 

Zmarły był majorem rezerwy WP. Posiadał odznaczenia: Zasłużony Działacz 
Kultury (14 V 1982 r.), Medal 40-lecia PRL (22 VII 1984), Odznakę za wzorową 
pracę w służbie zdrowia (7 IV 1986 r.), Złoty Krzyż Zasługi (15 IX 1986 r.).  
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